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 شؤون وأحوال اتفقت للشيخين

 البوطي والعتر رحمهما هللا تعالى 

 محمود رمضان البوطي الدكتور 

 02/20/0202لقيت في كلية الشريعة بتاريخ أنص المحاضرة التي 
د هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيد السادات سيدنا حممد احلم

 وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ..  
حدثتكم يف األسبوع املاضي عن أمهية االرتباط باألكابر واملرجعيات، الذين ميثلون سلسلة 

ا حممد عليه الصالة دننب  ايخارات وع ن الضاالل واملارات سيفتتمثل مبمباركة، احللقة األوىل 
نتهي هبم، انتهت إليهم السلسلة وملا ت والسالم، وأما حلقتها األخارة فتتمثل يف علماء رباني ن

ثلة كان  األخارة برزتالسلسلة الذين كانت الشام تذخر هبم يف القرن املاضي، ومن هذه حلقة 
ا، وترسي  ل يف علو شأهنهلم قدم السبق يف تأسيس هذه الكلية، وخط مناهجها، وكان هلم الضا

 قواعدها. 
سبتم اهلل عز وجل به عندما انت مكما أدركنا يف احملاضرة املاضية سر االصطضاء الذي اختصك

إىل مدرسة هؤالء األكابر، فبتم متثلون جزءاً من حلقة جديدة من السلسلة، حتملون األمانة ملن 
إىل هذه  الارية من خالل نسبتك بعدكم كما محلها من قبلكم، فأنت نلت شرف التبعية خبار

دالرهتم  ، لكن إما أن تنال شرف االنتساب إىلناوبغار نا لم أن الدين حمضوظ بلنعالدوحة املباركة، و 
 أو أن خترج نضسك من دوحتهم.

وقلت لكم: ال يليق مبسلم يضخر بنسبته إىل خار الارية، أن تكون صلته م  األكابر الذين  
كانوا سبب الوصول وصلة املوصول منبتة. ألن خلق الوفاء يستوجب علينا أن نتعرف على 
أحواهلم وشؤوهنم. أن نتعرف على شيء من شيمهم وأخالقهم، أن نقتضي أثرهم، لنجعل من 
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نا ب ن ايء هبا يف حياتنا، وننهض به من كبوتنا، وجنعل من حمبتهم شضيعًا لسارهتم ناراسًا نست
 يدي اهلل عز وجل. ألن حمبتهم سعادة، ومالزمتهم سيادة.
 هم. ويدرس مناهج   م،م، ويقرأ عباراهتِ ال يليق بطالب علم أن يتنكر هلم وهو جيلس على مالدهتِ 

جل ن وأحواهلم، ولكن حديثي سيقتصر على ر لذا نلتقي مرة أخرى لنتحدث عن بعض شؤوهنم 
منهم، أما األول فهو أسويت وصاحب الضال يف حيايت جدي العالمة الدكتور حممد سعيد 

سندي بعد جدي احملدث الدكتور نور الدين شيخي و رماان البوطي، وأما اآلخر فهو سيدي و 
 عرت رمحهما اهلل تعاىل وطيب ثرامها. 

د شرفين اهلل قما والسر هو  ؟سوية يف ختصيص احملاضرة عنهما لسرفيكم من يسأل وما اولعل 
 وكالمها له علي من الضال ما أعجز عنمالزمة تامة، من  يف سين حياهتما األخارة هعز وجل ب

ت وعنايات فكان ما كان من تضاالوصضه، إذ قبالين يف مالزمتهما بالوصف الذي قبالين فيه، 
 بعد ار اجلزاء، وما زال أثر هذا الضال يرافقين، وأتقلب فيه حىتاهلل تعاىل عين خ افجزامه ،وأنظار

 انتقاهلما، وأسأل اهلل تعاىل يدميها وأن جيعل حمبيت هلما شضيعاً يل يوم ألقاه.
ولو أردت أن استقصي لكم ما أعرفه من أحواهلما وما علمته من شؤوهنما، الستوجب ذلك 

 توجيه الدكتور حسان حضظه اهلل هو أن نقتصركان فحماضرات ال حماضرة واحدة.  مىن سلسلة  
مما يهم طالب العلم وطالبة العلم. لذا سأسعى  ونستعرض أهم ما اتضق هلما من أحوال وشؤون

