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   أبو اليسر عابدين مفيت الشام الشيخ الطبيب  

 الباحثة نبيلة القوصي 
، كان علماء القرن املاضي والقرون املتأخرات قبله علماء رواية ونقل يفهمون ما تركه السلف"

أنه قرأ  ، ولذلك تقرؤون يف ترمجة الواحد منهم، يستطيعون أن �توا مبثله يزيدون عليه وال ولكن ال
ولكنه كان  ، كان منوذجًا هلؤالء العلماء،  فالشيخ أبو اليسر عابدين رمحه هللا ، كتاب كذا وكذا

احلاشية أبجزائها اخلمسة الكبـار  ، قرأ على أبيه الشيخ أبو اخلري عابدين رمحهما هللا ، منوذجاً كامالً 
الكما قرأت ، وأقـرأها من بعد أكثر من ثالث عشـرة مرة وقرأ العشرات من الكتب، ثالث مرات 

 " فيها وألرجع عند احلاجة إليها...  أ� قراءة سرد ألعرف ما
 كلمات للشيخ علي الطنطاوي
 تلميذ الشيخ أبو اليسر عابدين رمحهما هللا 

أبو اليسر عابدين الذي وصفه الشيخ علي ابلنموذج الكامل لعلماء فمن هو الشيخ الطبيب 
 القرن املاضي؟؟ 
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 إخويت
مشاعل نور تضيء للناس طريق اخلري والصالح والرقي، ويشع نورهم على العلماء هم  إن

 امتداد األجيال، فهم املوئل واملرجع يف األزمات واملشكالت، وهم املورد واملنبع لالرتواء. 
 فاإلنسان عمره حمدود، مهما بلغ من الكرب عتياً، ولسوف يدركه املوت ولو بعد حني.

 فكيف السبيل ؟؟
هناك بعض من الناس من متتد حياهتم إىل ما بعد املوت، ليبقوا أحياء على مر العصور، فينتفع  
هبم الناس إىل ما شاء هللا، فعلمهم فياض وهم يف القبور مع األجداث، تصديقاً لقول النيب صلى 

فع  ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: من صدقة جارية، أو علم ينت إذا مات (هللا عليه وسلم: 
 .) ، أو ولد صاحل يدعو لهبه

ومن هنا أدعوكم أخويت الكرام، ومن خالل هذا املنرب الكرمي، لقراءة سرية العالمة الطبيب  
 الشيخ أبو اليسر عابدين مفيت الشام يف عصره رمحه هللا. 

لقد بلغت شهرته اآلفاق، وانتشرت ما بني مشرق األرض ومغرهبا، كعامل موسوعي من علماء  
اإلسالمية، والذي جيب أن نتوجه إىل دراسة سريته ابهتمام طلبًا لإلفادة، فلنقرأ الفاحتة إىل أمتنا 

 روحه الطاهرة.

 : حملة عن عصره 
عاش شيخنا اجلليل يف القرن العشرين، وعاصر بدا�ت التآمر االستعماري على الوطن العريب، 

 عصفت ابلعامل اإلسالمي، واألحداث هي:فشهد أحداث هامة 
أفول احلكم العثماين، وظهور االستعمار احلديث وتقسيمه للوطن العريب، وظهور الكيان  

 الصهيوين يف فلسطني، وإقامته للدولة الصهيونية املغتصبة لألرض.
هذا وما زالت تعصف ابألمة اإلسالمية، خطر املؤامرات وأبشكال شىت، وبعناوين براقة  

 نسأل هللا العظيم السالمة والعافية. خمتلفة، أتقن فنون حبكها العدو املتآمر،
وهكذا فالعصر الذي عاصره الشيخ أبو اليسر رمحه هللا، يكاد يشبه عصر� احلايل، فما هو  

 املطلوب منا جتاه ذلك؟
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إن املطلع دومًا لقراءة اترخينا اإلسالمي، رغبة الوقوف عربة وعظة، ومستفيدًا بتجنب أخطاء 
لم للعمل من علماء� األفاضل واألولياء األكابر، الذين جعلوا  من سبقو� يف هذه احلياة، والتع

