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 زيت و   فضيلة العالمة الكبيــر الشيخ عبد الوهاب دبس 

 هشام الربهاني   فضيلة الشيخ 

 : نسب الشيخ وأسرته 

من أبوين   .هـ1311ولد الشيخ عليه رمحة هللا يف دمشق عام 
الفضل من أحياء دمشق حييط جبامع و  كرميني يف حي عريق ابلعلم

ونشأ يف كنف والده احلافظ املتقن التوبة الشهري ويعرف حبي العقيبة 
الشيخ عبد الرحيم بن عبد هللا بن عبد القادر الذي ينتهي نسبه إىل  
العارف ابهلل سيدي عبد القادر اجليالن قدس هللا سره وقد اشتهرت  

 اسرته بلقب احلافظ ألن معظم أفرادها كانوا من احلفظة الكرام.
 : طلبه للعلم ومشاخيه 

عومة أظفاره اىل طلب العلم وآثره على أعمال التجارة اليت كان  وقد انصرف الشيخ من ن 
ميارسها والده الشيخ عبد الرحيم ذي الشهرة الفائقة يف أداء آي القرآن وجتويدها وملا يبلغ بعد  

الشيخ حممد سليم احللوان وارث  النحريرمث أعاد تالوته على شيخ قراء الشام وعاملها ، سن احللم
 والده شيخ القراء الشيخ امحد احللوان اجلد.علوم القراءات عن 

 فأخذ عنهم علوم القرآن، ومل يفته مع ذلك االتصال بكبار علماء دمشق وشيوخ العلم فيها
 وذكاء وفطنة وجنابة.، هبمة ال تعرف الكالل، ةقه واألصول والتصوف مع علوم اآللالسنة والفو 

عليه علوم العربية وعلوم السنة والشيخ امني عالم الشيخ حممود ايسني وقرأ ومن هؤالء األ
 العطار وقد قرأ عليه األصول وعلوم اللغة.

والشيخ بدر الدين احلسين الذي حضر دروسه اخلاصة والعامة ومنها الدروس اليت خصصها  
لقراء كنز العمال كما قرأ عليه مبفرده يف النحو العايل كتاب مغين اللبيب البن هشام بعد الظهر  

جامع التوبة الربهان الذي الزم جمالسته فييوم يف دار احلديث ومنهم الشيخ عبد الرمحن من كل 
وقرأ عليه كتاب األذكار لإلمام النووي والتقى بشيخ الزهد يف عصره سليم املسويت واجتمع بشيخ  
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قد جرت بينهما حماورات علمية  و  الطريقة النقشية الشيخ عيسى الكردي وعنه أخذ هذه الطريقة
: حكام فقال لهوعمقه يف فهم النصوص واستنباط األ رك الشيخ الكردي منها نباهة الشيخ أد
قرأ على الشيخ صاحل احلمصي  و  كما التقى ابلشيخ عبد احلكيم األفغان"  ولدي  عليك ابلفقه اي"

 والشيخ عبد القادر االسكندران.
  :مع الشيخ عطا اهلل الكسم مفيت الديار الشامية

الشيخ رمحه هللا مل يرتك يف الغالب أحداً من أعالم الشام يف عصره إال استفاد منه وقرأ  ومع أن 
ولكن لصلته بعالمة الشام وفقيهها ومفتيها الشيخ عطاء هللا الكسم أثرًا أعمق وأبلغ يف ، عليه

 فمنذ تعرف على العالمة الكسم رمحه هللا تراءت للشيخ فيه عالئم النجابة والفطنة.، حياته 
فعرض عليه قراءة الفقه  ، ع االخالص واألهلية مع صدق الطلبوضع يده على امللكة مو 

احلنفي مع أنه شافعي املذهب قد حصل أصول املذهب على الشيخ حممود الياسني والشيخ 
اجلوبري لكن امتثل أمر الشيخ وبدأ معه قراءة حاشية ابن عابدين من أول كتاب االجارة حىت  

ت مرحلة جديدة يف  أا عليه مرتني وبتعرفه على العالمة السم رمحه هللا ابتدأمتها مث أعاد قراءهت
حياة الشيخ تعد حبق من أغصب مراحل حياته وأبعدها أثرًا يف تكوين ثقافته الفقهية وال لبعد 
عن احلقيقة إن قلنا بناء على عمق هذه الصلة واليت دامت مايقرب من ثالثني عامًا أبن الشيخ  

