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 فضيلة الشيخ عبد العزيز أبا زيد مفيت درعا السابق
 الكاتب: غري معروف                                     مشاركة: أبو العال رمحه اهلل.  
شأ فيها العزيز أبا زيد يف مدينة درعا فنولد الشيخ عبد  1111يف بداية القرن العشرين ويف عام 

وأهنى مرحلة التعليم االبتدائي يف مدرسة منوذج  حيث قضى هبا طفولته،، نشأة طيبة يف أسرة كرمية
 وعشرين وتسعمائة وألف.عام اثنني  درعا 

تلقاء دمشق طالبًا علوم الشريعة اإلسالمية ويف عام مثانية وعشرين وتسعمائة وألف توجه الشيخ 
وكان ذلك يف جامع السادات املعروف أول سوق مدحت  على يد الشيخ علي الدقر رمحه اهلل تعاىل،

 باشا.
ناهاًل من معني أساتذته  العلم الشرعي دراسة مستفيضة،ويف دمشق انكب الشيخ على دراسة 

كدرس  حيث كان حياضر جمالس العلم،" مزامحاً العلماء يف جمالسهم، "كالشيخ علي الدقر" ومشاخيه
مداومًا على اجلد  جادًا يف االستزادة والتحصيل، ،"حمدث دمشق وفقيهها الشيخ بدر الدين احلسين،

سبع سنني كلف بعدها على إجازة يف التعليم والتدريس من الشيخ علي  حىت أمت بذلك، واملذاكرة،
 الدقر رمحه اهلل تعاىل.

منها منارة يستضيء هبا يف ظلمات احلياة جاعاًل  عاد الشيخ إىل درعا حاماًل علومه يف قلبه،
وليفتح عيونًا عميًا وآذانًا صمًا على دين اهلل  ليبصر هبا من حوله أحكام اإلسالم ونظمه،

فأخذ يدرس علوم الدين يف املدارس االبتدائية واإلعدادية  تعاىل،وسلك إىل ذلك طريق التعليم،
وعلومها،منذ عام أربعة وأربعني اللغة العربية وآداهبا  كما توىل تدريس العامة منها واخلاصة، والثانوية،

 وتسعمائة وألف إىل يوم وفاته رمحه اهلل.
 َوَمن  ) واضعًا نصب عينيه قول اهلل عز وجل: واستمر الشيخ سائرًا يف طريقه صابرًا على دعوته،

َسن   ِلِمنيَ  ِمنَ  ِإنَّيِن  َوقَالَ  َصاحِلاً  َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإىَل  َدَعا ِّممَّن قَ و الً  َأح  توىل الشيخ  1191ويف عام  ،(ال م س 
اإلفتاء يف حمافظة درعا ورغم انشغاله بالتدريس والدعوى والفتوى داخل احملافظة إىل أنه مل يكن مبنأى 

وكان يشارك باملؤمترات والندوات اإلسالمية اليت تعقد   عن املشكالت اليت يعانيها العامل اإلسالمي
األخرى يف املدن اإلسالمية املختلفة فقد شارك يف مؤمتر أوقاف الدول اإلسالمية املنعقد بني الفينة و 

وندوة  يف مكة املكرمة ومؤمتر األديان يف مدينة باكو عاصمة أذربيجان يف االحتاد السوفيييت السابق،
العامل اإلسالمي  الفكر اإلسالمي املنعقدة يف اجلزائر ومؤمتر العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة ومؤمتر
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املنعقد يف الكويت وذلك بدعوة من رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة وشارك يف مؤمتر وزارة 
وملتقى احلوار بني احلضارات املنعقد يف  1199أوقاف الدول اإلسالمية املنعقد يف أندونيسيا عام 

وقد تلقى دعوات عدة من قطر هذا وإن للشيخ شهرة واسعة يف الدول الشقيقة  2111القاهرة عام 
واإلمارات العربية املتحدة إللقاء حماضرات ودروس إسالمية خالل شهر رمضان املبارك بدءًا من عام 

كان يبذل فيها جهده يف سبيل اإلصالح والتعليم وال يضن مبا لديه   2111وانتهاء بعام  1191
 د.صح وإرشامن ن

يروي قصة من قصص الشيخ يف صربه وكفاحه وسعيه  ويف درعا كانت كل مئذنة من مآذهنا شاهداً 
ىل: لعقبات وكله يقني بقول اهلل تعايف سبيل بناء املساجد وكسائها جامعًا لذلك التربعات مذلاًل ل

َا  اآلِخِر(. َوال يَ و مِ  بِالّلهِ  آَمنَ  َمن   الّلهِ  َمَساِجدَ  يَ ع م ر   )ِإمنَّ
حوران لتخرج العلماء العاملني كما خرجت من وانطالقًا من حرصه على علوم اإلسالم يف أرض 

قبل ابن كثري والنووي وابن قيم اجلوزية وأمثاهلم فقد قام الشيخ بإنشاء ثانوية شرعية للبنني لتدريس 
علوم الشريعة اإلسالمية مسيت باسم اإلمام النووي تيمنًا هبذا االسم وليكون حافزًا لطالهبا على 