هج سلفنا الصاحل منهجًا هلم يسريوا عليه، هذا القارئ املستفيد هلو جديٌر ابالحرتام  نمن م
 . )َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اهللُّ  َفَسَريَى اْعَمُلواْ  َوُقلِ (والتقدير، لقوله تعاىل: 

 هللا عز وجل أن نكون من هؤالء ويوفقنا لذلك، اللهم آمني.أرجو 

 : والدته ونسبه   
ُعرف هذا ، ولد الشيخ أبو اليسر يف بيٍت مجع من الصفات قل ما ُجتمع يف أسرة واحدة 

األولياء و  العلماءجمالسة  وحب والعمل والعلم ابلكرم واجلود، احملضن األسري هلذا الشيخ اجلليل
مكانة ومنزلة يف قلوب  رمحه هللا عابدين  كان لوالده الشيخ حممد أبو اخلريحيث  ، الصاحلني
وأخذ الشيخ أبو اخلري العلم عن والده أيضًا الشيخ أمحد كما أخذ العلم عن كبار ، معاصريه

علماء عصره، وأجيز مبا قرأه على يد علماء عصره يف الفقه واحلديث واللغة وسائر العلوم 
، وقلدته احلكومة العثمانية  -سورية ولبنان واألردن وفلسطني  - للشام الشرعية، وُعني مفتياً 

 أعلى املراتب العلمية "رتبة استنابول". 
ة، فبايعه الشيخ  بن احلسني دمشق، بويع ليكون ملكًا على سوري األمري فيصل وحني دخول

ق وحتضه عليه وبطانة  "أيها األمري! إن لكل أمري بطانتان، بطانة تزين له احلأبو اخلري، وقال له: 
. وقد اعترب ممن حضر أن هذا تعريض به، تزين له الباطل وحتضه عليه، فعليك ببطانة اخلري !!"

، وبعد انتهاء حكم امللك 1919فحث األمري فيصل، وأقصى الشيخ أبو اخلري عن اإلفتاء سنة 
 رمحه هللا. فيصل ُعني الشيخ أبو اخلري مميزاً لألحكام اليت تصدر عن احملاكم 

يف هذا البيت الفاضل واملعروف ابحلسب والنسب ولد ونشأ وتريب شيخنا الشيخ أبو اليسر  
 عابدين.

حممد أبو اليسر بن حممد أيب اخلري بن أمحد بن عبد الغين بن عمر بن عبد العزيز بن   :مسهوا
طلق عليه هذا وقد أ ،الشهري بعابدين صالح الدينجنم الدين بن حممد أمحد بن عبد الرحيم بن 
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  - 1189اللقب لصالحه، ومعناه: الويل الصاحل اجلامع بني الشريعة واحلقيقة، وميالده 
 م.  1836  - 1748ه،  1252

،  ومن هذه األسرة والشجرة الكرمية املشهورة ببيت وآل عابدين، فقيه احلنفية وعاملهم ابلشام 
يم بن جنم الدين بن حممد صالح السيد حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرح

 فيلتقي نسب حممد أمني مع الشيخ أبو اليسر عند عمر. الدين الشهري بـ "عابدين"،  
وقد ُعرف حممد أمني بـ "ابن عابدين" وهي الشهرة تعود إىل جده السيد الشريف حممد  

 صالح الدين كما ذكر� أعاله، الذي أطلق عليه هذا اللقب لصالحه.
عابدين على يد الشيخ حممد شاكر العقاد، وكان شيخه يتفرس فيه اخلري، وأحضره تتلمذ ابن 

 دروس أشياخه كالشيخ حممد كردي والشيخ أمحد العطار فأخذ ممن حضر درسه أجازة. 
اصطحبه الشيخ العقاد مرة لز�رة الشيخ حممد عبد النيب الذي قدم من اهلند زائرًا فلما دخل  

قي ابن عابدين يف العتبة واقفًا بني يدي شيخه حامًال نعله بيده،  عليه وجلس الشيخ العقاد، ب
كما هي عادته مع شيخه، فقال الشيخ عبد النيب للعقاد: ُمْر هذا الغالم فليجلس فإين ال 

، مث قال الشيخ: ستقبَّل يده ويُنتفع بفضله يف سائر البالد، وعليه نور أهل  أجلس حىت جيلس
 بيت النبوة. 