الزمه ال تعرف الكالل وحضر دروسه  ، أستاذه االول وصاحب الفضل عليهعطاء هللا كان 
وتلقى  ، اخلاصة والعامة ومل يتخلف عنها إال ليلة زفافه ومع ذلك فقد عاتبه على ذلك الشيخ

على يديه مجيع أنواع العلوم من تفسري وحديث وفقه وأصول وحنو وصرف وبالغة وعروض 
يباهي به  ، ن أبرز تالميذ الشيخ وأقرهبم إليه وأحبهم لقلبهومنطق وال غرابة ان يكون بعد ذلك م

إال لواحد أو  أان ال أقرأ الدرس" ردد علينا رمحه هللا قول أستاذه:وقد كان ي، ويعتز ابنتسابه اليه
نه كان  أو ، وأنه ال يبدأ الدرس حىت يكون تلميذه الشيخ عبد الوهاب حاضراً  "الثنني ويشري إليه

وقد تويف الشيخ  ، وإبمامة الطالب يف مدرسة عنرب الثانوية ، يف جامع يلبغاينوب عنه يف دروسه 
ن يكون مع ما يتمتع  معينة تركة علمية زاخرة أهلته أل عطا هللا رمحه هللا بعد ان اعرتف شيخنا من
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به من قرحية فياضة وحافظة قوية ودقة متناهية وفهم اثقب أمام الفقه احلنفي يف بالد الشام يرجع 
 إليه يف اموره ويستفىت يف مسائله.

 :ورعـــــــــــــــهو زهــده

كان الشيخ رمحه هللا زاهدًا يف الدنيا معرضًا عنها راضيًا ابلقليل قانعًا ابلكفاف من العيش مل 
تفتنه هبارج احلياة ومل أتسره زخرفها اليت تتزين للكثريين أبثواب الطاعة وترتاءى للناظرين يف أثواب 

اي بين إن  "ذراً مما به البأس وإن أنس قوله أثواب اخلري فقد ترك رمحه هللا ما ال أبس به حشىت من 
وإن أنس ال أنس تلك املواقف  " م من سبعني اباًب من أبواب اخلريالشيطان يدخل على ابن آد

ك اليت كنت ترفض فيها أي نوع من أنواع اهلدااي اليت تقدم إليك عند انتهاء احلفظة والقراء علي
لقد عرفنا من هذا أبنك تريد أن تقيم احلجة على الناس الذين زهدوا يف اآلخرة املبذولة هلم  
ابجملان وآثروا الدنيا اليت يبذلون لتحصيلها أعز ما ميلكون فيما من ساعة علم يف الدنيا إال  

قتتلون يف  ويقابلها مثن ومن استشارة طبية أو قانونية إال ويف مقابلها مثن وهم يقبلون عليها وي
سبيلها على حني تبذل هلم علوم الشرع احلنيف وفتاوى الدين السمح وتعاليمه السامية بال  

 . مقابل وهم عنها معرضون فإان هلل وإن إليه راجعون
أن رفض قبول أكثر الوظائف اليت عرضت عليهم يف دمشق ومن مظاهر زهده رمحه هللا 

وأمانة الفتوى يف عهد الشيخ حممد  " موياأل" منها امامه مسجد دمشق الكبريوبريوت وغريمها و 
االسطوان الذي توىل الفتوى العامة بعد العالمة الشيخ عطاء هللا الكسم عليه رمحة هللا وكان  

،  أمهها وآخرها الفتوى العامة اليت بقيت تنظر مدة عام أو أكثر اجلهود املبذولة ال قناعة يف قبوهلا
يقول: إن كانت الفتوى سؤااًل عن حكم ومعرفة ابحلالل واحلرام فإن وقد مسعنا يف تلك االايم 

أقوم هبا بطبيعة احلال ومل أغلق ابيب يف وجه سائل وال مستفت وال متعلم وإن كانت الفتوى 
 مظهراً الستقبال زيد ووداع عمرو وحضور حفل فإن ما أحب ذلك بل أكرهه.

