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الشيخ بدر الدين احلسين (حم ّدث الشام األكرب)

الشيخ بدر الدين احلسين (حمدث الشام األكرب)
ولد موالان األستاذ بدمشق  1267هـ كما أخرب هو بذلك ،ووالدته كانت بداره قرب دار احلديث
األشرفية مقر املرتجم ،ومقر أئمة احلديث من سبعمائة سنة إىل اآلن ،من أبوين فاضلي تقيي ورعي ،وملا
وضعته أمة الطاهرة الصاحلة كرمية الشيخ إبراهيم الكزبري أرسله والده على سيدي اجلد املرحوم الشيخ
حممد ظبيان الكيالين لكي يرقيه ويؤذن له األذان الوارد شرعاً فحنكه ورقاه مبا تيسر من القرآن الكرمي
وتفرس فيه اخلري ،وقال ألهله :إنه سيكون هلذا الولد شأن عظيم وقد صدقت فيه فراسته ،وقد أخربين
هبذا سيدي الوالد املرحوم.
فوالدته السيدة عائشة من أعرق عائلة يف دمشق ابلعلم والفضل واحلسب والنسب وخصوصاً علم
احلديث الذي انتهت رائسته إليها ،وهي عائلة بين الكزبري ،وكانت تقية ورعة كفلت املرتجم بعد وفاة
والده واعتنت به أشد االعتناء وسلمته لشيوخ العصر.
أما والده ،فهو العالمة الكبري واإلمام الشهري السيد الشيخ يوسف ابن العالمة الشيخ بدر الدين
املغريب السبيت املراكشي احلسين املالكي( )1الدمشقي وفاة ،من حملة ورايد العروس يف مراكش وينتهي نسبه
إىل الويل الكري موالان الشيخ اجلزويل صاحب ((دالئل اخلريات)) ،نشأ يف حجر والده ،وتعلم القرآن
الكرمي ،وقرأ مبادئ العلوم حفظاً وفهماً على والده ،وكان يقول له حينما أشرف على املوت :تركتك هلل اي
بدر الدين ،وكان له شغف عظيم به وحمبة شديدة ،وكانت –أي والدته -من العابدات الصاحلات قل أن
يوجد مثلها يف زمنها ،وملا بلغ أستاذان املرحوم من العمر سبع سني سلمه والده إىل املعلم ،فتعلّم القرآن
الكرمي وحفظه عن ظهر قلب ،وتعلّم شيئاً من مبادئ علم احلساب والكتابة ،مث بعد ذلك تويف والده
الشيخ يوسف إىل رمحة هللا تعاىل ،مث إهنا أخذت األستاذ حفظه هللا تعاىل ،وذهبت به إىل العالمة الشيخ
أيب اخلري اخلطيب يف دمشق ،وأوصته به خرياً فعامله الشيخ املذكور معاملة ولده ملا رأى عليه من سيما
النجابة والذكاء مع خلق كرمي وورع عظيم ،وأشغله حبفظ املتون يف سائر الفنون املختلفة فحفظ األلفية
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والشاطبية وألفية احلديث للعراقي وغريها ،وقد أخربين املرحوم الشيخ مصطفى الشطي مفيت دوما أنه
ذهب مع والده لزايرة الشيخ أيب اخلري اخلطيب يف العقد ألجل معايدته فرأى شاابً متجهاً حنو القبلة،
فقال هلم الشيخ أبو اخلري اخلطيب :أتعرفون هذا الشاب؟ هو الشيخ حممد بدر الدين ابن الشيخ يوسف
املغريب لقد أدهش عقلي فإن سنه اثنتا عشرة سنة ،وقد حفظ القرآن الكرمي واثين عشر ألف بيت يف
فنون خمتلفة ،مث أشغله الشيخ أيب اخلري بقراءة شروحها بفهم وإتقان ،ومل يكمل الثامنة عشر من عمره
حىت نبغ نبوغاً ابهراً استلفتت إليه أنظار مشاخيه فأجازوه إجازة عامة وأذنوا له ابلتدريس ،وشرح ((غرامي
صحيح)) يف مصطلح احلديث ،ومل يكمل العشرين من عمره ،وطبعت هذه سنة 1286هـ ،مث أقبل
على املطالعة بنفسه هبمة مشاء وعزمية صحيحة.
