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 رمحه اهلل تعاىل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

 منقول بتصرف
يف مدينة  -يرمحه اهلل تعاىل-الفتاح بن حممد بن بشري بن حسن أبوغدة  ولد األستاذ الشيخ عبد

يف بيت سرت ودين، وكان  1911مايو  9املوافق  1331رجب  11حلب الشهباء مشايل سورية، يف 
هو األخ الثالث واألصغر بني إخوته الذكور، فيما تكربه أخته احلاجة شريفة وتصغره أخته احلاجة 

  .نعيمة أمد اهلل يف عمريهما
رجاًل مشهورًا بني معارفه بالتقوى والصالح واملواظبة على الذكر  -يرمحه اهلل-كان والده حممد و 
يرمحه اهلل - القرآن، وكان يعمل يف جتارة املنسوجات اليت ورثها عن أبيه، حيث كان اجلد بشريوقراءة 
من جتار املنسوجات يف حلب، والقائمني على صناعتها بالطريقة القدمية، أما والدة الشيخ  -تعاىل

 .1911-1311فهي السيدة فاطمة مزكتلي املتوفاة سنة 
من جهة والده إىل الصحايب اجلليل خالد بن الوليد رضي  وينتهي نسب الشيخ رمحه اهلل تعاىل

اهلل عنه، وكان لدى أسرة الشيخ شجرة حتفظ هذا النسب وتثبته أما اسم أبوغدة فهو حديث نسبيا 
 .و من فروع العائلة فرعان حيمالن اسم صباغ ومقصود

مع احلاج حسن  وقد عمل الشيخ يف حداثته بالنسيج مع والده وجده رمحهم اهلل مث عمل أجرياً 
صباغ يف سوق العيب، وكان من زمالئه احلاج عبد الرزاق قناعة أمد اهلل يف عمره، وال تزال الدكان اليت 

 .عمل هبا موجودة يعمل فيها آل أبو زيد أصهار الشيخ عبد الباسط أبو النصر

  :عائلته
كان والد الشيخ وجده رمحهما اهلل يعمالن يف النسيج وصباغته وقد تزوج من السيدة فاطمة 

سنة ويقال أنه مل يسقط  91 عن عمر يناهز 1311/1931مزكتلي، وقد تويف جد الشيخ بشري عام 
عاما، وللشيخ أخوان  13عن  1311/1991، فيما تويف والد الشيخ رمحهم اهلل مجيعا عام له سن

 .السيدة نعيمةو السيدة شريفة و عبد الغين  و عبد الكرمي : من الذكور و أختان من اإلناث هم
والدها خت صديقه الدكتور علي اهلامشي، و أخ من السيدة فاطمة دالل اهلامشي تزوج الشي

، فكانت له نعم الزوجة الصاحلة، هنضت عنه بعبأ البيت وتربية األوالد املرحوم عبد اللطيف هامشي
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ليتفرغ للدعوة والعلم الشرعي، ووقفت جبانبه يف الشدائد واألمراض خري زوجة وأنيس. وللشيخ ثالثة 
 .أبناء و مثان بنات، هم على التوايل

لطلب العلم فأحلق  شعر جده أن الشيخ سيكون له شأن آخر وملس ذكاءه وتطلعه  :طلبه العلم
الشيخ باملدرسة العربية اإلسالمية يف حلب، حيث درس فيها أربع سنوات مث التحق من تلقاء نفسه 

باملدرسة اخلسروية اليت بناها خسرو باشا أحد والة حلب أيام الدولة العثمانية،  13111/1931سنة 
، ومما جيدر ذكره أن الشيخ 9921/ 1312واليت تعرف اآلن باسم الثانوية الشرعية وخترج منها سنة 

عندما تقدم للمدرسة كانت سنه تزيد سنة على السن القانونية، وكان زوج أخته السيد حممد سامل 
بريقدار على عالقة طيبة باألستاذ جمد الدين كيخيا مدير أوقاف حلب آنذاك، فحدثه يف أمره 

 .فاستثناه من شرط السن

  :شيوخه و أساتذته

 :حلبشيوخه يف مدينة 
الذي كان عاملا يف احلديث والتاريخ، ألف ونشر كتبًا عديدة من أبرزها  : الشيخ راغب الطباخ

  ."إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء" يف سبعة جملدات
العامل ابن العامل، األصويل الفقيه احلنفي املتفنن، والد فضيلة الشيخ  : الشيخ أمحد بن حممد الزرقا