جهد اإلمكان للملمة أبرز ما اتضقا عليه. وأنقلها لكم باختصار وجهد اإلمكان، عسى أن ننتض  
 .بكل شان وبكل حال

ته لالنتضاع حيرر كل منا نيته، ويتخذ اهبن أ  نور الدين ينبغي منهج سيدي الشيوبداية كما هو 
 ونرجو من اهلل أن يربطنا هبم وبشيوخهم، فإن للعامل شضاعة يف أهله، بأحواهلم، واالرتباط هبم

 :ن يكون حظنا من هذه احملاضرة تزجية للوقتأوحاشا وأحبابه يوم القيامة، 
رمها البارز و األكابر الذين أسسوا هذه الكلية، كلنا يعلم د  كلنا يعلم أن الرجل ن كانا من عيون 

يف تأسيس هذا الصرح مبناهجه والنهوض بطالبه، وتثبيت دعالمه ويف الذود عن حياضه. فقد 
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أستاذنا الدكتور نور ، كما ع ن 4599، وع ن جدي فيها عام 4591تأسست الكلية عام 
 . م7691عام الدين عرت فيها 

لثر ممتداً فيها لعقود طويلة دون كلل وال ملل، فتخرج على أيديهما أجيال واستمر عطالهما ا
الكلية، بعد أن أحيال إىل التقاعد، بقي القلب منهما متعلقاً هبذه بمن املرب ن واملدرس ن والعلماء، و 

 استمرا يلقيان احملاضرات هبمة عالية، وقد طعن كل منهما بالثمان ن من العمر .. إىل أن لقيا اهللو 
 عز وجل. 

لكن ما اتضقا  ة،ثار كا فيها وتباينت شخصيتهما فيها جوانب  ختلضكلنا يعلم أن اجلوانب اليت ا
 .كثرأعليه 

اينت ن متاماً، فهما ، ويف مدرست ن متبعن بيئة اآلخر متاماً  ةخمتلضة نعم لقد نشأ كل منهما يف بيئ
ف عن نهل عذب صاف خيتلخمتلض ن من حيث املشرب واملذهب، وكان كل منهما يستقي من م

 منهل اآلخر. 
أما جدي فقد وصل إىل الشام طضالً وحيداً لوالديه مهاجراً من بالد األكراد، مث ترعرع بكنف 

وطي والدُه العارف باهلل الشي  مال رماان البوالده يتيمًا حيث توفيت أمه وهو ياف . فكان 
حق مبدرسة مث الحقاً الت )..( منذ صغره، وحاالً  اً الذي غرس يف قلبه علم ،ه ومربيه األوحدمعلم  

الشي  حسن حبنكه، الذي كان له عليه من التأثار ما ال خيضى على القاصي والداين، مث بعد 
 ذلك التحق باألزهر.

وأما سيدي الدكتور نور الدين فقد نشأ يف حلب وترعرع يف حجر والدين صاحل ن، م  إخوته 
ل بالتجارة. وبعد وفاة جده الشي  حممد جنيب سراج أسرة ميسورة احلال تعمضمن وأخواته، 

الدين بات ينهل العلم واحلال من خاله سيدي الشي  عبد اهلل سراج الدين رمحهم اهلل تعاىل 
 أمجع ن، إىل أن التحق باألزهر.
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 فهما إذاً مدرستان أمثرتا قامت ن علميت ن ربانيت ن متشاهبت ن من حيث املظهر ومن حيث املخار،
اهليبة الربانية تعلومها، ووقار العلم يزين جباههما، وهدف  املظهر ومن حيث اجلوهر، من حيث

 واحد يشدمها؛ فكالمها نذر نضسه يخدمة هذا الدين، ويخدمة سنة سيد املرسل ن.
طالب  املتضرغ لتدريسكادميي األالرباين من شخصيته مبظهر قد سرت كل منهما اجلانب 

ًا أشبه بالرمسي، تعلوه عمامة أزهرية، لكن سخاء الدمعة كان ، يلبس كل منهما لباساجلامعة
 عليه من نور الورد والوارد، مما أشرت لكم إليه يف احملاضرة املاضية. القلبانيضاح ما ينطوي 

