الكاتبة نبيلة القوصي

الشيخ حممد عيد السفرجالين

الشيخ حممد عيد السفرجالني رمحه الل
معلم الشام
1931 - 1838 ، 1350 - 1254م
الباحثة نبيلة القوصي
إخوتي القراء:
إذا تتبعنا سري وتراجم علماء الشام املبدعني يف القرن العشرين ،جند
اسم الشيخ حممد عيد السفرجالين أبنه املعلم األول هلم ،ذلك ألن
التعليم كان يف القرون املاضية يعتمد اعتماداً كلياً على ما يسمى
ابلكتاتيب وهو مجع ُكتّاب .
كانت الكتاتيب موازية للتعليم النظامي حىت عام  1955م حيث
توسع التعليم الرمسي وافتتحت املدارس ،وبدأت مرحلة جديدة يف طمس وهتميش الدور الكبري الذي
مارسته الكتاتيب ،من هتذيب للنفوس و األخالق مع إتقان لقراءة القرآن الكرمي ،وإتقان القراءة
والكتابة خبط مجيل ،مع ٍ
حفظ ألبيات الشعر ،وتعلي ٍم ملبادئ احلساب.
وكان املعلم القائم على هذه املؤسسة التعليمية الرتبوي ،يسمى بشيخ ال ُكتاب .
يبدأ يف تعليم األوالد إتقان قراءة القرآن ،بطريقة مجيلة وقوية ،حيث كانوا يرددون من وراءه:
ألف ال شن عليها
ب واحدة من حتتها
ت تنتني من فوقها
ث ثالثة من فوقها
ج واحدة من حتتها وهكذا
فيحفظون األحرف األجبدية بنغم غنائي ،ليسهل عليهم احلفظ بطريقة حمببة للنفوس مع بعض
أبيات الشعر ،لتذوق مجال األدب العريب ،ومن مث يقرؤون األجبدية بعبارة :أجبد هوز حطي كلمن...
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تبدأ املرحلة الثانية لشيخ ال ُكتّاب مع التالميذ ،فيقوم بتحفيظهم سورة سورة حىت خيتموا القرآن
الكرمي.
و إذا ختم أحد التالميذ عند الشيخ قراءة القرآن إبتقان مع إحكام ملبادئ احلساب والكتابة خبط
مجيل ،يتخرج هذا التلميذ ابحتفال شعيب مجيل ،حيث يلبسونه أمجل الثياب البيضاء مع الكوفية
والعقال من قصب ،مث خيرج بقية التالميذ خلفه ينشدون:
سالم سالم سالم
سالمي عليكم فردوا السالم
رحنا وجينا وزران املدينة
حممد نبينا خري األانم
اي حجي شامي بلغ سالمي
على حممد خري األانم
ويقرعون األبواب فيكرمهم أصحاب املنازل ابلعطيات :كالزبيب واجلوز.
والشيخ حممد عيد السفرجالين رمحه هللا خترج على يديه اآلالف من أبناء الشام وآابءهم
وأجدادهم ،فقد مارس دور شيخ ال ُكتّاب حوايل سبعني سنة ،وعندما بدأت بواكر املدرسة الرمسية يف
الظهور ،كان من السباقني يف إرسال معامل املدرسة االبتدائية النموذجية.
فهل أاتكم اي إخويت خرب هذا املريب املعلم رمحه هللا.
فلنقرأ ماذا خيربان شيخنا اجلليل الشيخ علي الطنطاوي رمحه هللا
فهو تلميذ الشيخ عيد وكذلك والده الشيخ مصطفى الطنطاوي تلميذ الشيخ عيد رمحهما هللا.
يقول الشيخ علي" :من كتب عن الشيخ عيد السفرجالين الذي لبث سبعني سنة كوامل ،ليعلم
الناشئ ،حىت كان من تالميذه الولد ،وأبوه من قبله  ،وجده من قبلهما ،وحىت صار نصف الكهول
من املتعلمني يف الشام يف تلك األايم من تالميذه".
اْلحس ِ
وحنن هنا من خالل هذا املنرب اجلليل ،وحتت عنوان قوله تعاىلَ ( :هل َجَزاء ِ
ان إَِال
َ
ِ
اْلح َسا ُن).