أمسك يده عن األموال املشبوهة واألموال اليت يف حتري احلالل أمه ومن مظاهر وروعه 
خالطها احلرام وهلذا مل يستجب إال لدعوات خاصة أصحابه الذين يطمئن اىل طيب طعامهم وال 

غلب و  يتعامل إال مع من غلب على ظنه طهارة ماله وإذا عرفنا أننا يف زمن كثرت فيه الشبهات 
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محة هللا يعان يف انتقاء لقمته اليت أيكلها وثوبه  فيه احلرام واحلالل أدركنا كم كان الشيخ عليه ر 
ولعله خشي أن ال جيد من يلتزم هذه القاعدة بعد موته فاشرتى  ، الذي يلبسه وفرشه الذي ينفقه

أعده مع قربه ووصيته  و  مباله احلر احلالل كفنه الذي سيصحبه يف قربه فاختاره من احلالل الطاهر
 منذ زمن بعيد.

وإعراضه عنها انه كان يكره الظهور يف احملافل العامة وميتنع عن الدنيا ومن مظاهر زهده يف 
االختالط أبصحاب الوظائف والسلطان اال من شذ من بعض الزايرات املعدودة يف حياته قام  
هبا لتحقيق مصلحة عامة ترجع نفعها لصاحب حق أو يرتفع بسببها ظلم أو عدوان أو يرتتب  

ن  هر تفسر لنا مل كان يرضى الشيخ عليه رمحة هللا ابلكفاف معليها خري عام وكل هذه املظا
!وكيف كان يرى يف غرفته املتواضعة اليت اعتاد استقبال الناس فيها  العيش ابلقليل من متاع الدنيا؟

صاالت الناس الكبرية  لسعة احلقيقية اليت ال حيدها يف وال تزيد مساحتها عن أربعة أمتار مربعة ا
وقد كان مبقدوره أن يعيش يف مثلها لو أراد فبني  ، ة يف أنواع الفرش واألاثث ويف القاعات املزدمح

يديه من الطالب واالحباب من يتمىن موافقة من الشيخ ليضع عن طيب خاطر املئات واأللوف  
 لكنه زهد فيما عند الناس ورضي مبا عند هللا. 

 الوظائف اليت تقلب فيها:

م أفىن فيه عمره وقضى فيه حياته ولذلك مل يتقن الشيخ لقد انقطع الشيخ عليه رمحة هللا للعل 
من أمور الدنيا غريه فما عمل حياته يف جتارة وال تقاضى شيئًا من أعماهلا ومل يكن له شيئًا يف  
زراعة وال صناعة حىت البيت مل تشغل شؤونه من وقته إال القليل فلم يكن مهه غري خدمة القرآن 

محن يشغل هبا ليله وهناره وينفق فيها ماله ويبلي فيها جسده فلم جيد والفقه وعبادة هللا وطاعة الر 
من الوقت ما ينفقه يف غري تعلم العلم وتعليمه وال من الدنيا إال القليل وال من اجلسد اال جلداً 

ملبدأ فقد تسلم  يسرت به العظام والعروق ومن هنا رضي من الوظائف املتواضعة ما يتصل هبذا ا
اخلطابة يف مسجد و  مدخل السمانة يف شارع بغداد عند " السلطان الزنكي"د االمامة يف مسج

  " سعدي شركس" االمامة يف جامعو  ردى مث اخلطبةجتاه السرااي يف ضفة ب" فضل هللا البصروي"
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بسوق القطن وأقرأ التجويد والفقه واألصول يف مدرسة اجلمعية الغراء والدرس العام الذي كان  
 يعقده يف مسجد بين أمية بني املغرب والعشاء من كل يوم.