المها ميثل ، كحيار املتحدث من أين يغرتف كالمها حبر زالل من العلم والرتبية والسلوك  -
ا غ ْرفًا ِمن  الب ْحِر أْو ر ْشضً  ... رسول اهلل ملتمس   من وكلهم مشاربه.التصوف بأهبى صوره وتعدد 

 .ِمن  الدِّي ِ 
أهتما يف نش اختالف النشأة واملشرب واملذهب، إال أن أول ما لضت نظري من وعلى الرغم -

ي، علم الشرعالعندما سلك هبما والدامها طريق هو أن الضتنة اليت تعرضا هلا واحدة، وذلك األوىل 
ن اهلل عز وجل ولك ،سبيلذا الوتعرضا ملا تعرض له بعاكم من اللوم والعتب على اختياره هل

 .عصم األبناء بسر صالح اآلباء، وأسأل اهلل تعاىل أن يعصمكم أيااً ويثبتكم
  المه دروس  ، ويف طوايا كعن هذه الضتنة وأنقل لكم شيئاً مما ذكره جدي يف كتابه هذا والدي

ات يوم ذوالدي أقبل إيل كثارة ما ينبغي أن يتجاوزها طالب العلم دون متعن. يقول جدي: )
ينصحين وحيدثين عن آماله اليت يعلقها علي .. وقال يل فيما قال: اعلم يا بين أنين لو عرفت أن 
الطريق املوصل إىل اهلل يكمن يف كسح القمامة، جلعلت منك زبااًل، ولكين نظرت فوجدت أن 

طريق املوصل إىل اهلل هو العلُم به وبدينه، فمن أجل ذلك قررت أن أسلك بك هذا الطريق. مث ال
شدد علي أن ال أجعل قصدي من دراسة هذا العلم أي شهادة أو وظيضة .. وأخذ علي مـا يشبه 

 .العهد، أن اقن  بأي رزق يسوقه اهلل إيل وبأي عمل كري يقيمين اهلل فيه..(
ده النشأة على تنشئة أوالوالدي حرص وأما بالنسبة لسيدي الدكتور نور فقد حدثين قالاًل: 

والعتب  والدي على ذلك اللومواجه و  ،طريق طلب العلم الشرعيبأبناءه األربعة سلك و  الصاحلة
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اله من ليخرج أبن السوق ينصحونهجتار وصار على ما ورط به أبناءه حسب قول الاللم ن، 
، أخاراً الضقر ، ألن طريق العلم الشرعي مآلهالتجارةمعه يف احملل يعلمهم  همبقيلشرعية وياملدرسة ا
  .هلم؛ كما تسمعون اليومالعلم الشرعي ال مستقبل وطالب 

سمعه ، أن الكالم املثبط الذي كان يذلك اليوم مما أثار عجيب وأنا أستم  لسيدي الدكتور نورو 
 من قبيل: غدًا ستكون مغسالً كان جدي يسمعه الذي  ه وحبرفهو ذاته  من أضرابه وإخوانه

 للموتى، ستغدو عندما تكار مؤذناً يف اجلنالز وما أشبه هذا الكالم. 
جدي أيااً عن أصدقاءه الذين تركوا سبيل العلم الشرعي واجتهوا إىل األعمال التجارية حدثين و 

عندما كانوا يقابلونه وهو يغدو صباحًا أو يعود رواحًا يقولون له: إن طاعة  –يف سوق اجلمعة 
والدك سيزجك يف مزيد من الضقر وسيجعلك عالة على الناس، وحيرك بعاهم النقود املعدنية يف 

: أمل ن لهو ويقولجيبه ليسمعه رنينها، يف الوقت الذي كانت جيوب جدي خاوية من أي مال. 
 فة دينك والقيام بوظالضه؟ فلماذا تاي  عمر ك؟!..تتعلم ما يكضيك ملعر 

  عز وجل. إىل اليوم، واملوفق من ثبته اهللؤدون دورهم والتاري  يعيد نضسه واملثبطون مازالوا ي
حنن نشهد اليوم كيف أعزهم اهلل ورف  ذكرهم ب ن عباده، ورأينا  ها سنوات سريعاً، و الودارت 

