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 أهمية االرتباط باألكابر

صُّ محاضرة ألقيت في كلية الشريعة بتاريخ 
َ
 12/2021/ 13ن

 د. محمود رمضان البوطي 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيد السادات سيدان حممد وعلى آله 
 وصحبه وسلم.   

يف زمن قد اتهت فيه البوصلة، وكثرت فيه الفنت، وكثر فيه املشوشات واملغرايت،  أتيت هذه احملاضرة  
ن ال خالق هلم يف الدنيا وال يف واختذ الكثريون من شباب وبنات املسلمني أسوًة هلم وقدوة أانساً مم

اآلخرة، الذين ال تزيد رؤيتهم القلوَب إال ظلمة، وال تزيد العقوَل إال ضياعاً، مرة حبجة متابعة الفن، 
 ومرة حبجة التعلق ابلرايضة، ومرة ومرة ...  

أتيت هذه احملاضرة اليت كلفين هبا فضيلة الدكتور حممد حسان عوض حفظه هللا تعاىل، خطوة يف 
االرتباط   هو  واملشوشات  واملغرايت  الفنت  هذه  من  عاصم  أول  ألن  ابألصول،  الفروع  ربط  سبيل 

عليه    ابملرجعيات، الذين كان هلم الفضل يف محل أمانة هذا الدين ونقل شريعة سيد املرسلني صلى هللا
وسلم، من خالل تلقف أخبارهم، واالطالع على أحواهلم، وتتبع آاثرهم، والسري على هنجهم. فكما 

 يقولون: من ليس له كبري ليس له تدبري.  
من اللوم والعتب على اختياره هلذا  اليوم  جهه طالب الشريعة  اومن صور املشوشات املعروفة، ما يو 

ل الشريعة،  لكلية  دخوله  على  قد  االختصاص،  ونعمًة  وجل  من هللا عز  فضالً  أن  احلقيقة هي  كن 
 اختصكم هللا عز وجل به، عندما جعلكم منسوبني إىل هذه الكلية، وموصولني هبذه املدرسة. 

أما الشهادة اجلامعية فهي حتصيل حاصل ألمر كائن لكم ولغريكم من طالب الكليات األخرى،  
هلذا املكان، وجلس يف قاعاته، وجتول يف حديقته  لكن فضل هللا عز وجل لن يستشعره إال من انتسب  

 وممراته. وأان واحد منكم قد مشلين هذا الفضل من هللا عز وجل يف يوم من األايم وما زلت أتقلب فيه. 
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ويف هذه الدقائق سندرك بعون هللا عز وجل ماهية هذا الفضل الذي يقتضي منا احلمد والشكر 
 مدى العمر.

ألفت نظركم إليه يقوم على حمورين رئيسيني: احملور األول املناهج اليت    هذا الفضل الذي أريد أن 
 تتلقوهنا، واحملور الثاين املكان الذي بوأان هللا إايه.  

ومن املعلوم أن الكتاب كورق ليس له أي ميزة وفضل، كما أن جدارن املكان وأرَضه وقاعاته من  
من   -مة الكتب واملقررات جاءت من احملتوى  حجر ومدر ليس هلا حبد ذاته أي ميزة، إمنا جاءت قي

موضوع املقررات أوالً، مث من األكابر الذين نقلوا لكم هذه العلوم وتعاقبوا على هذه املقررات أتليفاً 
 وتنقيحاً وتدريساً اثنياً.  

الذين شهدهتم    ؛وقيمة املكان وسر الربكة فيه إمنا جاءت من منزلة ورفعة شأن الذين تواردوا عليه
 ه اجلدران وهذه القاعات وهذه األرض اليت متشون عليها.  هذ

 ودعوين أضع النقاط على احلروف.  
 