 

 : دروسه وخطبه وفتاواه

إن مكانة الشيخ اجلليلة يف ميدان القراءة والفقه فرضت عليه أمانة عظيمة ومحلته مسؤولية  
أداها كما يؤديها الناصح األمني واخلبري اجملرب فقام مبهمة التعليم والفتوى ال ينبغي  كبرية وقد 

تعاىل ويفوز عنده مبقام الداعني إىل هللا ابحلكمة  و  هبما دنيا وال مسعة وإمنا لريضي هللا سبحانه
سبيله  واملوعظة احلسنة واملبشرين بشريعة املصطفى صلى هللا عليه وسلم وينال أجر اجملاهدين يف

 الصابرين احملتسبني.
فباإلضافة إىل الدروس اليت كان يلقيها يف املدرسة التجارية أواًل مث مدرسة اجلمعية الغراء اثنياً  
كان يعقد الدروس اخلاصة اليت كان جل انتفاع طالبه منها يف اجلامع األموي وجامع سيدي  

بلغ متوسط الساعات اليت يلقيها يومياً طالبه وقد و  شركس وجامع التوبة ويف بيته وبيوت أحبابه
على مدار السنة عشر ساعات يف اليوم يف أايم نشاطه وست ساعات يف أايمه األخرية مع شدة  

يف فنون متعددة منها القرآن والتفسري واحلديث ، وقد قرأ فيها كتباً كثرية، املرض وضعف اجلسم
صوف واألخالق وتشهد الغرفة املتواضعة يف  والسرية والفقه واألصول واملنطق والنحو والصرف والت

جامع التوبة حتت املئذنة كل يوم حلقات متتالية منصالة الفجر إىل صالة الضحى ومن بعد 
يقرؤون الفقه   أولئك و  يه كتاب هللا وذاك يقرأ النحو العشاء إىل ما شاء هللا هذا يتلو بني يد

هد من الشيخ مبلغًا عظيمًا يكفي عشر والتفسري وهكذا حىت يف السنوات األخرية وقد بلغ اجل
وراحة ونقاهة لكن رمحة هللا كان يتكلف  ل للراتب أن ينال بسببه مأذونيةأعشار ملوظف يعم

ليجلس امام طالبه ويقرر هلم   اخلطو وحيمل ثقل الثمانني عامًا اليت قضاها يف الطاعة واخلري
 مسائل العلم.
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  ببساطة ووضوح وبعمق العامل البصري ويناقش طالبه ال يرتك شاردة وال واردة إال ويتكلم عنها 
ال يرضى منهم جمرد االصغاء والصمت بال كتاب يتابع البحث فيه ويكره حضور طالب قبل  و 

 مطالعة الدرس وتفهمه. 
وإذا قيل له لو أرحت نفسك اي سيدي هذا اليوم قال وهللا ما عندي على التقرير من قوة 

 .ان طالب علمأال ألقى هللا إال وألكين أطلب 
لقد كانت سري العلماء والصاحليــن من و  وال ينسى التوجيه مع العلم واإلرشاد مع الفهم

مشاخيه ومشايخ مشاخيه وتراجم األولياء والعارفني وأقطاب العلم يف كل مكان على لسانه يف كل 
عه جملسًا ينري لك مناسبة وقد كان الشيخ يف هذا امليدان فذًا فريدًا ال متل له حديثًا وال تسأم م

وقد  ، جوانب رائعة من حياه علماء االسالم ومشاهري العلم والصالح وما رأينا فيما عرفنا له مثاالً 
 كنا نسجل عنه نتفاً من هذه الرتاجم ونقف بكل أسف عاجزين أمام تسجيل العديد منها. 

ليل من أما خطبه فقد كانت قصرية مركزة تكاد تنحصر يف موضوعات الفقه ومسائله وق
التفسري واحلديث وهلذا الغرض عشاق وحمبون يقصدون الشيخ من كل مكان ويالزمون االستماع  

وقد تكون جوااًب لسؤال أو إيضاحاً ، إليه فيما يعرضه عليهم فيها من موضوعات العلم ومسائله
وأسلوب الشيخ يف ذلك  . ملشكلة تثور يف حينها أو تصحيحًا خلطأ عام وفهم سقيم شائع

اضطرته ظروفه الصحية يف سنواته األخرية إىل  و  ب الفقيه الورع والناقد احلكيم واملبلغ األمنيأسلو 
سلوبه وهنجوا هنجه  أذلك بعض طالبه الذين تدربوا على اإلمساك عن مهمة اخلطابة وأانب يف 

منهم األخ الفاضل السيد عدانن شيخ احلدادين واألخ الفاضل موفق الطباع واألخ الفاضل 
 .السيد مصطفى احلمصي وأما الفتاوى فقد كانت ترد عليه من عدة مصادر