يف ه العز والغىن واجلاه والرفعة وعلو الشأن وايخار كل سرو  كيف أغنامها اهلل، ووس  عليهم رزقه،
بركة طلب العلم الشرعي. وقد كان سيدي الشي  نور يؤكد يل هذا املعىن ويكرر كالم اإلمام 

 الشافعي: إن اهلل تكضل لطالب العلم بالعيش اهلين. 
 وماذا بعد؟ 

ن دته األمراض املزمنة عيف أحد األيام سألين جدي عن رجل مسن أعرفه يف احلي قد أقع
القدوم إىل املسجد، وكان يقيم بسطة أمام باب بيته يستدر منها رزقًا بسيطاً. فذكرت له من 
حاله ما أعلم. فأخذ جدي ما يشبه الوجد وبكى .. وناولين مااًل جمزيًا وأمرين أن أبلغه ذاك 

وهو يشكر  ال من الشهودقد انتابه حو  -الرجل الذي رق حلاله. وبعد عوديت إىل البيت حدثين 
عن شيء من مظاهر نعم اهلل عز وجل عليه، كيف أغناه بعد فقر، وأكرمه بعد  -اهلل عز وجل 
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غىن، واملهم أنه أخارين بأن احلاج فالن هذا كان صديقه أيام صباه، وكان من عاللة ميسورة، وهو 
قود املعدنية يف حيرك النممن كان ينصحه ليثنيه عن هنج طلب العلم الشرعي، بل كان ممن بذاته 

 جيبه ليغريه برنينها. ودارت األيام، وصار جدي هو من يتصدق عليه. 
 . فإن الرزاق الذي اتكلوا عليه باألمس فرزقهم هو الذي سارزقك ،يف هذه القصة عارةوحسبنا 

بركة  يعدقد سلك على يد مرب رباين، بكاء عامل، متضان، كان حمل نظر عارف، كالمها    -
نار نعم فلقد كان لكل منهما مرجعية ربانية، يتزود بدعاله، ويست ،إن يف حلب أو يف الشاموقته 

مبشورته، يشاوره يف كل صغارة وكبارة، وال يبت بأمر قبل الرجوع إىل مرجعيته. وصدق من قال: 
  إن مل تكن عارفاً فكن يف قلب عارف.

 يفور فقد آتاه اهلل عز وجل ما رأيت كسخالهما وخاصة ألرحامهما. أما سيدي الشي  ن -
 .فراسة يستشعر هبا معاناة أرحامه عندما يصيب أحد هم الضقر والعوزسنوات حياته األخارة 

فيقول البنته الدكتورة راوية اليت حازت من أحلاظه ما حازت وكان هلا النصيب األكار من خدمته 
، فأنعم هبا سيدي الشي  عبد اهلل وخدمة والدهتا اليت أسأل اهلل تعاىل أن يبارك حبياهتا .. بنت

وبأمها وأبيها ساللة آل البيت الطاهر. نعم يقول هلا على سبيل املثال: ارسلي البن عمك فالن 
تضي هلذا املال. وقصص سخاله كثارة اكيف ذلك الوقت أحوج ما يكون فعالً يكون و مبلغ كذا .. 

 هبذه.
، وحريصًا على صدقة الضجر، حبيث وأما جدي .. فقد كان من املكثرين للصدقات عموماً 

زاد و ل أن يتصدق مبا فاوخاصة آخر حياته وكان من دأبه تصل للضقار قبل شروق الشمس، 
ه زيادة . وقال يل: هذما فال من ثيابهأعطاين له يف هذه الدنيا عن حاجته، ويف آخر شهر 

ذا النوع من الثياب ه ممن يلبسستحق ن املاحبث عن  ،عندي أخشى أن حياسبين اهلل تعاىل عليها
بل ق . كما وزع ُكلَّ ما كان يدخره من مال، وقال يل: يضال أن يكون طالب علموأعطهم إياها

رحل  قدفاستقرضت مين بلغة من مال بعد استشهاده، زوجته حىت أن  أسبوع من استشهاده.