ال يفرت عن ذلك أانء الليل وال أطراف النهار ،وحفظ من األحاديث أبسانيدها ما شاء هللا أن
حيفظ ،ومما حفظه البخاري ومسلم أبسانيدمها حبيث ال يغيب عليه حيث قط من الكتب الستة ،ومن
رأى األستاذ يف درسه العام وهو يسرد األحاديث أبسانيدها ،ويتكلم عليها أبنواع العلوم علم أن هللا تعاىل
اختصه بقوة حافظة خارقة للعادة مل يسمع مبثلها ،مث بدأ ابلتأليف فألّف حنواً من أربعي أتليفاً ذكر
معظمها تلميذه العالمة الشيخ طاهر األاتسي مفيت محص ،مث رجع إىل حجرته يف املدرسة حىت جتاوز
الثالثي من عمره فقرأ درساً عاماً يف جامع السادات عن ظهر قلبه من صحيح البخاري وقد هبرت الناس
فصاحته وتكلمه على احلديث الواحد من علوم شىت ومل تعرف بداير الشام مثل احلكمة والطب
والرايضيات وغريها ،فلما كثر اخللق عليه وضاق هبم اجلامع انتقل إىل جامع سنان ابشا ،فكان يقرأ ليلة
اجلمعة واالثني من بعد املغرب إىل العشاء وجيتمع عليه األلوف من الناس حىت إهنم كانوا أيتون إىل
اجلامع من قبل املغرب فيصلون فيه ،وميكثون يف أماكنهم من شدة الزحام وامتالء املسجد حىت الس ّدة
العليا والسفلى والرواق وصحن املسجد اخلارجي.
فإن صحت إجازة الشيخ عبد القادر اخلطيب له فيكون الشيخ حصل على ذخرية عظمى بي أهل
الرواية واإلسناد ،ألن املذكور روى عن طبقة عالية من أهل احلجاز ومصر والشام ،وآخر من كان بقي
من تالميذه اجملازين منه مات من ثالثي سنة ،وهو ولده القاضي أبو النصر اخلطيب رمحه هللا تعاىل،
فيكون انفراد األستاذ املرتجم ابلرواية عنه مدة ثالثي سنة يف الدنيا ،وهذا عجيب يف عرف أهل الرواية
واإلسناد ،ومن كبار املعمرين الذين فاز ابلرواية عنهم الشيخ عبد القادر اخلطيب جده الشيخ عبد الرحيم
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الدمشقي والشمس حممد بن الشيخ مصطفى الرمحيت ،يروي األخري عالياً عن الشيخ عبد الغين النابلسي
عارف الشام واندرهتا.
ومن كبار جميزي الشيخ عبد القادر اخلطيب :الربهان الباجوري والشيخ عبد اللطيف محزة البريويت،
والشيخ عبد القادر امليداين والربهان إبراهيم ابشا اإلسكندري وغريهم.
من كبار من أجاز لولده الشيخ أيب اخلري اخلطيب :إبراهيم ماراد احلموي ،وهو يروي عن الوجيه عبد
الرمحن الكزبري ،والشيخ حامد العطار ،والشيخ عبد الرمحن الطييب ،والشيخ سعيد احلليب والشيخ أمحد
احلجاز ،والشيخ حممود احلليب ،والشيخ حسي التونسي املغريب ،والشيخ الباجوري والشيخ خالد العقاد
والشهاب حامد األورادي ،والشيخ علي العزيزي وغريهم.
ومن كبار من جاز للشيخ أيب اخلري اخلطيب :حممد خضر اجلمايل ،وابن الدابغ أمي فتوى محاة،
وابراهيم احلنفي ،وحممد زهري احلموي ،وامساعيل حافظ الطرابلسي الشامي ،وحممود عبد الدامي نشابة،
وحسي الدجاين.
ومن كبار اجمليزين للشيخ أيب اخلري :مسند بغداد وحمدثها داود بن سليمان النقشبندي البغاددي،
ووالده الشيخ عبد القادر.
من مآثره :أذكر أن رؤوف ابشا وايل دمشق يف زمن احلكومة العثمانية كان من العلماء الذين انلوا

حظاً وافراً من العلم الديين ،وكان حيب العلماء والصلحاء ،وكان حيب أستاذان املرحوم حباً شديداً لعلمه
وورعه ،وملا جاء شهر رمضان املبارك دعاه مع زمرة من العلماء لإلفطار عنده ،وملا كان أستاذان ال جييب
دعوة أحد من الوالة واألمراء ،ولكن ابلنظر لفضل الوايل املومى إليه وصالحه أجاب دعوته ،وبعد
اإلفطار أخذ احلاضرون يتذاكرون يف املسائل العلمية ،فأخذ الوايل يقع يف غيبة بعض العلماء ويذكر أنه
ليس أهال للتدريس ،بل كانت الوظيفة وجهت عليه حسب القاعدة املمقوتة :خرب اآلابء لألبناء.
