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 ترجمة سيدي محدث الديار الشامية 

 الدكتور العالمة نور الدين عتر رحمه هللا
 بقلم د. راوية نور الدين عتر

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل الذي حفظ هذا الدين على تعاقب األايم والسنني، وأيد حجته ورفع منارته مبا وفق إليه أئمة العلم 

 العاملني، وأضل الصالة وأمت التسليم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين.
نفسه وحتدث عنه عمله، متلك حب فهذه موجز خمتصر لتمجة رجل ال كالرجال، صمت عن ذكر أما بعد: 

خادم القرآن واحلديث" وهو العالمة احملدث هللا ورسوله عقله وروحه منذ منشئه، فكان أحب لقب إليه "
سيدي الوالد الدكتور نور الدين   املفسر املتقن املتفنن، القدوة، سليل بيت النبوة ومعدن األخالق والفتوة 

                                                                                    رمحه هللا تعاىل ورضي عنه وأرضاه، وقد نبغ خاصة يف علم احلديث الشريف وكان فيه إماما ؛ حىت إذا   عت 
 كانت هذه الكلمة كناية عنه، ال تنصرف إال إليه.    "حمدث الداير الشامية"قيل 

الكرمي  و  الشيخ  والعالمة  اجلليل  العلم  الكتابة عن هذا  أجزاء من  ابلنسبة يلإن  يستخرج  روحه   مبثابة من 
له حبب النسب وحب السبب وحب الفطرة واحلب يف   قليبتوجه  عمن    صوغها كلمات على الورق؛ فهيوي

جالل هللا تعاىل؛ ولكن ال بد من إبراز شيء عن حياة هذا العامل الرابين والويل العرفاين ليتأسى به، ويقتدى 
 عرفان. بفعاله، وهذا املقال خمتصر عن حياته العامرة ابإلميان والعلم وال

 :  المولد النسب و

ينتسبان  فأبواه كالمها  إىل سيد الوجود سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم،  ابلنسبة  ينتهي نسبه للشرف املؤبد  
آل )عت( ينتسبون لسيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جهة   لسيد األانم عليه الصالة والسالم؛

 رسول   لسيدان   ينتسبون  ا، وأهل والدته آل )سراج الدين(  سبطه ورحيانته سيدان احلسن بن علي رضي هللا عنهم 
آاته هللا تعاىل   عنهما،  هللا  رضي   علي  بن  نياحلس   سيدان  ورحيانته  سبطه  جهة  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا

                                      شرف النسب والنسبة والسبب فهنيئا  له. 
  مدينة   يف  م،1937  نيسان  من  والعشرين          للث امن  املوافق  هـ،1356  صفر  من  عشر          الس ابع  األربعاء  يوم  يف

أبصر سيدي الوالد النور، فبعد وفاة طفلتني رضيعتني، مث والدة اثلثة رزق هللا تعاىل العبد   الشهباء،  حلب
                                                                                                الويل الصاحل الشيخ حممد عت وزوجه الصاحلة الذاكرة التقية احلاجة درية سراج الدين، رزقهما مولودا  ذكرا  
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الدين"؛ كان فأال     1يب سراج الدينالعالمة الشيخ جن  اإلمام فريد زمانه  مساه جده ألمه سيدي                            مساه "نور 
                                                حسنا  حققته مشيئة هللا تعاىل يف تلك البيئة املتفردة. 

                                    من خنبة بيواتت الدنيا: طهرا  ونقاء ،  كان ذلك البيت الذي نشأ فيه سيدي الوالد رمحه هللا تعاىل ورضي عنه  
احلسنة عميدها الذي                                                                           وتقى  وصالحا ، وعلما  وعمال ، وكان عميد أسرة عت ذات النسب الشريف والسمعة

  وهو جد الدكتور   رمحه هللا تعاىل ورضي عنه،  احلاج حسن عت   هوأرس قواعد القيم الدينية والروحية فيها  
                                                             من أذكياء الدنيا، دينا  تقيا  ورعا ، حمبا  للعلم وأهله مشتغال   -كما يصفه والدي–وقد كان  نور الدين ألبيه، 

                                                                   كرميا . وكان احلاج حسن عت من خواص تالميذ العالمة الشيخ جنيب سراج الدين،                           به، اتجرا  صي تا  معروفا   
كما أخربان سيدي  من شأنه   مكنة يف العلوم الشرعية، وكان                                              مالزما  له متخرجا  به، وقد أكسبته مالزمته إايه

مة حبضور العالمة عندما يزور مدينة حلب عامل من مدينة أخرى فإنه حيتفي به ويكرمه، ويقيم ولي  أنه  الوالد
الشيخ جنيب سراج الدين، ويطرح احلاج أو الشيخ حسن  أسئلة علمية دقيقة؛ وذلك لتحصل اإلفادة من  

 علم الزائر من جهة، وليظهر فضل الشيخ جنيب  وميزته من جهة أخرى رمحهم هللا أمجعني. 
الشيخ جنيب سراج العظيم  تعاىل   توثقت الصالت بني احلاج حسن عت رمحه هللا وشيخه  الدين رمحه هللا 

                                                                           فزو ج الشيخ جنيب سراج الدين ابنته الوحيدة احلاجة درية لالبن األكرب للحاج حسن عت ابملصاهرة املباركة،  
ة طيبة مباركة، مساها كلها سيدي الشيخ جنيب، وهو التقي النقي احلاج حممد عت، وأمثر هذا الزواج املبارك ذري

 م(، مث سيدي الوالد. 1934ابنتان توفيتا يف الطفولة املبكرة، تلتهما عائشة )مواليد    من اإلانث   كان ابكورهتا
يف العلم والعمل                                 كان رجال  عظيما  من أفراد زمانه    والد الدكتور نور الدين عت وهو الشيخ حممد عت: 

العمل، حىت صار مضرب مثل.  وكان من أعيان جتار حلب، اشتهر ابألمانة والصيانة وإتقان  والتقى والورع،  
يد العالمة الشيخ جنيب سراج الدين، مث صار ختنه، وكان  تتلمذ على يد علماء زمانه، وبشكل خاص على 

وكان دائم التفقد ألرحامه  كان شيخ الطريقة الرشيدية يف حلب،  أجيز ابلطرق الصوفية كلها، و             صوفيا  حبق،  
له، مع اإلكثار من الذكر والتعبد، وكان له أثر كبري عمن يسيء                                            يساندهم ماداي  ومعنواي ، كثري العفو والصفح

أكرمه هللا تعاىل بوالدة ابنه البكر "سيدي الوالد" نذره من وقتها  عندما  يف تربية سيدي الوالد وتوجيهه؛ بل إنه  
  ه ابلعلم النافع.                                                                                      خلدمة العلم الشرعي، فتقبله ربه بقبول حسن، وأنبته نباات  حسنا ، وكان ما كان من إكرام هللا ل

 م رمحهم هللا أمجعني.1984تويف احلاج حممد عت عام  
، البنت الوحيدة للعالمة  احلاجة درية سراج الدين  السيدة الفاضلة التقية النقية  والدة الدكتور نور الدين عت:

الشيخ جنيب سراج الدين، كانت رمحها هللا تعاىل من أفذاذ النساء يف التدين والتقى والتعبد والصالح، كثرية 

 
 (. زمانه  يف  األرض  أهل  أعلم  جنيب  الشيخ  نكان الشيخ أوحد زمانه يف علوم الشريعة واحلقيقة، وقد صح عن الشيخ بدر الدين احلسين قوله: )إ  1
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وهلا  إال آخر سنني من عمرها فإهنا صارت ختتمه كل أسبوع.  التعبد والذكر ختتم القرآن الكرمي كل ثالث،  
إليذاء أحد هلا فإهنا ال                                  فال تغتاب أحدا . وإن ضاق هبا األمر    صفة بني النساء اندرة وهي حفظ السان، 

هلا دور كبري  وكان    كيال تقع يف الغيبة احملرمة،  تذكره بعينه وال امسه، بل تقول: "هناك مجاعة.." وتكمل الواقعة
 ، وشجعتهم على السفر ألجل ذلك اهلدف النبيل يفألجل طلب العلم ورفع مهة أوالدها  يف إذكاء احلماس  

                                                                                              تلك احلقبة الزمنية اليت كان السفر فيها شاقا  وصعبا ، كما شجعت سيدي الوالد على عمله يف جامعة دمشق 
املائة عام أو يزيد عام طال يف العمل الصاحل عمرها فتوفيت                                     رغم أنه سيكون بعيدا  عنها يف حلب، عن 

 م.  2011
وتفتحت مواهبه، وحتدد طريقه واستقام نشأ سيدي الوالد    العايل  واملناخ العلميالرفيع  يف هذا اجلو اإلمياين  

 .، فاجتمعت لديه رفعة النسب ورفعة اهلمة؛ حىت بلغ ما بلغههنجه
 : وطلبه للعلم   نشأته

بدت على الشيخ منذ طفولته األوىل بدت خمايل النجابة والتميز والنبوغ، فكان حاد الذهن، وقاد الذكاء،  
تؤدة ووقار قلما يرافق الصغار، مما يذكران بطفولة اإلمام النووي رضي هللا عنه. و سريع احلفظ، إضافة إىل اتزان  

يعلم أخته الكربى "السيدة الفاضلة  بل إنه منذ طفولته كان ينشر العلم، فكان منذ كان يف املدرسة االبتدائية  
يسجلون البنات يف املدارس عائشة" يعلمها القراءة والكتابة وكل ما يتلقاه من العلوم، ألهنم وقتذاك ما كانوا 

مما ساهم يف تفشي األمية يف اجملتمع وقتذاك، فكان                                                   إال قليال ؛ لقلة عدد املدارس وأسباب اجتماعية أخرى
                                     دوره يف حميطه ابرزا  منذ الطفولة األوىل. 

                                                                                                اتسمت مسريته الدراسية املبكرة ابلتفوق والتميز، فكان دائما  حائزا  على الرتبة األوىل يف دراسته، مع مسات 
 شخصية أهلته ليكون حمط نظر النخبة.  