 بالنسبة للمحور األول: 

هل فكرت يوماً من األايم يف معىن أنك طالب شريعة، وشرف ما حتمله من بضاعة. شريعة من 
وسلم؛ وموضوع مقرراتكم  ندرس؟ ندرس شريعة هللا عز وجل، وشريعة رسوله سيدان حممد صلى هللا عليه  

تعلمون هو: قال هللا تعاىل وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. مث بعد ذلك قال   األساسية كما 
الصحايب فالن وقال اإلمام فالن، مث األمثل فاألمثل .. وهكذا سلسلة متصلة مستمرة ال انقطاع فيها  

لقة لوجدت أهنا تتألف من أكابر كلهم إىل أن وصلت إلينا، ولو تتبعت أمساء السلسلة حلقة إثر ح
من العدول األولياء األصفياء األنقياء، الذين بذكرهم تتنزل الرمحات، ومبحبتهم تنال الشفاعات. فأي 

 شرف أعظم من هذا الشرف.  
سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  بفإذا علمنا ماهية ارتباطك اليوم بطرف السلسلة األول،  

القرون اخلريية األوىل، فكيف ينبغي أن تكون عالقتنا مع منتهاها من املتأخرين  ومن بعده أصحاب  
 الذين هم أقرب إلينا زمناً؟! أعين الذين نقرأ عباراهتم اليوم ونشهد آاثرهم.  
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  ليس من الالئق بنا وال من خلق الوفاء الذي يتخلق به املسلم أن تكون صلتنا مع صلة املوصول، 
 سلة منبتة.  الذين وصلوان ابلسل  مع

هؤالء األكابر الذين وصلوان ابلسلسلة مل تكن نسبتهم إىل العلم كنسبتنا إىل غوغل وال إىل املكتبة 
الشاملة، هؤالء كانت أسرارهم وبركة حرفهم كامنة يف أسرار شيوخهم الذين تلقوا عنهم يف حلقات 

كابر ممن تلقوا عن أكابر قبلهم العلم يف املساجد وعلى الركب، كل منهم كان منسوابً إىل ثلة من األ
وهكذا .. إىل سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. احبث يف سريته جتده أن فالانً منهم قد تلقى عن 

 الشيخ الفالين والشيخ الفالين، واآلخر كذلك واآلخر كذلك .. 
ليحملوا   هرنضجت جهودهم، وتقومت عقوهلم، وابتوا علماء، ميموا وجوههم ِقبل األز   بعد أنمث  

 كان شيوخ األزهر آنذاك يقولون عمن أيتيهم من الشام: )أيتون إلينا علماء(   الشهادة. و 
واملهم أن تعلم أنك عندما شرفك هللا واصطفاك للدخول إىل هذا الكلية صرت منسوابً إىل مدرسة 

املعىن. وابنتسابك إىل  ثلة من األكابر هم الذين أسسوا لنا هذا الصرح من حيث املبىن ومن حيث  
هذه الكلية قد بدت حلقة جديدة يف هذه السلسلة الشريفة املباركة، حتمل هذه األمانة كما محلوك  

 إايها، لتنقلها ملن بعدك، فتكون واراثً نبوايً. 
نعم فأنتم اليوم محلة األمانة، أنتم محلة هذه األسرار ملن بعدكم. أنتم سدنة هذا الصرح مبناهجه، 

لى هذا العلم الذي تتلقونه، وعلى املكان الذي بوأان هللا إايه، أمناء على القيم اليت ورثناها عنهم  أمناء ع
 وعن شيوخهم، هذا املعىن ما ينبغي أن نغفل عنه.

قول: كلنا يعلم سند التلقي واإلجازة يف القرآن الكرمي، ويف جمالس أوضوحاً فأمهية التلقي وأزيد أمر 
سر سراية النور احملمدي من النظر بعني الشيخ الذي تتلقى عنه، هل تعلم أنك  الرواية، لكن هل تعلم  

النظر بعني   تتلقى عنه، تسري سراية من عينه إىل عينك، ألن  بنظرك إىل عني الشيخ الرابين الذي 
الشيخ الرابين هو نظر بعني من نظر إليه هذا الشيخ إىل شيخ شيخه وهكذا ..  األنوار تنتقل من عني 

ني، إىل أن تتصل بنور عني سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم. وهي العني اليت أثىن عليها رب  إىل ع
". وما أعظمها من عني وما أشرفه وأرفعه من مبصر َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى  العزة جل شانه فقال: "