وحيث أن أستاذان املرحوم قد آل على نفسه أن ال يغتاب أحداً وال يسمع غيبة قال خماطباً للوايل:
ما لنا ولغيبة الناس ،ولكن الوايل مل يقطع حديثه بل ظل متابعاً له ،فلما علم أستاذان أن الوايل مل ينته قام
من اجمللس ،ومل خيش غضب الوايل عليه ألن احلق أكرب من كل إنسان وجيب على العامل أن يقوم احلق وال
خيشى فيه لومة الئم فاستغراب الوايل قيام املرحوم فقال العلماء احلاضرون:
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إن الشيخ بدر الدين مل يسمع غيبة أحد قط ،وقد حفظ هللا تعاىل مسعه كما حفظ سائر جوارحه
من اآلاثم ،فقام الوايل يسرتضي أستاذان ،ويعتذر له ورجاه أن يعود على أن يغلق ابب الغيبة حبضوره
فرجع فأخذ العلماء يثنون على صالبة أستاذان يف دينه ،وكان من مجلة احلاضرين أستاذه املرحوم الشيخ
أبو اخلري اخلطيب ،فقال للوايل :إن الشيخ بدر الدين هو تلميذي ،ولكنه قد فاق علي كثرياً يف العلم
فلما مسع الوايل ذلك أخذ يعتذر ألستاذان ويطلب منه الصفح.
وإين ابملناسبة أذكر أنين حينما ابتدأت ابلقراءة على أستاذان املرحوم جرى يف بعض األايم ذكر
رجل ،فذكرت بعض مساوئه حبضرة األستاذ فالتفت إيل قائالً :ال تعود لسانك اي ولدي على مثل هذا
الكالم فأثرت هذه املوعظة يف نفسي أتثرياً شديداً ،وقد بقي رمحه هللا تعاىل اثبتاً على هذا اخللق الكرمي،
حىت توفاه هللا تعاىل ،فكان إذا اغتاب أحد شخصاً آخر ينهاه أوالً ،فإن مل يرتدع قام عن اجمللس وتركه.
كان لسانه ال يفرت عن ذكر هللا تعاىل ،والصالة على نبيه صلى هللا عليه وسلم والغريب أن املسبحة
تكون يف يده يسبح فيها وهو يطالع بعض الكتب.
أخالقه الكرمية:
هي أخالق الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم .كان كرمي النفس ال يٍسأله أحد شيئاً إال أعطاه،
حىت أين كنت أراه إذا أحس أبحد حاجة مل يذكرها له تركه حىت خيرج من الغرفة فيتبعه ويعطيه ما تيسر له
حىت ال جيرح قلبه أمام الناس.
كان ال يذكر أحداً بسوء فو هللا مل أمسعه مدة حيايت انتقص أحداً أو ذم طعام أحد من الذين
يدعونه ،بل كان حينما خيرج من دار املضيف يدعو له ابلربكة.
كان جييب دعوة من دعاه إذا مل تكن له معذرة شرعية سواء من أهايل دمشق أو من أهايل القرى،
السيما الفقراء منهم جرباً خلواطرهم ،وكان ال حيضر كثرياً من الوالئم اليت يقصد أصحاهبا الفخر واملباهاة
بل يعتذر هلم.
كان قد حفظ لسانه من الكذب فلم يعهد عليه أحد كذبة قط.
كان متواضعاً لكل إنسان فإذا أراد أحد أن يقبل يده ال ميكنه من ذلك إال إذا أخذها بشدة ،ورمبا
قبل يد ذلك الرجل قبل أن يقبل يده.
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كان ال خيوض فيما ال يعنيه ،دائم احلزن على املسلمي ،وعلى ما أصاهبم من التهاون أبمر دينهم،
السيما الصالة ،وعلى ما أصاهبم من الضعف بسبب تفرق كلمتهم.
كان إذا شاهد أحداً متمسكاً بدينه يتهلل وجهه فرحاً.
كان بعيداً عن املداهنة وامللق.