بعد دراسته االبتدائية أمت دراسته اإلعدادية والثانوية يف الثانوية الشرعية "اخلسروية" واليت خرجت كبار العلماء 
نه العلمي ينضج من وقتها، فاملقررات كانت وقتها من املتون العلمية القدمية، وتدريس دأ تكويوب  وقتذاك،

فروعها من النحو ومن علوم                                                                          اللغة العربية كان عايل املستوى موافقا  ملا كان عليه سلفنا من االهتمام هبا بكل 
باه هللا تعاىل من االستعدادات الفطرية  اآللة، واألساتذة كانوا كبار العلماء كذلك، وقد كان هلذا كله مع ما ح 

                              أثرا  كبريا  يف تكوينه العلمي. 
سيدي الوالد يف عام واحد قدم امتحاانت الثانوية الشرعية والثانوية العامة الفرع العلمي،                          ومما يعد أمرا  فريدا  أن  

 تشعب مواهبه وتنوع ملكاته.على وتفوق يف كليهما، مما يدل  
                                                                                  كان دور البيئة النقية النادرة اليت نشأ فيها ابرزا  جدا ؛ فاجملتمع عامة يرفض فكرة إمتام   ملدرسيةوملا أمت دراسته ا

الدراسة يف اجلامعة ألسباب خمتلفة، منها أنه ال بد من السفر خارج سوراي إذ مل تكن مثة كلية للشريعة فيها، 
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وتقواه هو والده ابإلضافة لعلمه  منها أن  و ومنها ما كان عليه احلال يف مصر وقتذاك من اضطراابت سياسية،  
فلم التعب والعناء   ،                                          راتب املوظف ابلثانوية كان ضخما  جدا  آنذاك                         رائجة جتارته، وأيضا  كان  اتجر معروف  

                                                                                          الذي ال مربر له بنظرهم! وكثريا  ما كان يقال له: "ما تبتغي بدراستك هذه؟ وماذا سوف يكون عملك؟  
التثبيط واحلط من العزائم، لكنها مل تفت يف عضده، ومل تؤثر ريه من عبارات                           مغسل لألموات مثال ؟!" إىل غ

كان اهلدف السامي الذي نذره له والده قبل والدته واستقر يف يف رغبته وال رغبة والده ووالدته الكرميني، و 
 يقه. واملعيقات، وهذا من عناية املوىل سبحانه وتوف نفسه وأخلص له كان أقوى من كل تلك املثبطات 

 في األزهر الشريف:  

الطموح،   اهلمام  الشاب  بشرية  كان حمط ذلك  وأقدم جامعة  الشرعية  العلوم  الشريف معقل  وكان  األزهر 
وقد سار حنو  موضع من أساتذته أجالء شيوخ الزهر وعلمائه ملا رأوه فيه من خمايل النجابة واجلد والتقى،  

تغيب عن حماضرة قط، حىت إنه كان إذا تغيب الطالب هدفه إبخالص أهل الكمال وعزمية كاجلبال، ومل ي
العالمة الشيخ حميي الدين ذكر ذلك  كلهم لظروف قاسية صعبة يكون هو الوحيد الذي حيضر احملاضرة،  

  يف تقدميه ألطروحة الدكتوراه. عبد احلميد رمحه هللا تعاىل
أما عن مهته يف طلب العلم فكانت كهمة الظمآن يطلب ماء ال يفت حىت جيد بغيته، ولكن طالب العلم 
والتحصيل  ابلعلم  االشتغال  دائم  فكان  قرار،  ماله  العلم حبره  انقطاع ألن  دومنا  بغيته  يطلب  يفتأ  احلق ال 

تفيه؛ ألنه قد سبقها اجلد واالجتهاد واالنتفاع، بل إنه أخربين أن أايم االمتحاانت كانت هي أايم النزهة وال
ها بغية جتديد النشاط آنئذ حديقة احليواانت املعروفة يف القاهرة.  وكان من األماكن اليت زار البالغ يف التحصيل،  

وال عجب يف هذا اإلقبال العجيب على طلب العلم الشريف؛ ألن هذا الطالب الشريف سليل بيت النبوة  
ة برسائل تشد من أزره وترفع مهته ملعايل األمور، من ذلك رسالة هي عبارة عن  كان والده يتعاهده كل فت 

صورة جلد سيدي الوالد ألمه العالمة العارف لشيخ حممد جنيب سراج الدين احلسيين، وعلى وجهها اخللفي 
ك فإنه  كتب هذه العبارة: }اذكر أنك حفيد هذا الشهم العظيم والوارث احملمدي الكبري، واشكر هللا على ذل

قليلة، ولكنها تذكي احلماس وترفع اهلمة على أمت وجه رمحهم هللا مجيعا    النعم{ كلمات  يزيد هللا                                                                                         ابلشكر 
              وجزاهم خريا . 
وأمت   وكان يف كل سين دراسته ذا الرتبة األوىل،  ،  دفعته  على        األو ل  اخلريج  وكان  م،1958  عام  حاز الليسانس

 .  "لدكتوراه "االعليا يف األزهر الشريف إىل ان حاز الشهادة العاملية  الدراسات 
قطعة مباركة من الزمن استثمرها الشيخ على أفضل   مل تكن هذه الفتة يف مصر جمرد إمتام للدراسة، بل كانت

ح لكل من أييت  ذ والعطاء، دائم النصواألخعمل،  العلم و النتفاع و االنفع و وال  ما ميكن للمرء يف التعلم والتعليم،
                                                                                            األزهر من سوراي وما جاورها، ميد يد العون هلم بكل ما ميكنه ماداي  ومعنواي ؛ لذلك اختاره مشايخ األزهر 
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                           كان جديرا  بذلك وأهال  له،    يتوىل أمور كل الطلبة اآلتني من بالد الشام كافة،    شيخ "رواق الشوام"ليكون  
 هتم جادة الصواب إن حادوا عنها. وكم مسعنا منه وقائع يف إرشاده زمالءه وإعاد
الباهر فح الدراسية ابلنجاح   من  ، («           الد كتوراه )  أستاذ   درجة  من            العال مية »           الش هادة  على  ازكللت مسريته 

 طريقة : »أطروحته       قد م  حيث  ممتاز مع الشرف،  جبامعة األزهر بتقدير  م،1964  عام   واحلديث          الت فسري  شعبة
                                فريدا  من حيث املضمون واملنهج؛             تعد  منوذجا    ، واليت«         الص حيحني  وبني  بينه  واملوازنة  جامعه،  يف  التمذي

الدراسات احلديثية؛   الكالموكانت بشهادة علماء األزهر ابب فتح جديد يف  يف   فهو أول من استفتح 
، وقد استأذن مشرفه العالمة اجلليل الصناعة احلديثية ومناهج األئمة، وكذلك الدراسات املقارنة من املعاصرين

الدين عبد احلميد   استشارة  حميي  السماحي   الشيخالعلماء األجالء  يف  يف الشيخ مصطفى جماهد  و   حممد 
نه لعمله أنه أخربه أنه يستحق خطوات عمله؛ فأذن له الشيخ، وكان من إعجاب الشيخ السماحي إبتقا

                    كانت فتحا  علميا ،   يف التبويب فيها  املبتكرة  بل إن طريقته  .الرسالةأحد الفصول يف  هذه  الشهادة جبدارة عن  
وكان وقتذاك                                                 شاب  مل يتجاوز بعد  الس ابعة والعشرين من عمره،وهو  من الباحثني بعده،    غدت طريقة كثريو 

                                                               وبقي األمر كذلك مدة  طويلة، وال أدري هل بقي األمر كذلك لآلن أم ال.  ،العامليةأصغر طالب حيوز رتبة  
 أساتذته: 

الذين   من متام إكرام هللا عز وجل لسيدي الوالد أن هيأ له أساتذة من خنبة العلماء العاملني األولياء الصاحلني، 
 ومن أبرزهم:  ،يف العلوم الشرعية وعلوم العربية تشعبت علومهم، وبرعوا يف مجيع جماالهتم

  وغريهم.        الس ود عيون العزيز عبد         والش يخ ،         الط ب اخ راغب         والش يخ ،         الس لقيين      حمم د        الش يخ يف سوراي:  
وكان والدي يكلمنا عن كرامات الشيخ ومنها مكاشفاته   العالمة الشيخ "مصطفى جماهد" البصري،  يف مصر:

                               ، من ذلك مثال  أنه يوم مناقشته  والنصح واإلرشادوكان خيص سيدي الوالد بعظيم االهتمام واحلفاوة،    الكثرية،
                                                                                               للدكتوراه لقيه أحد أرابب األحوال فقال له ما معناه أنه  سوف ي غنب يف املناقشة، فدخل والدي مغتما  على 
الشيخ، فعرف الشيخ ما جرى، وأرشده أال أيبه لكالم ذلك الشخص، وبشره ابلتوفيق العظيم وكان كما 

والتقدير، املودة  عظيم  بينهما  فقد كان  وابجلملة  ابلغ   قال،  وأموره كلها  الوالد  لسيدي  يهتم  الشيخ  وكان 
بنة خاله وشيخه احلسيبة النسيبة  االهتمام، ويسأله عن عائلته وشؤونه، ومن مكاشفاته أنه بشره بزواجه من  ا

األكرب أخي حممد جماهد ابسم شيخه، رمحهم هللا تعاىل ورضي ووفاء للشيخ مسى والدي ابنه  سيديت الوالدة،
 عنهم.



 

 د. راوية نور الدين عت             ترمجة حمدث الداير الشامية د. نور الدين عت 

 www.naseemalsham.com    موقع نسيم الشام                                                                                         6
 
 

ومنهم: العالمة الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد: ذو اليد الطوىل يف خدمة كتب اللغة العربية وتوسيع 
املتبحر العامل  هبا،  العربية  النفع  اللغة  العربية، وعضو جممع  الدراسات  ، وهو مشرفه يف العامل، عميد كلية 

 . أطروحة الدكتوراه
السماحي،   حممد  الشيخ  الدكتور  ومنهم:  والش يخ  شهبة،  أبو  حمم د  حمم د  الدكتور  حمم د                                                      والش يخ           حممد 

 رمحهم والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف،  ، والشيخ عبد الوهاب البحريي،               عبد هللا اجلز ار                   الس ماحي، والش يخ  
 . عنهم ورضي تعاىل هللا

الشيخ عبد هللا  إال أن صاحب األثر األكرب يف توجيهه هو جدي لوالديت، العالمة الشهري والعامل اجلليل  
  اإلمام   وهو خاله ووالد زوجته كذلك، وقد ترجم له سيدي الوالد يف كتابه "صفحات من حياةسراج الدين  

 والصلة بينهما أمنوذج اترخيي للرب والوفاء. شيخ اإلسالم الشيخ عبد هللا سراج الدين". 
   عمله في التدريس:

                                                                                          كانت فتة الصبا والشباب اليت قضاها الشيخ ساعيا  ملعايل األمور، ابذال  الوقت والوسع، خملصا  هلل تعاىل 
حصوله                                                                   امتد عطاؤه عقودا  من الزمن، وانتفع به طالب العلم أميا انتفاع، فبعد    فتة أتسيس لعامل عظيمكانت  

            الن بوي     احلديث  ملادة           مدر  سا          ع ني     مث،  يسرية،  لفتة  الثانوية  املرحلة  يف       در س  مباشرة،  لسوراي  عاد  على الدكتوراه
       وأمت           الص الة  أفضل  ساكنها  على            املنو رة،  املدينة  يف  م،1967  عام  إىل  م،1965  عام  اإلسالمية  اجلامعة  يف

املنورة إبشارة من سيد األانم سفره للعمل يف املدينة  وكان  فيها،                        أصغر مدر  س  يف العمر          أيضا  ليكون           الس الم
، فرأى النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  1عليه الصالة والسالم، إذا استخار والده الشيخ حممد ربه يف ذلك

                                                                       به فال كيل لكم عندي وال تقربون{، فأشار على والدي ابلسفر فورا ، فسافر وعمل اتتوين  له: } فإن مل  
ن عندما يتحدث عن ذلك يقول: "فنحن نعيش يف بركة هاتني السنتني  هنالك مدة سنتني يف طيبة الطيبة، وكا

 حىت اآلن" وعيناه تذرفان. 
ترقى لرتبة أستاذ  فيها، دمشق جبامعة           الش ريعة كلية  يف          مدر  سا           أستاذا          وع ني    م،1967 عام دمشق إىل عاد    مث  

                             ، وظل مدرسا  حىت بعد التقاعد، الزمنسم علوم القرآن والسنة لعقود من                      م، مث أصبح رئيسا  لق1979عام  
  جامعات  يف  والتفسري  احلديث  ماديت       در س  كما   .م2019ومل يقعده عن التدريس إال اشتداد املرض عام  

  درمان  أم   وجامعة  األزهر  جامعة  عي    فر  ك  الشرعية،  واجلامعات   املعاهد  من  وغريمها  كثرية،   وإسالمية   عربية
عوة اإلسالمية الليبية، فرع دمشق، وهو عميد كلية  ، ابإلضافة إىل كلية الد2دمشق   يف            الواقعت ني  اإلسالمية

   أصول الدين يف جامعة بالد الشام فرع جممع الفتح اإلسالمي.

