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حديثنا اليوم عن علم من أعالم اإلسالم يف وقتنا احلاضر ،وهو من علماء الشام ،فقدانه األسبوع
املاضي ،هو اإلمام العالمة الكبري الدكتور نور الدين عرت رمحه هللا تعاىل ،ولد يف حلب عام
.1937
هذا الرجل الذي اجتمعت فيه صفات محيدة ،وخصال شريفة ،يندر اجتماعها يف الرجال،
وتبهرك مجيع جوانب شخصيته الفذة املتميزة.
فإن وقفنا عند اجلانب العلمي لديه ،فقد كان من الراسخني يف العلم ،أتقن علوم احلديث
وصار إماما فيها ،ورسخ يف علم التفسري والفقه واألدب والفكر املعاصر.
وقد بدت خمايل نبوغه منذ نعومة أظفاره ،فكان املتفوق يف دراسته الثانوية واجلامعية ،فكان
األول يف الشهادة الثانوية الشرعية حبلب عام  ،1954مث التحق جبامعة األزهر وحصل على
الليسانس عام  1958وكان األول على دفعته ،مث حاز على شهادة الدكتوراه عام  1964من
شعبة التفسري واحلديث بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ،وكانت رسالته لنيل شهادة الدكتوراه كتاب
"طريقة الرتمذي يف جامعه واملوازنة بينه وبني الصحيحني" وهو من الكتب املهمة اليت اعتمدها
الباحثون ،وال يستغين عنه طلبة العلم.
وإذا كان علم الرجل يظهر يف مصنفاته ومؤلفاته ،فإن مؤلفات الدكتور نور الدين عرت رمحه هللا
تكشف عن علمه الراسخ ،وحبثه العميق ،وحتقيقاته البديعة ،وحتريراته الدقيقة ،وقد ألف ما يزيد
على مخسني كتااب يف خمتلف الفنون ،يف احلديث وعلوم القرآن والفقه واألدب والفكر والثقافة
املعاصرة ال يتسع اجملال لذكرها وسردها ،لكنن ال بد من اإلشارة إىل أن أهم كتبه وأبرزها وأكثرها
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متيزا كتاب "منهج النقد يف علوم احلديث" الذي حاز به اإلمامة يف علوم احلديث ،وصار عمدة
طالب علم احلديث ،وكتابه اآلخر الذي تظهر فيه إمامته يف احلديث والفقه املقارن هو كتاب
"إعالم األانم شرح كتاب بلوغ املرام يف أحاديث األحكام".
وندع احلديث عن اجلانب العلمي يف شخصية الدكتور نور الدين عرت ،فاحلديث فيه واسع ،وقد
يقاربه فيه غريه أو قد يفوقه غريه ،وذلك لنتحدث عن جوانب أخرى يف شخصيته لعلها أهم
ابلنسبة لنا يف حياتنا العملية.
فالدكتور نور الدين عرت يعد حبق عاملا رابنيا ،فهو متصف جبميع صفات العامل الرابين ،من
العلم ،واحللم ،واحلكمة ،والتواضع  ،والسكينة ،والزهد ،ورقة القلب ،واحلرص على تعليم الناس
ونفع األمة ،والكرم والسخاء ،وغري ذلك من هذه الصفات الرابنية ،كما قال هللا تعاىل( :كونوا
رابنيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون) وهذه األخالق النبوية شهد له هبا طالبه الذين
عاشروه وصاحبوه والزموه ،ووجدوا فيه القدوة ألهل زمانه:
فمن أخالقه اجلميلة شدة حرصه على نفع الطالب وعلى أن يبذل هلم كل ما لديه من علم
ومعرفة ،وذلك لكي ينهض هبم ،وجيعل منهم علماء كبارا ،وتذكران هذه اخلصلة اجلميلة مبا قاله
سيدان عبد هللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما الذي كان حيب اخلري للجميع ،ومن مجلة ما قاله:
"إين آليت على اآلية الكرمية يف كتاب هللا تعاىل ،فلوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم"
وتذكران هذه اخلصلة كذلك بقول اإلمام الشافعي رضي هللا عنه:
وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وال ي نسب إيل شيء منه أبدا.
ولكي ينهض بطالبه كان يعىن بتشجيعهم  ،ورفع معنوايهتم  ،وزرع الثقة يف نفوسهم  ،وي بشرهم
مبستقبل مشرق ،كما كان يفعل األئمة الكبار من أمثال اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه الذي كان
يشجع طالبه ومنهم تلميذه أبو يوسف ،فلم يزل يشجعه وحيثه على الثبات حىت صار قاضي
القضاة ،وحتققت به فراسة أيب حنيفة ،وكان أبو حنيفة قد قال له مرة :إنك ستأكل هبذا العلم
الفالوذج بدهن الفستق ،فلما صار قاضي القضاة كان جيالس أمري املؤمنني هارون الرشيد وأيكل
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على مائدته ،حىت أكل معه يف أحد األايم الفالوذج بدهن الفستق .ويف ذلك قصة طريفة يرجع
إليها.