 علماً وعمالً وصالحاً ورحم اهلل القائل: بصاحبه حىت يكونوا مثلهالتشبه 
 إن التشبه بالكرام فالح فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم

لتكون ثانوية اإلمام النووي بفرعيها رافدة اجملتمع  مث افتتح الشيخ للثانوية ذاهتا فرعًا آخر للبنات،
يستنهضون باجملتمع ويسريون به الذين  والعاملات العامالت، وبالعلماء العاملني، بالدعاة املخلصني،

وكذلك قام الشيخ ببناء وتدريس مجعية الرب واخلدمات  يف طريق السعادة املنشودة إن شاء اهلل.
االجتماعية اليت ترعى شؤون األيتام والفقراء يف احملافظة وهو يرأس إدارهتا منذ تأسيسها إىل يوم 

 رحيله.
اخلالفات اليت تنشأ بني ن الشيخ عن فض النزاعات و مل يتوا ويف زمحة املسؤوليات وكثرة املشاغل

وسرية قضاة اإلسالم على  مقتفيًا يف ذلك سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم، الناس بعيدهم وقريبهم،
  حىت غدا حبق علمًا يقصده القاصي والداين، مر العصور فكم حقن من دماء وكم أمخد من فنت،

 طلباً للفتوى واملشورة أو االصالح.
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 د ذلك؛عمث حج ب 1192قام الشيخ باحلج ألول مرة على اجلمل مع قافلة احلجاج وذلك عام 
بالسيارات الشاحنة وبعدها حج عضوًا يف البعثة الدينية حبرًا وذلك أيام الوحدة مع مصر وتابع احلج 

 وحىت وفاته ومل ينقطع عن احلج إال مرتني. 1191من عام 
الساعة  21/11/2112من شهر رمضان املبارك املوافق ل  ويف ليلة اخلميس الثامن والعشرين

احلادية عشر والنصف لياًل فاضت روح الشيخ الطاهرة إىل باريها بعدما يزيد عن تسعني عامًا من 
 الكفاح املرير والدعوة واجملاهدة والعلم و التعلم.

وإنا هلل وإنا إليه  العزيز أبا زيد وأسكنه فسيح جنانه وحمل رضوانه بدرحم اهلل فضيلة الشيخ ع
 راجعون.

 المصدر: مجلة نهج اإلسالم.
 

 سرائيلإىل إرسائل إميانية 
 عمر أبو عبد النور اجلزائريالكاتب: 

 إىل إسرائيل املغرورة واألمة اإلسالمية املخّدرة املغدورة
 يي وهدمي أبيدي النَّاس، احتضر كم د  ، انتحري بغيظك إسرائيلويتم

 رِ فهل أمنت نزول املوت والكد نااملنايا فبذل الرُّوح غايتيبم ص
يار على األطفال ناقمة كم د   وجيشك اهلشُّ مذعور من احلجر ي الدم

 هلزمية، إنَّ الوعد يف السُّورا خزي فارتقيب رغم التَّسلح واألنصار
 ربِ الوقيعة حمو الظلم واخلحني  فانتظري سيبعث  الثأر جيل النَّصر

 والصُّورِ  عن الشَّهادة حبُّ اللَّهو ليس يفتن ه   البطش  ينشئ  جيالً 
 غري السمالح وفن الكرم يف األ َسرِ  ال متاع له اهلدم  ينبت  شعباً 

 َمن  ذا ي غالب  أمَر اهلل يف الَقَدِر ؟ ، أمَّتناسيبعث الدمين ، دين  اهللِ 
 رِ اهلياكل ال ترسو على الوع إنَّ  ال تثق وا اجلنب واإلجراميا عصبة 

 رِ قبل والبيرعاه َقصداً رعاة  األ غرستم الزُّوَر يف جنس البغاِة فذا
 فقد ركبتم بين الرُّومان كاحل م رِ  من غباوهتم   هم أوصلوكم حببل
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 إذا تالشى قناع  الغدِر والَغَرِر ؟ قد صدَّقوكم  ولكن من يصدمقكم  
 يغين التَّحصُّن  بالصُّلبان واجل د رِ  سينصر  اهلل  جنَد اهلل وال

 يطهمروَن بالد الوحي من َقَذرِ  جنٌد شداٌد إذا جاسوا ببأِسِهم  
 فال مالٌذ على أرٍض وال قَمرِ  ويَح اليهوِد إذا ضاق الوجود هبم  

 يلقى جزاء عداء الصَّخر والشََّجرِ  شعٌب كفوٌر وربُّ الناس يلعن ه
 أم جيهلون وعيد اهلل يف الزُّب ِر ؟ م  سلوا ذئاب بين صهيون عن غده

 وسوف يعصف  هذا العصر  باألثرِ  أحداث  خيرَب قد باءت بأوَّله
 يوهي العناد بال قوٍس وال َوَترِ  اهلل حيكم  أمر الكون يف س ننٍ 