 
 السلف الصالح يورعهم يخشون اإلقامة هنالك ألجل إعطاء ذلك الجوار المبارك حقه. كان  1
2  
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رمحه هللا ورضي عنه كان يريد أال ينحصر نور الوحي ضمن املعاهد الشرعية وكلية الشريعة؛   سيدي الوالدولكن  
                                                                                          بل كان يرى أن قسما  كبريا  من مناهج كليات الشريعة هو فرض عني على كل مسلم أن يتعلمه، ولتعميم 

دمشق وحلب، وأنشأ يف قسم اللغة العربية بكليات اآلداب يف           حماضرا    اهلدي النبوي التزم الشيخ ابلتدريس
                                                                                               هلما منهجا  خاصا  ملادتني مها: "القرآن الكرمي والدراسات األدبية" و "احلديث الشريف والدراسات األدبية"،  

                                              أن الالفت يف املوضوع أن الشيخ كان يسافر أسبوعيا    تدريسه يف كل منهما سنوات طويلة. إال  ودامت فتة  
                                                          حدا  يدر س فيه طالب اللغة العربية، مث يعود إىل دمشق، وعندما                                         إىل حلب هلذه الغاية ليمكث هنالك يوما  وا

لسفر األسبوعي أكثر واستمر ذلك ا                     ذهااب  ومثلها إاياب ،   نتذكر أن الطريق بني املدينتني يستغرق مخس ساعات 
                                                                                           عشرين عاما  مع أعباء قسم علوم القرآن والسنة يف دمشق، يتبني عند ذلك مدى العبء الذي ألزم الشيخ   من

لتأسيس طالب العلم علوم اآللة اليت ال بد منها                                                            به نفسه رعاية للغة العربية لغة القرآن الكرمي، وقياما  بواجب 
                                                                                                  الشرعي، وإظهارا  لوحدة العلوم الشرعية مع علوم اللغة العربية، فجزاه هللا خري اجلزاء، وكانت بوادر القبول 

بال عظيم من طالب اللغة العربية على دروس الشيخ،  الرابين لعمله هذا إبذن هللا واضحة، فكان هنالك إق
يف النحو والبالغة أهنم استفادوا من حماضراته    يف كلية اآلداب خيربون  والذين درسوا على يديهوعم نفعها،  

فسبحان  فيها،  العلمي  يديه أتسيسهم  بل كان على  فوائد عظيمة،  العربية  فنون  ذلك من  والصرف وغري 
 الوهاب ذي املنن. 

للجمعة يف جامع         خطيبا   كان سيدي الوالد لربهة من الزمن  -وهو تعميم النفع ابلعلم–ل اهلدف نفسه وألج
                                                      يف عد ة مساجد يف دمشق وحلب، آخرها دروسه العلمية يف اجلامع                                  يط بسيف الد ولة حبلب، ومدر  سا        الش   

 .                      ، كما سوف أفصل الحقا  األموي الكبري بدمشق
 م، 2019م إىل عام  1967                                                                  استمر تدريسه يف كلية الشريعة جبامعة دمشق أكثر من مخسني عاما ، من عام  

  لتقومي         خمتصا          خبريا    عمل  كما  ساتذة، واأل  العلماء  من  متميزة   خنبة  منهم            املدر سني،  آالف   يده  على  خترج  وقد
 جامعات  يف  عليها  الشريعة،  كليات   يف  العليا  الدراسات   مرحلة  ومناهج  األوىل  اجلامعية   الدراسات   مناهج
     ا       حمك م  وكان   ماجستري،  رسالة  100و   دكتوراه   رسالة   50  من  أكثر  على  أشرف.  اإلسالمي  العامل  يف           متعد  دة
  وعرف   متعددة،  دول  من  البحوث   إليه  ترسل                                    اجلامعات يف سوراي وغريها، وكثريا  كانت         ملدر سي  التقية  لبحوث 

 . أعبائه  كثرة  رغم اختياره  على يصرون كانوا  لذلك  حتكيمه،  يف الشديدة بدقته
 : ودروسه  من ميزات محاضراته 

لعلم واألدب والتزكية،  احلافلة ابسه يف املساجد روضة من رايض اجلنة  حماضراته يف اجلامعات أو درو   كانت
 ومن أهم مساهتا:        يف آن .  فيها النفع العلمي واألخالقي والروحي  يتجلى
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كانت كل حماضرة وكل درس مائدة من موائد العلم العامرة أبلوان صنوف العلوم املختلفة الثراء العلمي:   •
الشرعية والعربية، ففيها ما يتعلق ابحلديث والتفسري والفقه والعقيدة والتزكية والتصوف والبالغة والنحو  

يقرون أنه  ربية  على يديه يف كلية اآلداب قسم اللغة الع  وامن درسفعلى سبيل املثال    .إىل ما هنالك 
وفروعها    استفاد من حماضراته علوم النحو والصرف والبالغة، بل إهنم متكنوا يف قواعدها األساسية

أن مادته األساسية تتعلق ابلتفسري واحلديث وعلومه، لكنه سار    بفضل احلضور عنده، رغم  املختلفة
 يف ذلك.على هنج السلف الصاحل  

                                                                     عاش سيدي الوالد حياته مستحضرا  رقابة املوىل اجلليل سبحانه وتعاىل، واطالع  الروحانية العالية:   •
وكان التعليم عنده رسالة عظيمة ومهمة جليلة، وعد عليها ابألجر العظيم نبيه صلى هللا عليه وسلم،  

لذلك كان يف من رب العاملني، وهي من إرث سيد املرسلني، الذي به يتم إصالح شباب املسلمني،  
فيها بروح احلب هلل ورسوله ومسة  شوع، ابدي التأثر، حاضر الدمعة، يشعر احلاضر  اته ظاهر اخلحماضر 

 أميا فائدة. العبودية للحق عز وجل اليت كست تلك احملاضرات، فيفيد من احلال واملقال 
مما                                                                  إن ما يتعلمه الطالب من حال أستاذه هلو أرسخ يف النفس وأعظم أثرا    التعليم ابحلال قبل املقال:  •

التعليم ابحلال إال إن كان من كمل العلماء الرابنيني  يتعلمه من أمره وهنيه،   وال يبلغ األستاذ مبلغ 
وصالحه وتقواه كان  حبه هلل ورسوله  و فكان إخالصه لربه سبحانه  املتوجهني بكليتهم لرب العاملني،  

 نور الذي يسطع منه فيصل للحاضرين، ويؤثر يف قلوهبم ونفوسهم ونياهتم وأعماهلم.  كالذلك كله  
أدب من آداب النبيني واملرسلني، واهليبة عطية رابنية يؤتيها هللا من يشاء، وكانت  الوقار  :  لوقار واهليبةا •

الشيخ واضحة يف دروسه،   الطري، إجالال  واحتاما  هيبة  الطالب كأمنا على رؤوسهم  ، وكان                                                  فكان 
الطالب  ينقسم  الشيخ  قدوم  مبجرد  اآلداب  يف كلية  فمثال   العمل،  إىل  اإلنصات  يتعدى                                                                             األمر 
أحد،   من  توجيه  ودومنا  أنفسهم،  تلقاء  من  لإلانث  واألخرى  للذكور  إحدامها  لفرقتني  والطالبات 

 للشيخ.                                                                        وحياولون مبختلف توجهاهتم االلتزام أبمور الشرع خالل الدرس حبا  واحتاما  ومهابة 
ها حيول الوقائع فكان الشيخ يف كلية الشريعة وغري حسن استثمار املناسبات املختلفة لتسيخ النفع:   •

املختلفة إىل مناسبة إفادة ونفع، فيخرج عن حمور الدرس األساسي إن اقتضى األمر ويقص من قصص  
أو يوجه لبحث، وما إىل ذلك.  علمية تتعلق بتلك الواقعة،                                            األولياء والعلماء والصاحلني، أو يورد فروعا   

                                                                                           ومن توفيق هللا تعاىل له أنه عندما كان يدر س يف قسم اللغة العربية وفيها من الطالب النصارى الكثري،  
، وكان يف هذا أتليف لقلوهبم، وحسن إرشاد، ومثة من كانت طلب يف قسم احلفظ حفظ سورة مرمي

  تعاىل.بداية دخوهلم لإلسالم بسبب ذلك، والسعيد من وفقه هللا
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   البه:ط 

 يقول احلافظ ابن عبد الرب:
 هذه آاثران تدل علينا                فانظروا بعدان إىل اآلاثر

                                            عظيما  يتمثل يف مؤلفاته اليت سارت هبا الركبان،                                                        ولئن ترك سيدي الوالد رمحه هللا تعاىل ورضي عنه إراث  علميا  
رووا أفئدهتم من معني علمه ومسته، وسأذكر أبرزهم الذين                                                    فإنه قد ترك إراث  علميا  بشراي  يتمثل يف طالبه الكثر  

 :                                                    كأمثلة فقط وإال فإهنم ال حيصون واملتميزون منهم كثر جدا    ممن اختصوا يف احلديث الشريف
 اللحام عميد كلية الشريعة يف جامعة دمشق  الدكتور بديع السيد

 علي أسعد األستاذ يف كلية الشريعة جبامعة دمشق الدكتور 
 يف جممع الفتح اإلسالمي صادق درويش املدرسالدكتور 

 اإلسالمي الفتح جممع يف املدرسالدكتور عمر نشوقايت 
 الدكتور جنم الدين عيسى املدرس يف كلية اإلهليات يف يلوا

 دمشق  جبامعة الشريعة كلية  ابنته الدكتورة راوية عت املدرسة يف
 الدكتورة مىن العسة رئيس قسم علوم القرآن والسنة جبامعة دمشق 

 دمشق  جبامعة الشريعة كلية  يف املدرسةالدكتورة مؤمنة الباشا 
             الخ ل قية:    صفاته 

                                                                                             أويت الشيخ بسطة  يف مجال اهليئة واخلل ق كما أويت البسطة يف العلم، واجتماع هذين من النوادر، وقد آاته  
املوىل قبسات من أنوار جده السيد األكرم صلى هللا عليه وسلم، فكان من يراه يقر أنه أحسن وأمجل من 