  .مصطفى الزرقا رمحها اهلل

  وهو يف -، كان مسجده يعرف مبسجد أيب ذر العامل الفقيه الشافعي : الشيخ عيسى البيانوين
الشيخ ويقع يف اجلبيلة بالقرب من بيت والد الشيخ، فكان  -كتب التاريخ دار سبط ابن العجمي

ال ميحى يف نفس الشيخ، وكان ولده  يرتدد عليه قبل طلبه العلم وبعده، وقد تركت تقواه وصالحه أثراً 
"قبسات من أقرب األصدقاء للشيخ وألف معه كتابا امسياه  1399/1919الشيخ أمحد املتوىف سنة 

النصر فقد تتلمذوا  ، أما أحفاد الشيخ عيسى الشيخ الدكتور أيب الفتح و الشيخ أيبمن نور النبوة"
  .على الشيخ يف كلية الشريعة بدمشق

 . الفقيه احلنفي ومفيت احلنفية يف حلب الشيخ حممد احلكيم:
 . الفقيه الشافعي ومفيت الشافعية حبلب الشيخ أسعد عبجي:

 .العالمة الفقيه احلنفي البارز الشيخ أمحد بن حممد الكردي:
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العالمة الرباين الفقيه املفسر الواعظ، والد الشيخ عبد اهلل سراج  الشيخ حممد جنيب سراج الدين: 
 . الدين زميل الشيخ والعامل املرموق رمحه اهلل تعاىل

ابن العالمة الشيخ أمحد الزرقا والفقيه األصويل املتفنن، فقيه عصره ال  :الشيخ مصطفى الزرقا
يع باللغة العربية واألدب، تتلمذ على سيما يف املعامالت والفقه املقارن، وهو إىل جانب ذلك ضل

، وال يزال كتابه 1911-1999يديه ألوف من املشايخ واحلقوقيني خالل تدريسه يف جامعة دمشق 
  .الفقه ودراسته املدخل الفقهي العام مرجعا أساسا يف فهم علم

  :دراسته يف األزهر

 1319/1999مصر عام بعد خترجه من الثانوية الشرعية، رحل الشيخ يف طلب العلم إىل 
 للدراسة يف األزهر الشريف، فالتحق بكلية الشريعة ودرس فيها على يد خنبة من كبار علمائها يف

، مث تابع دراسته فتخصص يف علم النفس أصول 1991-1999/ 1311-1319القرتة ما بني 
 .1311/1911التدريس يف كلية اللغة العربية يف األزهر أيضًا وحاز على شهادهتا سنة 

 شيوخه يف األزهر: 
ه و : العالمة، األصويل، الفقيه، كتب أكثر من أربعني كتابا يف أصول الفقالشيخ حممد أبو زهرة

 تارخيه ومقارنته، أثىن ثناء عاطرا على الشيخ عبد الفتاح يف رسائله إليه. 
: عالمة التفسري والفقه يف زمانه السيما الفقه املالكي والفقه املقارن، الشيخ حممد اخلضر حسني
 انتهت إليه إمامة األزهر. 
 . : الفقيه العالمةالشيخ يوسف الدجوي
 العالمة.  الفقيه الشيخ عبد اجمليد دراز:
  .: احملدث العالمة الشيخ أمحد حممد شاكر

  .: املفسر والفقيه وشيخ اجلامع األزهرالشيخ حممود بن حممد شلتوت
، هاجر إىل مصر هربا من اضطهاد : شيخ اخلالفة العثمانية سابقاً الشيخ مصطفى صربي

احلنفي والفقه املقارن، أتاتورك، وعاش عيشة كفاف وكرامة، كان عاملا باحلديث واألصول والفقه 
  .والفلسفة والسياسة

: املفسر، األصويل، الفقيه، املتصوف، األديب، انتهت إليه إمامة الشيخ عبد احلليم حممود
  .األزهر
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 : الفقيه األصويل الشافعي ولد بفلسطني و تويف بالقاهرة.  الشيخ عيسى منون
ية هاجر إىل مصر هربا من اضطهاد أمني املشيخة يف الدولة العثمان :الشيخ زاهد الكوثري

أتاتورك، وعاش عيشة كفاف وكرامة ، كان عاملا باحلديث واألصول والفقه احلنفي والفقه املقارن،ورث 
عنه الشيخ عبد الفتاح معرفته وولعه بالكتب واملخطوطات و أماكنها، حقق ونشر كثريا من الكتب 