اب املعروف ابسم "حاشية ابن عابدين" وهو حاشية على "رد املختار على  وأشهر كتبه الكت
 الدر املختار شرح تنوير األبصار" وهذا الكتاب عمدة املذهب احلنفي وأكثرها شهرة رمحه هللا. 

هـ حيث أخذ  1244وقد أعقب حممد أمني ابناً هو حممد عالء الدين عابدين املولود يف سنة 
شيخ عالء الدين دور يف أتسيس املكتبة الظاهرية، وبذلك حافظ من العلم عن والده، وكان لل 

الضياع الكتب املوقوفة وجعلها متاحة للعموم لالستفادة منها. كما اشرتك الشيخ عالء الدين يف  
أتليف "جملة األحكام العدلية" اليت صارت مرجع احلكام يف أحكامهم كالقانون املدين، كما ألف  

العالئية" اختصر فيه أحكام العبادات والعقيدة، وساهم مع ابن عمه الشيخ  كتااًب أمساه "اهلدية 
 أمحد عبد الغين عابدين يف أتليف تكملة حاشية ابن عابدين. 

هذا ويعود نسب األسرة الشريفة إىل نسب احلسني رضي هللا عنه. يف ظل هذه األسرة  
 خلري سلف،  فكان خري خلفٍ  ،الشريفة وبني أحضا�ا ولد ونشأ الشيخ أبو اليسر عابدين
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وُسطرت سريته مباء الذهب، فقد أتقن فنون العلم الشرعي وبرع يف العلم الدنيوي، فكان شيخاً  
 .البالد ومدرساً وطبيباً ومفيت

أن   ،و�لألسففأي روعة وأي مجال وجالل هي سريته، هذا ما ينبغي أن ندركه حنن املسلمني 
فقد فاز و�ل   ،وعمل ضمن هذا املفهوم فمن أدرك  ،ال نفصل العلم الديين عن العلم الدنيوي

 : لقوله الشريف ،فرصة املباهاة احلقيقية اليت تناله من سيد اخللق حممد صلى هللا عليه وسلم
 .  )يوم القيامةثروا، فإين أابهي بكم األمم ا تناكحوا تك(

 نشأته العلمية والروحية: 
مث انصرف للعلم الدنيوي  ،تعلم العلم الشرعي وأتقنه -رمحه هللا  -فالشيخ أبو اليسر عابدين 

إما   ، كان حريصاً يف استغالل وقته وحياته  ،وكان مدرساً يف كلييت احلقوق والشريعة ،فدرس الطب
م عنو�ً  جعل من حديث النيب صلى هللا عليه وسل  ، أو مدرسًا وطبيباً ومفتياً  ،تلميذاً وطالب علم

 . ق النيب ويرجوا هللا أن يباهي النيب به يوم القيامةفكان يعش  ،ملسريته

ولن نصل إىل هذا اإلدراك إال   ، هو ما حنتاجه يف بيوتنا دراك املقدس العايل هذا الفهم واإل 

 وحب ا عليه وسلم وتعظيم واحرتام ل  ، بتعظيم لشرع ا الذي أراده   ، شخص النيب صلى ا

  يرجو  َكان  لِّمن  حسنةٌ  ُأسوة اللَّه  رسولِ  في  َلُكم  َكان  َلَقد (ا عز وجل لنا يف األرض كقدوة لنا 

 اللَّه   مواْليو   راْلآخ ( . 
تعلم  .م1889 -هـ 1307يف عام  ،بدمشق ة ولد الشيخ أبو اليسر يف حي سوق ساروج

الذي كان يشرف عليه عمه   ،يف حي ساروجة بدمشقالقراءة والكتابة يف مدرسة جامع الشامية 
مث أخذ علوم الفقه واحلديث واللغة واملعقول عن والده الشيخ أيب  ،الصليب الشيخ راغب عابدين

