العارف ابهلل الشيخ أمحد احلارون

كتبه :الباحثة نبيلة القوصي

العارف باهلل الشيخ أمحد احلارون رمحه اهلل تعال
"إن الشريعة بؤبؤة العني ،وإن احلقيقة نورها ،وال سبيل للعني أن ترى بدون نورها"
1382 - 1315ه ـ 1932 - 1900 ،م.

• أقوال يف الشيخ:
"أشعر وكأنين يف حضرة اإلمام الغزال"
شيخ األزهر األسبق /الشيخ حسن املأمون.
"إن الشيخ أمحد ال جيود الزمن مبثله إال مرة كل مئة عام ،سرياً على سُنة النيب العظيم صلى اهلل
عليه وسلم القائل :إن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا أمر دينها"
العامل الكبري الشيخ سعيد الربهاين.
"دخل الشيخ أمحد التاريخ من بابه العريض ،ديناً وعلماً ،وثقافة ،ووعظاً ،وإرشاداً ،وتدريساً،
وجهاداً وقتاالً"
األستاذ املريب /عزة حصرية.
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عندما أنيت على ذكر الشيخ أمحد احلارون ،نتذكر الكرامات لكثرة ما نُسب إليه من كرامات،
وبلغت مبلغ التواتر املعنوي ،وطهور الكرامات عالمة صدق من ظهرت عليه يف أحواله" كما املعجزات
دالالت صدق األنبياء.
فما هي الكرامة؟
الكرامة :هو ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غري مقارن لدعوة النبوة .فما ال يكون
مقروانً ابإلميان ،والعمل الصاحل يكون استدراجاً ،وما يكون مقروانً بدعوى النبوة يكون معجزة.

واملعجزة :هي األمر اخلارق للعادة جيريه هللا تعاىل على يد مدعي النبوة تصديقاً له يف دعواه.
القاموس الفقهي .317/
فاملعجزات ختتص ابألنبياء ،والكرامات تكون لألولياء كما تكون لألنبياء ،وال تكون لألولياء
معجزة.

وقد اختلف أهل احلق يف الويل ،هل جيوز أن يعلم أنه ويل أم ال؟
هناك من قال ال جيوز ذلك ،ألنه يسلبه اخلوف ،ويوجب له األمن.
وقيل جبوازه ،وليس بواجب يف مجيع األولياء ،ولكن جيوز أن يعلم بعضهم ذلك.
وقد أجاب أبو يزيد البسطامي رضي هللا عنه عن ذلك فقال" :مثل ما حصل لألنبياء عليهم
الصالة والسالم ،كمثل زق فيه عسل ،ترشح منه قطرة ،فتلك القطرة مثل ما جلميع األولياء ،وما يف
الظَرف مثل ما لنبينا صلى هللا عليه وسلم".
ِّ ِّ ِّ ِِّّ
َّخلَ ِّة تُساقِّ ْط َعلَي ِّ
ك ُرطَباً
ْ
والكرامات ظهرت يف القرآن الكرمي؛ قوله تعاىلَ { :وُهزي إلَْيك جب ْذ ِّع الن ْ َ
جنِّياً} مرمي25
َ
وكذلك يف السنة الشريفة :روى أبو هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :مل
يتكلم يف املهد إال ثالثة"
واآلن بعد أن عرفنا معىن الكرامة مع توثيقها من القرآن الكرمي واحلديث الشريف ،أنيت على السرية
الذاتية للعارف ابهلل الشيخ أمحد احلارون.