 صلى هللا عليه وسلم. 
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يق غوغل وال من ويكيبداي فنسبتك إىل هذا النور من خالل هذه السلسلة ال أتيت من التعلم عن طر 
بل من خالل تلقي العلم مشافهة. ولذا نص علماؤان على قاعدة ما ينغي أن ننساها: كل من يطلب  

 العلم دون شيخ فهو يف ضالل.  
نظر بعيين سيدي الشيخ نور الدين عرت رمحه هللا، وهللا انظر يف عينيه  أوأصدقكم القول: عندما كنت  
الدين  وأرى من خالهلما عيين سيدي   الشيخ جنيب سراج  وعيين  بل  الدين،  الشيخ عبد هللا سراج 

البحريي وغريهم. صدر قد حوى ما حوى من كالم   والشيخ مصطفى جماهد والشيخ عبد الوهاب 
 . سيدان رسول هللا

سنوات أربع وحنن ندرس وحنفظ قال هللا تعاىل كذا وقال رسول هللا كذا، وقال الصحايب فالن وقال  
. أليست كفيلًة هذه السنوات أن ندرك سر هذا االصطفاء الذي اختصكم هللا عز وجل  اإلمام فالن . 

 به عن زمالئكم يف بقية الكليات.
أليست كفيلة هذه السنوات أن نعرف قدرهم، وندرك حجم اجلهود اليت بذهلا األكابر من األولني  

يست السنوات األربعة كفيلة أبن  واآلخرين، من املتقدمني واملتأخرين، حىت وصلت هذه العلوم إلينا، أل
خالل   من  فأنتم  معهم،  أن حيشران  وجل  عز  من هللا  ونرجو  لقياهلم،  إىل  ونتوق  أرواحنا،  تتعشقهم 
دراستكم اجلامعية بتم منسوبني إىل هللا وإىل رسول هللا .. وإىل الصحابة واألئمة الذين جاؤوا من بعدهم  

هي بكم .. بل هي مستمرة إبذن هللا تعاىل ملن بعدكم. فإن  ا تنت .. إىل حلقة السلسلة األخرية اليت ملم 
كما كان    لن يكون شيخاً وهو جاهأتكونوا صغار قوم يوشك ان تكونوا كبار آخرين، وما خري شيخ  

 يقول سيدان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه ..  
ك عظيم هذه املنة،  نورانية قال هللا وقال رسول هللا سرتسخ يف قلب من استشعر هذا املعىن، وأدر 

 وحرر النية.  
ومع تقديري لبقية الفروع واالختصاصات، فإن فالانً وفالانً من علماء ومفكري الشرق والغرب ممن 
يستدل زمالؤكم أبقواهلم ويدرسون نظرايهتم ويتعلمون علومهم ال نورانية يف أقواهلم، وال أحوال انتابتهم  

وراد عندهم ..  أهم، ليس هلم هتجدات يف جوف الليايل، وال وهم يؤلفون، وال أسوة يف أفعاهلم وأخالق
تثري العقل وال تنعش   -ال غىن عنها    -علوم جمردة  هي    اية هذا النور. وإمنابقبس من سر هلم    فأان

 .القلب، تثري العقل وال حترك األرواح
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امللحدين واجلاحدين  ولو كان من  مبتكريه، ومبدعيه، حىت  إىل  نسبته أخرياً  العلوم  كل علم من 
والفاسقني. أما العلوم اليت تتلقوهنا فال ينال شرف خدمتها ورعايتها ونقلها إال الرابنيون. ألن نسبتها  

األكابر  خدمتها    ىعل "، هي العلوم اليت توصلك إىل هللا، حرص    َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللِه َحِديثًا   إىل هللا، "
 .جيالً بعد جيل إىل سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 وأحسب أننا أدركنا اآلن سراً من أسرار هذا االصطفاء الذي اختصكم هللا عز وجل فيه؟ 
خالصة القول: هذه املقررات هي مظهر لكفالة حفظ هللا عز وجل لدينه، قيض هلا رجاالً، هم 

ل. أانس رابنيون، سهروا الليايل وهم حيضرون ويكتبون املقررات واملناهج مباء رجال شكالً ومعىن جبا
 عيوهنم.. يف زمن مل يكن فيه غوغل وال ويكيبداي وال املكتبة الشاملة وال ثقافة النسخ واللصق.  