كان إذا أراد أحد أن ميدحه يف وجهه ينهاه ويقول له :ال تقل هذا الكالم أصلحك هللا ،ويعد نفسه
من اخلاطئي ،وأنه أحوج الناس إىل عفو ربه.
املرائي احلسنة اليت كان يراها له تالمذته وأحبابه
كثرت املرائي الصاحلة له يف بعض السني .فكان تالمذته وأحبابه يرون له املرائي الصاحلة الدالّة
علو قدره ومنزلته عند ربه ،وكانوا يقصوهنا عليه فيفرح هبا.
على ّ
ألم
وقد جرى يل يف هذا الشأن مسألة غريبة ألين حينما كنت قاضياً يف قضاء النبك كنت أقرأ ّ
األوالد بعض الدروس من حنو وعبارات فرأيت أن أقرأ هلا كتاابً يف اجلغرافيا لتقف على هذا الفن املفيد،
وبعد أن قرأت هلا عدة دروس رأيت أستاذان املرحوم يف املنام فقال :اي ولدي أصلحك هللا تعاىل اقرأ هلا
كتاب ((قوت القلوب)) خري من أن تقرأ هلا كتاب ((اجلغرافيا)) فانتبهت من نومي وقصصت الرؤاي على
عائليت وصرفنا النظر عن قراءة اجلغرافيا.
وملا حضرت إىل دمشق بعد مدة قصصت الرؤاي على أستاذان املرحوم فتعجب غاية العجب وسر
هلذه الرؤاي ،مث اشرتيت يومئذ كتاب ((قوت القلوب)) أليب طالب املكي ،وهو من رجال القرن الرابع،
وقد كان أستاذان حيبه ويثين عليه ألنه كان من كبار العارفي.
وقد أخذ اإلمام حجة اإلسالم الغزايل من ذلك الكتاب أكثر النساء هن أحوج إىل هتذيب النفس
وتنمية العقل وتوسيع املدارك بقراءة مثل هذا الكتاب من الكتب املادية.
آتليفه:
ألّف أستاذان املرحوم ما ينوف عن أربعي مؤلفاً ،ولو كانت له رغبة يف التأليف لبلغت املئات ،ولكنه
وجه كل عنايته لتعليم الناس وهتذيبهم فألّف من تالمذته جمموعة صاحلة .وهي:
(( -1حاشية على تفسري اجلاللي)).
((-2معرب القرآن)).
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((-3شرح على صحيح البخاري)).
((-4شرح على الشمائل)).
((-5شرح على الشفاء يف السرية النبوية)).
((-6شرح على البيقونية)).
((-7حاشية على خنبة الفكر)) يف مصطلح احلديث.
((-8شرح على سرية العراقي)).
((-9حاشية على أصول حممد نصر بن احلاجب)).
 ((-10حاشية على عقائد النسفي)).
((-11حاشية على شرح السنوسية)).
((-12حاشية على شرح السنوسية الكربى)).
((-13شرح على الشيبانية)).
((-14حاشية على عقائد العضد)).
((-15شرح الطوالع)).
((-16شرح اهلياكل )).
((-17حاشية على الشنشوري)).
((-18شرح على السراجية)).
((-19شرح على اخلالصة يف احلساب)).
((-20شرح على مقنع األفكار)).
((-21شرح على النزهة)).
((-22شرح على الشذور)).
((-23شرح على املنالجامي)).
((-24شرح على القطر)).
((-25شرح على مغين اللبيب)).
((-26شرح على الشافية)).
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((-27شرح على المية األفعال)).
((-28حاشية على الفناري)).
((-29حاشية على الشمسية يف املنطق)).
((-30شرح على نظم السلم)).
((-31شرح على رسالة القوتنجي)).
((-32شرح رسالة الوضع)).
((-33حاشية على شرح احلفين يف الوضع)).
((-34شرح رسالة العصام)).
((-35حاشية على كتاب املطول يف علم البالغة)).
((-36شرح على نظام التلخيص)).
((-37حاشية على شرح آداب البحث واملناظرة)).
((-38شرح على رسالة الوليدية)).
وقد بلغين أنه كان حيفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب ومن األراجيز.
تالمذته النابغون:
أما تالمذته النابغون ،والذين تبحروا يف العلوم فهم كثريون وابلطبع إهنم درجات لكل منهم مقام
معلوم.