مني والشيخ أ ،والشيخ سليم مساره ،يناحلس  الدين بدر الشيخ :منهم ،اخلري وكبار علماء دمشق
وأجازه كل من أخذ عنه إجازة مساع ورواية إىل صاحب املذهب والكتب اليت قرأها  ،سويد
 . نتفاعاً ولده خاصة ابلفقه والنحووكان أكثر ا ،عليهم
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ذكر� ومر معنا أن الشيخ أبو اليسر رمحه هللا كان حريصًا يف احملافظة على صفة الطالب أو 
ن املالئكة  إ( :رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفقد حفظ وأدرك وعمل حبديث  ،طالب العلم

حيمل كتاب  ،فقد شاهده أخوه القاضي مرشد عابدين. )لطالب العلم رضا  جنحتهاألتضع 
إىل الشيخ بدر الدين املغريب  :فسأله إىل أين ؟ فقال الشيخ أبو اليسر ،البن اهلمام "املسايرة"

ألن املالئكة تضع   ،ألبقى متصفًا بصفة طالب العلم ،احلسين ألقرأ عليه قسمًا من هذا الكتاب 
 .أجنحتها لطالب العلم

 أرواحهم نسمات قدسية ملعاني هذه  ل أن ينشأ أوالدنا وهم حيملون يف ا ا ما أروع وأمج 

ون أحاديث رسول ا صلى ا عليه وسلم بسطحية  وال نكون من الذين يقرؤ  ، األحاديث 

أب مسلم أو أم مسلمة أن تذُكر هذه  ينبغي لكل  ، وغفلة عن فهم أسرار هذه املعاني اجلليلة 

راجني ا عز وجل أن   ، األحاديث ألوالدنا حبب مغلف بالصدق والتصديق لكالم النيب الكريم 

فعندما يرتبط أبناؤنا هبذه املعاني سيعم اخلري والصالح   ، ه املعاني السامية يكرم أوالدنا لفهم هذ 

نسأل هللا عز وجل أن يدركنا قبل  .ومن ثم على اتمع بأكمله  ، والفالح يف مجيع األسر املسلمة 
 .فوات األوان

 ومن تالميذه: 
قرأ فقد  ،ستغلها بعلم وعملواأما الشيخ أبو اليسر الذي مل يفوت فرصة واحدة من عمره إال 

والشيخ إبراهيم  ،والشيخ علي الطنطاوي ،سعيد األفغاينكالشيخ  ،عليه علماء من دمشق
 بشري والشيخ اخلطيب، نزار  والشيخ الكالس،  أديب والشيخ  ، والشيخ حممد كرمي راجح ،اليعقويب
 احلمصي، إنعام واحلاجة عابدين، زعزيحممد  الشيخ وولده الشماع، عد�ن والشيخ الباري،
 . هللا رمحهممن علماء الشام  وغريهم برجنكجي، إهلام واحلاجة

نتفعت افجزاك هللا خريًا � شيخنا اجلليل وهنيئًا لك مبا علمت وعملت ونفعت أمم بعد أن 
فكنت نعم الولد الصاحل ألهلك ولغريك  .واملوفق من هللا تعاىليف حمضنك األسري اإلسالمي 
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ْحَسانِ  َجزَاء (َهلْ  :لقوله تعاىل ،حفظت اجلميل ورددته إبحسان أكرب وأمجل ،ولوطنك   ِإالَّ  اْإلِ
ْحَسانُ   .رمحك هللا تعاىل) اْإلِ

أو   ،مفقود لألسفإن يف نشأت الشيخ أبو اليسر عابدين ورعايته من قبل والديه سرٌّ عظيم 
هو ضروري   ،وه ابلسر العظيمرغم أن هذا األمر والذي ندع ،يغفل عنه معظم األسر املسلمة

 هل عرفتم ما هو ؟؟!   ،ضرورة املاء واهلواء لإلنسان 

إهنا تربية التقوى واملخافة من ا عز وجل حبب وعشق  عز وجل، وليس خمافة زجر  

سيكون عاقبة ذلك اخلري   ، اني عفإن من نال رعاية وتربية ضمن هذه امل  ، وهنٍي بقسوة وغلظة 