اللون، ذا شعر ليس جبعد وال سب  ط، ربعة إىل الطول أقرب، شثنرأى، ومن صفاته أنه كان أبيض أزهر 
واملفاصل، يف صوته صحل، هبي احمليا، علته أنوار املتقني   العظام  رؤوس  ضخم:  أي:  الكراديس  الكفني، ضخم

 ومست الصاحلني الرابنيني.
             الخ ل قية:    صفاته 
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                                                                              وهب هللا الشيخ ذكاء حادا ، وذاكرة  قوية، وبديهة  حاضرة، وهللا سبحانه يزيد يف اخللق ما   حدة الذهن:
                                                                                               يشاء، وقد كان ذلك واضحا  جليا  منذ نعومة أظفاره، وكان بداية إلجابة دعاء والده الويل الصاحل ووفاء  

يف جناحاته يف سين دراسته                                                                         بنذره، فكان عميق التحليل للمسائل، سريع احلفظ ملا يطلب منه حفظه، متفوقا   
                                                                                                  كلها منذ االبتدائية تفوقا  ملحوظا  ينال الرتبة األوىل يف كل املراحل، وقد حفظ القرآن الكرمي يف سن مبكرة،  

 التمذي  طريقة»                                                                                    أما العمق يف حتليل األفكار فقد ظهر أول ما ظهر يف أطروحته للعال مية "الدكتوراه" وعنواهنا  
فتقسيم األبواب والفصول فيها غدا قدوة للباحثني يف مناهج    ،1«          الص حيحني   وبني  بينه  واملوازنة   جامعه،  يف

 احملدثني، وذلك اإلبداع نلمسه يف آتليفه كلها.  
- 88الشعراء:  ]{       س ل يم           ب ق ل ب         اّلل           أ ت ى       م ن                  بـ ن ون، إ ال         و ال          م ال            ي نف ع       ال            يـ و م  }يقول هللا عز وجل:    نقاء القلب:

،           خم  م وم         ك ل  : »       ق ال              أ ف ض ل ؟          الن اس         أ ي  :  [ ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم: عندما سئل  89          ص د وق               ال ق ل ب 
؟           خم  م وم          ف م ا               نـ ع ر ف ه ،              الل  س ان ،          ص د وق  :          ق ال وا  ،  «           الل  س ان              بـ غ ي ،        و ال           ف يه ،        إ مث        ال              الن ق ي ،           الت ق ي         ه و  : »      ق ال               ال ق ل ب 

                                                                          . إنين لو أقسمت أنين ما رأيت قلبا  طاهرا  نقيا  كهذا املوصوف يف احلديث الشريف  2«        ح س د         و ال          غ ل ،       و ال  
                                                                                            السابق مثل سيدي الوالد ملا حنثت يف قسمي. كان قلبه مملوءا  ابحلب للمسلمني والشفقة عليهم والرمحة هبم، 

                                                                      ه احلقد أو الغل أو احلسد، بل ال حيمل على أحد إطالقا  مهما كان السبب ومهما                        مل يعرف يوما  شيئا  امس
                                                                                               آذاه، من األمثلة الكثرية جدا  أنه مرة ذكر له من يشنع عليه فما كان منه إال أن قال: "حنن نتعامل مع هللا 

 سبحانه وتعاىل". 
ه خاصة، بل يتأثر حلاهلم يفرح لفرحهم ومن مثار ذلك أنه كان دائم النصح لعباد هللا عامة، وألرحامه وطالب 

 ويغتم حلزهنم. 
رقة   -كحال الكثري من أولياء هللا الصاحلني–إن مما متيزت به شخصية سيدي الوالد    :املرهف  اإلحساس

النبيلة واألحاسيس الرهيفة يسكن قلبه ويفيض على   املشاعر           نبعا  من  قلبه الطاهر، ورهافة شعوره، فتجد أن
كيانه كله، لن أتكلم اآلن عن خشوعه العظيم فله موضع آخر من هذه املقالة، إمنا عن عواطف نبيلة تتبدى 
يف كل حلظات حياته ويف كل اجملاالت، فهو احملب حمبة عظيمة ملشاخيه وأصحاب الفضل عليه وأوهلم شيخه  

يخ عبد هللا سراج الدين، واحملب حمبة خالصة ألهل بيته، رؤوف هبم، حنون عليهم، اجلليل سيدي اجلد الش 
حمب حمبة أبوية لطالبه، يهتم ألمرهم من أعماق قلبه، نفسه عامرة ابلرمحة للمسلمني والرأفة هبم، سريع التأثر، 

حلال من ال يعرفه قط                                                                              سخي الدمعة جدا ، وكم من مرة رأيته يبكي أتثرا  لشدة وقعت مبن يعرفه، بل إنه بكى
                                                                                       إمنا مسع به، وكان ذلك الشخص ممن ابتلي ابملعاصي فبكى إشفاقا  عليه! وأمثلة ذلك كثرية يف حياته. 

 
 ((           والص حيحين جامعه بين والموازنة الترمذي اإلمام: ))سيدي الوالد بعد ذلك بعنوان طبعها 1
 .  4216سنن ابن ماجه:  2
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        ك اة       الز                و يـ ؤ ت وا           الص الة                و ي ق يم وا             ح نـ ف اء             الد  ين         ل ه              خم  ل ص ني         اّلل                   ل يـ ع ب د وا         إ ال              أ م ر وا        و م ا }قال هللا تعاىل:    اإلخالص:
{           م ن ك م               التـ ق و ى             يـ ن ال ه             و ل ك ن               د م اؤ ه ا       و ال              حل  وم ه ا       اّلل              يـ ن ال         ل ن  : }         تـ ع اىل           و قال    ،[٥:  البينة{ ]             ال ق ي  م ة          د ين             و ذ ل ك  

سيد  [٣٧:  احلج] احلديث  عليه  هللا   صلى  واآلخرين  األولني  وقال  ابلنيات..  األعمال  إمنا    إن   «وسلم: 
غاية عظمى ينشدها العلماء واألولياء والصلحاء،   اإلخالص الذي هو سر قبول األعمال عند رب العاملني

وجياهدون النفس حىت يصبح اإلخالص سجية هلا، وقد كان هذا شأن سيدي الوالد رمحه هللا تعاىل ورضي  
ه املراقبة كانت ديدن والدي كلها فإن هذ  احلظوظ  ونسيان  املراقبة  عنه، ولئن عرف بعضهم اإلخالص أبنه دوام

يف حياته كلها، يشهد بذلك ما عرفناه حنن أهل بيته من استواء سره وعلنه؛ فهو الذي كان يبتغي وجه هللا  
تعاىل من عمله كله، وهو الذي قد جعل حياته كلها بني علم انفع وعبادة خاصة، وهو الذي ترك الكثري مما 

سوراي كي ينفع املسلمني يف بلده، وهو الذي كان يدعو لطالبه  عرض عليه من أعمال برواتب مغرية خارج  
                                                                                        يف سجوده، وهو الذي كان دائما  ينبهنا وينبه طالبه ألمهية اإلخالص يف جوهر العلم والعمل، وكان كثري 
                                                                                           الدعاء أن يهبه هللا تعاىل اإلخالص، وأيمران بذلك مشريا  إىل أن الدعاء بذلك مقبول إبذن هللا تعاىل. و لنيل 

                                                                                       رتبة اإلخالص كان خيفي كثريا  من عمله كي يكون خالصا هلل تعاىل حىت عنا أهل بيته، مث نعرفه بعد ذلك 
                                                    ، وكم من عمل له بقي خفيا  يعلمه املوىل سبحانه وتعاىل.1ممن هلم صلة بذلك العمل

يل من مزااي  إن التواضع وهضم النفس خلق أصيل من أخالق األولياء، وقد كان هذا اخللق األص  التواضع:
                                                                                               سيدي الوالد املعروفة عنه، فكان اندرا  ما يتكلم عن نفسه، وكان حريصا  على البعد عن املظاهر يف اجملاالت  

                                                        قريبا  من الناس شفوقا  عليهم، يعامل كبريهم كأخ له وصغريهم   -مع ما آاته هللا تعاىل من اهليبة–كلها، وكان  
                                                      نيهم ويساعدهم ما أمكنه، سواء ماداي  أو يف أمور أخرى ضمن كولد له، وكان يقرب املساكني والفقراء ويد

 -                                            إن كان وقته خاليا  عن أعبائه العلمية الكثرية –ما يستطيعه، واألمثلة يف ذلك تفوق اإلحصاء، وكان يف منزله  
هللا له يف رفعه هللا((؛ فجعل    إال       عبد             ت واض ع    يساعد أهله، وقد حتقق فيه قول سيد األنبياء يف ذلك: ))ما

                                                           القلوب أكرب القبول، وآاته عزا  مل ينله أصحاب الدثور والقصور.
                                                                                 مما أحفظه عن سيدي الوالد: )ال يكون ويل هلل إال كرميا (، وقد كان رضي هللا عنه يف غاية السخاء   الكرم:

العلم والنف املعنوي من  املادي، ألن عطاءه  الكرم  املعروف، وكالمنا هنا عن  ع قد مألت واجلود واصطناع 
أخباره اآلفاق، كان كثري العطااي لذوي احلاجة سواء كانوا أقاربه أو غرابء عنه، وكان خيص بعطائه طالب 
                                                                                             العلم، وكان يشفق عليهم كثريا  ألن غالبهم مينعه طلب الرزق من اجلد واالجتهاد يف طلب العلم، بل ال أابلغ 

                                               ماداي  ما أمكنه؛ كي يتفرغوا لطلب العلم وأعبائه،   إن قلت إن هذا كان يؤرقه؛ لذلك كان حياول مساعدهتم
وأخباره يف هذا مشهورة، وألنه كان حيب إخفاء عمله بغية كمال اإلخالص فكثري من وقائع ذلك ال نعرفه 

 
                         شهريا  يتبرع لهم بمبالغ.من ذلك ما عرفناه بعد وفاته من جمعية الفرقان الخيرية أنه كان  1
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                                                                                                إال من قبل غريه؛ من ذلك أنه بعد وفاته أخربتنا مجعية الفرقان يف دمشق أنه كان شهراي  يلتقي مبوظفها ويتربع 
                                                                                         املال، وكنوع من العرفان نظموا وقفا  ابمسه وثوابه ألجله ابسم )وقف األستاذ الدكتور نور الدين عت( مببلغ من  

 لطالب احلديث الشريف يف مرحلة الدراسات العليا، فنسأل هللا القبول.
،                                                                                      : إن اجتماع ما حنسبه ظاهرا  من املتناقضات يف شخصية سيدي الوالد كان مسة عامة وموهبة رابنيةاهليبة

  يف  هللا                                                                                       فرغم تواضعه ولطفه ورفقه آاته هللا هيبة وجالال ؛ وهذا عطية رابنية يؤتيها هللا سبحانه ملن متكن جالل 
فوهبه سبحانه مكانة رفيعة يف النفوس، ومنزلة سامقة يعظمه من يراه وجيله. وأذكر أنين ملا أكرمين هللا    قلبه،