فمن تالمذهتم حفظهم هللا تعاىل ووفقهم للسري على منهاجه القومي :مساحة العالمة الشيخ عبد
احملسن أفندي األسطواين قاضي دمشق ،وشقيقه العالمة الشيخ عبد الرزاق أفندي األسطواين ،والعالمة
املفضال الشيخ عبد القادر أفندي املغريب رئيس اجملمع العلمي بدمشق ،والعالمة اجلليل الشيخ طاهر
أفندي األاتسي مفيت محص وشيخنا العالمة الشيخ أمي سويد.
واألساتذة الكرام ،العالمة الشيخ هبجت البيطار ،والشيخ هاشم اخلطيب ،والشيخ عبد القادر
القصاب رئيس املدرسة العلمية يف قرية الدير عطية من أعمال قضاء النبك ،والشيخ حممد أبو املواهب
الرحياوي الشهري ابلباشا من أهايل رحيا التابعة لقضاء إدلب ،ورئيس علمائها األعالم ،والعالمة الشيخ
حممود العطار ،والشيخ علي الدقرو والعالمة أمحد عمر احملمصاين ،والشيخ قاسم حرز هللا النابلسي،
7
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واألستاذ سليم أفندي اجلندي ،والشيخ عبد القادر مشوط والشيخ راشد القوتلي ،والشيخ جعفر الرحيب
مدرس دير الزور اليوم ،وغريهم مما مل حيضرين أمسائهم اآلن.
أما تالمذته الذين توفاهم هللا تعاىل يف حال حياته الذين كانوا انبغة زماهنم فهم :العالمة املرحوم
الشيخ مصطفى جنا مفيت بريوت ،والشيخ حممد الكسيت قاضيها ،والشيخ حممد املبارك الفاضل الشهري،
والشيخ توفيق األيويب ،والشيخ مجال الدين القامسي صاحب التآليف العديدة ،والشيخ عبد القادر بدران
الدوماين ،صاحب خمتصر التاريخ البن عساكر ،والشيخ عارف احململجي ،والشيخ مصطفى الشطي،
والشيخ سليم الكزبري ،وشقيقه أبو السعود أفندي ،والشيخ مصطفى احلالق ،والشيخ حسن املدور أمي
الفتوى يف بريوت وغريهم.
قضاؤه حلاجة اخللق على اختالف مللهم:
كان رمحه هللا تعاىل ورضي عنه ال يرد من قصده حباجة إذا كانت له مشكلة عند احلكومة ،وكان
يكتب كتاابً أبمنوذج واحد فكان يبتدئ الكتاب ابلبسملة واحلمدلة والصالة على النيب عليه الصالة
والسالم ويقول أما بعد :فإين أهديكم جزيل السالم ،وأرجو دعائكم على الدوام وأن تعاملوا حامل هذا
الكتاب فالن مبا يرضي هللا تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم ،والسالم.
وأذكر أنه جاء إىل املدرسة يف زمن احلرب العامة رجل نصراين من أهايل قرى بعلبك فسأل عن
أستاذان املرحوم فقلنا له :إنه يصلي يف املسجد ،فلما خرج من املسجد أشار إىل الرجل أنه هذا هو
األستاذ فهجم الرجل عليه بلهفة عظيمة ،ووقع على قدميه يريد تقبيلهما فنهاه أستاذان عن هذا العمل
وقال له :اي ولدي هذا ال جيوز وسأله عن حاجته .فقال اي موالي إن ولدي فر من العسكرية فحكم
عليه اجمللس العسكري ابإلعدام أي ابلقتل جزاء فراره وهو ابين الوحيد فأرجو من مساحتكم أن حترروا إل
مجال ابشا لعله يعفو عنه ،فحوقل أستاذان وقال له :طب نفساً ،وعسى أن ال يصاب ولدك بسوء.

وأمرين أن أكتب إىل مجال ابشا املذكور ،فابتدأت ابلكتابة فأخذ أستاذان كتاب ((الرتغيب
والرتهيب)) يف احلديث وأشار إىل حديث فيه .وقال :أكتب له هذا احلديث ضمن الكتاب .وإين ال
أحفظ لفظه بل أحفظ معناه ،وخالصته :أن الصحابة الكرام قالوا للنيب صلّى هللا عليه وسلّم :كم تعفو
عن اخلادم؟ قال يف كل يوم سبعي مرة .مث ختمت الكتاب خبامته وسلمه للرجل ،فجعل الرجل يبكي من
شدة الفرح .وصار يدعو ألستاذان بطول العمر ،مث ذهب الرجل إىل القدس حيث يقيم مجال ابشا
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املذكور ،فأصدر أمره ابلعفو عن مجيع احملكومي ابلقتل قبل ذلك التاريخ ،وقد نشرت ذلك الصحف
حينه ،وكان ذلك بربكة وإخالص أستاذان جزاه هللا تعاىل خري اجلزاء .وتغمده برمحته ورضوانه وأسكنه
فسيح جنانه.