هذه املقررات مرآة لسلسلة طويلة ممتدة متصلة جيالً بعد جيل إىل سيدان رسول هللا صلى هللا عليه  
بعدك.  وس لتحملها ملن  السلسلة  قد بت حلقة جديدة يف هذه  اليوم  بنا  و لم، وأنت  الدين حمفوظ 

تنال شرف االنتساب إىل دائرهتم أو أن خترج نفسك ابختيارك من دوحتهم.  أوبغريان، لكن إما   ن 
 وأسأل هللا تعاىل ان ال حيرمنا شرف خدمة دينه.  

 
 محور املكان:

إذا علمنا سر الربكة يف املقررات، وعلمنا معىن االصطفاء واالختصاص الذي أكرمكم هللا عز وجل  
 به، تعالوا أحدثكم عن سر الربكة يف هذا املكان.  

هتا تتمثل بغرفة صغرية يف إحدى جهات هذا املبىن الذي نتجول  أكانت كلية الشريعة يف أول نش 
يف غرفة النسخ احلالية، وما زالت    -كاتباها اليوم وأقسامها  بكل م  -اليوم يف أرجاءه، وأظنها كانت  

 تتسع وتتسع حىت صارت ابحلال اليت تروهنا اليوم.  
وليس هذا وليد يوم وليلة، ومل يكن هذا ليتم بتدبري عقل بشري حمنك، وإمنا هذا الذي ترونه فضل 

أحقاب متطاولة بذلوا أعمارهم  من هللا عز وجل ومنة، إذ جند هلذه الكلية أانساً أفذاذاً على مدى  
وواصلوا الليل مع النهار يف العمل الدؤوب واجلهود العظيمة، واجهوا حتدايت ومكائد يصعب حصرها 

 واستقراؤها مبثل هذا املوقف.  
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هذا املكان الذي نلقي فيه اليوم هو مثرة جهود ونشاطات علمية كان حمورها هذا املسجد اجلامث بعز  
ليشهد على هوية املكان، وأثر األكابر الذين تواردوا عليه. هذا املكان مثرة  وفخار وسط حديقتها،  

أكف ضارعة ارتفعت إىل مساء هللا عز وجل يف هدأة الليايل، يسألون هللا عز وجل أن يعينهم ويوفقهم،  
أن حيمي طالهبم وطالباهتم من مكائد شياطني اإلنس واجلن الذين يرتبصون هبم، وأن حيمي هذا الصرح 
من شر املكائد اليت كانت حتاك ضد هذه الكلية. يف فرتة ال تكاد جتد يف كلية الشريعة فتاة واحدة  

 منقبة.  
املكان وعاء أو مرآة ملا ينعكس عليه من آاثر الذين    ؟املكان واملكنيفمن أين جاء التجانس بني  

هذه القاعات عن معان.  مروا فيه، إايكم أن تنحجبوا ابألجرام واالجسام عما حتمله هذه اجلدران و 
هذه القاعات وهذه اجلدران وهذه األرض، كم شهدت من تنزالت رابنية، ومن فتوح ملعان فتح هللا  

 عز وجل هبا على أقوام حلوا يف هذا املكان وبقي املكان على آاثرهم عطراً. 
هللا  كم سالت دموع جدي وهو يذكر لطالبه وطالباته قصة األنصار مع سيدان رسول هللا صلى  

 عليه وسلم يف غزوة حنني.  
وكم بكى سيدي الشيخ نور الدين صاحب الدمعة السخية والعربة احلرة، عندما كان يذكر لطالبه  

 وطالباته قصة أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن، وقد خريهن هللا بني البقاء أو الفراق.  
الهِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه  وكم بكى سيدي الدكتور عجاج اخلطيب، وهو يفسر قوله تعاىل:  