، كنت أمتثل يف نفسي مبا قيل يف اإلمام مالك من أبيات  حبضور حماضراته يف الدراسات العليا جبامعة دمشق
 وهي: 

 األذقان نواكس            والس ائلون...  هيبة  يراجع وال اجلواب  يدع
 سلطان ذا وليس  املهيب فهو...         الت قى سلطان      وعز   الوقار نور

كان                                                          أكدها علينا مرارا  وتكرارا  وصيته ابلتقوى، ويف مرضه األخري  اليت  الوالد    كان من وصااي سيدي:  التقوى
يقول لنا: "عليك بتقوى هللا فإهنا ما جاورت قلب امرئ إال صلح أو إال وصل". مل تكن وصية لنا فحسب،  

 فهو ذو القلب النقي والفؤادمبا مشلته من كيانه كله ومن جماالت حياته كلها؛  بل كانت منهج حياة دائم له،  
املخلص واللسان العفيف واجلسد العامل يف طاعة هللا تعاىل، وهو الذي يبتغي وجه هللا يف كل ما أييت ويف  

 كل ما يذر. 
                                                                                                   كانت طمأنينة نفسه ابلتوجه للحق تعاىل صالة ودعاء  وذكرا ، وكان التزامه ابلسنن الرواتب كالتزامه ابلفرائض، 

االثنني واخلميس، ومعروف لة من عمره على صيام يومي مع مواظبته على السنن األخرى، واظب سنني طوي
 .  إصراره على القيام يف الصالة رغم الرخصة يف سنوات املرض األخريات 

ضرب املثل بصربه على قضاء هللا وقدره يوم تويف ولده البكر القريب لقلبه وروحه "الدكتور حممد جماهد عت"،  
وفوض األمر لرب الربية، وكان يف ذلك خري قدوة تؤتسى، وعرف كذلك ورعه، وزهده  ابلكلية،    فاستسلم هلل

 يف الدنيا، ونظرته هلا كمركب يوصل لآلخرة. 
ودعاوى   تصوفه: وأثري حوهلا شبهات كاذبة  اليت ظلمت،  املصطلحات  أكثر  املصطلح هو من  لعل هذا 

اإلخالص يف عبادة هللا عز وجل وتزكية النفس                                                         زائفة، علما  أن املقصود األهم من التصوف احلقيقي النقي هو
وهتذيبها حىت تصل  إىل مقام اإلحسان دون الوقوع يف أدىن خمالفة شرعية ملا جاء يف الكتاب والسنة ويف 



 

 د. راوية نور الدين عت             ترمجة حمدث الداير الشامية د. نور الدين عت 

 www.naseemalsham.com    موقع نسيم الشام                                                                                        13
 
 

                                                           علمنا مضبوط  ابلكتاب والسنة، من مل حيفظ الكتاب، ويكتب احلديث،  »:  (1) هذا يقول إمام الصوفية اجلنيد
 . (2) «          ي قتدى بهومل يتفقه ال 

 ينبغي التنبه هلما عند احلديث عن التصوف: أذكر أمرين مهمي وهنا 
                                                                                           األول: أن التصوف ليس فيه أي خمالفة  للكتاب والسنة، بل هو ضبط ألحوال النفس اخلفية وفقا  للكتاب  

اجلريري أبو حممد  يقول  التصوف:    (3)والسنة.  الصوفية عن  .  (4) «مراقبة األحوال ولزوم األدب »أحد كبار 
 .(6)«مجاع خصال اخلري»: - (5)كما أشار إليه القشريي  –واألدب 

اعلموا أن شيوخ »الثاين: ليس يف التصوف الصحيح النقي أي بدعة عقائدية وال عملية. يقول القشريي:  
                                                                                              هذه الطائفة بنوا قواعدهم على أصول  صحيحة يف التوحيد صانوا هبا عقائدهم عن البدع، ودانوا مبا وجدوا 

 . (7)«عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه متثيل وال تعطيل
 (8)                                                                                   م مبادىء الصوفية، ويؤخذ الكالم عن أي مذهب من أصحابه، لذا سأذكر بعضا  من كالم الطوسيومن أه

 عن الصوفية وطريقتهم، يقول:
إن طبقات الصوفية اتفقوا مع الفقهاء وأصحاب احلديث يف معتقداهتم، وقبلوا علومهم، ومل خيالفوهم يف »

                                                     واتباع اهلوى، ومنوطا  ابألسوة واالقتداء، وشاركوهم ابلقبول                                               معانيهم ورسومهم، إذ كان ذلك جمانبا  من للبدع   
                                                                                              واملوافقة يف مجيع علومهم. وم ن مل يبلغ من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب احلديث يف الدراية والفهم ومل  

بهم فاستحباب الصوفية يف مذه  –أي الفقهاء    –                                                          حي  ط  مبا أحاطوا به علما  فإهنم راجعون إليهم.. فإن اختلفوا  
                                         األخذ ابألحسن واألوىل واألمت احتياطا  للدين... 

                                                                                                 مث إهنم من بعد ذلك ارتقوا إىل درجات  عالية وتعلقوا أبحوال شريفة من أنواع العبادات وحقائق الطاعات...
 

ابلعبادة والزمها، حىت صار شيخ زمانه    اجلنيد بن حممد بن اجلنيد، أبو القاسم، اخلزاز ويقال القواريري، البغدادي املولد، مسع احلديث، ولقي العلماء، ودرس الفقه، مث اشتغل  ( 1) 
(، وطبقات الصوفية أليب عبد الرمحن  241/ 7هـ(. )اتريخ بغداد:  298ورة، وكرامات مأثورة )ت وفريد عصره يف علم األحوال والكالم على لسان الصوفية، وله أخبار مشه 

 . 155م، ص:  1969هـ= 1389،  2السلمي حممد بن احلسني، تح: نور الدين شريبان، مطبعة دار التأليف مبصر، ط 
 . 243/ 7اتريخ بغداد:  (2)
هـ(.  304مشايخ الصوفية العلماء، وأحد العباد والزهاد وأويل احلكمة يف القول والعمل، )تأمحد بن حممد بن حسني أبو حممد اجلريري، من كبار   (3)

 . 259(، وطبقات الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي ص 4/433ينظر: )اتريخ بغداد: 
 . 25ة ببريوت: ص، دار البشائر اإلسالمي11رسالة املستشدين للحارث بن أسد احملاسيب، تح: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط (4)
                                                                       اث  ثقة، كتب عنه اخلطيب البغدادي وغريه، وكان يعرف األصول على مذهب األشعري،                                                              عبد الكرمي بن هوازن، أبو القاسم، القشريي النيسابوري، كان حمد    (5)

 (. 11/83يخ بغداد: هـ(. )اتر 465والفروع على مذهب الشافعي، وهو عامل بعدة علوم، إال أنه اشتهر ابلتصوف، له مؤلفات كثرية. )ت
 . 284الرسالة القشريية لعبد الكرمي بن هوازن القشريي، تح: معروف زريق، وعلي عبد احلميد بلطه جي، ط دار اخلري، ص: (6)
 . 410الرسالة القشريية:  (7)
له كتاب   (8) السنة،  الشريعة وطريقة  بعلم  االستظهار  مع  الصوفية  الزاهد، شيخ  العابد  العامل  السراج،  نصر  أبو  الطوسي،  علي  بن  اللمع يف  »عبد هللا 

 هـ(. 378، )ت«التصوف
 (. 4/104(، )األعالم: 3/91)شذرات الذهب:  
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مطلوهبم  وبني  بينهم  حتول  عالقة  وقطع كل  يعنيهم  ال  ما  ترك  للصوفية:  التخصيصات  من  شيء  فأول 
 م مطلوب وال مقصود غري هللا تعاىل.ومقصودهم، إذ ليس هل

                                                                                                 مث إن هلم آدااب  وأحواال  شىت فمن ذلك: القناعة  بقليل الدنيا عن كثريها، واالكتفاء  ابلقوت الذي البد منه،  
العلو والتفع، والشفقة على اخللق، والتواضع للصغري  الدنيا، وترك                                                                                               واالختصار على ما البد منه من م هنة 

                                                                             وقت احلاجة إليه، وأن ال يبايل م ن أ ك ل  الدنيا، وحسن  الظن ابهلل تعاىل، واإلخالص يف والكبري، واإليثار يف
                                                                                            املسابقة إىل الطاعات واخلريات، والصرب على دوام اجملاهدة وخمالفة اهلوى وجمانبة حظوظ النفس... ومراقبة   

                               لصوفية أيضا  ختصيص يف معرفة احلرص                                                                امللك اجلبار، ومداومة  احملافظة على القلوب بنفي اخلواطر املذمومة. ول
واألمل ودقائقهما، ومعرفة النفس وأماراهتا وخواطرها، ودقائق الرايء والشهوة اخلفية والشرك اخلفي، وكيف 
اخلالص من ذلك، وكيف وجه اإلانبة إىل هللا عز وجل وصدق االلتجاء ودوام االفتقار والتسليم والتفويض 

 . (1)«والتربؤ من احلول والقوة
أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه »                                                  وبناء  على ما سبق جند أن التصوف حتقق  مبقام اإلحسان:  

. وألجل هذا اهلدف النبيل واألخذ أبيدي الناس للتحقق به كانت الطرق الصوفية ومشاخيها الذين 2  «يراك
ف لكل إنسان ما يناسبه؛ إال أن طبهم كانوا للناس معلمني مرشدين، وأطباء حاذقني، والطبيب احلاذق يص

 خاص ابألرواح، مستمد من إهلام رب الربايت سبحانه وتعاىل. 
                                                                                           وسأكتفي هبذه النبذة ههنا، ألن الغرض ما يتعلق بسيدي الوالد؛ الذي كان كما أسلفت يف حياته متمثال  
                                                                                              قيم اإلحسان والتزكية )التصوف احلقيقي( خري متثل، وكان كذلك منتسبا  للطرق الصوفية العلية منذ صغره،  

العارف ابهلل العالمة الشيخ جنيب سراج وكان للبيئة النقية اليت نشأ فيها أعظم األثر يف ذلك، فجده العظيم  

 

 ، ابختصار. 12، 11، 10اللمع يف التصوف:  (1)
 وأخطاء؟  بدع من للصوفية       ي نسب ما سر  ما إذن : سؤال هنا وها 2

  احللولية،   الباطنية  تعاليم  أشربوا  الناس،  من   فئام        قدميا    انتحله  زائف         منتحل          تصوف    هناك»        ولكن    النقي،  الصحيح  احلقيقي  التصوف  هو  عنه  تكلمنا  ما:  اجلواب
        وفن د          خ ب أهم  كشف  وقد  للمسلمني،        إضالال    الدين  يف  الشنيعة  مقاالهتم  التصوف  يف          ودس وا            وتلبيسا ،          وخداعا    للعامة          اجتذااب    الصوفية،  بداثر           وتدث روا

  وحرفة،       مسة    إايها  واختاذهم         زورا ،  الصوفية  إىل  الناس  بعض   انتساب  نتيجة  هو         مزو ر،  حمتف        تصوف          أيضا    وهناك  األئمة  من  كثري  تصوفهم  وأبطل  مزاعمهم
 . وأعالمه التصوف منها يربأ زائفة  وشعارات       بدعا    بينهم فيما توارثوا مث 