فالدكتور نور الدين عرت رمحه هللا كان على سنن هؤالء األئمة الكبار يف تشجيع طالب العلم
ورعاية املوهوبني ،ولذلك انتفع به أعداد كبرية من طلبة العلم يف كلية الشريعة وكلية اآلداب يف
دمشق وحلب وغريها من البلدان ،وكثري من طالبه قد حازوا على درجة الدكتوراه يف خمتلف
االختصاصات.
لقد كان حريصا جدا على األخذ بيد طالب العلم ليصنع منهم علماء األمة ورجال املستقبل.
يقول أحد طالبه:
بعد خترجي من كلية أصول الدين قدمت أوراقي للتسجيل يف الدراسات العليا يف قسم الفقه
وأص وله ،لكن إدارة الدراسات العليا مل تسمح لطالب كلية أصول الدين إال ابلتسجيل يف قسم
احلديث وعلوم السنة ،فسجلت فيها مكرها.
ويف احملاضرة األوىل كان احملاضر الدكتور نور الدين عرت ،وكان عددان عشرة طالب ومثاين طالبات،
فقال فيما قاله لنا :عدد السوريني يف سوراي  18مليون إنسان تقريبا ،وعددكم يف قسم احلديث
 18طالبا وطالبة ،يعين أن هللا اختاركم من بني  18مليون إنسان من أجل أن يشرفكم خبدمة
حديث النيب ﷺ ،فكل واحد منكم يقوم مقام مليون إنسان .يقول هذا الطالب :شعرت وقتها
أن هللا أكرمنا بنعمة ال تعدهلا نعمة ،وكانت هذه التذكرة حافزا لنا مجيعا يف الدراسة واملتابعة
والتحصيل العلمي يف قسم احلديث وعلوم السنة.
إن تشجيع الطالب له أثر كبري جدا يف بناء األجيال وهنضة األمة ،وهذه اخلصلة احلميدة جيب
أن يتحلى هبا مجيع املدرسني واملعلمني.
ومن صفاته اجلميلة الرابنية تواضعه اجلم وأدبه الرفيع ،يقول أحد طالبه :كنا نرقب األساتذة
الكبار وهم يسريون يف ممرات الكلية مسرعني ،ال يلتفتون مينة وال يسرة ،وحيث الطالب اخلطى
لينالوا إجابة عجلى من فم األستاذ املتعجل ،وكان الدكتور نور الدين عرت يسري على مهل وقد
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كساه الوقار وعلته اهليبة ،وال مير على جمموعة من الطالب واقفة يف جنبات املمرات إال كان
املبادر هلم ابلتحية وإلقاء السالم ،يقول هذا الطالب :لست أنسى حني كنت يف بداايت السنة
األوىل من الكلية واقفا مع ثالثة من األصحاب اجلدد يف هبو الكلية ،انثىن إلينا مسلما ومصافحا
ومبادرا ابلسؤال عنا ،سألنا عن أمسائنا وعن السنة الدراسية اليت حنن فيها ،وعن املدن اليت قدمنا
منها ،وحني علم حداثة عهدان ابلكلية ابلغ يف السؤال عن أحوالنا ،وعن أتمني أماكن السكن
اجلديد ،مث أوصاان إبشفاق ابحلرص على عباداتنا وأوقاتنا ،لقد كان حيدثنا ببالغ احلب وحنن يف
أعمار أحفاده ،مث طلب منا الدعاء له ومضى ،يقول هذا الطالب :ما يزال هلذا املوقف من أستاذان
العالمة نور الدين عرت يف نفسي من األثر ما يفوق مئات احملاضرات العلمية والدعوية والرتبوية.
ومن صفاته اجلميلة كرمه وإكرامه لطالبه ،كان يزوره طالب العلم من حمافظة ما فيعطيه مبلغا من
املال أجرة طريقه ،حدث أحد طالبه أهنم كانوا يركبون امليكروابص من وإىل الكلية ،قال :فإذا كان
معهم الدكتور نور الدين كان ال يدعهم يدفعون أجرة النقل ،كان حيصيهم واحدا واحدا ،ويدفع
عنهم مجيعا.
وكان يوزع كتبه اليت ألفها أو حققها على بعض طالبه الذين يدرسون عليه ،وكان يعطي نسخة
من كتابه الذي طبع جديدا ملن كان يزوره يف بيته.
قال أحد طالبه  -وكان يقيم يف غرفة يف مسجد يدرس فيه الشيخ : -
كان الشيخ يطرق ابب غرفيت بتواضع مل أره عند غريه ،فيهديين كتااب قيما من مؤلفاته ،فأفرح
بذلك فرحا شديدا ،وبعد الدرس ومغادرة الشيخ ،أتناول الكتاب ألطلع عليه ،فأجد الشيخ قد
ترك فيه مبلغا من املال يكفيين ملدة طويلة.