ًة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلهِذيَن  ُيَسبِمُحوَن حِبَْمِد َرهبِمِْم َويُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَ ْغِفُروَن لِلهِذيَن آَمُنوا َرب هَنا َوِسْعَت ُكله َشْيٍء َرمحَْ 
 "  جلَِْحيمِ اَتبُوا َوات هبَ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب ا

وكم وكم ... كم من دموع سالت على تلك الوجوه النويرة وهم يشرحون ويدرمِسون، وكم من قلوب  
م، وكم من مغاليق عقول فتحت، ما كانت لتفتح لوال ساعات يف السحر كان خشعت هلدير أصواهت

األساتذة الرابنيون ميضوهنا ابلبكاء والتضرع. وسرى سر هذا الوجدان إىل القاعات واجلدران. قد صدق 
 ..َعِطرَا قَ ْوٌم ِكرَاُم السمَجااَي َحيُثَما َجَلُسوا يَ ب َْقى اْلَمكاُن على آاثرِِهمفيهم قول سيدي بومدين:  

ومن هنا ندرك سر ما خلفوه من آاثر عظيمة من بعدهم، من مؤلفات انفعة، ومقررات تتلقفها 
الكليات الشرعية من هنا وهناك، من دروس وتسجيالت، من طالب وطالبات، بل من أجيال من 
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ائهم اليوم املربني واملدرسني واملعلمني الذين خترجوا على أيدي هؤالء املربني، تسمعون عنهم وعن أمس
 يف أرجاء املعمورة شرقاً وغرابً ويفتخرون بنسبتهم إىل هذا املكان.   

وهنا أنبهكم إىل قاعدة ما ينبغي أن تغيب لنا عن ابل: كل ظاهر يف النهار من أعمال اجلوارح ليس 
 له ابطن يدعمه يف الليل من اعمال القلوب ستذروه الرايح ولن جيد سبيله إىل قلوب السامعني. 

عل فيكم من يرى يف كالمي شطحاً، فما عالقة هذه التجليات وهذه الوجدانيات ابملبىن وجدران  ل
 املبىن وقاعاته، وسأدلل على ذلك بدليلني. 

الدليل األول واقعة حال حصلت يف التاريخ الغابر. ومل أمسع من األولني وال من اآلخرين من أنكر  
يف الشام، وقد هللا تعاىل    ما لزايرة اإلمام النووي رمحه  اإلمام السبكيعلى صاحبها. وذلك عندما خرج  

تعلق قلبه به بل عشقه من كتبه ومن سريته، مما وصلهم إىل مصر من علمه ومشائله وأحواله، ومل يكن  
عاد إىل بلده نوى بعد أن أمل به املرض، مث    فوجده قدقد التلقى به من قبل. وعندما وصل إىل الشام  

وسأل عن مكان جلوس اإلمام النووي  وابت فيها.    فأتى إىل دار احلديث يلتقي به،  بلغه نبأ وفاته ومل 
 على املكان الذي كان اإلمام يضع عليه قدميه، وينشد قائاًل:  فدل عليه فصار ميرغ وجهه وحليته 

 ويف دار احلديث لطيف معىن... على بسط هلا أصبو وآوى 
 ي عس ى أنى أمس بحر وجهي * مكانا مسه قدم النواو 

إنه منطق احلب، منطق الوفاء، منطق التعلق ابلصاحلني وابلعلماء الرابنيني، ال ينكره ذائق، وإمنا  
ينكره كل أمحق وجاهل. ولو أننا عرفنا من هم هؤالء الذين مروا من هنا، لكان احلال غري احلال. لكننا  

 قدرهم. وجهلنا هم ما عرفنا
مر فيه من مكني، وأنتم طالب كلية الشريعة، تعلمون   الدليل الثاين على االعتداد بربكة املكان ملا

أن مبىن كثري من عباداتنا إمنا يقوم على الذكرايت، وبركة كثري من األمكنة اليت هي اليوم من شعائر هللا  
إمنا جاءت من املكني. فربكة الصفا واملروة من أين جاءت؟ وشعرية رمي اجلمرات، وذبح اهلدي، من  