 تعالى هللا رحمهما والعتر البوطي  للشيخين اتفقت وأحوال شؤون

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                   7

ز ميلكه من مال ساعة رحيله إىل اهلل عكل ما كان   إىل اهلل عز وجل وليس يف بيته مال مدخر،
 . ، كانت يف جيبه حلظة استشهادهلارة سورية 59وجل 
لكل منهما منهجه يف األذكار واألوراد اليت كانا يالزمها، نعم لكل منهما أوراده  األوراد، -

بت اايخاصة، لكن هناك قواسم مشرتكة وثوابت متضق عليها ال بد من اإلشارة إليها، وأهم هذه الثو 
ورد  يومي من تالوة القرآن ال حميد عنه وال حميص. وحصة وفارة من الصالة على سيدنا رسول 

ضار م  اهلل عز وجل يف جوف الليل، واستغ اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كما أن لكل منهما خلوةً 
 باألسحار.

، يبأن يكون له ورد يوم -وطالب العلم على وجه ايخصوص  -كالمها كان يوصي الناس 
والصالة على سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وخاصة من تالوة كتاب اهلل عز وجل، 

وكثاراً ما مسعت من جدي رمحه اهلل يقول: "إذا عز املرشد فاختذ من سيدنا رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم مرشداً، وهذا يتم لك باإلكثار من الصالة عليه، عليه الصالة والسالم".

يشج  كن ومل ي. إىل ضرورة التوازنب العلم طالنبه يفقد كان ي الدكتور نور الدين سيدأما 
طالب العلم على استنضاد وقته يف األذكار واألوراد على حساب الطلب والتحصيل، ألن طلب 

هاون لكن دون التيقول: "ورد طالب العلم علمه"، و العلم عبادة حبد ذاته إن صلحت النية. 
 األوراد اليت أشرت إليها، حىت ولو كان يوم االمتحان.بالثوابت من 

وهنا ألضت نظركم إىل اختالف الحظته يف موقضهما من مسألة حضظ كتاب اهلل تعاىل. أذكره 
 لألمهية: 

ضظه، ح إمث نسيانه بعدأما جدي، فكان ال يشج  على حضظ كتاب اهلل عز وجل، وحيذر من 
نه  ظ أصاًل. لكنه يف ذات الوقت حيث على حضظ ما ال بد مألن إمث النسيان أكار إمثاً من مل حيض

كاملنجيات السب ، مث تلقي كتاب اهلل عز وجل مشافهة وإتقانه تالوة، مث يشدد على املواظبة 
على تالوة القرآن. وقد أكد يف أكثر من حمضل أنه ال حيضظ كتاب اهلل تعاىل إال أنه جيد نضسه 
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حقبة  ياته غيبًا باركة إكثاره من تالوة كتاب اهلل، فقد مرتمستحارًا له، مسرتساًل يف تالوة آ
 من حياته كان خيتم كتاب اهلل كل ثالثة أيام، فهو عملياً حضظه دون أن يتكلف حضظه.

كان حافظاً لكتاب اهلل، ويشج  على حضظه، واملنهج الذي كان فقد  وأما سيدي الدكتور نور 
ن طالب العلم على املراجعة، وحيار ما حضظ م ينصح به لكي ال يتضلت من الذهن، أن يواظب

 آيات ويقرأه يف صالته. 
كالمها كان حيمل هم األمة، ولذا جتد كاًل منهما واس  األفق، يتميز بشمول الرؤية، ال   -

ل كليته أو يف مسجده أو حيه أو مجاعته أو بلده فحسب، بأسرته أو  حيصر فكره واهتمامه يف 
مكالد  يتمت  بوعي ثاقب، يتتب  ن من مشرق األرض إىل غرهبا. و يهتم ألمر اإلسالم واملسلم

 . الشواهدبوكتبهما تغص  على مستوى العامل، األعداء الضكرية
وقت مل  يف، الكالدينفكل منهما استل قلمه ولسانه للذود عن حياض هذا الدين من شبه 

 غارها.وغل وال غ ، والفيه احلاسب واالسبيل للوصول للمعلومات ميسراً، يف وقت مل يعرفيكن 
 تصدى للضئات املتطرفة، وللضئات اإلحلادية الاالة اليتكالمها نعم كالمها كان حيمل هم أمة، و 

