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 الشيخ عبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداني

 مشاركة زوار: ابنة الزهراء

 اسم الشيخ ونسبه: 
حني يقصد املرء ترمجة الشيخ رمحه اهلل حيار فكره مباذا يصفه؟! وهو الذي بات نظريه أندر من 
الندرة يف عصر مل يعد يربع فيه املختصون ضمن أكثر من اختصاص، فقد مجع شيخنا بني علمي 

؛ فأنتج فطرًا جاًدا ودعوة نشطة مزودة حبسن االقتداء بسيد البشر صلى اهلل عليه الشريعة واللغة العربية
 ...وسلم ومن املسلم به بني أهل العلم والفضل

 ،الرمحن بن حسن حبنكة امليداين هو: أحد أعالم هذا العصر املميزينالعالمة اجلليل األستاذ عبد 
 ـاهلل شرفًا وعزًّا ـ زادهوهو الدمشقي نسًبا امليداين حيًّا الشافعي مذهًبا نزيل مكة املكرمة

 .واستعمله يف نشر العلم والدعوة، ونصرة احلق وإعالء كلمة اهلل ،وهو ممن أفاد اهلل بعلومه
 مولده ونشأته: 

/ للميالد يف بيئة غزيرة العلم تنبع 5291// للهجرة املوافق 5431/ ملنا رمحه اهلل تعاىل سنةلد عاو 
بالعطاء، اعتىن به والده العالمة العالمة اجلليل حسن حبنكة امليداين رمحهما اهلل تعاىل؛ فأخذ بيده غرسة 

 ،عم يف مدرسة التوجيه اإلسالميوترب  ،طيبة لتنمو يف أرض الصالح وسقاه من علوم الشريعة والعربية
حني شرع يعلم فيها، وما لبث أن هّيأ له اهلل عز وجل حتصيل  بدأت زهور العلم واملعرفة تتفتححيث 

مث قفل راجًعا أدراجه إىل دمشق  ،األزهر مرفقة بإجازة يف التدريس الشهادة العاملية من كلية الشريعة يف
ر الناضجة، ومت اختياره عضًوا يف هيئة البحوث بوزارة الرتبية فغدت شجرة العلم حمملة بالثما ،الشام

ومديرًا عاًما للتعليم الشرعي يف  ،وعني مدرًسا يف الثانويات، وعمل خطيًبا يف مساجد دمشق ،السورية
 سس عدة مدارس شرعية يف مدن سوريةسورية وأ

 وترحاله ونشاطه العلمي والدعوي ومؤلفاته:  هحملة عن حل
/ للميالد حيث أقام يف الرياض أستاًذا يف جامعة أم 5291إىل ما بعد عام:/ مكث يف دمشق

ان عضًوا يف جممع الفقه القرى حوايل ثالثني عاًما، وهو أول من أسس مادة الغزو الفكري، وك
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وعضو اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي وعضو اجمللس األعلى هليئة اإلغاثة  ،اإلسالمي
املية، وشارك يف بعض الربامج اإلذاعية السعودية ؛ فقضى بذلك جل وقته يف املنشط اإلسالمية الع

 أمهها: ،واملكره يؤلف كتًبا بنتاج علمي غزير مفيد
ـ العقيدة اإلسالمية وأسسها ـ "ابتالء اإلرادة باإلميان واإلسالم والعبادة"، الذي قال لنا عنه: إنه  

 .يشرح سر الوجود
 التفسري، أمهها: وله مؤلفات عديدة يف 

ـ قواعد التدبر ومعارج التفكر ،وهي مخسة عشر جملًدا، تضمنت تفسريًا للقرآن الكرمي مرتًبا حبسب 
ومع بدء تفسريه للقرآن الكرمي ألف كتابًا وضع فيه قواعد التفسري، مساه: "قواعد التفسري  ،نزول السور

لسور املدنية حىت وافته املنية ،وفارقت روحه الزكية " وأهنى السور املكية، وما إن شرع بااألمثل لكتاب اهلل
وكتب يف علم املنطق كتابًا مساه: " ضوابط املعرفة ،وأصول االستدالل واملناظرة" وله  جسده الطاهر

،يف مقدمتها بصائر للمسلم املعاصر وكتب يف علم البالغة، كتابًا مساه: مؤلفات فكرية موضوعية منهجية
 ."البالغة العربية" 

 وله كتاب "األخالق اإلسالمية، وأسسها" وله دواوين شعرية هادفة، وهي: 
 ،ها املنشدون أناشيد تشحذ العزائم"أقباس "، اليت صاغ من ، "آمنت باهلل"، "ترنيمات إسالمية"

