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 هللا ألهل املحب الفاضل الداعية

 "قبقابة بأبي لشهيرا" مالحفجي عمر الشيخ

 ( م9139-م3191) (ه3311-ه1348)

 محمد زكريا املسعودالشيخ 

 

 عبد لشيخا أستاذنا عنه يقال الذي الرجال، بني األمثل والرجل الكامل، واحملب الفاضل، الشيخ
 على لتعرفا يف الذكاءو  والكياسة الفراسة صاحب. اهلل أهل حمبوب: اهلل رمحه الدين سراج اهلل

 والوراث ،العاملني العلماء من الكمال وأهل الصاحلني، من اجلذب وأهل العلماء،و  األولياء
 يف العاملو  املساكني،و  األراملو  الفقراء وإسعاف اخلري، مساعي يف الطوىل اليد له ومن،احملمدين

 الفضل أهل عند واملعروف  اخلري مكان على والتعرف امللهوفني، وإغاثة وإعانة حاجاهتم، سد
 .املرحومة األمة هذه فقراء من والعوز احلاجة ذوي من أهل إىل وإيصاله واجلود،

 ويف كرميني، أبوين من م،8191 هـ،8431 مبعا الشهباء حلب مدينة يف الفاضل هذا ولد
  الشيخ للوذعي،ا والطبيب الفاضل العامل والده بانقوسا، جبانب بالطليعة املسمى أحيائها من حي

 أطبائهاو  حلب علماء من والده وكان ،(قبقابة أيب) القصري بالشيخ الشهري  مالحفجي  حممد
 .والشهامة والفضل واالستقامة الصالح أهل ومن ،الشعيب بالطب حبلب شهروا الذين

 بلغ ملا مث ،الكتّاب يف الكرمي القرآن وقرأ والكلمات، الفضائل منه وتعلم والده حجر يف ونشأ
 لرباينا  العامل أمثال حلب، علماء من األفاضل شيوخها على الشعبانية املدرسة يف درس أشده
 جي، لعبةا أسعد والشيخ حلب، مفيت الكردي احلجي أمحد والشيخ ،اإلدليب سعيد حممد الشيخ

 مل لماول. العابدين زين الرمحان عبد والشيخ خياطة، جنيب والشيخ سلطان، اهلل عبد والشيخ
 يكمل مل الصحو، أهل من يقربه الذي العلم مع، اجلذب أهل من يدنيه كان الذي احلال يتعايش
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 العارفني دمةوخ العاملني، العلماء صحبة من تلقاها وفضائل كماالت أكمله وإمنا املدرسة يف العلم
 املسائل لقنت اليت العلم كتب فطوى، اجلذب وأهل الصحو أهل من احملمدين واألولياء ،الربانيني
 وأحبهم هبم لقوتع واحملبة، بالصحبة منهم يكسب الذين الرجال صحائف وفتح ،والسهر بالنظر

 .وصاحبهم

 الربانيني وارثنيوال والعاملني العلماء من هبم تعلق من رأس على وكان: الناصر أيب بالشيخ صلته
 :فيقول ذلك عن بنفسه وحيدثنا الناصر؛ أبو حممد الشيخ موالنا الوقت ذلك صاحب

 قررت وملا ليب،ق يف حبه ووقع حلب، يف كان ما عند ورأيته الناصر أيب بالشيخ تعلقت ما أول
 عاماً، 81 عمري كان( اهلل وذكر اهلل شرع على االستقامة على املبايعة عهد) عنه الطريق أخذ

 هتفتوج ذلك، أجل من محص إىل أذهب أن فقررت ؟العمل فما ،محص إىل رجع الشيخ ولكن
 وممن الشيخ حبابأ من بشري الشيخ وكان تعاىل، اهلل رمحه منصور بشري الشيخ بصحبة محص إىل

 الشيخ عن ألناوس محص وصلنا وملا ،بشري والشيخ أنا لزيارته محص إىل فذهبنا الطريق، عنه أخذ
 آنذاك ملفيتا وكان محاة، فتوى أمني) املراد سليم أمحد الشيخ عنه واسألوا محاة، يف إنه: لنا قالو

 سليم محدأ الشيخ عند املسعود جامع يف العصر وصلينا محاة ووصلنا(. النعسان سعيد الشيخ
 علي مدحم الشيخ معنا فذهب. الراس خالد احلاج منزل يف النصر أبا الشيخ إن: لنا فقال املراد،
 وكان ،األزهر عم منتسباً  علي حممد الشيخ وكان ،الشيخ حيث املنزل إىل الثالثة حنن وتوجهنا مراد
 حلية ذا احلامد مدحم  الشيخ وكان ،خالد احلاج ضيافة بيت يف الشيخ على وسلمنا شبابه، أول يف