نشطت يف فرتة من الضرتات، لكن كل حسب طريقته منهجه. وكالمها كتب حول الشبهات اليت 
 .تثار حول حقوق املرأة املسلمة

خس ال يقنط عاصياً، وال يببناًء ال هداماً، كالمها كان مجّاعًا ال مضرقاً، مبشرًا ال منضراً،   -
اتا مرجعية ولذا ب ،جهداً، يسعى لتأليف القلوب، ال يلغي اآلخرين، وكالمها ميد يده للجمي 

ه أي ب يستأثر أحدمها مجماعة وال بضئة وال حبزب، وال يسمح أن تستأثر مليأنس هلا اجلمي ، 
مجاعة أو فئة أو حزب، ألن ساحة عمله تشمل كل املسلم ن، وكل املسلم ن حمسوب ن عليه، 
والشرف والسؤدد ملن انتسب إليهما. والكل اليوم ينسب نضسه هلما، يقول شيخنا فالن وشيخنا 

 فالن. 
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 وهذا املنهج النبوي خيتلف متامًا عن هنج بعض األغرار من طلبة علم هذا الزمان أصحاب
يسعى إللغاء اآلخرين ولو على حساب هدم الكيانات وتدمار الذي عقول صغارة وأفق ضيق، 

 املرجعيات، وكأنه وفئته وشيخه على هداية قد تربعوا يف أعايل اجلنان واآلخرين على ضالل.
امة عكالمها مل يقتصر يف عمله ومهومه على النهوض بكلية الشريعة، بل فرّغ وقتًا جمزيًا ل  -
ودروسهما يف مساجد دمشق كانت عامرة،  ،ويف سبيل ذلك برزت نشاطاهتما املسجدية ،الناس

حة، ال تقتصر على فئة دون فئة، ال حجر على من حيار ومن ال حيار، أبواب دروسهم مضتّ 
وال أين حيار وال عند من حيار وال من هو الذي حيار، واستمرا على هذه احلال لسنوات 

 هلل كما تعلمون على كرسي درسه يف مسجد اإلميان م  ثلة من طالبه. جدي رمحه اوانتقل طويلة، 
ة احملمدية، باب للوصول إىل اهلل، وأبرز مسة للتمثل بالوراث أوس ُ الناس ايخار كانا يريان أن تعليم 

يف  يف األعمال املارورة اليت يؤديها األستاذ والدكتورعندهم والدعوة إىل اهلل عز وجل ال تنحصر 
ت التعليمة الشرعية، ألن هذا العمل مما يتقاضى عليه مرتباً، بل إن الدعوة إىل اهلل عز املؤسسا
هلل عز وجل. اعليه أجراً إال من الداعية ال ينتظر بذاًل يف املال واجلهد والوقت، ستوجب وجل ت

ياً عوهذا ما أشار به جدي الشي  مال رماان البوطي البنه عندما شاوره يف أمر إقامة درس ن أسبو 
 م4551يف مسجد السنجقدار. وذلك عام 

كالمها كان يتحاشى األعمال اإلدارية مما حيتاج إىل تضرغ واستنزاف للوقت، ألن مهوم   -
 التدريس والتأليف كانت من أولويات أعماهلما.

وكالمها كانا يبتعد عما يساق إليه من مناصب. وذلك حبسب املنهج الذي رسم هلما من  -
 شيخيهما.

ى الرغم من التباين الب ن يف االختصاص األكادميي الذي كان يتميز به كل منهما، وعل -
فجدي رمحه اهلل كان اختصاصه األكادميي يف أصول الضقه، والدكتور نور يف علوم احلديث، لكن 

وله، يف الضقه وأص العلميالدكتور نور الدين أصل اختصاص ما خضي عن الكثارين، هو أن 
 اص الضقهالده حتول عن اختصلكن برًا بو يف االستمرار هبذا االختصاص،  وكانت رغبته جاحمة
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ديث حىت لكنه برع يف علوم احلقبل أن يكون حمدثاً.  فقيه  فهو ، إىل اختصاص علوم احلديث
 األدب واللغة حىت بات هبا إماماً.التضسار والضقه و بات حمدث الشام، وبرع يف 

وأما جدي فأصل اختصاصه يف أصول الضقه، لكنه برع يف العلوم العقلية وعلم العقيدة، واألدب 
والبالغة وعلوم اللغة، وله يف كل فن مؤلضات، وبات رليسًا لقسم العقالد واألديان يف كليتكم 

 هذه لسنوات طويلة. 
، وكالمها احلديثنعم كالمها برع يف اختصاصات متعدد، كالمها ألف يف علوم القرآن وعلم 

ألف يف األدب والبالغة، وكالمها درس يف كليات اآلداب رغم اختصاص كل منهما املتباين. 
 وكالمها ألف يف الضقه من جانب.