ال بد لنا من وقفة وفاء وتقدير للشيخ حممد عيد السفرجالين رمحه هللا ،ندعوكم يف هذه الوقفة
قراءة ما حتمله السطور يف ترمجة هذا الشيخ اجلليل ،من فائدة أو منفعة تربوية تنال فكران وروحنا
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اخلاوية من مهارات تربوية عظيمة األثر ،مارسها هذا املعلم املريب يف إخالص وصدق وبشفافية
وروحانية رائعة ،فهيا معاً لنقرأ الفاحتة إىل روحه الطاهرة.

حملة عن عصره:
عاش وعاصر الشيخ عيد السفرجالين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،قيام
الدولة العثمانية ،وأفول احلكم العثماين ،احلرب العاملية األوىل ،احلكم الفيصلي وأفوله ،ظهور
االستعمار احلديث ،واحلركة الصهيونية يف فلسطني ،والكشف عن بنود وعد بلفور.
امسه وشهرته:
حممد عيد بن حممد أنيس بن حممد عطا السفرجالين ،فالسفرجالين كلمة مركبة من "السفر"
"جالين" أي السفر جال احلزن عين.
واشتهرت أسرته بلقب "الشليب"
ولد يف مدينة دمشق سنة 1254ھ 1838 ،م يف زقاق النقيب جانب ابب الفراديس حبي
العمارة.
من أسرة دمشقية األصل وعريقة النسب ،نشأ وترعرع يف أحضان علماء ذلك العصر وهو يتلقى
علومهم الشرعية ،إبتقان وقدسية واحرتام هلذه العلوم الدينية.
مث أخذ ابلطريقة الرشيدية عن الشيخ إبراهيم الرشيد ،والذي أجازه إبقامة الذكر ،إبقامة الذكر،
فأقامه بداره مساء كل أحد ،إضافة إىل درس مسائي يف داره للفقه الشافعي.
هذا اجلانب الرتبوي الروحي العظيم الفائدة ،قد أخذ به معظم العلماء ،ساروا يف دروهبم حيملون
الشريعة واحلقيقة ،فالعلم الشرعي واجب على كل مسلم ،ليتعلم أساسيات دينه ،وجيب أن يرافق هذا
العلم عملية "التخلية قبل التحلية" أي فراغ القلب من األغيار بعملية مستمرة من اْلنسان يقوم هبا
ضمن سلسلة من العبادات املتنوعة ،ليبقى حب هللا عز وجل يف القلب مستقر وقائم فيه ،فيشع نوره
من مث على اجلوارح مجيعها مبا يُرضي هللا عز وجل ورسوله.
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واليت عُرفت على لسان النيب صلى هللا عليه وسلم ابْلحسان :أن نعبد هللا كأننا نراه فإن مل نكن
نراه فإنه يراان.
أرجو من هللا عز وجل أن ال حيرمنا متعة هذا املقام  ،ولن نصله إال بعملية تطهري مستمرة ،فال بد
من جهد نفسي يُبذل وابستمرار ،وإال فكيف يشرق قلب وصور األكوان منطبعة يف مرآته ،أم كيف
نطمع أن ندخل يف حضرة هللا ومل نتطهر من جنابة الغفالت..
هكذا قال ابن عطاء هللا رمحه هللا الغفلة كاجلنابة حتتاج إىل عملية تطهري أو ُغسل ،كي يصل هذا
اْلنسان املسلم الذي جياهد نفسه يف عملية التطهري للقلب إىل مقام اْلحسان.
اي رب انفعنا مبا علمتنا ،وعلمنا ما ينفعنا
أما عن أعمال الشيخ حممد عيد السفرجالني وماذا ختربنا الكتب عنه ؟
يعترب الشيخ حممد عيد ممن ساهم يف إرسال معامل املدرسة االبتدائية النموذجية يف بالد الشام.
مبعىن مرحلة جديدة ومنظمة للمؤسسة التعليمية الرتبوية ،من دور ال ُكتّاب إىل مدرسة منوذجية ،هلا
نظام يُفرض على التالميذ من احلضور ومنع الغياب مع توحيد اللباس ،وغري ذلك ،يف حماسبة رمسية.