علم احلديث حتت قبة النسر:
أما احلديث فال نعلم له نظري يف حفظه ،وال يف ضبط رجاله ،ومعرفة سنده ،وحسبه روايته له يف
اجلامع األموي –حتت قبة النسر -من بعد فريضة كل مجعة إىل صالة العصر .وقد دأب على ذلك حنو
ثالثة أرابع القرن.
ومما يقتضي ابلعجب من تلك الدروس أهنا كانت حمط رحال احلكام والعلماء .وإن حمدثنا العظيم
كان يراعي فيها حال املستمعي ويتكلم مبا تدعو إليه احلاجة واملناسبة.
فإذا وقف على درسه رجال احلكم أخذ يعظهم ويذكرهم مبا جيب لألمة على والة األمور .فال
ابحلق والصدق.
يصدرون عنه إال وقد ملؤوا إعجاابً بلطيف تنقالته وبديع مناسباته ،وأخذه إايهم ّ
وإذا حضر رجال الدين من أقطار األرض ملكتهم احلرية والدهشة مما وعاه قلبه ،ورواه لسانه من
تلك األحاديث النبوية ،موصولة األسانيد صحيحة الضبط اتمة احلفظ ،يتلوها من غري توقف وال تلعثم،
كأمنا يغرتف من عباب ،أو يقرأ يف كتاب مع ذكر ما قاله أئمة هذا الشأن فيها ،واستحضار ما أورده
العلماء من معانيها .وقد يورد احلديث الواحد أايم اجلمع فيتكلم عليه أشهراً .إذ تتداعى له معاينه وتتوارد
عليه العلوم فال يدع منقوالً وال معقوالً إال وتكلم فيه.
ومل يكن يقرأ للطالب يف دار احلديث من كتب العلوم الشرعية والعربية والعقلية والنقلية إال مطوالهتا
وصعاهبا ،وال من كتب املقاالت والنحل واألهواء والبدع إال القدمية املوروثة ,وكان يرى أن هذه الكتب
ترفع اهلمم إىل ما فوقها من كتب السلف .وتقوي امللكات يف فهمها ،وتعي على دفع الشبهات
واإلشكاالت كلها.
وقد تشرفت ابحلضور عليه –رمحه هللا تعاىل -يف الكتاب املسمى بـ (( التقريري والتحبري)) شرح
العالمة ابن أمري احلاج على حترير شيخه اإلمام الكمال ابن اهلمام ،والذي مجع فيه بي اصطالحي
احلنفية والشافعية يف أصول الفقه ،فكان أييت شيخنا البدر على مسائل الكتاب حفظاً .وكان حيققها
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معىن ولفظاً .ولكنه كان يتحامى النطق أبلفاظ الطالق واحلرام وما أشبهها .ومجيع ما يشتم منه رائحة
التعريض أبحد ،تنزهاً وورعاً .وهذا دأبه رمحه هللا تعاىل يف حياته كلها.
أما تالميذه الذين قرؤوا عليه فهم مجيع علماء دمشق اآلن على اإلطالق ،وغريهم كثري .إذ ما منهم
إال من أخذ عنه أو على من خترج عنده ،فهو شيخ العلماء بال نزاع .وأجالء العلماء الذين خترجوا به
يبلغون وهلل تعاىل احلمد العشرات .ولكن احلق أان ال نعرف منهم وال من غريهم من مجيع بالد الشام من
يسد فراغه وحده ويغين غناءه يف علوم احلديث كلها.
وال من يقرأ للطالب مثله طول حياته .كل يوم مخس عشرة ساعة أو أكثر.
وال من يصوم عمره كله ال يفطر.
ار ََل يَ ْف ُُتُو َن}األنبياء,20
وال من يشبه املالئكة يف تسبيحهم رهبم ليل هنار {يُ َسبِّ ُحو َن اللَّْي َل َوالن َ
َّه َ
فقد كان تسبيح شيخنا متصالً دائماً يف مجيع األوقات ال تتخلله فرتة ،وال يشغله عنه درس وال غريه.