كالمها كان ممن حيب الصاحل ن من األحياء واملنتقل ن، من املتقدم ن واملتأخرين، ويسعى   -
و منهم أو عندهم، سواء يف مصر أو الشام أ وطلب التارك هبم والدعاءإليهم  لزيارهتم وللمشي

 يف غارمها من البلدان. 
كالمها كان يرتدد على سيدي الشي  شكري اللحضي والشي  هاشم اجملذوب كل على حده، 
ويف الذهن صور كثارة. وكالمها كان يرغب باملواظبة على زيارة الشي  رسالن الدمشقي والشي  

 ،يناحملدث الشي  بدر الدين احلسو واحلافظ ابن عساكر ي، حمي الدين بن عريب، واإلمام النوو 
عنه يف  سيدنا دحية الكليب رضي اهللوما فتئ سيدي الشي  نور يزور وغارهم من الصاحل ن .. 

 عز وجل، أيام مرضه إىل أن توفاه اهلل املزة، والشي  رسالن الدمشقي رمحه اهلل تعاىل ونضعنا به
 دفن مجواره.و 

اضرة ، يؤكد املعىن الذي ذكرته لكم يف احملمعهم كم، ومل ينقل يل وإمنا عشتههذا الذي أذكره ل
 املاضية، هو أمهية الصلة باألكابر. فإياكم ان تقطعوا ما بينكم وبينهم.

ة وخشوع ندر ورق ، وتواض ة قل مثيلهوحذاق ةوفراسقل نظاره،  زهد وورعكالمها يتسمان ب  -
 وجوده. 

  .رصانة يف العلم وشدة يف األسلوب وقوة يف احلجة واملنطقسري  العارة، م  كان كالمها    -
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 إىل اهلل حباله ومقاله، يؤثر بالسامع ن هبدير صوته ومجال مظهره.  اً كالمها كان داعي  -
 كالمها كان خطيباً مضوهاً وأديباً بليغاً ال يشق له غبار.   -
أعماله لرباين، الذي يراقب اهلل يف كل شؤونه و وكالمها كان حيمل يف مالحمه شخصية العامل ا -

صحيح أن كاًل منهما قد تضرد يف املشرب واملذهب، لكنهما وكأهنما ويف حركاته وسكناته، 
احملافل،  ينهى عن الوقوف له يف املسجد أوعلى سبيل املثال: يستقيان من مع ن واحد. فكالمها 

  ال يسمح بتقبيل يده.بل ويف بيته، وكالمها 
 غابوا. إذا كالمها كان وفياً م  إخوانه ورفاق دربه، يعودهم إذا مرضوا، ويتضقد أحواهلم -
. فقد يالً سب ذلك ى حتصيل الضايلة بتمامها ما استطاع إىلكالمها كان ممن حيرص عل -

شهدت كيف كانا حريص ن على الذهاب إىل املسجد ماشياً، رغم صعوبة الطريق بالنسبة 
الطريق سوياً ما ب ن بيتهما واملسجد. وكالمها كان حريصاً على تطبيق اآلداب لسنهما، ومل يكن 

 والسنن النبوية ما استطاع إليها سبياًل.
كالمها قد ناهزت مؤلضاته ايخمس ن كتاباً، وكالمها ممن كتب اهلل عز وجل لكتبه القبول يف   -

 األرض. 
لذين كانوا ا ألصوات املنشدين كالمها حبب إىل قلبه السماع يف أخريات حياته، فيأنس  -
 شاد.يوم كان اإلنشاد جزءاً ال يتجزأ من اإلر  ،ب ن يدي األكابر الذين سلكوا على أيديهم ونينشد