أمانة الفتوى اليت كانت تستوضح رأيه يف عديد من املسائل وحكمة على عدد من  : أوهلا
 .الكتب املعدة للنشر والطبع

مذكرات ومباحثات حول كثرية من القضااي اليت تعرض للكثري من طالب العلم وأهله  :واثنيها 
مشق وسائر مدن اجلمهورية العربية السورية وغريها مشافهة أو كتابة وقد كان رأيه فيها  يف د

الفصل وقوله احلكم وال نزال نذكر كيف أعلن العالمة املرحوم الشيخ حممد احلامد رمحه هللا تعاىل  
  وقد ، على منربه يف محاه رجوعه عن فتوى قال هبا إىل رأي انتهى إليه الشيخ عليه رمحة هللا 
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حضرت له جملساً يف أايمه األخرية وقد كان العالمة املرحوم استاذان الشيخ أبو اخلري امليدان يعّول  
 عليه يف الفقه.

جاابت على املسائل اليت تطرح عليه كل يوم يف البيت ويف املسجد والطريق وال يكاد إواثلثها: 
 خيلو منها يوماً حىت يف أايمه األخرية ويف مرض موته. 

العام الذي مييز فتاواه أبهنا أتخذ ابحلزم والعزم من األمور فما كان عليه رمحة هللا مييل   والطابع
إىل الرتخيص وال يفيت إال ابملشهور من مذهب أيب حنيفة رضي هللا عنه وقد كان حاضر البديهة  

ع إىل  حميطًا مبسائل املذهب أصواًل وفروعًا ال يفيت إال عن يقني وعلم وال مينعه ذلك من الرجو 
أمهات الكتب اليت تضمها مكتبته املتواضعة للتثبت وزايدة العلم كما مل مينعه ذلك مؤانسة طالبه  

 الناهبني وعرض فتاواه عليهم شحذاً ألذهاهنم وإاثرة هلممهم. 
فقد كان انتفاع طالبه فيها عظيمًا للغاية وكانت له عليه رمحة هللا فائقة يف  أما دروس القرآن 

منها وقد بذل يف   ء ىل خمارج احلروف وإتقان االداء والتجويد وال يتساهل يف شيتوجيه الطالب إ
ذلك جهوداً كبرية يدركها كل من عرف الشيخ أو قرأ عليه بذهلا خالل مخسني عامًا أو أكثر  
أخذت الكثري من وقته وراحته ونومه ليطبع طالبه بطابعه اخلاص الذي متيز به دون سائر القراء  

 اخلاص والعام وكان له طبعًا من غري تكلف وسليقة من غري تقعر ال يف إداء  واشتهر فيه بني
القرآن وحده بل يف دروسه وأحاديثه حىت العادي منها مع أهله وإخوانه وأبنائه وطالبه وقد  

وقد أخذ عنه  " دبس وزيت "الدبسية نسبة إىل لقبه املشهور  عرفت قراءته عند الكثريين ابلقراءة
الوة مجع غفري من الطالب الذين تصدروا لنفع اخللق وخدمة كتاب هللا يف حياته  فن اإلداء والت

وبعد موته ومنهم فقيد الشام األستاذ املرحوم الشيخ عبد الرمحن الطيي رمحه هللا تعاىل الذي مل  
مينعه جالل العلم وال تقدم السن من اجللوس بني يديه جيود ألفاظ القرآن وحيسن أداءه عليهما  

  تعاىل ورضوانه. رمحة هللا
 :إجازاته وآثاره العلمية

جازات فقط إحداها من عالمة الشام احملدث األكرب إيخ يف واثئقه اخلاصة بثالث ش حيتفظ ال
واثلثها من عالمة   الشيخ حممد رضوان ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وبدالئل اخلريات 
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هللا الكسم عليه رمحة هللا إجازة فيها ابملعقول واملنقول ستاذه األكرب الشيخ عطاء أالشام الشيخ و 
وبكل ما جيوز له روايته من علوم الشريعة املطهرة ومل يكن لدى الشيخ إجازة يف قراءة القرآن ألنه 
مل يقرأ إال رواية حفص وقد أعتاد العلماء عدم إعطاء اإلجازة فيها ولذلك مل يعطها ألحد من  