أمــا وظائفــــــــه:
كان الشيخ حممد عيد ابْلضافة إىل التدريس والتعليم الذي كان ميارسه منذ صباه وشبابه حبب
وتفان هلذه املهنة الشريفة ،واليت وضعها البعض بقوهلم:
كاد املعلم أن يكون رسوال
قم للمعلم وفيه التبجيال
وذلك للدور اهلام اهلام الذي يقوم به هذا املريب املعلم من بناء احلضارات ،فاملعلم املريب هو العامل
األساسي يف جناح عملية الرتبية والتعليمية.
عمل قيم ملكتبة يف املدرسة السليمانية ،جبانب التكية السليمانية ،واليت كانت تسمى ابجلمعية
اخلريية .
فتح فيها فيما بعد عام  1278هـ ،مدرسة متواضعة ،مبعىن أكثر تطور من ال ُكتّاب ،منوذج مصغر
للمدرسة .
بعد مثان سنوات انتقل إىل جامع سنان آغا يف املناخلية ،وافتتح مع الشيخ أمحد دمهان مدرسة
صغرية ،وبقيا كذلك ثالث سنوات.
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تربع رجل غين من آل القوتلي  -جزاه هللا خرياً  -وأعطاه خمزانً واسعاً قرب ابب احلديد،
ابملناخلية لتكون املدرسة االبتدائية النموذجية األوىل ،بقي فيها تسعه عشر سنة ،انفصل عن الشيخ
أمحد دمهان رمحه هللا ،الذي قام بدوره إىل بناء املدرسة العادلية الصغرى.
هااتن املدرستان مها بداايت املدارس النظامية يف دمشق ،املدينة العريقة ،مدينة النور واْلميان
والعلم واملعرفة.
انتقل الشيخ حممد عيد إىل املدرسة اجلقمقية ،اليت تقع إىل مشال األموي ،وبقي فيها قرابة إحدى
وعشرين سنة.
مث انتقل إىل املدرسة اجلوهرية السفرجالنية ،اليت كانت معروفة فقط ابجلوهرية.
بعد هذه الرحلة اجلميلة يف أروقة أعمال الشيخ عيد رمحه هللا ،جند أنفسنا متسائلني للنفع
والفائدة ،ما هي الصفات اليت كان يتمتع هبا هذا املعلم املريب كي يذكره علماء وأساتذة مبدعني كانوا
فيما مضى من القرن العشرين ،من أروع الشخصيات الفذة العلمية الدينية ،شكروا أستاذهم ومعلمهم
األول ودعوا له ابخلري الوافر ،أمثال :الشيخ علي الدقر ،الشيخ أديب الكالس ،الشيخ علي
الطنطاوي ،ووالده ،وغريهم من أكابر العلماء للقرن املاضي ،فكانوا خري خلف خلري سلف هلم،
رمحهم هللا مجيعاً.
نعود لصفات الشيخ عيد رمحه الل :
كان معروفاً بني الناس ،حببه الشديد للتعليم والتوجيه ،فقد أيقن أن مهمته الرئيسية هي الرتبية من
خالل التعليم ،فكان ميارس دوره الوظيفي اهلام حبب وحنان وعطف ،شعر به تالمذته حيث قال
الشيخ علي الطنطاوي:
كيف كان التالميذ حييطون ابلشيخ وهو حيكي هلم قصص وحكاايت للعربة والعظة ،ال للتسلية
وتضييع الوقت ،فالرتفيه لدى الشيخ جاء مغلفاً هلدف أساسي وضعه نصب عينيه ،رعاية وتنشئة
التالميذ يف حمافظة لفطرهتم السليمة وصوهنا من أي دنس ،يروي القصص اهلادفة ،كي تكون هلم
مرجع هلم يف نفوسهم وفكرهم ،فال يصدر منهم إال العمل الطيب الصاحل ،فتسمو أخالقهم وُهتذب
نفوسهم ،من خالل هذه القصص.
فالقرآن الكرمي مليء ابلقصص الرتبوية اهلادفة ،فالقصة عبارة عن وسيلة تربوية عالية املستوى ،مبا
يرافقها من مؤثرات ومشاعر جذابة ومهذبة الطابع ،يف ٍ
رجاء ْللقاء العظة والعربة يف قلوب السامعني.