 ومن مل يصحب يف حياته شيخاً عارفاً مك ن، عد من املضلس ن.
 شواقاأل هبوكما هو شأن أرباب هذه الطبقة، عندما يدنو ميعاد رحيل أحدهم إىل اهلل، وتنادي 

ألول الذي مبا يذكره مبحبوبه ام، وال جيد أنسه إال ، يعاف أحاديث الناس وشؤوهن  هوىينازل من مل
نشدون الذين كانوا ي ماع املنشدينلسكان يأنس قرب ميعاد الرحيل إليه. أما الدكتور نور فقد  

اج عبد احلاج عبد القادر رديف واحلكالشي  عبد اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل،  ب ن يدي 
 الوهاب الصباغ، فقد كان صوهتما من أشد ما يثار يف نضسه كوامن الشوق والشجون. 
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وأما جدي فقد كان يأنس لسماع أصوات املنشدين الذين كانوا ينشدون ب ن يدي الشي  
ا مل ةحادموع كانت فاحسن حبنكه كاحلاج عزت الدهان عرجية، والشي  خارو ياس ن .. وال

 . مشاعر الشوق واحلن نيهما من يثور يف صدر 
، وأما سيدي وايخوض فيها حيذر من خماطرهاكان كالمها  وملا وقعت الضتنة األخارة يف بلدنا،   -

الشي  نور فقد اختار منهج العزلة، والنصح ملن جاء يستنصحه. إال أن جدي رمحه اهلل أخذ 
مها بسبب ح املتآمرين يف اجملام  وعلى املنابر، وكالعلى عاتقه الوقوف يف وجه سضك الدماء، وفا

كم من حذق و م  تباين يف الكم والكيف، املنهج الذي اتبعاه ابتالمها اهلل عز وجل باملغرض ن، 
لسان قد حجب عن جوهر الوالية بقبح خبيئته، فتطاول وأساء، فخرج عن دالرة االنتضاع بسوء 

كما يقول سيدي و لو عاد به الزمان ليستدرك ما فاته، سوء طويته، ويتمىن اليوم لأدبه، وفاح 
 ابن عطاء اهلل السكندري: "أولياء اهلل عرالس اهلل يف أرضه والعرالس ال يراها اجملرمون".

ويرف  أقوامًا وخيضض آخرين .. فكالمها قد  نخريآجلت حكمة اهلل كيف يعز أقوامًا ويذل 
قد مجوار السلطان صالح الدين األيويب، وأما اآلخر رف  اهلل ذكرمها، وأما أحدمها فها هو ذا ير 

 فها هو ذا يرقد مجوار سيدي الشي  رسالن الدمشقي. 
وأخارًا .. فكما الحظتم اقتصرت يف هذه احملاضرة على ما اتضقا عليه، واحلقيقة أن يف كل 

من  ةحركاهتم وسكناهتم ما يضيد طالب العلم، وما منا من أحد إال وهو حباجة إىل كل جزلي
وكتب اهلل عز وجل يف صحالف أعماهلم ما قدموا وآثارهم، وها حنن رحلوا جزليات حياهتم. 

 نتغىن هبم وبذكرهم وبذكر مناقبهم ومشاللهم، لكن من لنا من بعدهم؟ 
قامتان علميتان ربانيتان .. باركة أنضاسهم كم رف  اهلل عز وجل من بالء. حمبتهم قربة، وحياهتم 

رياق، وأنظارمها كشف حلجاب، واتباعهم نور للبصارة، بذكرهم تتنزل الرمحات، منهج، وأنضساهم ت
 ومبحبتهم تنال الشضاعات. 

فأسألك اللهم أن ال جتعل حظنا منهم رصضًا لكالم، وال تغن بأوهام، وال حبًا لسمعة وال 
ليه وسلم. عأن تنضعنا هبم، وتشضعهم فينا، وحتشرنا معهم حتت لواء حبيبك حممد صلى اهلل   ،رياء
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 ار اجلزاء،انتض  هبم خنشهد أهنم دلونا عليك، وحببونا برسولك .. فاجزهم عنا وعن كل طالب 
 عن كل حرف خطاه، وعن كل حرف نطقاه يف سبيل خدمة دينك. 

 