• والدته ونسبه وكنيته:
أمحد بن حممد بن غنيم احلارون ،احلجار.
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ولد يف منطقة الصاحلية ،قرية كبرية ذات أسواق وجامع يف سفح جبل قاسيون ،يف حي أيب جرش،
جبانب مسجد احلنابلة ،عام 1315ه 1900 -م.
ينتسب أبوه أليب العباس أمحد الرفاعي احلسيين ،مؤسس الطريقة الرفاعية.
وتنتسب أمه لبنو شيبة ،يرجع نسبهم إىل الصحايب اجلليل شيبة بن عثمان بن أيب طلحة القرشي
من بين عبد الدار ،من أهل مكة.
ووالد الشيخ أمحد احلارون ،كان يعمل يف تقطري الزهور والورود ،وينفق ما جينيه على أبناءه األربعة
وكرميتيه.
• نشأة الشيخ أمحد:
حفظ القرآن يف السابعة ،وانتقل والده إىل الرفيق األعلى يف هذا العمر ،تعهدته والدته ابلرعاية
والرتبية املميزة اليت أهلته ليكون من العارفني ابهلل.
وجاءت البشارة لألم من املرحوم الشيخ مصطفى الكناين املشهود له ابلصالح والتقى ،عند
معاصريه ،أبن جنلها أمحد سيكون له شأن يف املستقبل إن شاء هللا.
وبدأت األم يف رحلة السعادة اليت تديرها حبكمة وإتقان ،حيث سجلت ابنها عند احلاجة راجحة
رمحها هللا ،وهذا أول طريق ال ُكتاب لالبن أمحد ،مث انتقل إىل كتاب آخر يف سوق اجلمعة إبشراف
املرحوم الشيخ عبده األصغر ،وبقي ثالثة أعوام .تفوق على أقرانه ،بقوة احلافظة لديه ،يف التالوة
واحلفظ عن ظهر قلب للقرآن الكرمي.
إىل جانب هذا التفوق اإلمياين ،تفوق أمحد حارون على أقرانه يف عمله البدين اجلسمي الذي
مارسه بعد أن تعلم فنه ،وهي صناعة قطع احلجارة ،ففي الثانية عشر من عمره ،بدأ بكسب املال من
عرق جبينه ،حيث كان يذهب إىل جبل قاسيون ليعمل حجاراً ،هذه املهنة علمته الصرب والصرب مث
الصرب ،كانت املعادلة الناجتة هلذا العمل الرتبوي على يد الوالده املربية ،حفظ القرآن يف الصغر مع
من هللا عليه ابلفهم واإلدراك والفتوح اإلهلي.
عمل للرزق يرافقه الصرب واألدب ،أن َّ
ومع مهنة تقطيع احلجارة ،عمل يف مهنة النحت ،مع املتابعة واحملافظة على تالوة القرآن وأنواع
متنوعة من العبادات.
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استمر أمحد احلارون على العمل فيما يرضى هللا عز وجل ،ومتيز على أقرانه بتفقد أمراض الظاهر
والباطن لإلنسان ،مع مداواة تلك األمراض ،وجعل رأس تلك اإلسقام هو اعتقال القلب وأسره لغري
هللا عز وجل.
هكذا كانت تربية أمحد احلارون ،بدأت خبطوات تربوية صحيحة وقوية املعىن والفهم.
• ماذا نريد من الذرية؟
إهنم للمباهاة هبم أمام سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم ،يف حديثه الشريف( ،فإين مباه بكم األمم
يوم القيامة) ،صلى هللا عليك وسلم اي حبييب اي رسول هللا.
• صور من حياته:
وهكذا بدأ الشيخ أمحد احلارون بشق طريق حياته ،حمتضناً رضى هللا عز وجل يف مجيع أعماله
وأحواله ،ال يغيب عن ذهنه رضاه ،مما جعله قبلة رفاقه يف اجلندية.
عندما طُلب إليها سنة 1917م ،يؤمهم ويدعوهم إىل اخلري والفالح ،وكان يُنشد قصائد الشيخ
حمي الدين بن عريب ،والشيخ أمحد رزوق املغريب ،والشيخ عبد الغين النابلسي.
وكان ممن أبلى بالءً حسناً يف مقاتلة أعداء الدولة العثمانية يف فلسطني ،وعندما انتهت خدمته
العسكرية ،عاد للعمل حجاراً ،يصنع البحرات واألجران ،ويف سنة  1946تزوج من خدجية بني أيب
السعود احلداد ،وأخذ يف رعاية أسرته أفضل رعاية.
يف البيت رعى زوجته ،وابنه عبد الفتاح الذي تويف يف العقد الثاين من حياته ،وكان له ابنة امسها
سلمى ،قام على تنشئتها التنشئة الصاحلة النقية.
وقد كان موفقاً يف أصحابه وزمالءه :املرحوم الشيخ أمني اخلربوطلي ،والشيخ عبد احملسن التغليب،
والشيخ أمني كفتارو ،والشيخ توفيق األيويب ،والشيخ عبد احملسن االسطواين ،والشيخ إبراهيم الغالييين.
وكان يرتدد على احملدث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين ،والسيد حممد جعفر الكتاين ،واملرشد