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لقوله تعاىل( :لََقد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِهم ِعربة ِّألُوِيل األَلب ِ
اب)
َ
َ
َ
ص ِ
ص لَ َعلَ ُهم يـَتَـ َف َك ُرو َن)
ص ال َق َ
وقوله تعاىل(َ :فاق ُ
ص َ
فالشيخ عيد رمحه هللا ،رجاء العربة والعظة ،كان يُكثر من القصص االجتماعية األخالقية العامة،
والقصص ذات الطابع الوطين ،ليبقى هؤالء التالميذ الذين هم مبثابة األمانة لديه ،على رعاية وتنشئة
صحيحة مفيدة فيها كثري من الرشد والصالح واخلري للتلميذ أوالً ولغريه ومن حوله اثنياً وللمجتمع
اثلثاً وهذا اهلدف الرئيسي جلميع املؤسسات التعليمية.
ولكن ولألسف:
نشهد يف هذه األايم خطورة ابلغة األمهية حتيق بنا وأببنائنا ،ومبجتمعنا ،إذ بدأت منذ سنوات
عملية هتميش وتغييب للمهمة األساسية امللقاة على املعلمني ،فأخذت تظهر املؤسسات التعليمية،
بعناوين علمية جمردة ومنفصلة عن الرتبية.
على الرغم أن الرتبية هي قبل التعليم يف األمهية والدور الرئيسي لبناء حضارة قوية البنيان،
كاحلضارة اْلسالمية الشاخمة واخلالدة الذكر على مر العصور.
والشيخ املعلم املريب حممد عيد السفرجالين رمحه هللا.
ِ
ِ
قد حقق معاين قول هللا تعاىل ..( :ولَ ِ
ـكن ُكونُوا رَابنِيِ ِ
اب َوِمبَا ُكنتُم
َ َّ
ني مبَا ُكنتُم تُـ َعلّ ُمو َن الكتَ َ
َ

تَد ُر ُسو َن).
هبذا املفهوم انطلق مع تالميذه فوصل معهم إىل حتقيق معىن قول هللا تعاىل:
ٍ ِ ِ
َاس ََتمرو َن ِابلمعر ِ
وف َوتَـنـ َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر).
َُ
( ُكنتُم َخ َري أَُمة أُخر َجت للن ِ ُ ُ
أسرة الشيخ حممد عيد رمحه الل:

مل أحصل لألسف على معلومات تفيدان هلذا العنوان ،سوى ظهور اسم ولده عبد الرمحن
السفرجالين من علماء القرن العشرين ،والذي درس يف مدرسة والده ،مث سافر إىل استانبول وأمت
دراسته اجلامعية وخترج ابمتياز من كلية العلوم ،وعاد ليدرس يف حلب ،مث أصبح مديراً ملعارف كركوك،
ووكيالً ملعارف املوصل ،ومن مث مديراً ملعارف دير الزور ،حيث أسس أول إعدادية واثنوية فيها ،يف
البوكمال رمحه هللا .
كان لوالده خري خلف ،اللهم ال حترمنا من احلصول على هذه اخلريية اليت انهلا من قبلنا السلف
الصاحل ،اللهم آمني آمني.
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وفاتــــــــــــــــــــــــــــــه :
تويف يف يوم االثنني  25شعبان سنة  1350هـ.
حيث صلي عليه يف اجلامع األموي جبمع كبري من الناس ،حيث توافد من التالميذ االبن واألب
واجلد ،ليُشهدوا هللا عز وجل ،أنه قد أدى الرسالة وبلغ األمانة ،ودعوا له :اللهم اج ِز عنا الشيخ عيد
السفرجالين خرياً كثرياً ،اللهم آمني آمني .....
صنع إليه معروف ،فقال لصاحبه :جزاك هللا خرياً،
مهتدين بقول النيب صلى هللا عليه وسلم( :من ُ
فقد أبلغ يف الثناء).
أي اللهم أجزه خري الدنيا واآلخرة ،فقد عجزان عن جزائه ،اللهم آمني.
ُدفن الشيخ حممد عيد يف مقربة الدحداح و ابلقرب من مدفن آل اخلطيب وآل املزاوي رمحه هللا.