 دينة املنورة من أين أتت.  أين جاءت؟ وبركة امل
وما طابت طيبة إال ابلطيب عليه الصالة والسالم الذي سكنها ووري بثراها، وتقلب يف محاها، 
صلى هللا عليه وسلم. وما طابت البقيع إال بسكماهنا ومن كان على أثرهم، وال احلجون إال بسكاهنا  

، وما صار أحٌد أُحداً إال عندما سال ومن كان على أثرهم، وال طاب جبل أحد إال مبن دفن يف سفحه
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على سفحه دم محزة ومصعب وإخواهنم رضي هللا عنهم أمجيعن. أمل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم:  
"أحد جبل حيبنا وحنبه" وهل يف الصخر واحلجر واملدر سٌر لوال سر من دفن فيه؟! فكيف ال نعتد  

 فيه .. بل وأحبه.   بربكة املكان لربكة من مر فيه، ودرمس فيه، وبكى
نعم فقد كانوا حيبون هذا املكان، وقد كان واحدهم يعترب أن حمبة هذا املكان قربة إىل هللا عز وجل.  
كان مما يؤنس سيدي الشيخ نور الدين عرت يف أواخر حياته زايرة هذا املكان والرتدد عليه، يشم عبق  

األمانة، ورعاية هذا املكان، واالنتساب هلذه  املاضي من خالله، ويستذكر رفاق دربه، يف محل هذه  
الشريعة، وكذلك احلال جلدي، فهو استشهد السبت واخلميس كان يلقي حماضرته يف القاعة الثالثة  

 ابلذات. نعم كانوا يعتربون حمبة هذا املكان قربة إىل هللا عز وجل.
ستاذان الدكتور بديع حفظه هللا  وهذا املعىن أشار به سيدي الشيخ نور الدين عرت رمحه هللا تعاىل أل

تعاىل وكنت حاضراً يف ذات اجمللس، ألن حمبة املكان هو عني الوفاء للمكني، والتعبري الصادق عن  
 االرتباط واحلب.  

نعم عندما كانوا ميضون إىل هذه القاعة او تلك يف املمشى هذا او ذاك، ترى اهليبة تعلو رؤوسهم،  
ُهم نَ َفرَا ُأِحب   والوقار يعلوا جباههم،   ُهم وأَُدارِيِهم وأُثِرُُهم مبُْهَجيِت وُخُصوصاً ِمن ْ

ولئن فاتكم أنتم جمالستهم واجللوس بني أيدهم والتلقي عنهم مشافهة فلم يفتكم دراسة كتبهم وال  
تتبع نورانية حرفهم، لئن فاتكم جمالستهم فلن يفوتكم أن تتلقفوا وتتبعوا آاثرهم واخبارهم، أن تدرسوا  

تح هللا عليهم من علوم وكنوز وفقهم هللا عز وجل إليها. فالصلة بينكم وبينهم قائمة، لكن ملن أدرك  ما ف
 هذا املعىن .. ومتسك هبذه السلسلة من أوهلا إىل منتهاها.

من واجبنا جتاهكم ومنطق الوفاء معهم أن خنصص مثل هذا اجمللس لنتحدث عن مناقبهم وما أدركنا  
، ونقتدي هبا، ولست من اجليل الذي أدركهم، وإمنا أدركت سنواهتم األخرية.  من شؤوهنم، لننتفع هبا

قد اكتحلت عيين برؤية بعضهم يف هذه املمرات وهذه القاعات وهذا البهو وهذه احلديقة، وذلك يف  
أواخر عهدهم ابلكلية، يف سنوات حياهتم األخرية. ولن يعكر علي صفو تلك األايم، والتعلق هبذا  

 هر غري الئق، أو تصرف غري مناسب رأيته هنا أو هناك. املكان، مظ
اليت شهدهتا، عسى أن أكون من   ولعلنا سنلتقي قريباً ألحدثكم عن شيء من أحواهلم وشؤوهنم 

 املنتفعني ال من الناقلني فحسب، فعند ذكر الصاحلني تتنزل الرمحات.  