        فريق    كل           يـ ع ط ى  بل  والصوفية،  التصوف  ذم  يف  القول  يطلق  ال   وأن   املبطلني،  األدعياء  أولئك  أوزار  الصوفية         حي  م ل   ال   أن  جيب:  للصادقني           وإنصافا    للحق،           وإحقاقا  
 أبخطائه   يسيء  الذي  اللصيق  اجلاهل  من  احلقيقي  العامل  الصويف         مييـ ز    أن               حت  ي ف. وجيب   أو  تعصب  دون   التحذير،  أو  التغيب  ومن  الذم،  أو  املدح  من  حقه

 . مجيعهم الصوفية إىل العلم عن          وبـ ع ده
  يف   جنده  كالذي  اإلسالم،   وهو  الصايف،  التصوف   منبع  من  النيل  إىل  ذلك  من  يرمون   والذم،  ابلثلب        عامة    احلقيقي  التصوف  عن  تكتب  مغرضة        أقالم    هناك   ابملقابل

 .املستشرقني كتاابت
 ،- العثماين العهد يف خباصة  – منه واحلط التصوف شأن من  الغض  يف  حذوهم وحيذون املستشرقني أثر يقتفون  العرب          الكت اب بعض  جند  أن         حقيقة   املؤسف ومن

 .       شيئا   التصوف معىن من يفقهون  ال جهلة تصوف أو        مزو ر، أو         منتح ل          وتصوف   حقيقي،       تصوف   بني متييز دومنا
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                                                                                                الدين كان مأذوان  ابلطرق الصوفية كلها وله اختصاص عظيم ابلطريقة الرفاعية، وخاله وشيخه العالمة اجلليل  
 سيدي اجلد الشيخ عبد هللا سراج الدين كذلك، وقد أذان له مبا عندمها من الطرق.

عظيم ابلطريقة الرشيدية )فرع من اإلدريسية( وكان    أما والده سيدي الشيخ حممد عت فكان له اختصاص
 جملس الذكر يقام يف منزله يف "حارة البستان، حي القصيلة" كل ثالاثء.  

وقد أخذ من هؤالء األعالم اإلجازة ابلطرق كلها مع اختصاص ابلرفاعية والرشيدية، إال أنه قد غلب عليه 
                                                     هاهتم وإرشاداهتم، وقد أجاز عددا  قليال  من الناس أبوراد                                               اشتغاله ابلعلم تعلما  وتعليما ، وذلك حسب توجي

غري األستاذة الفاضلة زوج تلميذه    بكل ما عنده من الطرق                                               الرشيدية، وال أعلم أحدا  قد أجازه سيدي الوالد  
 أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبا ويزيدها.  )ران ربيع( البار الدكتور جنم الدين عيسى وهي اآلنسة املكرمة:  

كان لتصوف سيدي الوالد أبرز األثر يف دروسه ويف مؤلفاته، ففي دروسه يغلب عليه حال عظيم من وقد  
                                                                                   حب من يدر س حديثه صلى هللا عليه وسلم وإجالله وتعظيمه والشوق إليه، ويسعى للوصول إىل اهلدف 

وسلم، من خالل  األمسى من التعليم وهو تقريب الطالب من خالقهم سبحانه وتعاىل وحبيبه صلى هللا عليه  
النصائح اإلميانية واملواعظ اإلرشادية مهما كان موضوع ذلك الدرس، ومن خالل قصص السلف الصاحل  

 لالقتداء هبم.  
موضوعه األساسي ما يتعلق بقلب املؤمن وحبه لسيد   -                     وهو أقل من غريه عددا  – أما املؤلفات فقسم منها  

م وسلم،  عليه  هللا  صلى  العاملني  رب  حبيب  اإلميان"  اخللق  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  "حب  ثل 
 و"النفحات العطرية من سرية خري الربية"  

إشارات عميقة يف   فيه  احلديث رواية ودراية قد بث  اختصاصيا  حبتا  يف علوم  يعترب  الذي  اآلخر                                                                                          والقسم 
صيغ التشهد املتعددة: ))ونرى                                                                         التزكية، مثال  يقول يف كتابه القيم: "إعالم األانم شرح بلوغ املرام" بعدما ذكر  

الشافعي، ويف   ملا أن األمر واسع كما ذكر اإلمام  التنويع عون على احلضور هنا أن يعمل ابلكل،  هذا 
 (        أيضا (

 خصائص مدرسته العلمية: 

ن قسم له قيادة هنضة  أكرم هللا تعاىل سيدي الوالد أ  :لمية يف علوم القرآن واحلديث رايدة هنضة ع       أوال :  
أواله زايدة علمية عظيمة يف علوم الوحيني: القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وسأبدأ بعلوم احلديث ألنه  

                         مساين راوية؛ تيمنا  برواة   -ابنته الوحيدة–؛ بل إن حبه له بلغ منه كل مبلغ؛ فسماين وقت وجهد واختصاص
      علي    ومين  ،االسم  هذا  فأل  حيرمين  أال   وجل  عز  هللا  من   فأرجو،  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

   والقبول. ابإلخالص 
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                                     أنه أشرق يف العامل العريب واإلسالمي بدرا    علوم احلديث رواية ودرايةمتيز جهد سيدي الوالد  يف خدمته  
أمام عامل                                                                                   مكتمال ؛ فمنذ أتليف أطروحته لنيل درجة "العال مية" الدكتوراه تبني ألصحاب االختصاص أهنم  

 1«          الص حيحني  وبني  بينه   واملوازنة   جامعه،  يف  التمذي  طريقة »  جديد ذي عبقرية فذة، وكان ذلك الكتاب 
                                منوذجا  احتذاه الكثريون ممن بعده.                                                                      فتحا  مبينا  يف التآليف يف مناهج احملدثني وما قارهبا، بل إن تبويبه هلا غدا  

 توزعت على حماور عدة:  ونستطيع القول: إن جهوده يف هذا الشأن قد 
 التدريس يف اجلامعات •
 التدريس يف املساجد  •
 التدريس يف منزله  •
 يف املؤمترات والندوات. املؤلفات املفيدة من كتب وأحباث ومقاالت وأوراق حبثية •
 حتقيق املخطوطات القيمة •
 مشاريع علمية انفعة •

وقد أعطاها  يف جامعة دمشق،                                                                      ابلنسبة لتدريسه يف اجلامعات فقد كان جهده األكرب منصبا  على كلية الشريعة  
م، ومل يتغيب حىت يف الظروف الصعبة،  2018م إىل عام  1967                                         عقودا  من عمره، فمدة تدريسه فيها من عام  

                                   ع طالبه خري متابعة مشرفا  بصفة رمسية  والفضل له يف إنشاء الدراسات العليا لقسم علوم القرآن واحلديث، واتب
اليت أحبه    –                                                                                   أو غري رمسية، ومناقشا  ومرجعا  يعودون إليه فيما يشكل، وكان جل إقامته يف دمشق الفيحاء  

كم كان يتخلى عن بعض الدعوات ملؤمترات و ألجل القيام أبعباء هذه الكلية،    -                           أهلها وأحبهم كذلك حبا  مجا  
 باته جتاهها أوىل.  مهمة ألنه يرى القيام بوج 

وألف ألجل طالهبما كتابه                                                                      در س الشيخ أيضا  يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية يف جامعيت دمشق وحلب،  
 القيم: "احلديث الشريف والدراسات األدبية" 

كما درس يف جممع "أبو النور أو جممع الشيخ أمحد كفتارو" يف القسم اجلامعي ويف الدراسات العليا، وكانت 
وكالمها يف دمشق، وقد كتب ها اتبعة جلامعة أم درمان يف السودان، ودرس يف "جممع الفتح اإلسالمي"  وقت

  كثرية         مر ات   الوالد   سيدياملوىل سبحانه له أن تنري شعاعات نوره كافة أرجاء العامل العريب واإلسالمي، فدعي  
  العريب  العامل  يف  كثرية  جامعات   يف          الد  ين  وأصول           الش ريعة  كليات   يف           للر سائل          ومناقش           وحماضر    زائر   كأستاذ

  وكلية  ، (اهلند  يف)  العلماء  ندوة  وجامعة  ،(الكويت)  وجامعة  ، (لبنان  يف)            األوزاعي     اإلمام   كجامعة             واإلسالمي  ؛
 ،(تركيا  يف)  اسطنبول  يف           م ر م رة  وجامعة  ، (املتحدة  العربية  اإلمارات   يف )  بديب  والعربية  اإلسالمية             الد  راسات 

  ابملدينة )  اإلسالمية  واجلامعة  ،(املكرمة  مكة)  اإلسالمية  سعود  بن       حمم د  اإلمام  وجامعة  القرى،       أم     جامعة
 

 ((           والص حيحين جامعه بين والموازنة الترمذي اإلمام: ))سيدي الوالد بعد ذلك بعنوان طبعها 1
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، وزار قطر واإلمارات واجلزائر ذلك   وغري  اسطنبول  يف           اإلسالمي              العلمي     الوقف          مؤس سات  وبعض  ،(         املنو رة
 .             وغريها مدرسا  

                                                                   فقد در س يف عدة من مساجد دمشق وحلب، وكان لدمشق احلظ األوىف حبكم إقامته  سبة للمساجد:  نوأما ابل
                                                                                            فيها؛ فدر س يف جامع انفذ أفندي مبنطقة املهاجرين يف أواخر الثمانينات شرح النخبة البن حجر العسقالين،  

جامع الرشيد حبلب ودرس يف جامع ظبيان يف التسعينات شرح علل التمذي، ويف جامع الشمسية بدمشق و 
الثالثة   األلفية  أوائل  املرام منذ  بلوغ  األانم شرح  إعالم  الشمسية عام  2002                                                        در س  م حىت ختمه يف جامع 

 بدمشق موطأ اإلمام مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين.                                      م تقريبا ، ودر س كذلك يف اجلامع األموي2010
ه منارة هدي كذلك، فكان هنالك دروس مستمرة يف منزله وأىب هذا العامل العاشق للعلم إال أن يصنع من بيت
 بدمشق وكذلك يف حلب يؤمها طالبه وأحبابه. 

وأما مؤلفاته: فإن كان مطلعها "اإلمام التمذي واملوازنة بني جامعه والصحيحني" فإن درهتا هو "منهج النقد 
هذا م األانم شرح بلوغ املرام"  واسطة عقدها "كتاب إعال                                         يف علوم احلديث، وقد كتبت حبثا  عنه يف ...، و 

الكتاب اجلليل الذي شرح فيه أحاديث إعالم األانم بطريقة معاصرة من حيث اللغة والصياغة، وقدم آراء 
                                                                                اليت استندت إىل اهلدي النبوي، وشرح غريب احلديث ومعناه جممال ، مع دراسة إسنادية مهمة،  األئمة األربعة  

ودقق النقل آلراء  ثي الفين رواية  ودراية، ويف فقه احلديث وبيان توجيهاته، فتوسع كما ينبغي يف اجلانب احلدي
 الفقهاء يف داللة احلديث ومعانيه.  