 عن نصرة احلقم أو مالوا إىل الِغرَيِ  حي َكمم  الضُّرَّ يف األخيار إن ذهل وا
 باالبتالء وباألعداء واخَلطَر ي زجي العصاَة إىل اإلخباِت َيكفت هم  

 والِعرَبِ  أحَي القلوب بفيِض الوجد فإن  تفجََّر نبع  احلقم من أمل
 حبَر املخاوف باإلقدام واحَلَذرِ  النَّاس  حنو اهلل واخرتقوا ومشَّر

 البطِش والضَّررِ  يوهي العزائَم خوف   ووكَّل وا اهلل يف شأن احلياة فما
 لكي ينالوا نعيم احلوِر يف السُّر رِ  وأرصدةً  اً وأقرضوا اهلل أرواح

 فرمي بصدٍق إىل الرَّمحن تنتصري مَّةً  غفلت عن هنج ناصرهاأيا 
 إذا رفعنا لواء اهلل ينَدحرِ  جيش  الصَّهاينِة األوغاِد مهزلة ٌ 

 قم املوقف الَعِكرِ لقد تنامى ِبشَ  لوال التَّدابر  ما طالت خمالب ه
 باعوا الشعوب له بالعرِش والَوطَرِ  داء  اخليانة يف احلكَّام ضخَّمه  

 تلقى اجملازر من أعدائها الغ د رِ  أيا شعوباً غدت يف األرض سائبة ً 
 تغشى املذابح خلف اجلنِس واجَلَزرِ  مثل األرانب قد غ رَّت  بصائدها

، فاعترِبي ضاعت دماؤ ك يف درب اهلوان س دىً   َهالَّ أريقت  بدرِب العزم
 بالغلم حىتَّ أضاء األرض بالشََّررِ  أما وعيت مراَد القوم قد صدعوا

 وإن تقيمي على اخلذالن تندثرِي فإن  تثوري لوجه اهلل يندحروا
 عليِك عهٌد من الرَّمحن يف األثرِ  هيبم لنصرة أهل احلقم إنَّ هلم  

 منه اليهود خالَل الظُّهِر والسََّحرِ  هددناعهد  الرمباط على ثغٍر ي
 اله إال مليك الكون والبَشرِ  عهد  التَّناصِر بني الشَّاهدين بال
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 ؟لتَّداعي لضرم العضو بالسَّهرِ أين ا عهد  األخومة يف اإلسالم وحيكمو
 شرَّ التنافِر بني اللَّحم والظُّف رِ  أهل  العقيدة إخواٌن لنا فدعوا
 لكن ت شلُّ إذا ما الكفُّ ينبرتِ  أصابع  الكفم أقوى يف متايزِها
دي بناٌن ج ذَّ معصم ه  إذا أطاح العدى بالكفم يندثِرِ  فليس جي 
يانة يف اإلسالم واحدة  مِلَ األصابع  تردي املنت يف احل فِر ؟ كفُّ الدم

 فإن تنازع ِشقَّا احلبل ينشِطرِ  حبل  العقيدة مفتوٌل بوحدتنا
 رغم احلضارة واألعداد ينكِسرِ  ِعزُّ الشعوب إذا استشرى النمزاع هبا

 يا أمَّة الذمكِر جلَّ اخلطب  فاعتربي إنَّ املآسَي يف بغداد صارخة
 فليخسأ الغلُّ يف طهران أو َقطرِ  إيران  منَّا كتاب  اهلل جيمعنا

 العهَد وانتصريملَّا انتصرِت فهاِك  يا شيعة اجملِد إنَّ السنَّة انتصرت  
ِر اهلل نفتِخرِ  إنَّا نناصر  من يسمو بأمَّتنا  باألمحديم ونص 

 للرُّوِم جبنا وأصنافا من البَ َقرِ  ولينتِج العاَر أعراٌب غدو مح  رًا
 لكي ي رَّبَّ عدوَّ اهلل والبَشر أبقاَر نفٍط وبنت  الرُّوم حتلب ها

 يلقى املآسَي يف بدٍو ويف حَضرِ  يا مسلماً عبثت ناب  البغاة به
ِم العرَض والوطنَ   وانَس امللوَك وجنَد اخلبزِة اخل َورِ  قم كي تقاوَم ، اح 

 فالي سر  ي درك  بعد املسلك الَعِسرِ  حِي الفريضة واكدح  يف غوارهباأ
 أم قد ألفَت حياة الذلم والَقرَتِ  قم كي تعيش بال ذلٍّ وال َعَنتٍ 

 موت  الشَّهادة درب  العزم والظََّفرِ  موٌت م ننٌت َقِذرٌ عيش  املهانة 
 واكب ت  ِخالفَك يف اآلراِء والنَّظر واترك  عداوَة من حيمي شهادتَنا

 
سرائيل لى غزة وهي صاحلة عند كل عدوان إلالقصيدة نشرت مبناسبة العدوان االسرائيلي ع مالحظة :

 .أي وقت ي قطر عريب ويفأعلى 
 حرارمنتديات شباب ليبيا األ املصدر :
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