حممد اهلامشي ،والشيخ أمني سويد ،وغريهم من العلماء أكابر ذلك العصر.
ويف العقد الرابع من عمره اتصل بعلماء آخرين:
حممد شكري االسطواين ،وقاضي دمشق عزيز اخلاين ،ومفيت سورية عطا الكسم ،واملرحوم العارف
ابهلل أمني الزملكاين ،والشيخ عبد هللا املنجد ،والشيخ هاشم اخلطيب .وعلماء آخرون من خرية علماء
الشريعة واحلقيقة يف سورية ،أي من خرية الصوفيني ،املشهود هلم ابلصالح والتُقى.
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وكان لشيخنا الفاضل أمحد احلارون مكانة كبرية لدى علماء ذلك العصر ،ألنه جعل من احلقيقة
نور الشريعة ،وانصرف يف هذا العمر لدراسة الكتب الدينية الكونية ،يف خلواته ،جلساته العلمية اليت
يعقدها يف داره ،أو دار حمبيه ومريديه ،أمثال الشيخ أبو اخلري امليداين ،رئيس رابطة العلماء ،واهلامشي
وغريهم.
• أهم الكتب اليت درسها:
 -1الفتوحات املكية  /للشيخ ابن عريب.
 -2زاد املعاد  /ابن القيم اجلوزية.
 -3الرسالة القشريية  /النيسابوري.
 -4حلية األولياء وطبقات األصفياء  /أيب نعيم األصبهاين.
 -5إحياء علوم الدين  /للغزايل.
 -6رايض الصاحلني.
وغريها من الكتب:
تفسري كتاب دايسقوريدوس يف األدوية املفردة ،وكتب تشريح ،والفلك ،وعلم طبقات األرض،
واألدب ،والبنات ...وغريها .مصداقاً للحديث الشريف" :ما اختذ هللا من ويل جاهل ولو اختذه
لعلمه" .ومصدقاً للحديث القدسي" :كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به"
أخذ ابلتأليف واجلمع يف العقد اخلامس من عمره".
ألف وكتب ومجع يف النواحي التالية :التصوف ،التفسري ،األخالق ،العلوم الكونية.
كتب عن مملكة اإلنسان ،والطب ،والتشريح ،والكهرابء ،الفلك ،علم النبات ،وعلوم أخرى.
أكثر مؤلفاته أجنزت خالل ست سنوات ،أبسلوب ولغة سهلة جذابة ،جتذب كل فرد ليفهم
حسب ثقافته ومؤهالته .ومل يكن يسمح ألحد بنشر مؤلفاته ،ومتيزت كتاابته ابلدقة العلمية ،وفهم
أسرار الشريعة واحلقيقة.
• جهاده رمحه هللا:
كان ميسك ابلقرآن واحلديث بيد ،وينافح ابليد األخرى ضد الذين يسعون إلضاعة املسلمني عن
دعوهتم الواجبة ،وأن هلم ديناً واجب اتباعه .حبواس يقظة ولسان واعظ راشد ،نزل أمحد حارون إىل
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ساحة احلياة .مطبقاً لقوله تعاىل{ :إِّ َّن َّ ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
صفاً َكأ ََّهنُم بُنيَان
ين يـُ َقاتلُو َن ِّيف َسبِّيله َ
اّللَ ُُيب الذ َ
صوص}الصف4
َّم ْر ُ
وجهاده الثاين كان ضد فرنسا ،حيث جاهد ابملال والنفس ،فكم من مرة ساهم يف منع القوات
الفرنسية من عبور جسر تورا ،وكان ينتقل بني الغوطة معقل الثوار وبني دمر والفيجة يف آن واحد.
ففي األوىل قتال والثانية لوقف اإلمداد عن األعداء.
ولذلك دخل التاريخ من اببه العريض ديناً علماً ثقافة ،وعظاً ،إرشاداً ،تدريساً ،جهاداً وقتال،
"كما قال عزة حصرية".
• إنفاقه وبره:
مل يتوقف أمحد حارون على مجال وصفه الذي أشران إليه فقط ،إذ مل ينسى أن احملب هلل هو األكثر
إنفاقاً .فكان يستخدم الصدقات كجواز للعبور إىل القلوب ،حيث عُرفت داره كملجأ للمحتاجني
والفقراء ،وكاملستشفى ملعاجلة أمراض القلوب.
وكان يتفقد العائالت املستورة وينفق عليها ،ومل يكن ميلك إال داره اليت ورثها عن والده.
• وفاته:
تويف الشيخ أمحد احلارون ليل مجعة يف  19مجادى األول عام  16/ 1382تشرين الثاين سنة
 .1962بكت الشام عليه ،وبكاه العامل اإلسالمي ،ومحله العلماء إىل املقر األخري الذي وصى أن
يدفن فيه ،عند الشيخ رسالن الدمشقي ،حيث عسكر خالد بن الوليد يوم الفتح.

املراجع:
▪ الشيخ أمحد احلارون سريته وكراماته .حممد عبد الرحيم
▪ اتريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري .د .حممد مطيع احلافظ ،د .نزار أابظة
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