   .لنفسه ولغريه وتمعه 

 : عند الشيخ   التصـــــــوف 

   ـ دأب أهله منذ الصغر على حتصيله وإمتاعه جبلسات ذكر والشيخ أبو اليسر ـ رمحه ا

واليت ميكن أن نسميها بالتصوف أو العمل    ، يف خصوصية وقدسية تناهلا هذه اجللسات   ، عز وجل 

(أن تعبد   : اليت أخربنا رسول ا صلى ا عليه وسلم عنها فقال  ، للوصول إىل مرتبة اإلحسان 

هي   ، هذه النشأة اليت نشأ وترعرع وكرب عليه الشيخ . ا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك) 

 . سر روعة شخصيته الشريفة 
الطريقة النقشبندية املتصل ذلك  ،فقد أخذ من والده الشيخ أيب اخلري عابدين رمحه هللا

  خالد  الشيخ شيخه واملتصل ذلك بصاحب الطريق ،حاشية ابن عابدين ، بصاحب احلاشية
 .كما جاء يف كتاب عقود الآليل  ،هللا تعاىل رمحهم   النقشبندي

فبعد العلوم  ،تعلم وعمل الشيخ أبو اليسر ،د اليوم بني األسر املسلمةهبذا السر املفقو 
واليت كانت   ، اليت مهدت دخول الطب يف اجلامعة السورية ، درس يف املدارس النظامية ،الشرعية

  .تسمى مبعهد الطب
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وقد برع وأتقن  ،�ل التعادل الكولكيوم / الفرنسية ،م1926 -هـ 1345فعندما خترج عام  
 . بيت ألف يقارب  ما شعرها من فحفظ الفصحى، الفارسية وتعلم والرتكية، الفرنسيةاللغة 

ألخر حلظة من   أبن يكون  املعنونة  ،ما أروع هذه السطور اليت تفيض مبعاين متنوعة من الرقي
 .وطالب علم متعلماً حياته 

 : ومناصبه وظائفه  
أبو  فقد متتع الشيخ  ،البد أن نذكر بعض من صفاته  ، قبل املضي يف احلديث عن مناصبه

وتواضعًا بني الناس يف  ، مع فصاحة الكالم  ، ورجاحة العقل  ، قوة الشخصية والرأي ب ن يعابد اليسر

 على تغلبحيث ، جعلته حمبواًب ومقراًب من الناس ،عن حب وتعظيم  وجل  خشية ا عز 

متمثًال حلديث النيب صلى هللا عليه   ، والشفقة على العباد الود واحلب واحلنان مالمح وجهه 
 .) عز وجل ، فأحبهم إىل هللا عز وجل أنفعهم لعياله اخللق كلهم عيال هللا( :وسلم

أو برفقة والده جملالس   ،ز�رة والدهدعاء الصاحلني من العلماء والوافدين إىل بركة وقد �ل من 
،  كان لولده قدوة حسنة،  وجزاه هللا اخلري، العلم يف املساجد والبيوت. رحم هللا والد هذا الشيخ

  هذه الوسيلة الرتبوية اليت جعلها هللا عز . خصية الشيخ أبو اليسر رمحه هللا سامهت يف بناء ش
ولني  وجل مفطورين وجمب وجل بني أيدينا لنستغلها أفضل استغالل. فحب التقليد جعله هللا عز

هي غريزة �بعة من النفس البشرية وهي كامنة وخمفية   ليكون وسيلة تربوية هامة. والقدوة: ، عليه
،  وليكونوا قدوة خري لألوالد، تظهر كرغبة ملحة للتقليد. وليحذر اآلابء واألمهات يف سلوكهم

َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل َلَقْد  ( لقوله تعاىل:، وجل وهلم من بعد ذلك األجر والثواب من عند هللا عز
 ) اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اهللََّ َواْليَـْوَم اْآلِخرَ 