املختلفة،    وللشيخ املعتمدة  ماتعة انفعة يف اجملالت  وأوراقا  حبثية    كماأحباث ومقاالت   يف  شارك                        قدم حبواث  
 :أبرزها من إحصاؤها، يصعب  كثرية  عاملية مؤمترات 

 .اجلزائر يف اإلسالمي الفكر مؤمترات  •
 .الكويت يف اإلسالم أعالم مؤمتر •
 .ظيب  أبو  يف النبوي اهلدي مؤمتر •
 .األردن يف الزرقاء جبامعة الكرمي القرآن يف العلمي اإلعجاز مؤمتر •
 . الشريف األزهر يف واملأمول، الواقع بني النبوية السنة مؤمتر •

 وغري ذلك، وكذلك عدد هائل من الندوات وامللتقيات العلمية.  
البن  احلديث  "علوم  ابكورهتا  احلديث،  علوم  يف  أصيلة  ومصادر  مهمة  لكتب  فقد كانت  حتقيقاته  وأما 

وخدمة الكتاب احملقق على ابختيار النسخ ذات القيمة العلمية العالية،  الصالح"، وقد متيز حتقيقه ابهتمامه  
أحسن وجه، ومتهيد سبيل االنتفاع من الكتاب، وتسهيل الوصول إىل مكنوانته، وتتميم فوائده ابلتعليقات 

 العلمية الالزمة. 
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وزيع املفهم على طالب  وأما املشاريع فمنها ما هو متعلق خبدمة التاث األصيل، بتحقيق كتب علمية قيمة، كت
 مشروع  على  فأشرف                                                                           املاجستري، ومنها ما يتعلق إبحياء سنة األقدمني يف حفظ احلديث الشريف سندا  ومتنا ،  

وقد أمثر هذا عن عدد من احلافظات           وشرحا ،         ومتنا          سندا    األوىل  مصادره  من          الش ريف           النبوي     احلديث  حفظ
                                                         رسة النورية" والعمل فيها يتالحق واخلرجيات يزددن عددا  فنسأل حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف "املد

 هللا القبول.
                                                                                         وقد أقام سيدي الوالد أيضا  جمالس لإلقراء لإلجازة فقط، ملن ال يسعفه الوقت للحفظ، ومن ذلك جمالسه 

   يف معهد الفتح، وبعضها يف املنزل.
 فمن خالل أمرين:   ابلنسبة للتفسري وعلوم القرآنوأما 

 التدريس اجلامعي، والتأليف النافع. 
حماضراته  ومتيزت  س سيدي الوالد التفسري وعلوم القرآن يف كلييت الشريعة واآلداب جبامعيت دمشق وحلب،        در  

ودروسه مبا أسلفته يف موضعه، مع مزيد اهتمام مبا يتطلبه الكالم عن مراد احلق جل جالله يف حمكم تنزيله، 
 ياة املستمعني مبا يستفاد من أتويله.  وربط ح

                                                                                                 وصنف الكتب النافعة يف هذا اجملال، ومن أبرزها "علوم القرآن" الذي جعل فيه هذا العلم اجلليل أقرب مناال ، 
اللغوية، وأ التعريفات، وبسط الصياغة                                                تى بتجيحات ملسائل مل يسبق فيها، كما صنف كتبا  يف فحرر فيه 

سري بعض آايت األحكام اليت خصها أبكثر من كتاب؛ فألف عن آايت األحكام تفسري بعض السور، ويف تف 
: ))آايت تتناول بنية اجملتمع يف تقرير حقوق  -1كما قال  –يف سور النساء واملائدة واألنعام والعراف، ألهنا  

ضاعوا يف مفاهيم اجملتمع اإلنسان األساسية، ال سيما ابلنسبة لألطفال واأليتام والنساء، هؤالء الضعفاء الذين  
.. كما تتناول بناء اجملتمع املصغر: األسرة، وقضااي  اجلاهلي. وهم عرضة للضياع يف أي جمتمع تسيطر عليه املاد 

                                                                                               عالقة اجملتمع املسلم بغريه يف السلم واحلرب، وأحكاما  مالية يف املعامالت والزكاة، وقضااي الغذاء وما حيل منه 
 ياة وإمداد احلياة((. وما حيرم، وهي قضااي احل

وقد راعى يف إعداد كتبه يف التفسري طريقة تعلم قارئه كيفية التفسري ومنهجه، ابتباع اخلطة اليت بينها علماء  
التفسري،   ترتيب فقرات  التفسري، ومراعاة األولوايت يف  التنبيه على أصول  املعىن أو احلكم  بيان  وراعى يف 

عىن أو استخراج احلكم أو الفائدة. وأخذ ابلتثبت من نسبة احلكم إىل القاعدة اليت استخدمت يف تفسري امل
املذهب الذي ينسب إليه يف اختالف أئمة العلم، مع بيان األصول اليت يعتمد عليها كل مذهب، وكيف 

 فسر اآلية حىت مت له استخراج احلكم من اآلية.

 
 .  5في مطلع كتابه آيات األحكام تفسير واستنباط: ص 1
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املناسبة، فأسباب النزول، مث الدراسات اللغوية كما متيز عمله أنه راعى األلوايت يف ترتيب املعلومات بتقدمي  
تتضمنها، والقراءات   اليت  الفقرات  على  املعلومات  توزيع  ابلدقة يف  ومتيز  واالستنباط،  املعىن  مث شرح  ومن 

وانسجام املعلومات الواردة يف الفقرات مع بعضها حبيث ينسجم ما خيتاره يف املناسبة وأسباب النزول واملفردات 
 .واإلعراب مع تفسري املعىن مث مع االستنباط والقراءات 

                                                                                واهتم ابلكالم على الشطر املأثور يف أسباب النزول والتفسري صحة وضعفا ، جرحا  وتعديال . 
                                                                                 وهكذا فقد و ف ق ملؤلفات انفعة إبذن هللا تعاىل، كتب هلا القبول، وق ررت كمناهج يف اجلامعات.

العلوم الشرعية أصيلة أصالة الوحيني كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه إن    وصيانة التمذهب:  األصالة        اثنيا :  
وميزة العلوم الشرعية املتفردة دقتها البالغة ألهنا مستمدة من منطلقات اثبتة ال تتحول صلى هللا عليه وسلم،  

تلك وهي نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة، إال أن فهمها يكون بواسطة االجتهاد وملن اموال تتبدل،  
فطريق مر إال أن أهم أمر لسالمة تطبيقه هو االلتزام ابملذاهب األربعة؛  ورغم بداهة هذا األأدوات االجتهاد.  

 ظهر  إال أنه                             ، وقد كان هذا أمرا  مسلما ،  صيانة أصالة العلوم الشرعية إمنا هو إحاطتها بسياج املذاهب األربعة
وهي                                                ادت تسبب تصدعا  يف كيفية التوجه للقرآن واحلديثمثة دعوات يف اآلونة األخرية من حياة املسلمني ك

رسخ سيدي الوالد رمحه  وفيها أمر عظيم من الفوضى العلمية واألخطاء املنهجية، وقد  الدعوات الالمذهبية؛
 هللا ورضي عنه املنهج العلمي الرصني يف اتباع املذاهب األربعة يف دروسه وكذلك يف مؤلفاته بطريقني: 

 ابلدليل العلمي الواضح واحلجة العلمية الساطعة. األول: بيان خطأ أصحاب هذا التيار وشذوذاهتم 
كيفية استمداد )أحاديث األحكام( ومن خالهلا يتبني  أتليف الكتب النافعة يف احلديث التحليلي أو  الثاين:  

أصحاب املذاهب األربعة اجتهاداهتم من القرآن الكرمي ومن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما 
                                                                  وكان االستنباط األحكام الذي قاموا به موزوان  مبوازين علمية دقيقة، وجند استنتج منهما من مصادر تشريعية،  

املرام              هذا جليا  واض بلوغ  وملا أن . يقول يف مقدمته: ))                                                       حا  يف بضعة من كتبه، وأبرزها: إعالم األانم شرح 
تلك  هنج  على  مجيعه  املرام  بلوغ  بشرح  الرغبات  عظمت  وقد  املؤلفات،  تلك  نفع  لتعميم  ماسة  احلاجة 

الناس الدراسات، ال سيما وقد شاعت يف الناس مؤلفات حادت عن سواء السبيل، وحتم أصحاهبا على  
قبول أفهامهم مبا فيها من سقيم وعليل، بغري حجة وال دليل، إال جمرد الزعم أبن فهمهم هو السنن والسبيل،  
وأوغلوا يف ذلك حىت شقوا وحدة أهل اإلسالم، وحجروا على الناس ما اتسع من شريعة خري األانم، وأغلقوا 

                                             بتدعا ،  ولغري السنة متبعا ، جاهلني أو متجاهلني الباب على عمل العقول واألفهام، ومسوا كل من مل يوافقهم م
أنه إن كان هلم دليل فلألئمة أدلة وإن قبل أحد من الناس كالمهم فاألئمة حمل إمجاع األمة. لذلك كله مشران  
                                                                                               عن ساعد اجلد ليكمل شرح بلوغ املرام شرحا  يليب احلاجة ويسهل السبيل لبلوغ الغاية، وزدان فائدة القارئ  

مصادر الشروح القدمية للحديث، لنجمع إفادة القارئ من القدمي واحلديث، وعنينا ابستدالالت   بنصوص من
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األئمة وبيان كيفية أخذها من السنة، لتوسيع آفاق القراء وتعارف وآتلف أهل امللة، كما أودعنا هذا الشرح  
 .1                                                      فوائد وتوجيهات فريدة، ال توجد يف غريه؛ تزيد األمة نفعا ((

 وحي   من  استمدادها  على  يقوم  إمنا  الراسخ   بناءها  وكون  الشرعية  العلوم  أصالة  إن  :اإلبداع االبتكار و         اثلثا :  
  يزيد   الذي  هو  احملمود  والتجديد  فيها،  واالبتكار  التجديداإلبداع و   مينع  ال  نبيه؛  وسنة   كتابه  يف  وجل  عز  هللا

 والتصنيف،   مستجدات   من  اإلفادة  مع               واستظهارا ،        فهما    وأرسخ         مناال    أقرب   وجيعلها           ووضوحا ،       جالء    معلوماهتا
 .  2الفضل  ألهل ابلفضل االعتاف مع السابقون، أسسه ما وتشييدوكذلك التدريس وجمالس العلم، 

 :   تعاىل هللا  رمحه القامسي الدين مجال يقول
 معدوم،  اختاع:  وهي  العلماء  هلا   تصنف   اليت  الثمانية   املعاين  أحد  من  تصنيف   خيلو  ال  أن  ينبغي:  قالوا  وقد)

  أو   مبهم،  تعيني أو  خملط،  ترتيب   أو   مطول،  هتذيب  أو  جممل،  تفصيل أو  انقص، تكميل  أو  مفتق،   مجع  أو
 . (فيها الزايدة ميكن حيان  أبو  عدها كذا  خطأ تبيني

ول تصنيفه العلمي                                                                              وإن أمعنا النظر يف مؤلفات سيدي الوالد جند كال  منها قد احتوى بعض هذه املعاين؛ فأ
ابب فتح جديد يف الدراسات احلديثية؛ فهو أول من استفتح وهو رسالته الدكتوراه كان بشهادة علماء األزهر  

اسات املقارنة من املعاصرين، فنجده تضمن معىن: الكالم يف الصناعة احلديثية ومناهج األئمة، وكذلك الدر 
 اختاع معدوم، ومجع مفتق، وتفصيل جممل.  