 الرائعه، نأنغامه نشدي النداف احلسن أبو حيث اجمللس يف يفتل قائماً  أيضاً  شبابه عزّ  ويف سوداء،
 .حقه اجمللس وعطي اإلنشاد يف فقيهاً  كان إذ

 منصور بشري لشيخا مرافقي إىل فالتفت. الطريق أتلقن أن أريد: له قلت الشيخ على السالم وبعد
 ولقنه جدبه، حرو : يل فقال. يدك من تلقنين أن منك أريد: للشيخ فقلت. الطريق لقنه: له وقال
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 ،واحملبة الصالح أهل منو  تاجراً  بشري الشيخ وكان فلقنين، .بذلك وكلته فإين ،بشري شيخ يا الطريق
 .باً حم فاضالً  كانو  مجيعاً  اهلل رمحهم برصة، الرمحن عبد احلاج الشيخ لدى زمالئه من وكان

 سليم دأمح الشيخ: أفاضلهمو  محاة علماء من كبري مجهور يزينه محاة يف الشيخ جملس وكان
 إذ حالق، اهلل عبد الشيخ النعمان، صالح الشيخ املراد، ظافر الشيخ املراد، شامل الشيخ ،املراد
 .الناصر أيب الشيخ إخوان من محاة علماء معظم كان

 أول هذا وكان ،الزاوية يف ومنت محص يف مرة الشيخ زرت: قال عمر الشيخ عمنا ذكره ومما
 ،الفجر الةص قبل يوقظين الناصر أيب بالشيخ وإذا ؟أصنع ماذا واحرتت ،غسل فلزمين شبايب،

 واحضر الكبري اجلامع يف الفجر صالة أدرك مث احلمام إىل اذهب: يل وقال ،احلمام أجرة وأعطاين
 .اجلميع اهلل رحم ويس، أمحد احلاج أثناءها اخلتم يدير وكان ففعلت،. اخلتم

 جنباً  الليايل إحدى فاستيقظ معه، مسافراً  كان حيث ،بكري الشيخ أخي مع فعل وكذلك
  .فاغتسل قم: له وقال الشيخ فأيقظنه

 من كانو  الشيخ وأحب ،حلب إىل املعتاد حضوره أثناء الشيخ جمالس عمر الشيخ عمنا والزم
 وصار ساجني،امل بأحوال ودراية فقه عنده وصار السجن جلامع خطيباً  عني مث ،بالشيخ عالقة له

 ،يديه على منهم الكثري وتاب إليهم، التحدث يف ولباقته خماطبته حبسن قلوهبم إىل نفاذ أيضاً  عنده
 .الفضل له وعرفوا

 اهلل عبد الشيخ منهم باألخصو  مجيعاً  حلب علماء وأحب وأحبه ،النهبان حممد شيخنا الزم مث
( طاهر أبو عمنا) الناصر أيب شيخنا حمبوب أحبو  ،طويلة فرتة ولزمه معه وسافر وصاحبه سلطان،

 .وإكرامه زيارته من أكثرو  غزال مصطفى الشيخ

 أخرت إن له، زّواراً  مسعود، علي حممد الشيخ الوالد لسيدي مواصالً  حمباً  كله هذا مع وكان
 .همع واجللوس برؤياه حيظىو  منه، شوقه ليبلل إليه الشيخ سافر حلب إىل قدومه
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 ،مالوالك الصحو أهل من الكاملني والرجال الفاضلني، العلماء بكل تعلق له صار وكذلك
 مث كلتاويةال املدرسة يف العلم بطلب سبحانه اهلل أكرمهما بولدين ورزق.. واحلال اجلذب أهلو 

 والنباهه انةالفطو  الفضل أهل من ومها املنورة املدينة يف اإلسالمية اجلامعة يف دراستهما تابعا
 وقرة ذخراً  فظهماوح هبما اهلل متع ،الدين عز اهلل عبد الشيخو  الدين ضياء حممد  الشيخ: والتقوى

 .لوالديهما عني

( منال وجكبك) الشهري ،الرتكي منال حممد الشيخ الفاضل العامل الصاحل الرجل إىل أصهر وقد
 مث ابنته، عمر الشيخ فتزوج م،8118 هناك تويفو  الباب يف أخرياً  واستقر تركية من هاجر الذي
 عام منذ ملدينةا فقراء إىل واهلبات الصدقات إيصالو  احلرام اهلل البيت حبج سبحانه اهلل أكرمه

 ملدينةا لسجن مدرساً  وصار وأوالده، وعياله هو املدينة يف أقام حيث م،8111 عام وحىت 8191
 .الوظيفة هذه من تقاعد أن إىل

 مع إيّاهو  حشرناو  وعافاه به اهلل متع،عام كل صيف حلب ويزور املنورة املدينة يف مقيماً  زال وال
 .وأحبابه وآله وسلم عليه اهلل صلى املصطفى حبيبنا

  الربانيني حياة من ومواقف صور كتاب من نقالً 

 