 : أمـا عن مناصبــــه 
ُعني مدرسًا ملادة الشريعة اإلسالمية يف كلية  و ، الطب ثالثني عامًا بعد التخرج مارس مهنة 

وأصول  ،حوال الشخصيةإبلقاء حماضرات ابألوقد كلف ، حلقوق عندما كان تلميذ يدرس الطبا
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يف حي العمارة وكان  ، أسهم يف أتسيس الكلية الشريعةو  ،وحماضرات يف كلية الشريعة ،الفقه
 .ما كان مديرها الشيخ حسن الشطيعميدها عند

فرتك مهنة الطب عندما أصبح مفتيًا  عامًا للجمهورية   ،فتاءمث انصرف للعلم والتعليم واإل
مث   ،م6/1954/ 12مث أنتخب فأصبح مفتيًا أصيًال بتاريخ  ،م4/1952/ 7العربية السورية 

لرفضه إعطاء فتوى شرعية تؤيد   ،بعد الوحدة مع املصر ،م8/1961/ 16انتهت خدمته بتاريخ 
"أريدها من ابن   : يس يف أخذ فتواه قائالً ئوكان اإلصرار من الر  ،مجال عبد الناصر للتأميم

  . أبيع ديين بدنياي وال بدنيا غريي" ووهللا ال  ،ليس لك إال هذه الفتوى" :فقال الشيخ ،عابدين"
   .فسجل التاريخ للشيخ هذا املوقف الديين والوطين املشرف له أمام هللا عز وجل

منصبه هذا حىت عام   وبقي يف ،م28/10/1961بتاريخ  121مث أعيد لإلفتاء مبرسوم 
لزم وظائفه الدينية من خطابة وتدريس يف جامع برسباي   ،وعندما أحيل للتقاعد ،م1963

وكان يعقد  ، وبقي كذلك إىل حني وفاته ،فقد كان إمامه بعد وفاة والده  ، املعروف جبامع الورد
   . حلقة تدريس يف داره يف يومي الثالاثء واجلمعة من كل أسبوع

أضاف إليها ما استطاع من نوادر الكتب املطبوعة   ، وقد ورث عن والده مكتبة كبرية
 .واملخطوطة

وضاءة  ، اليت شهدت له وسجلها له التاريخ يف سطور كتبت مباء الذهب الوطنية  ومن أعماله
 حيث خترب�: ، المعة
،  م1925قد شارك يف شبابه ابلثورة الســـورية الكربى  ن الشيخ أبو اليسر عابدين رمحه هللاأ

إلجالء االستعمار  ، محل السالح ليًال إىل الثوار، .رأيه..و  ؟شارك مباله ونفسهمباذا شاركو 
فلسطني نكبة شارك حبمل السالح عند ، الفرنسي عن البالد. تربع بدمه عند احلاجة إىل ذلك

ورئيس  ، م1956عام  على مصر م. كان رئيس جلنة التسلح أ�م العدوان الثالثي 1948عام 
ووظائفه  ، إخويت األعزاء البد أن هذا التنوع يف مناصبه  ، ابلعمارة جةمجعية الفقراء يف حي سارو 

هة التشتت والضياع اليقيين بقول هللا  على قول يف متا أو ، مل تكن وليدة الصدفة، وأعماله املشرفة
  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملِِ  ِإَىل  َوَسُرتَدُّونَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اهللُّ  َفَسَريَى اْعَمُلواْ  َوُقلِ  (وجل: عز

 . )تـَْعَمُلونَ   ُكنُتمْ   ِمبَا فـَيـُنَـبُِّئُكم
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والذي سوف يباهي به الرسول صلى  ،  هذا التنوع املشرف جند أن  ،  إذا متعنا يف سريته الكرمية 

 قد كان مثرة عوامل عدة: ،  ا عليه وسلم 

فمن أدرك الدرس األول   رمحهم ا  مجعت بني والدي الشيخ أبو اليسر  نية صادقة وخملصة  أوهلا 

لنيب صلى  وإذا سألتم ا ، وهو مباهاة النيب صلى ا عليه وسلم هلذه الذرية ، جناب اإل و  يف الزواج 

