من مواقف اجملاهد حسن حبنكة رمحه للا

الشيخ عبد الرمحن حبنكة امليدان

من مواقف الشيخ اجملاهد حسن حبنكة رمحه هللا -1-
خروجه مع الثائرين ض ّد فرنسة:
وانطلقت الثورة السورية على االستعمار الفرنسي عام (1925م) وكان له يف هذه األثناء
غرفة للتعليم والتعليم يف جامع ابب املصلى ،وكان من ُمالزميه للطلب آنئذ الشيخ (حممد أبو
لده الدكتور
كامل اخلطيب) وهو رجل صاحل وطالب علم من األردن من قربة امسها (سال) و ُ
(حممد اخلطيب) الذي عني وزيراً لألوقاف ،بعد الشيخ (عبد الستار السيد) يف حكومة
الرئيس (حافظ األسد).
وكان أيب يف هذه األثناء يقرر للشيخ (حممد أيب كامل اخلطيب) بعض كتب العلم،
ورصاص جنود الفرنسيني يتساقط على سطح اجلامع قريباً من ِ
جملسهما.
مث دبّت احلماسة يف قلبه فعزم على اخلروج اثئراً مع الثائرين ض ّد فرنسة ،جماهداً يف سبيل
للا ،وحلق جبماعة حممد األمشر الذي كان من أفذاذ اجملاهدين وشجعاهنم ،مع صالح وتقوى
وذكر ،وكان من شجاعته هجومه على الدابابت الفرنسية بنفسه غري هيّاب ،وقد ذكر من
كان معه بطوالت اندرة له ،وكان من اجملاهدين أبطال خملصون.
وملا شهد أيب ما عليه حال بعض الثوار اليت ال ترضي ،ورأى أن طريقتهم ال تؤهل
للنصر ،ورأى أن شوكة املستعمر قد اشتدت ،قرر اللجوء إىل األردن ،فذهب إىل األردن
متخفياً ،وأقام فيها ،وأخذ يتابع رسالة التعلم والتعليم ،والدعوة إىل للا والوعظ واإلرشاد.
من كتاب :الوالد الداعية املريب الشيخ حسن حبنكة امليدان قصة عامل جماهد حكيم
شجاع (بقلم ولده عبد الرمحن حبنكة امليدان).ص 50
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من مواقف الشيخ اجملاهد حسن حبنكة رمحه هللا -2-
ويف أحد األايم مسعنا أ ّن جمموعات من الشباب املسلم يطوفون على مساجد املدينة،
ويدعون الناس إىل االجتماع ضحى ٍ
غد يف مسجد بين أميّة الكبري ،للخروج مبظاهرة احتجاج
اإلسالمي يف دمشق.
السلطة احلاكمة ،بقيادة علماء الدين
ض ّد ّ
تصرفات ّ
ّ
التجمع ع ّدة آالف من الناس ،ويف مق ّدمتهم مجاعة (كتائب حممد).
واستُدرج إىل هذا ّ
حيرضون مجاهري
السريّني كانوا ّ
مث ظهر لنا فيما بَعد أن عناصر من خمابرات الدولة ّ
املسلمني على حضور هذا االجتماع.
ويف صباح اليوم التايل ،يوم موعد االجتماع ،وعقب انفضاض الدرس الصباحي الذي
الضحوة ،جاء الشيخ حممد القامسي
حّت ّ
كان يعقده الوالد اإلمام يوميّاً بعد صالة الفجر ّ
كما أخربن هو وأبلغ أيب عليه رمحة للا خبرب االجتماع يف مسجد بين أميّة ،واستشاره بشأنه،
فقال رمحه للا" :ليس هذا هو الطريق" وضرب له مثالً عاميّاً معروفاً" :احلجر مبطرحه
خف وزنه ،وسهل التصرف به.
قنطار" أي :فإذا فارق مكانه ّ
وحوايل الساعة التاسعة صباحاً حضر إىل دار والدي رمحه للا قادة التجمع اإلسالمي

يومئذ ،كالشيخ أمحد الدقر ،والدكتور حممد أمني املصري بعزم الذهاب إىل اجلامع األموي
املتحمسني ضرورة احلضور.
لقيادة املظاهرة االحتجاجية السلميّة ،بعد أن زيّن هلم بعض ّ
وتوالت االتصاالت اهلاتفية من اجلامع األموي ابلوالد اإلمام تستحثّه للحضور هو ومن
متعمماً حمسوابً من طالب العلم ،وهو يف احلقيقة
عنده من العلماء ،وكان املستحث رجالً ّ
من خمابرات الدولة.
ورفض الوالد اإلمام عليه رمحة للا ورضوانه املشاركة يف هذا األمر رفضاً اباتً ،فأخذ
لكن أيب رمحه للا
الدكتور حممد أمني املصري ومعظم القادة احلاضرين ّ
يرجحون املشاركةّ ،
أبدى يف هذا املوقف عزم احلازم املستب ّد وقال هلم:
هل أنتم الذين دبّرمت هذا األمر وأعددمت له ع ّدته؟
ومريديكم للدعوة إليه؟
هل أنتم الذين بعثتم طالبكم ُ
قالوا :ال.

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

من مواقف اجملاهد حسن حبنكة رمحه للا

الشيخ عبد الرمحن حبنكة امليدان

أتخذ ُك ُم الدولة ِجبُرم القيام بثورة
فقال هلم :وما يُدريكم أنه ّ
صنع لكم ،حّت تُقتلوا ،أو ُ
فخ ُ
مسلَحة .أنتم بني خيارين:
ّإما أن أحبسكم عندي هنا يف البيت ،وإما أن تنصرفوا إىل بيوتكم ،وال أمسح ألحد
منكم ابملشاركة يف هذا األمر ،إ ّن املسلمني حباجة إليكم ،فال مت ّكنوا أعداءكم منكم.

وانصرف القادة الفضالء إىل بيوهتم ،وحتققت فراسة الوالد اإلمام عليه وعليهم مجيعاً
رمحه هللا ورضوانه فقد كان األمر كما ق ّدر.
السلطة نفسها هي اليت أوحت هبذا االجتماع ودبّرته ،واشرتكت
لقد ّ
تبني فيما بعد أن ّ
السرية ابلدعوة إليه.
بعض أجهزهتا ّ

من كتاب :الوالد الداعية املريب الشيخ حسن حبنكة امليدان قصة عامل جماهد حكيم
شجاع (بقلم ولده عبد الرمحن حبنكة امليدان).ص 234
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