 تلك من مقاصد أربعة على  احتوى  قد أنه          منوذجا  جند   (احلديث علوم يف النقد منهج)كتابه  إذا نظران        أيضا  و 
 :  املذكورة
  يبتغيه   ما   استخالص  على  القارئ  يعني  أن   شأنه  من         جديدا           تقسيما    الكتاب   مادة تقسيم  إن:  التتيب  حسن
 أعقب،   مث          حرفيا          مطوال    املقدمة  يف  مؤلفه  كالم  وسأنقل  فيه،  األخرى  ابملوضوعات   ربطه  مع  وسهولة   بيسر
 النظرية  إىل  اجلزئيات   من  ابلقارئ وأيخذ  التكامل،  إىل  التفرق   من  العلم  هذا  مسائل  ينقل  كتاب   إنه: ))يقول

 حنو  وإحكام   بتسديد  منطلقة  جمموعها   يف  لتبدو   كافة،  احلديث  علوم  أنواع  فيها   تتآلف  اليت  املتناسقة،  الكاملة
 قد   اليت  الضعف  أو  القوة  احتماالت   كل  واالختبار  ابلسرب  الكتاب   تتبع   لقد: ))يقول   مث.  ( (املنشودة  الغاية
 األنواع  قسم  مث .  احلديث  أنواع  من  منها  واحد  كل  يتبع  فيما  ونظر  معا،  عليهما  أو  املنت  أو  السند  على  تطرأ
 سيحس   هامة  نتيجة   إىل  بذلك   فتوصل  احلديث،  يف  البحث  أركان   من  بركن  منها   كل  خيتص  رئيسية   أبواب   على

 جزئيا   إليها  أشران  اليت  االحتماالت   جلميع   األنواع  هذه  مشول  وهي  أال  الكتاب،  أحباث   متابعة  يف  القارئ  هبا
 واملنت   السند  يف  احلديث  ملقومات   الشامل  التحليل  إىل  واحدا،   واحدا  احلديث  رواة  يف  البحث  من  وكليا،

 
 .8مقدمة الجزء األول من إعالم األنام شرح بلوغ المرام: ص 1
 تحليلية( للكاتبة.مبحث )منهج النقد في علوم الحديث دراسة  2
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 املبىن،   مع  املعىن  فيها   لوحظ  دقيقة،  نقدية  أصول  على  معتمدا  احلديث  على  احلكم  يصدر  وبذلك   مجعيها، 
 . واحلس العقل مقتضيات  إىل ذلك  يف االستناد مع السند، مع واملنت

 العظيم،  العلم  هذا  لقواعد  منتظمة  نظرية  أو  شاملة  فكرة  تكوين  أجل  من  السبيل  للدارس  كتابنا  مهد  وهكذا
 ويشرح .  ((مسائله  من  مسألة  كل  ويف  قواعده،  من  قاعد  كل  يف  الوجهة   وتتضح  أصوهلا،  الفروع  فيها  تتبع

 يقوم  وترتيبه   الكتاب   نظام   عليها  بنينا   اليت  النظرية   حاصل: )) الكتاب   تقسيم  ابتكاره  يف   نظره  وجهة   املؤلف
 مسعه،   كما   أداه  قد  رواية   أن  نعلم  أن   مقبوال  احلديث  يكون   لكي   بد   ال  أنه   هي  مسلمة،   واحدة   قضية  على
 . ابلرواة  املتعلقة  العلوم  حبث  من   أوال  بد  ال  فكان  لذلك،  الكافية  الشروط  الراوي  استوىف  إذا  إال   يتحقق  ال  وهذا

  دراسة  فكانت  أيضا،   أحكام  يعتوره   العلم  تبليغه  وكذلك   وأحكام،   أحوال   له  أساتذته  عن  الراوي  أخذ   إن   مث
 . له  ومتممة  سبق ملا مكملة الرواية علم
 الواجب   من  فإن  قائلها،  يبلغوا  حىت  اآلخر  عن  واحدا  السند  رجال  بنقل  إلينا  وصلت  قد  األحاديث  أن  وملا
  سالمة   إلثبات   كفايتها  ونبني  واحلسن  الصحيح  تعريف  يف  وذلك   واملنت،  السند  يف   القبول  شروط  ندرس  أن

 الذي  املعيار  فقد  من  فيه  ملا  ضعيفا  احلديث  جيعل  منها  شيء  اختالل  أن  نبني  كما  مسع،   كما  وأدائه  احلديث
 . احلديث سالمة يثبت
 الضعف  احتماالت   ونوضح احلديث،  جوانب  لكل  والدرس  السرب  إىل  سبق  ما  ضوء  على   ننتقل  فإننا  مث  ومن

 .منها كل  حكم بيان   مع فيها، والقوة
 وما  اإلسناد  تسلسل  يف  البحث  ذلك   بعد  أييت  مث  األسانيد،  حبث من  املقصود  فإنه  املنت  أحوال  بدراسة  ونبدأ

  واملنت،   السند  بني  املشتكة  ابألنواع  نتبعه  مث  ذلك،  غري  أو  سند   تعدد  ومن  انقطاع،  أو   اتصال  من  له  يعرض
 (( . واملعلل واملضطرب  كالشاذ

 املختلفة،   األحباث   ثنااي   يف  أو   الكتاب،  خامتة   يف  إما  املستشرقني   على  ردوده  يف        جليا    ذلك   برز:  خطأ  تبيني
  هللا   لرسول   نسبوه   ما  األحبار   كعب  عن  أخذوا   قد  عليهم  هللا   رضوان   الصحابة   ان  زعم  من  زعم  على  كرده
 ! . وسلم عليه هللا صلى

 . لألحاديث  وحتسينهم  املتأخرين  وتصحيح        مثال ،  التحمل  أهلية  فقرة  يف  جنده  ما  مثاله  كثري  وهذا:  جممل  تفصيل
 متييز   وهو  العلم  هلذا  األصلي  ابلغرض  تعلقها  لعدم  يذكرها  لن  أنه  املؤلف  أعلن  كثرية  كمسائل:  مطول  هتذيب 

  .واألداء التحمل طرق  يف كثرية  تفاصيل مثل املردود، من املقبول
 أهم مؤلفاته:  

  احلالل أبغض
 فيها  الصحيح األحادي احلديث ومكانة لالجتهاد، العامة االجتاهات 
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 اإلميان منصلى هللا عليه وسلم   الرسول         ات  باع
 الدعاة  وأخالق الدعوة أسس
 والتعديل اجلرح أصول
 املرام بلوغ شرح األانم إعالم
 وحكمها  والتعديل اجلرح ألفاظ
 والصحيحني  جامعه بني  واملوازنة التمذي اإلمام
 واستنباط  تفسري: األحكام آايت 
 وتعتمر  حتج كيف  تعلم

 الكتاب  أم الفاحتة سورة تفسري
 القرآن  وعلوم التفسري

 صلى هللا عليه وسلم  النيب عهد يف  وتوثيقه  الكرمي القرآن مجع
 صلى هللا عليه وسلم األانم سيد أحاديث من اإلسالم جوامع
  اإلميان من الرسول صلى هللا عليه وسلم حب
 اإلسالمي الفقه يف والعمرة احلج
 ( الكويتية الفقه ملوسوعة  خاص  حبث) احلج
 والعمل  العقيدة يف  وأثره الصحيح الواحد خرب

 ( العبادات ) النبوي احلديث يف تطبيقية دراسات 
 (املعامالت ) النبوي احلديث يف تطبيقية دراسات 
 (واجملتمع  األسرة ) النبوي احلديث يف منهجية دراسات 

 اإلسالم إىل والداعية الدعوة
 البغدادي  للخطيب احلديث طلب يف الرحلة
 والتحدايت  املطهرة السنة
 التمذي  علل شرح

 الدين  سراج هللا  عبد الشيخ السالم شيخ اإلمام حياة من صفحات 
 األدبية والدراسات  احلديث علم
 القرآن  تفسري  يف وأمهيته املناسبات  علم

 الكرمي القرآن علوم
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 واختالطها  املرأة عمل
 حفظه يف األمة وجهود النبوي احلديث فضل

 الصحيح جامعه يف البخاري اإلمام فقه
 الثالثة  األلف وحتدايت  املسلم فكر

 املعجز وأسلوبه الكرمي القرآن تفسري يف
 النبوي  احلديث ظالل يف

 األدبية والدراسات  الكرمي القرآن
 مصدرها  الكرمي والقرآن العلوم إىل تتوجه  كيف
 احلديث  علل علم  أصول يف موجزة حملات 

 األكرب؟ احلج هو ما
 املرأة؟ عن ماذا

 ( الكويتية املوسوعة) الفقهية املصطلحات  من جمموعة
 الكرمي  القرآن تفسري يف حماضرات 
 القرآن علوم يف حماضرات 
 احلديث علم يف ومكانتها املسانيد

 اإلسالم  يف وعالجها  والربوية املصرفية املعامالت 
 وتصديره  احلديثية املصطلحات  معجم

 النبوي  البيان يف والبدائع الروائع مع
 للذهيب  الضعفاء يف املغين

 الكرمي القرآن إبداع من
 والتصنيف  الرواية يف العامة احملدثني مناهج
 احلديث علوم يف النقد منهج
 الفكر  خنبة شرح النظر نزهة

 الربية  خري  سرية من العطرية النفحات 
 التمذي  سنن يف واألدب  النسائي، سنن يف النكاح
 املناسك  يف األربعة املذاهب  إىل السالك  هداية
 اخلاصة الصلوات  يف صلى هللا عليه وسلم النيب هدي
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 الصالح البن احلديث علوم
 للنووي احلقائق طالب  إرشاد

ا العالمة اجلليل والشيخ الكرمي، رمحه هللا تعاىل ورضي عنه، وقد هذه املقالة موجز خمتصر عن هذ          ختاما :
ف احلزن سبيله  عر و   عظمت املصيبة مبوته، انكسفت مشس هذا العامل الرابين والويل العرفاين،  كتبتها بعد أن  

وال جيرب القلب بل لقلوب كثري من املسلمني األمة اإلسالمية كافة،  حمليب حديث احلبيب احملبوب بفقده،  
علمنا مبا أعد احلق جل جالله للعلماء العاملني و  بوفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  الكسري إال عزاءان

                                                                                               واألولياء املتقني، ونسأل هللا تعاىل أن حيشران معه، وجيعله لنا قائدا  وشفيعا  يوم القيامة، إنه سبحانه مسيع 
 قريب جميب الدعاء.

 وكتبت 
                                ر سة يف كلية الشريعة جبامعة دمشق د.راوية نور الدين عت املد
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