إحسان جوجيايت

الشيخ حممود فايز دير عطاين

الشيخ حممود فايز ديرعطاني

بقلم  :إحسان جوجياتي

شيخ ضرير بصري ورع ،آية يف الذكاءُ ،ح ّجةٌ يف القراءاتُ ،ح ّجةٌ يف العربيةُ ،ح ّجةٌ يف القق الشافع ،
أعطاه اهلل بصرية نافذة ،وكتب اهلل الثواب الكبري فقد كان استاذ من أصبحوا من بعده شيوخ القراءة يف
الشام … منهم سيدنا الشيخ ابواحلسن الكردي ،والشيخ حممد سكر ،والدكتور حممد سعيد احللواين
والشيخ حسني خطاب والشيخ بكري الطرابيش رمحهم اهلل مجيعا حيث قرؤوا علي مجعا بالقراءات العشرة
من طريق الشاطبية والدرة  ..وممن قرأ علي الشيخ عبد الرزاق احلليب رمح اهلل حيث قرأ علي رواية حقص
فتحول اىل غريه..
وبدأ مع باجلمع ولكن الشيخ الديرعطاين مالبث ان تويف ّ
كان مرجعا يف علم القراءات والنحو ،يقول عن شيخ يف القق الشافع الشيخ صاحل العقاد رمح
اهلل“ :الشيخ حممود فائز حجتنا يف العربية…”

1

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

الشيخ حممود فايز دير عطاين

إحسان جوجيايت

أما عن حتصيل العلم يف القرآن الكرمي وعلوم فقد قرأ على املقرئ البصري الشيخ حممد بن صاحل
القطب ،فقرأ علي ختمة كاملة برواية حقص عن عاصم ،مث مجع عنده القرءات السبعة مبضمن الشاطبية
وقرأ عنده االلقية واملغين ،مث قرأ ختمة كاملة بالقراءات العشرة على شيخ قراء دمشق الشيخ حممد سليم
احللواين ،كما قرأ ختمة كاملة بالقراءات العشرة مبضمن طيبة النشر على عم الشيخ حممد ياسني اجلوجيايت.
وكان إمام صالة القجر يف جامع التوبة يف دمشق ،واذا ذهبتم اىل جامع التوبة املبارك ،ترون امس
مكتوبا بني ثلة من ائمة املسجد الكرام…
ترك اثرا كبريا يف قلوب طالب وقد أحببت الشيخ فايز من كثرة ما كان شيخ أبو احلسن علي رمحة
اهلل حيك عن …فقد كان دائما حيدثنا عن شيخ ويكلمنا عن عطائ وعن ح ّدة ذكائ …
من شدة ذكائ كيف كان يعرف القرق بني القماش املعتّت وبني القماش السليم وهو ضرير ،وكن
نساء بيت احللواين (من بيت شيخ احللواين) يأخذن معهن اىل السوق حىت يساعدهن يف انتقاء القماش
السليم…
ومن ذكائ الذي اخربنا عن سيدنا ابو احلسن ان الشيخ حممود فائز كان يعرف اجتاه القبلة يف اي
بيت يذهب الي -اذا اراد الصالة – مهما كان موقع البيت معقدا.
وقد ذكر الشيخ بكري الطرابيش بعضا من ذكريات عن الشيخ الديرعطاين يف موقع االلوكة فقال ان
كان يستطيع ان خيربك بالوقت بالساعة والدقيقة …فقال:
“ومسألة الساعة يشرتك هبا هو غريه من املبصرين بقلبهم ،يقول لك الساعة اآلن كذا وكذا دقيقة!
أما الش ء األدق من ذلك :كان عندنا يف الشام معتادون على أخذ العملة العصملية (الرتكية الرشادية أو
احلميدية) فكان من يزيد عنده ش ء يدخره بالذهب ،فأحيانا يضع ل حلقة صغرية ،وجيعل زينة ألهل ،
فإن احتاج أزال احللقة عند صائغ حيسن إصالحها وباعها ،كانت تسوى  5لريات ونصف ،فإذا كانت
مزردة تنقص نصف لرية ،حنو العُشر ،فمرة كلقين أن أشرتي ل عدة لريات ذهب ،وأنا
مصلحة يقال هلا ّ
تاجر صاحب خربة ،فجئت ل هبا ،فلمس إحداها ،وقال :هذه مزردة! قلت ل  :سيدي ما فيها ش ء!
الربصة جانبنا فأكدوا أاها مزردة ،وأنا ابخبري  م أدركها بعيين”!
قال :ال ،ه مزردة .أخذهتا إىل سوق ُ
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وقد تويف الشيخ الديرعطاين رمح اهلل يف دمشق عام 5835هـ عن ثالثة وسبعني سنة ،ودفن مبقربة
الباب الصغري قريبا من احملدِّث الشهري الشيخ بدر الدين احلسين رمحهما اهلل تعاىل.
واختم عن الشيخ الديرعطاين علي رضوان اهلل ما كان خيربنا سيدنا ابو احلسن عندما نسأل ملاذا  م
جتمع القراءات العشرة من طريق طيبة النشر ،فكان يقول  :اردت ان امجع القرءات من طريق الطيبة بعد
ان انتهيت من اجلمع على طريق الشاطبية والدرة ولكن شيخ حممود فائز اخربين ان الناس حتتاج اىل
القق  ،فتوسعت يف علم القق ..و هكذا كان…و لعل هذا الضياء وبعد النظر واالخالص والورع الذي
ازدان ب الديرعطاين هو الذي جعل استاذ من رض عنهم الناس وكانوا مشايخ الدنيا منذ مخسني عاما
؟؟؟؟ رمح اهلل واسكن فسيح جنات …

المصادر|من عدة مصادر وبتصرف.
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