 واملخطوطات. 
  ساعايتالشيخ أمحد بن عبد الرمحن البنا ال
ونشر كثريا من الكتب،  احملدث، األصويل، الفقيه، الفرائضي ألف :الشيخ عبد الوهاب خالف

 . من أبرزها: أصول الفقه

درس مع الشيخ يف مصر لفيف مبارك من علماء األمة  :مصر  يف الدراسة   يف  زمالؤه
 اإلسالمية نذكر فيما يلي بعضا منهم وقد أشرنا بنجمة * ملن توفاه اهلل: 

 العامل التقي الصاحل تويف حبماة يف سورية  :الشيخ حممد احلامد*
 العامل الفقيه ولد حبماة يف سورية تويف باملدينة املنورة  الشيخ حممد علي املراد*:
 ولد حبمص يف سورية و يعيش جبدة يف اململكة العربية السعودية  الشيخ حممد علي مشعل:

من ليبيا، وكان أول أمني عام جلمعية الدعوة اإلسالمية  الشيخ حممود صبحي عبد السالم:
 يف ليبيا  1912العاملبة عندما تأسست عام 

 ولد حبلب ودرس يف كليات الشريعة جبامعيت دمشق والكويت  :الشيخ د. حممد فوزي فيض اهلل
 الفقيه املعروف صاحب كتاب فقه السنة ولد وتويف مبصر.  الشيخ سيد سابق*:

كان الشيخ عبدالفتاح أبوغدة بشخصيته القوية املتميزة، شخصية العامل املسلم العامل اجملاهد، 
وعصره، يضع مهوم املسلمني نصب عينيه، مدركًا  فهو واسع العلم، رحب اإلطالع، يعيش قضايا أمته 

كل األبعاد اليت حتيط هبم وهو مع اتصافه بكل ما تقتضيه شخصيته العلمية، من رزانة وهيبة ووقار، 
حلو احلديث، رشيق العبارة، قريب إىل قلوب جلسائه، يأسرهم حبسن حماضرته، وطيب حديثه، وبُعد 

غرو بعد ذلك أن تلتقي عليه القلوب ، وتتعلق به  غوره، مع حضور بديهة، وحسن جواب، فال
النفوس، وأن يكون موضوع احلب والتقدير والثقة لدى مجيع من خالطه من إخوانه وأحبابه، وهو إىل 
جانب ذلك كان بعيدًا عن الغلو واالنفعال، يزن األمور مبيزاهنا الشرعي الدقيق، وقد أخذ بذلك نفسه 

من أن يستشهد اإلنسان مبوقف الشيخ رمحه اهلل تعاىل، من العامل وتالمذته، وال أدل على ذلك ، 
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اجلليل اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، فقد كان الشيخ يدرس ويعلم يف بيئة فيها كثري من التحفظ 
جتاه اإلمام ابن تيمية، وإذا أضفنا إىل ذلك تتلمذ الشيخ على الشيخ حممد زاهد الكوثري رمحه اهلل، 

آلخر شديد االزورار عن اإلمام ابن تيمية، إال أن كل هذا وذاك مل مينعا الشيخ عبدالفتاح وكان هو ا
أن ينصف شيخ اإلسالم، وأن يذكره يف جمالس علمه يف مدينة حلب يف اخلمسينيات والستينيات، مبا 
لعامل هو أهل له، وأن يغرس يف نفوس أجيال الشباب من الدعاة والعاملني حبه واحرتامه، على أنه ا

اجملاهد وأن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لتلميذه اإلمام ابن القيم رمحه اهلل غري عابئ مبا جيره ذلك من 
 خمالفة من الوسط العلمي، أو خمالفة شيخ له، حيبه وجيله ويرى يف ابن تيمية ما ال يراه. 
، تأثر به كل وعلى الصعيد الشخصي كان الشيخ مثاال ال جيارى يف األخالق والذوق والكياسة

من احتك به، كان رفيقا شفيقا يفضل التلميح على التصريح، متأسيا بأخالق الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم، وكان شامة بني العلماء، وحيب للمسلم أن يكون شامة بني الناس اتباعا هلدي املصطفى عليه 

غاالة، وحير  على نظافة أفضل الصالة والتسليم، وكان حيب اللباس املتوسط النظيف البعيد عن امل
مالبسه وحذائه، ال يفارقه الطيب يف كل أحيانه يشرتيه من حلب من حمل كرزة وفتوح أو ينفحه به 

أدرك الذوق الرفيع واخللق السامق  )من أدب اإلسالم(حمبه احلاج عبد الغين بوادقجي، و من قرأ كتابه 
 الذي متتع به رمحه اهلل . 