من أين لنا املنهج أو الطريقة يف تربية األبناء؟ جييبنا نبينا العظيم حممد صلى  ، ا عليه وسلم 

سكنا  . فليسأل كل منا مباذا مت ) تركت فيكم ما إن متسكتم به فلن تضلوا (  ا عليه وسلم بقوله: 

ومواجهة الذات والنفس األمارة  عرتاف يف الزواج أم يف اإلجناب...؟ وإذا وصلنا إىل مرحلة اال 

ونلومها ونتوب ثم جنتهد يف إصالح هذه النية اليت بدأنا فيها عن  ، فلنبدأ بعودة مع نفوسنا ، بالسوء 

وندعوه برجاء أو تذلل أن  ، وجل يف كل فرض صالة  جندد العهد مع ا عز و ، جهل أو غفلة 

  وُذرياتنا  َأْزواِجنا  من  َلنا  هب  ربنا  يُقوُلون  والَّذين (  يوفقنا لذلك مع الدعاء املستمر يف قوله تعاىل: 

 ةنٍ  ُقريا  َأعْلنعاجو  نيتَّقْلماماً  لهذا الكالم يوصلنا إىل أمهية احملضن األسري وضرورة العمل   . ) ِإم

من قام مبا حيب  ونسميه باإلصالح الرتبوي. أما ، مع االجتهاد لتصحيح وتصويب أخطاء وقعت 

نسميه بالوقاية الرتبوية. أي عملية حتصني من براثن  ، ا ورسوله سواء يف زواجه أم بإجنابه 

يف شخصية شيخنا أبو اليسر  الته. واألمر اآلخر الذي مهد هلذا التنوع اجلميل الشيطان وضال 

  ، عميد كلية ، رئيس مجعية ، تلميذ ، مدرس ، طبيب ، مفيت  كما مر معنا:  رمحه ا  عابدين 

 . ....  وبتواضع  ، حبب واحرتام وتقدير ، هو: جمالسته للصاحلني من العلماء واألولياء  رمحه ا

حيث أشتهر بتواضعه بينهم يف املأكل وامللبس واحلياة العامة. نال كثريًا من  ، وجلميع الناس ، هلم 
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وجل   هلا وجعل ا عز . وهذه احملبة اليت نارمحه ا  وعامة الناس ، من خاصة العلماء ، الدعاء 

رمحه   - .. فالشيخ أبو اليسر عابدين هي أيضًا ليست صدفة يا إخوتي. ، له القبول يف األرض 

 ا -  عليه وسلم ومارسه سلوكًا وعمال عز ، حفظ حديث النيب صلى ا وجل له   فجعل ا

اخللق كلهم عيال  (  : وسلم هو هذا احلديث؟ قول النيب صلى ا عليه  قبول يف األرض أتعلمون ما 

عز وجل أنفعهم لعياله ا هناك  ، . وليس هذا احلديث فقط ) عز وجل ، فأحبهم إىل ا

،  وحب نبيه الكريم صلى ا عليه وسلم ، وجل  كثرية تدلنا كيف ننال حب ا عز  : أحاديث 

 رمحه   الناس تشهد له على ذلك فكانت أعماله وصفاته بني ، فقد مارسها شيخنا سلوكًا وعمال

 ومضى يف حياته   . " اللهم اجعلين خري خلف خلري سلف "  : وهو  لقد فقه الدعاء التايل . ا

ورزقنا ا  . رمحه ا  .. جاعال الدنيا خادمة لدينه. ، الدنيوية يتلمس اخلري يف كل قول وعمل 

   . اللهم آمني   . اللهم اجعلنا خري خلف خلري سلف.. ،  وجل فهمًا يليق هبذا الدعاء   عز 

 : أبو اليسر عابدين   مؤلفات الشيخ 
(إذا  أما عن مؤلفاته املتنوعة أيضاً، وقد تركها لتكون حمققة حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم: 

مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل  
 والتفسري، والنحو واألدب  والتاريخ  واللغة الفقه يف القيمة املؤلفات  من العديد خط  قد . له)يدعو 