 طالبه. 
العامة واخلاصة مستغرقة لكل وقت الشيخ مل يتح له من الفرص ما يوجه   وملا كانت الدروس

للتأليف والتصنيف ولذلك كانت آاثره العلمية قليلة ال تعرب تعبريًا صادقًا عن مكانة الشيخ  
 العلمية وقد كان بوسعه أن يرتك عدداً من اجمللدات الكبرية من الفتاوى والقضااي اليت كانت 

عني عامًا أو أكثر لو مجعها يف مكان واحد أو وجه اهلمة لطبعها  تعرض عليه خالل أرب
لكن حتضري الدروس واالستعداد هلا وقد كانت عادة الشيخ أال يقرأ  ، وانتفاع اخلاصة والعامة هبا 

الدرس قبل االستعداد له ومواصلة قراءة القرآن وتالوته آانء الليل وأطراف النهار أخذ وقته ومل  
حــة فضاًل عن التأليف والنشــر.وهلذا مل يرتك لنـا على جالل قـدره ورســوخ قدمه يرتك له فرصة للرا

يف العلم إالرســالة يف علم التجويــد طبعت ووزعت أكثرمن مرة أعدها الطالب ابملدرسة التجارية  
 . يوم كان يدرس فيها 

لعالئيــة ورايض  وتعليقــات خبطـه مفيدة ومهمـة على كل من حاشيــة الطحطـاوي واهلديــة ا
ن حلب وقد طبعت الصاحلني وأجاب على أسئلة وجهها إليه األستاذ الشيخ أمحد البيانون م

كما شارك أستاذان املرحوم الشيخ حممد سعيد الربهان  "  االجتهاد واجملتهدون "االجابة يف كتاب 
ج وغريها وأستاذان  يف اإلشراف على رسائل مجعية العقيبة اخلريية يف الصالة والصوم والزكاة واحل

اجلليل الشيخ عبد الكرمي الرفاعي يف اإلشراف على كتاب الشفاء للقاضي عياض الذي حيققه 
عبد الفتاح السيد نور الدين قره  ، مجال السريوان، أسامة الرفاعي، األساتذة حممد أمني قره علي

 علي.
 :فــي أعمــال اخليـــر

نظار يف كل مكان ولو أعطى  بثقة الكبري والصغري وكان حمط األلقد متتع الشيخ عليه رمحة هللا 
كل الناس كل مايريدون من وقته وجاهه ملا خال عمل خري من مسه وال بقي أحد إال استفاد من 
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 مسعته لكنه آثر القرآن والعلم ووقف نفسه على خدمة الطالب واملتعلمني ومل ينقطع مع ذلك عن
أعمال اخلري والرب وال زهد يف هذا امليدان من اخلدمة فقبل الدخول وسيطاً يف حل مشاكل كثرية 
عائلية وغريها وترأس مجعية املدرسة التجارية بعد انتقال العالمة املرحوم الشيخ أيب اخلري امليدان 

، عواميدوسعى يف جتديد بناء عدد من املساجد يف قرى دمشق وضواحيها منها جامع حران ال
أستاذان املرحوم الشيخ حممد سعيد الربهان  وجامع الباللية قبل قرية حران وجامع زملكا وشارك

معية  يف حتقيق عدد من االصالحات يف مسجد التوبة وقد قبل عضوية اهليئة االستشارية جل
وقد كانت يده  ، سة هذه اهليئة بعد انتقال الشيخ امليدان عليه رمحة هللا ائالعقيبة اخلريية مث توىل ر 

مبسوطة ابخلري للفقراء واحملتاجني ميدهم ابملساعدة وحيل كثرياً من مشاكلهم ويعطف على أبنائهم  
 وبناهتم خصوصاً يف الفرتة األخرية من حياته اليت ما كان يرد فيها سائالً وال يقطع بره عن حمروم.