كان ال يفارقه قلم صغري و أوراق و تقان يعجب به كل من رآه، كان خط الشيخ مثاال يف اإل
 يقيد هبا اخلواطر واألفكار.

 ، عاد إىل سورية وتقدم سنةبعد أن أكمل الشيخ دراسته يف مصر :بسورية التدريس   يف  عمله
ملسابقة اختيار مدرسي الرتبية اإلسالمية لدى وزارة املعارف فكان الناجح األول  م1311/1911

فيها، ودرس مادة الرتبية اإلسالمية أحد عشر عامًا يف أبرز ثانويات حلب: هنانو، واملأمون، 
والصنائع، كما شارك يف تأليف الكتب املدرسية املقررة هلذه املادة، ودّرس إىل جانب ذلك يف املدرسة 
الشعبانية ، وهي مدرسة شرعية أهلية متخصصة بتخريج األئمة واخلطباء، ودّرس يف الثانوية الشرعية 
"اخلسروية" اليت خترج فيها، مث انتدب للتدريس يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق، ودّرس فيها ملدة 

بعد ذلك بإدارة  ثالث سنوات "أصول الفقه" و"الفقه احلنفي" و "الفقه املقارن بني املذاهب" وقام
وكان قد سبقه للعمل فيه بعض الزمالء فأمته، وأهنى خدمته،  "معجم فقه احمللى البن حزم"موسوعة 

 وطبعته جامعة دمشق يف ضمن مطبوعاهتا يف جملدين كبريين.. 
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  :نشاطه الدعوي يف سورية
تعاىل، فكان له ، محل على عاتقه عبء الدعوة إىل اهلل بعد أن عاد الشيخ إىل بلده سورية

  .الشيخ رمحه اهلل تعاىل ووثقوا به، وتعلق اإلخوان بدورهم بنشاطه الدعوي
منذ عودته إىل سورية من مصر، كان الشيخ إىل جانب عمله يف التدريس، نشيطا يف الدعوة إىل 

فكان ته، اهلل، فنال ثقة العامة واخلاصة، واحرتام أقرانه، لورعه وتقواه وعلمه ورجاحة عقله وحكم
كان بشخصيته املتميزة وسلوكه السامق مدرسة دعوية حية متحركة، تتلمذ مرشدًا وسندًا وموئاًل، بل و 

عليه فيها ثالثة أجيال أو أكثر من الدعاة العاملني، كلهم يفخر بأنه قد نال شرف االغرتاف من حبر 
لدينية اليت يدرسها من أحب فضيلته رمحه اهلل تعاىل وأفسح له يف جناته، وكانت دروس مادة الرتبية ا

 الدروس للطلبة وموضع إقباهلم واهتمامهم، بعد أن كانوا يعرضون عن أمثاهلا. 
ويف مسجد "اخلسروية" حيث كان جيتمع أسبوعيًا آالف املصلي حلضور خطبة اجلمعة، كان 

ت العلمانية، متصديًا لالستبداد، وللنزعاواملسلمني املعاصرة الشيخ يطرح على منربه قضايا اإلسالم 
لشهيد خباب بن غري عابئ مبا قد يناله من أذى، مرددا جبرأة العامل املسلم اجملاهد قولة الصحايب ا

 األرت:
 على أي جنب كان يف اهلل مصرعي **** ولست أبايل حني أقتل مسلمًا 

 ة: أما دروسه فقد كانت تغص هبا املساجد ويتحشد هلا املستمعون، وكان للشيخ األنشطة التالي
خطبة اجلمعة األسبوعية، اليت كان يلقيها على منرب اجلامع احلموي أوال، مث جامع الثانوية 

  .الشرعية "اخلسروية"
جلسة للتفقه يف الدين بعد خطبة اجلمعة فيها أسئلة وأجوبة، تغطي حياة املسلمني اخلاصة 

ط الفتوى بدليلها الشرعي، والعامة ، جييب الشيخ فيها عن مجيع التساؤالت مبنهج رشيد سديد، يرب
  .وبالعصر الذي يعيشه املسلمون، ممعنًا يف الرتغيب والرتهيب والتوجيه