تنوع ثقافته الرائعة   ، من مؤلفاته الكثرية واملتنوعةف . هفكر  عصارة  ضمتها مؤلفاً  30 على تزيد
،  " رسالة األوراد" ، "رسالة يف القراءة والقراءات "، "مل مسي"، "أغاليط املؤرخني" ،واملواكبة لعصره

  " إرشادات األ�م إىل أحكام الصيام "و " أحكام الوصا� "، "كتاب الفرائض"، "أصول الفقه"
" ائد اجلليه ألرابب النفوس العليةالفو "و" خمتصر أحكام الزواج"و، "أكاذيب مسيلمة الكذاب "و
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حماضرات يف  و" "عابدينمدة املفتني يف فتاوى ابن ع"و  "اهلداية السنية يف حكا�ت الصوفية"و
 . "علم األحوال

  " عجازآ�ت اإل"منها كتاب  ،كما طبع له بعد وفاته عدة كتب مجعها وألفها يف حياته 
  " خبار األعداد من القرآن واألحاديث لأل"وكتاب  "طوف دانية من شجرة احلكم العاليةق"وكتاب 

 من وغريها "املعمرون"و "النباهة  البداهة يف"و "اخلطب املنربية"و "الصيام بني الشريعة والطب"و
 .األوقاف  بوزارة اإلفتاء بدائرة خمطوطة تزال ال واليت النادرة والفتاوى  الكثرية الكتب

واملطلع عليه سيجد شفافية  ،والذي يعرفه الكثري منا "األوراد الدائمة"هذا وإن كتاب 
   .رمحه هللا تعاىل وجزاه عنا كل خري ـ -خنا اجلليل بني سطور ذلك الكتاب وروحانية شي

 : وفاته   
وليس فينا أحد معصوم عن هذا املشهد  ،أال وهي الوفاة ،�يت إىل �اية كل سرية وترمجة

   .نسأل هللا حسن اخلتام ،ولكن شتان بني �اية و�اية  ،األخري يف حياته 
الشيخوخة وهزل جسمه وضعف  واإلمامة إىل أن أدركته ، يف التدريس رمحه هللا  بقي الشيخ

،  ھ  1401يف عام،أ�ر 2، رجب 8لزم بيته إىل يوم وفاته يوم الثالاثء ، وتناولته األوجاع ، بصره
رمحهما هللا   قربة الباب الصغري ويف قرب والدهودفن مب، مع الوردجبا عليه ُصليحيث .م1981

  .اللهم آمني آمني ، وأسكنهما فسيح جناته
ولنستغل حياتنا   ، زلنا على قيد احلياة ومل تطوى صحيفتنا بعد ال؟إخويت األعزاء...ماذا بعد � 

ونلتزم   ،أقواًال وأعماالً  ،ويكون هذا شغلنا الشاغل ، ووقتنا فيما ينفع ويفيد ألنفسنا ولغري�
سنة  ، و متسكتم به فلن تضلوا : كتاب هللا تركت فيكم ما إن ( :حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم

   .) هنبي
رجاء أن ينالنا شرف القرب  ،ولنوقظ جوارحنا ونستصرخها للعمل مع املثابرة ابلصرب والدعاء

 .اللهم آمني ،والرضى من هللا ورسوله
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إذ أدخلين يف  ،ـ فضل كبري عليوهكذا فقد كان من سرية الشيخ أبو اليسر عابدين ـ رمحه هللا 
  ، شيخنا الفاضل �  ،كثرياً   فجزاك هللا خرياً  ، ومبنهج نبيه متسكاً  ،حمراب العبودية هلل عز وجل دعاءً 

 : ولقد صدق ابن الوردي يف الميته املشهورة
 ال تقل أصلي وفصلي أبداً         إمنا أصل الفىت ما قد حصل

 

   : املراجع 
 أهل الشيخ / د. أسامة قويل 
 األعالم / خري الدين الزركلي 

 اتريخ علماء دمشق / نزار أابظه وحممد مطيع احلافظ  
 الشيخ علي الطنطاوي /دمشق صور من مجاهلا وعرب من نضاهلا 