اصطحبه أحد طالبه سنة  2003إىل بيته ،وساعده يف محل بعض ما كان حيمله من أكياس،
وصعد معه إىل بيته ،فسأله عن رسالته يف املاجستري وأين وصل فيها ،فأخربه أنه على أبواب
االنتهاء منها ،فأخرج من جيبه ألفي لرية سورية وقال :هذه مثن طباعة رسالتك.
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ومن صفاته اجلميلة حلمه ،فقد كان حليما واسع الصدر يتحمل الكثري ،حدث عنه أحد
طالبه فقال :كنت أضايقه كثريا أبسئلة استفزازية ،إال أن صدره كان يسع الدنيا وما فيها.
وهذه الصفة العظيمة صفة احللم هي صفة نبوية ابمتياز ،ويف األحاديث النبوية شواهد كثرية على
حلم النيب ﷺ.
ومن صفاته اجلميلة زهده وعزوفه عن التعلق ابلدنيا ،فكان يكتفي يف بيته ابحلد األدىن الذي
تصلح معه احلياة ،وإذا قيل له :نريد حتسني هذا املوضع من بيتك ،يقول هلم( :مو حمرزة) ،وكان
ال يطمع يف أموال الناس ،وال متتد عينه إليها ،ولذلك أحبه الناس ،كما قال النيب ﷺ:
(ازهد يف الدنيا حيبك هللا ،وازهد فيما عند الناس حيبك الناس)
ومن زهده يف الدنيا ميله إىل عدم التصدر وكراهيته للشهرة وإيثاره البعد عن األضواء ،قال أحد
طالبه :لطاملا كان يكرر علينا عبارة حب الظهور يقصم الظهور ،وهذه العبارة كان يرددها العلماء
الرابنيون ،حيذرون من حب التصدر واللهث وراء شهوة التصدر وحب الزعامة ،ولذا كان الدكتور
نور الدين عرت رمحه هللا قليل الكالم جدا عن نفسه ،سأله أحد األساتذة :هل كتبت شيئا عن
حياتك وصلتك بشيوخك؟ فقال :مل أكتب ،كتب عين بعض الطلبة رسالة ماجستري جبامعة
دمشق ،كان يسألين وأجيبه على قدر السؤال ،إين استحييت أن أحتدث عن نفسي.
قال اإلمام مالك :إذا ذهب الرجل ميدح ن فسه ذهب هباؤه ،يعين ال ميدح نفسه إال من كان
معجبا بنفسه راغبا يف الصدارة والتصدر.
وإمنا كان يكثر الكالم عن شيوخه من أمثال الشيخ عبد العزيز عيون السود والشيخ احملدث
عبد هللا سراج الدين الذي هو خاله ووالد زوجته ،وكان يوصي بقراءة كتبه ،وخاصة كتابه النفيس
"سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم مشائله احلميدة وخصاله اجمليدة "
وقد يكون مدح النفس أحياان عن طريق ذم اآلخرين وذكر مساوئهم ،فكان الدكتور نور الدين
عرت ال يذكر أحدا بسوء ،حىت من كان خيتلف معهم ويرد عليهم ،كان يذكر املسألة اخلالفية ،وحيرر
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القول فيها ،ويناقش األقوال ويرد عليها ،دون أن يتعرض لذكر األشخاص بذم أو قدح ،ليؤكد أن
القضية ليست قضية شخصية بل هي قضية علمية.
ومن خصاله اجلميلة أنه كان رقيق القلب كثري البكاء ،يبكي حني يسمع قصص النيب ﷺ
وقصصه مع أصحابه ،وكان شديد التعظيم للنيب ﷺ ،يوصي بكثرة الصالة على رسول هللا ﷺ.
ومع رقة قلبه كانت مهته عالية يف العبادة ،كان ال يدع السنن الرواتب ،ورغم مرضه كانت مهته
عجيبة كان حيرص على الصالة واقفا رغم مرضه ،حدث أحد اإلخوة الذين الزموه يف السنوات
األخرية ،أنه كان يستغرق قيامه من التشهد األول إىل الركعة الثالثة دقيقة كاملة ،ويف العادة ال
يستغرق القيام إليها بضع ثوان.
ومن مهته العالية بقي يدرس ،إىل ما قبل وفاته أبشهر حىت انقطع بسبب املرض الشديد.
وأوصى بشراء كفنه قبل موته أبربع سنوات ،فهو ذاكر للموت واليوم اآلخر.
نسال هللا تعاىل أن يرمحه برمحته الواسعة ،وأن جيعله يف عليني مع النبيني والصديقني والشهداء
الصاحلني ،وأن يعوض األمة خريا
واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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