 : وجوه أخرى من الطاعة والرب أخذ هبا نفسه

ه العميقة بعلوم الشريعة املطهرة عقيدة صادقة بعلوم احلقيقة وأحواهلا  كانت للشيخ مع صلت
قد  و  واحرتام ملحوظ لألولياء والعارفني كما كان عليه السلف الصاحل من علماء األمة وفضالئها 

سبق أن رأينا كيف تلقى علم التصوف عن األكابر من علماء عصره وخصوصًا العالمة الشيخ  
والعارف ابهلل املرشد الشيخ عيسى الكردي وقد انعكس ذلك عن آرائه وسلوكه وألزم أمني سويد 

نفسه فضاًل عن تالوة القرآن بشيء من األوراد والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وقد كان 
سعيدًا مبجالس الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم اليت تعقد دوراًي صباحًا يف أحد مساجد 

لعامرة وقد كان حيضرها بني الفرتة واألخرى ولوال دروسه اخلاصة وارتباطاته الكثرية ملا فاته  دمشق ا
جملس االثنني الذي عقد يف جامع الفردوس  ع الدنيا قبل وفاته أبايم حبضور منها شيء وقد ود 

ا  وقد كان يقرأ لطالبه بعض كتب القوم اليت تعين بتهذيب النفوس وإرشادها إىل أقوم السبل كم
كان حريصًا على زايرة أضرحة األولياء والعارفني يف كل نوع وخاصة مقام الشيخ األكرب قدس  
هللا سره والشيخ أرسالن الدمشقي وسيدي حياة احلران فضاًل عن زايرة قبور والديه ومشاخيه  

الشيخ بدر الدين احلسين والشيخ عبد  و  وأكابر الفضالء وخصوصًا الشيخ عطاء هللا الكسم
  م األفغان والشيخ حممد أمني عابدين والشيخ سعيد احلليب والشيخ علي الدقر والشيخ احلكي
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سليم املسويت كما كان يتعهد قبورهم وحيافظ وكان آخر ذلك أمره ببناء قرب الشيخ عبد القادر 
اإلسكندران وقرب الشيخ عبد احلكيم األفغان وقرب الشيخ عالء الدين احلصكفي كما كان 

إقامة جدار حيصن تربة الدحداح صيانة هلا من انتهاك األطفال والفساق حلرمتها حريصًا على 
 . لكن املنية أدركته قبل حتقيق هذه األمنية

أما حمبته للنيب صلى هللا عليه وسلم فقد كانت ظاهرة عليه ابدية يف أقواله وأحواله وال غرو 
كانت له جمالس خاصة مع أخيه    فقد أتثر يف ذلك بشيخه العالمة الكسم عليه رمحة هللا الذي

يف هللا الويل الفان يف حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم الشيخ عارف عثمان وال غرابة بعد ذلك أن  
حيرض على أداء احلج يف كل عام مع زايرة النيب صلى هللا عليه وسلم وواظب على ذلك مواظبة 

يف آخر أايمه كتب إىل العالمة العارف   ال تكاد تنقطع وملا أقعدته العلة عن القيام بذلك بنفسه
ابهلل الشيخ إبراهيم اخلتين عامل املدينة املنورة ليقوم هبا نيابة عنه وقد قام هبا عنه مرتني قبل أن 

 .ينتقل أآلخر إىل جوار ربه ويدفن ابلبقيع
 :حملات من أخالق الشيخ وبعض صفاته اخللقية

الوقت رأمسال االنسان وكل حلظة تذهب منه سدى جدير هبا أال حتسب من حلظات العمر 
 وقد عرف الشيخ كيف يستفيد من وقته إىل أبعد حد فأخذ نفسه بنظام صارم ضمن حلقات 

متكاملة من العمل الدائم واجلهاد املتواصل فقد عرفه الليل قائمًا ورافقه النهار دارسًا ومدرساً  
وأن تقتحم عيناك فيه  ، ن الشيخ جسد حنيل مييل إىل الطولعد ذلك أن يطالعك مفال غرابة ب

ضعفًا عامًا يغلب عليه وحنافة مل ترتك له أكثر من ثالثني كيلو غرامًا من الوزن وقد أحتاج آخر 
أايمه لعكوفه الدائم على املطالعة والقراءة إىل االستعانة ابلنظارة الطبية مع قوة ظاهرة يف حاسيت  