وُبُ ْم َع ِّن
وال من يعيد عهد الصدر األول يف عبادة رهبم وجتايف جنوهبم عن املضاجع {تَتَ َج َ
اَف ُجنُ ُ
ِّ
ض ِّ
اه ْم يُ ِّنف ُقو َن}[السجدةَ { -]16:كانُوا قَلِّيالً ِّم َن اللَّْي ِّل َما
ال َْم َ
اج ِّع يَ ْدعُو َن َرَُّبُ ْم َخ ْوفاً َوطَ َمعاً َوِمَّا َرَزقْنَ ُ
َس َح ِّ
ار ُه ْم يَ ْستَ غْ ِّف ُرو َن}[الذارايت.]18-17:
يَ ْه َجعُو َنَ ,وِِّب ْْل ْ

وقد كان شيخنا يكابد قيام الليل فال ينام إال أقله .بعيد عن االضطجاع على الفرش الوثرية.
وال يف حفظ لسانه طول عمره فال يستطيع أحد أن يقول :إن الفقيد قد ذكره أو ذكر غريه بسوء يف
حضوره أو غيابه.
وعلو مهته وصربه ،وتقشفه وورعه،
واحلاصل أنه رمحه هللا تعاىل كان نسيج وحده يف خلقه وعمله ّ
وصرف وقته كله يف طاعة ربه ،وعدم اشتغاله بشيء من مصلحة نفسه.
إدخاله طالب السنة يف طور جديد:
كنا جنلس يف حلقة فقيدان اإلمام يف دار احلديث ،ونقرأ صباح كل ثالاثء ومجعة (منتخب كنز
العمال) – من كتب احلديث اجلامعة رواية ودراية – فلما وقفنا على ابب االعتصام ابلكتاب والسنة،
قلت ألستاذان :أنعد حنن من املعتصمي هبما؟ قال :نعم إذا قصدمت العمل .فسأله بعض الفضالء
متعجباً :أو يقرآن للعمل هبما يف هذا العصر؟ قال :نعم .فقال :جزاك هللا تعاىل عنا خري اجلزاء اي أستاذان
فوهللا كنا نتلقى عن شيوخنا إهنما يقرآن للتربك ال للعمل .كما نتلقى كلمة التوحيد.
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أقول :وقد أوجد – رمحة هللا تعاىل – ميالً قوايً يف نفوس طالبه القتناء كتب السنة ودراستها والعمل
هبا واالهتداء هبديها.
وكيف يرجى التجديد ملا ندرس من معامل هذه األمة إذا تلي القرآن واحلديث للتربك ال للعمل .بل
كيف نستطيع أن نقيم احلجة خري منه إن مل ندرسهما درس علم واستقالل ،واستهداء واستبصار.
أال إن الكتاب والسنة مها مستقر احلياة الطيبة للمسلمي ومستودع النجاة من احلياة الشهوانية
وغوائلها.
أدبه مع العلماء وحمبته هلم.
حدثين أحد كبار تالميذ الفقيد العظيم أن رجالً غريباً عن دمشق أخذ يسب يف درسه يف جامع بين
أمية انبغة الشام واإلسالم أمحد بن تيمية فأحضره األستاذ عنده ،وسأله :ما محلك على ما فعلت ؟ قال:
إنه فعل ذلك انتصاراً للدين ،فغضب الشيخ وأسكته وح ّذره أن يعود ملثله.
وأخربين ذلك الفاضل أيضاً :أنه استشكل مرة عبارة وردت يف تفسري األستاذ اإلمام جلزئ عم
يتساءلون ،فسأل شيخنا عنها ،وعزاها لصاحبها معرباً عنه مبحمد عبده فساء ذلك الفقيد .وقال له :ما
هكذا يكون األدب مع العلماء ،و إمنا يقال :األستاذ فالن أو الشيخ أو العامل إخل.
تورعه عن الفتوى:
بقي إشكال يدور على بعض ألسنة الناس ،وهو أن فقيدان العظيم ما كان يفيت أحداً بشيء.