 ومن أروع أبياته: 
 فاتبعه يف احلركات والسكنات      إن كنت يف حب النيب متيًَّما

كانت من خالل بعض مؤلفاته أوالً، وأربع لقاءات به  يف نفسي من آثار اءاتأهم ماتركت تلك اللق
أما الثانية فقد حولت األمر إىل واقع حمسوس  ،ثانًيا، فاملرحلة األوىل شكلت لدينا انطباعات معنوية

وتركت هذه اللقاءات صورًا تتلمح يف الذاكرة ،تنم عن  معاش مطابق ملاعرفناه عنه من خالل كتاباته
 التواضع اجلم الذي تربع قمة أخالق الشيخ رمحه اهلل تعاىل

وها أنا ذا أفرد أسطرًا للحديث عن تلك اللقاءات اليت يعود الفضل فيها لسيدي العامل الرباين الداعية 
األستاذ:" حممد عدنان السقا" حفظه اهلل تعاىل ،وأدام النفع به وجزاه خريًا. مل يكن ليغيب عن كل ذرة 

الشيخ عبد الرمحن رمحه اهلل تعاىل أن هذه الدنيا مؤقتة ،وأن اإلنسان يف مهمة ستنتهي عاداًل أم من كيان 
ولطاملا أرفق امسه بلفظ املرحوم كلما  ،يذكرها لنا ما أمكن باليوم اآلخرآجاًل، وكان ديدنه ربط كل فكرة 



 ابنة الزهراء  الشيخ عبد الرمحن بن حسن حبنكة

 www.naseemalsham.com                                                                        موقع نسيم الشام 3 

 -ت وجهه بإشراقة خاصةصقل -حباه املوىل خفة ظل مع وقار  احتاج األمر ألن ينصح بأحد مؤلفاته
وحلم ،وتؤدة ،وكرم ضيافة، وبديهة حاضرة ؛ ففي إحدى الزيارات كثر إىل حد ما عدد الطالبات ،ومل 
جيدن مكانًا للجلوس، فقال الشيخ ألهل بيته أحضروا كراسي ملن هم كراسي قاصًدا بذلك معىن: 

افة ،وإحساس مرهف ،وعمق نظر ،ورحابة امتاز الشيخ بروح شف )كرأسي(، ومرة قال لنا : لَبنايت لِبنايت
وذات مرة أضفى على اللقاء طابًعا خاًصا مميزًا ،وذلك بتحديد  صدر، وكان يف كل لقاء يزداد ألقاًء ونورًا

 فقال إلحدانا: ، ميزات لبعضنا من خالل أسئلتنا واستفساراتنا ،إىل جانب ما متتع به من فراسة صادقة
؛ فكانت األوىل : أنت اجلريئة اليت بينهنأنت صاحبة املشاكل ،ولثالثة :أنت صاحبة املسائل، وألخرى

  .، والثانية مبا هو مشكل، واألخرية تناقش بثقةتأيت بأسئلة منتقاة بعناية معظمها من كتبه
ومل تكن  وأما النصيحة اليت تكررت على مسامعنا بيانًا وشرًحا: " ال جتعل والءك إال هلل بيانًا وشرًحا "

؛ فيخربنا ابنه الدكتور وائل بسوء دة مرضه لتمنعه من إحياء العلم والعمل بالدعوة كنا هناتفه أحيانًاش
، كان يصارع األمل جبلد، ورباطة جأش   فيؤجل املوعد ريثما تتحسن صحته قليالً  ؛الوضع الصحي للشيخ

 :ميأل الوجدان مبعاين قوله تعاىل حبال تعرتيه اخلشية  ويف ختام كل جلسة يتضرع إىل اهلل تعاىل بدعوات
 ،، وشحنات روحية بليغة األثرنغادر املكان بكنوز علمية مثينة كنا  ()إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء 

 .ومهة عالية متجّددة
ولكن حال األجل دون ، "ضوابط املعرفةيه كتابه : "وعد منه أن نقرأ عل افرتقنا بعد آخر لقاء على

/  9003/ آب / 55فقد التقط أنفاسه األخرية على فراش املرض مع وميض مشس األربعاء: / ، ذلك
 .للميالد يف مقربة اجلورة

فكانت وفاته مصداقًا حلديث النيب صلى اهلل عليه وسلم : " إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من 
مل اختذ الناس رؤوًسا جهااًل ؛ فأفتوا بغري علم العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عا

 .ومن الفنت ما ظهر منها وما بطنجّنانا اهلل منهم،  -فضلوا وأضلوا" 