وقد كساه هللا ثواًب ونفساً  ، لسمع والشم وذكاء وفطنة وحافظة قوية ال يكاد ينسى معها شيئاً ا
زكية كرمية تتسع ألحوال العامة واخلاصة وأينس هبا القريب والبعيد مع تواضع وأدب وما رأينا 

وهني  من أمر مبعروف  الشيخ عليه رمحة هللا يثور ويغضب إال النتهاك حرمات هللا ويف قول احلق
ن أدبه وتواضعه أنه كان يعد نفسه من العوام ومامسعناه يف عرض آراء العلماء  معن املنكر و 
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دان على فالن كذا:بل كان يقول وجوابنا عليه كذا وكان ينكر من يدعي :ومذاهبهم يقول
 االجتهاد بغري علم ويتصدر للفتوى على جهل.

 قليالً وال أيخذ من الزاد إال يسرياً.وكان هادائً رزيناً ال ينام من الليل إال 
 : أيامه األخرية ووفاته

كان عليه رمحة هللا يشكو علة قدمية يف صدره عاىن منها طوياًل وقد احلت عليه حىت طرحته  
يف الفراش وانقطع معها عن كل نشاط علمي وكان مثااًل للمؤمن الصابر احملتسب الراضي لقضاء 

وملا أحس   سلوته ويف آايته سبياًل للتخفيفالقرآن الكرمي عزاءه و وقد وجد يف ، هللا تعاىل وقدره
وآخر أايمه يف الدنيا أصبحت معدودة امتنع عن تعاطي االدوية وقال مل يعد دوائي  ، بدنو أجله 

  وازداد إقباله على تالوة القرآن والصالة والسالم على حبيبه حممد ، عندكم بل عند ريب يف اجلنة
والسالم واشتد اهتمامه أبهل احلاجة والفقراء فأكثر من السؤال عنهم ومن برهم عليه الصالة 

 . واإلحسان إليهم
استيقظ الشيخ   1389ويف صبيحة يوم األربعاء الواقع يف العاشر من رمضان املبارك عام  

مبكرًا فأدى صالة الفجر وانصرف إىل تالوة كتاب هللا حىت صلى الضحى وأكثر من ركعاهتا مث  
إىل تالوة القرآن وخصوصًا سورة الرعد اليت كررها مرارًا وقد كانت ترتاءى للشيخ يف أثناء  عاد

ذلك صور عدد من املشايخ الذين أحبهم وأخذ عنهم وخاصة صورة الشيخ عبد احلكيم األفغان 
اليت تطمئن نفسه ابلنظر إليها فإذا غابت محلق يف املكان الذي رآها فيه وسأل:أين ذهب الشيخ 

بد احلكيم حىت أذن الظهر فأجاب املؤذن إجابة السنة مث صلى الظهر وعاد إىل تالوة كتاب هللا  ع
إىل أن فاضت روحه الطاهرة إىل ابرئها لتلقى األحبة حممد صلى هللا عليه وسلم وصحبه  
ولتخلف ورائها ظلمة يف حياة الناس عامة ويف حياة طالبه وأحبابه خاصة ال ينريها إال كوكب  

سالمي مجعية العقيبة اخلريية   حياهتم وقد نعته إىل العامل اإليسطع يف مسائهم ويشرق يفجديد 
ورابطة العلماء وأهله وذووه وكان جلنازته احتفال مهيب خرجت فيه دمشق مع من وفد من أهل 
العلم والفضل من احملافظات وراء نعشه للصالة عليه يف املسجد األموي مث سار املوكب إىل تربة  

حداح ليدفن على والده احلافظ الشيخ عبد الرمحن احلافظ وقد أبنه عند القرب كل من الد
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األفاضل األستاذ حممد جهاد الربهان واألستاذ الشيخ حممد عوض واألستاذ الشيخ حسني 
خطاب واألستاذ الشيخ أمحد نصيب واألستاذ حممود احلامد واألستاذ حممد الزعيب واألستاذ 

أسعد الصاغرجي وتقبل أهله وطالبه وأحبابه التعزية بوفاته ثالثة أايم يف   خالد حبيب واألستاذ 
جامع التوبة رمحه هللا وعوض االسالم واملسلمني خريًا وجعل الربكة واخلري يف أبنائه وطالبه وال  

 حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
 
 
 

 