واجلواب :أن ذلك ورع منه واحتياط ،على أنه مل يكن يرى أن اجلواب متعي عليه .وكان كثرياً ما
يهدي السائل إىل كتاب أو عامل يفتيه .وقد كان السلف الصاحل إذا سئل أحدهم عن مسألة أحال فيها
على غريه .وقد سئل عمر رضي هللا تعاىل عنه عن فريضة فقال :سلوا عنها سعيد بن جبري فإنه يعلم عنها
مثل ما أعلم ،ولكنه أحسب مين .وهذا صريح يف أن عمر رضي هللا تعاىل عنه كان حسوابً ،ولكنه أحال
على سعيد أبنه أحسب منه.
جالء السلف الصاحل ,كان تعلوا جمالسهم السكينة
وطريقة شيخنا يف ذلك هي طريقة كثري من أ ّ
والوقار  ,وال يتكلمون إال إذا دعت الضرورة للكالم.
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ولد كان رمحه هللا منطوايً يف حياته ،ولكن حياته كانت مديدة منبسطة ،فقد وسع الناس كلهم..
كانوا يلجؤون إليه فكان حيميهم ،ويستعينون به فكان يعينهم ،وكان ينظر إليهم نظرة الراعي الشفوق ,ومل
يكن يف دمشق إنسان آخر يتحسس آالم هذه األمة كما حتسسها.
كان دائم السؤال عن أسعار الناس وأقواهتم ،عن هنائهم وسعادهتم ،وكان صلة ما بينه وبي
احلاكمي أن يدفع عن الناس ظلماً ،أو يرد كيداً  ..فإذا مل يستطع مل يتهرب ومل جينب ومل خيص نفسه
بشيء من دوهنم ..فقد ترك دمشق وجوه من وجوه الناس يف أايم الثورة وأدركها خراب ،فلما اجرتأ أحد
طالبه بي يديه أن يسأله اخلروج عن دمشق ،أنكر عليه ذلك هو يقول (اياب) – وهذه كلمته للناس
مجيعاً -وهل ميلك كل إنسان اخلروج؟ وكيف يريد اخلروج وهو الذي يغذي الثورة من كل وجوهها وسائر
أطرافها ،ويرى هبا صورة اجلهاد املفروض على املسلمي ،وهو الذي كان يطوف املدن السورية متنقالً من
بلدة إىل أخرى حااثً على اجلهاد فرض عي على كل من يستطيع استعمال السالح ،وهو الذي كان
يلقي دائماً الثائرين ويزودهم بنصحه ،ويغذيهم بفكرة ورأيه ،وينصح هلم ابخلطط احلكيمة والطرق
املستقيمة ،حىت كان له األثر الكبري يف عملهم وجهادهم -حبكم املنزلة السامية اليت له يف نفسهم واملكانة
الدينية العالية يف قلوهبم – فوق ما كان للقوة املادية والعدد الكثري وبذلك كان أابً روحياً للثورة والثائرين
اجملاهدين.
لقد كانت مواقفه من وطنه ومن كل مواطنيه مسلمهم وغري مسلمهم تنبض ابلعطف واحلب ...فيها
حرارة املسؤولية وفيها حدب الراعي ..ومن ينسى مواقفه مع رؤساء الطوائف يف البالد وسياسته احلكيمة
وخلقه الكرمي واغتباطه حبسن معاشرهتم؟!...
إن العلم الذي ال ينقطع مدين له ،واحلياة اخللقية الرفيعة جتد دائماً أمثلتها فيه ..إن صورته اليت
غابت عن أعي الناس ظهرت يف علمهم وعقوهلم وخلقهم ...وسيظل امسه مشرقاً المعاً يف اتريخ هذه
املدينة ويف اتريخ الثقافة اإلسالمية ويف اتريخ اجملاهدين األوفياء لدينهم ووطنهم حىت يرث هللا تعاىل
األرض ومن عليها.
رمحه هللا رمحة واسعة ورضي عنه وأعلى مكانه يف جنات اخللد مع الصديقي والشهداء والصاحلي,
واحلمد هلل رب العاملي.
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جمموعة مؤلفي

الشيخ بدر الدين احلسين (حم ّدث الشام األكرب)

هذه الرتمجة مس تخلصة من عدة ترامج كتهبا تالمذة الش يخ رمحهم هللا تعاىل:
مه :الش يخ محمود العطار
الس يد محمد عبد احلي الكتاين
الش يخ محمود ايسني
الش يخ هبجت البيطارالس يد محمد سعيد امحلزاوي
من كتاب العالمة الس يد بدر ادلين احلس ين اذلي مجعه :محمد بن عبد هللا آل الرش يد
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