إخوتـــــــــــي:
قال الشيخ علي الطنطاوي:
"مل يكن الشيخ حيمل شهادة ،ومل يكن يف دمشق كلها من حيمل شهادة البكالوراي أو الكفاءة،
ولكنه قد أتـقن العلوم اْلسالمية والعربية ،واثبر سنني طويلة على (الطلب) حىت أمل ابلثقافة العامة
املعروفة يف زمانه إملاماً حسناً ،وانصرف للتعليم ابتغاء ملثوبة هللا وإجابة لرغبة نفسه ،فلما جاءه هؤالء
التالميذ ،رأى فيهم حتقيقاً حلُلُمه فأكب على تعليمهم وهتذيبهم ،وأشرقت نفسه بذكراهم ،فأنطلق
يدعو هلم ويرتحم عليهم.
وازدمحت يف ذاكرته الصور املؤملة ،وكيف كان يلبث األايم الطويلة يستوحش ابملدرسة واملنزل،
وحيس ابلفراغ يف قلبه بعد أن اقتطع منه كل فوج قطعة ،ويتأمل وجيفوه النوم فال يعلم إال هللا أمله ،مث
يستعني ابهلل ويستأنف العمل مع تالميذه اجلدد ...سقياً لتلك األايم اهلنيئة حني مل يكن يف دمشق
إال تلك املدرسة ،ومدرسة الشيخ الصويف ،أما اآلن فاملدارس تعد ابملئات والناس ال مييلون إال
للمدارس األجنبية ،إهنم يضنون على مدرسة كهذه املدرسة تقدم أبناءهم للفحص الرمسي العام وحتفظ
هلم دينهم ووطنيتهم بعشرين قرشاً يف الشهر مث ينفقون مائتني وثالمثائة يف املدارس الفرنسية أو
االيطالية أو االجنليزية  .ليعود إليهم أبناؤهم فرنسيني أو طليانياً أو انكليز...آه."...
كلمات الشيخ علي الطنطاوي
بلسان الشيخ حممد عيد السفرجالين
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الكاتبة نبيلة القوصي

الشيخ حممد عيد السفرجالين

رمحهما هللا
هذه السطور تدلنا على مدى حزن و أمل الشيخ املعلم املريب أو املؤدب فأخذ على نفسه بكتابة
القرآن الكرمي خبط يده ،فقد اشتهر جبمال خطه وكتابته ،ولكن مل يكمله فقد وافته املنية عند وصوله
لسورة طه.
فأمته تلميذه اخلطاط موسى الشليب ،وقد ذُكر يف هناية املصحف الشريف:
"وبعد وفاة املرحوم له األستاذ العالمة الكبري ،مريب الطالبني ،مرشد السالكني الذي اشتهر
بتعليمه و إرشاده مدة تقرب من قرن هجري ،حىت أصبح علماً من األعالم ،ومفخرة من مفاخر
الدهر والزمان ،الشيخ حممد عيد السفرجالين ،مؤسس املدارس واملعاهد يف الداير الشامية ،بدأ بكتابة
هذا املصحف الشريف أمالً إمتامه خبط يده املشهور إال أن املنية قد أدركته ،فلم ينل ما متناه ،ووقف
عند سورة طه ،فحفظاً هلذا األثر النفيس قد تربع تلميذه البار اخلطاط الشهري السيد حممد موسى
الشهري ابلشليب ،فشرع إبمتامه وهتز هيبه ،وكان الفراغ من إكماله يف اليوم اخلامس من شهر حمرم احلرام
من ثالث مئة وثالثة ومخسني بعد األلف من هجرة من أُنزل عليه هذا الكتاب الكرمي ،فنسأل هللا
تعاىل أن يتغمد الفقيد الكبري املشار إليه ابلرمحة والغفران ويذيل تلميذه البار املومأ إليه األجر
والثواب ،إنه مسيع قريب".
ونسأل هللا عز وجل العلم النافع والعمل الصاحل والولد الصاحل ،وأن يلهمنا الرشد والصواب يف
مسريتنا قبل أن تُرفع األقالم ،إنه على ذلك القدير...
الفاحتة إىل روح شيخنا اجلليل ،وإىل أرواح مجيع املسلمني ،وعلى نية القبول من هللا عز وجل.
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