  .درس يف احلديث والرتبية والتهذيب بني مغرب وعشاء يوم اخلميس يف جامع سيف الدولة
 درس يف الفقه بني مغرب وعشاء يوم اإلثنني يف جامع زكي باشا املدرس، باإلمساعيلية حيث كان

  .الشيخ يغمر احلاضرين بواسع علمه، يف املقارنة بني املذاهب وذكر األدلة والرتجيح بني األقوال
  .درس متقطع يف السرية يف جامع الصديق باجلميلية
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إىل جانب هذا الدروس كان للشيخ لقاءات دورية مع علماء حلب ومدرسي الرتبية الدينية فيها 
ينة ومايتعلق بالتعليم فيها، وهو يف كل ذلك عمدة امليدان واملشار للتشاور فيما يهم املسلمني يف املد

 إليه بالبنان. 
نائبًا عن مدينة حلب، بأكثرية كبرية، فنال بذلك ثقة  م1312/1911انتخب الشيخ سنة 

مواطنيه، على الرغم من تألب اخلصوم عليه من كل االجتاهات، وحماوالهتم املستميتة للحيلولة بينه 
كانت عضوية الشيخ يف مجاعة اإلخوان وبني الوصول إىل جملس النواب، ويف جملس النواب السوري،  

وراء املناصب  ضرورة العمل اجلماعي لنصرة اإلسالم واملسلمني ال جرياً مبنية على قناعته ب املسلمني
واملسميات، فقد كان التفرغ للعلم والتحقيق الرغبة الدائمة اليت رافقته طوال حياته، ومع رغبة الشيخ 
امللحة يف االنصراف بكليته إىل اجلانبني العلمي والدعوي، فقد اضطر أكثر من مرة، أن يستجيب 

على غري رغبة منه أو -وليات التنظيمية، فكان أن توىل وانه، فيتحمل معهم بعض املسؤ لرغبة إخ
منصب املراقب العام لإلخوان املسلمني يف سورية مرتني، مث ختلى عنه يف أقرب فرصة مناسبة  -سعي

زائراً، لكنه يف آخر حياته ختلى عن مجاعة اإلخوان املسلمني، وعاد إىل سورية متفرغًا للعلم والتأليف. 
 .سمن قبل القائمني على األمر هناك وذهب إىل دمشق وحلب واستقبل أحسن االستقبال

 :اته يف السعوديةحي
بعد خروجه من السجن انتقل الشيخ ثانية إىل اململكة العربية السعودية، متعاقدًا مع جامعة 
اإلمام حممد بن سعود يف الرياض حيث عمل مدرسًا يف كلية الشريعة مث يف املعهد العايل للقضاء 

، فتخرج به الذي أسس حديثا، وأستاذًا لطلبة الدراسات العليا، ومشرفًا على الرسائل العلمية العالية
يف  1911-1911/1911-1311الكثري من األساتذة والعلماء، وقد شارك خالل هذه الفرتة 

وضع خطط جامعة اإلمام حممد بن سعود ومناهجها، واختري عضوًا يف اجمللس العلمي فيها، ولقي 
 عبد من إدارة اجلامعة ومدرائها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، و الدكتور عبد اهلل

احملسن الرتكي كل تكرمي وتقدير، ولقي مثل ذلك من فضيلة املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
رمحه اهلل تعاىل الذي ترجم له الشيخ يف كتابه "تراجم ستة من علماء العامل اإلسالمي يف القرن الرابع 

 ن عبد اهلل آل الشيخ. عشر"، كما كان حمل احرتام و تقدير من وزير املعارف املرحوم حسن ب
انتدب الشيخ أستاذًا زائرًا جلامعة أم درمان اإلسالمية يف السودان وجلامعة صنعاء يف اليمن، 
وملعاهد اهلند وجامعاهتا، وشارك يف الكثري من الندوات واملؤمترات اإلسالمية العلمية، اليت تعقد على 
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هذه اجملاالت حيث درس يف األردن مستوى العامل اإلسالمي، وكانت له جهود طيبة يف مجيع 
والباكستان وتركيا واجلزائر والعراق وقطر، وعمل فرتة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض مث 
انتقل للعمل متعاقدًا مع جامعة امللك سعود يف الرياض وقبل وفاته بسنوات تفرغ من العمل وعكف 

  وأسكنه فسيح جناته. على العلم والتأليف حىت وافته املنية رمحه اهلل
 


