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 )إنّ املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم(

 حممود رمضان 
من أكرمين  ديقًا خملصاً، وحمبًا ودوداً.حديث نبوي جتسد بكل ما فيه من معان فيمن عرفته أخًا وفياً، وص

وأتعاهبا ومعسكراهتا، امعية وتوابعها، بآماهلا وآالمها، بنزهاهتا اهلل بصحبته، وشرفت مبرافقته يف السنوات اجل
شاء الباري سبحانه وتعاىل أن حتول الظروف دون اللقاءات اليت كنا ننعم إنه )طارق أمحد الزحيلي(، الذي 

لقًا يف أخالقه وحسن تعامله مع إخوانه وأقرانه، وأعود هبا، ويف كل مرة كنت أتواصل معه أجده يزداد أ
مظهره ولباسه  -اللهم  - إال ح إال وتوافرت فيه.مسات الصال واستعرض الذاكرة فال أجد مسة ووصفًا من

جعله البسطاء أصاًل يف تقييم الرجال، لكن اهلل تعاىل الا ي اْنظُُر ِإىلا ُصوارُِكْم الذي شابه به عامة الناس، و 
اِلُكْم. لاِكْن ي اْنظُُر ِإىلا قُ ُلوِبُكْم واأاْعما  واأاْموااِلُكْم وا

اختاره اهلل سبحانه وتعاىل إىل جواره يف ساحة الشهادة، فتحول من شاب مغمور إىل  17/8/2016ويف 
 خللق، وصار ذكره على كل لسان، فالخالقه ومساته بني اأرف طيب نشر اهلل تعاىل عا  ؛شخص مشهور

ه وأحوال هصفاتأو أصدقائه إال وجتده يذكر من  بلدته وال من قادته وجهاءمن أساتذته وال  حداً أ د جتداتك
وحسبكم أن  .يندر أن جتتمع عند أحد، أشاع اهلل تعاىل له من الذكر ما فوجئ به حىت أهله وأبناء بلدته ما

كثري من العلماء وال األغنياء   حشود مل جتتمع عند تشييع مؤلفة قد تدافعت حلضور تشييعه. ن آالفاً أتعلموا 
وتسمع األلسن تقول: )إن بلدة دير عطية مل تشهد تدافعًا وازدحامًا حلضور  حملسنني وال األمراء املتنفذين.ا

واملقبولني.  معارج احملبني إىل تعاىل له طريقًا سريعًا لريقى به لطارق(، فلقد اختار اهلل هتشييع كما شهدنا
كما ورد يف   –حمبة الناس له، ولن حيبه الناس إال بعد أن ينادي سيدنا جربيل  الذين جتد دالئل ذلك يف

 فيحبه أهل السماء ، مث يضع له القبول يف األرض فيحبه أهل األرض. إن اهلل حيب فالنا فأحبوه -احلديث 
  .يف أدبه مع اخللق، ومسو عالقته مع احلقيف معارج احملبني  ارتقاؤهجتسد 

وإخوانه يتأملون يف السنوات األخرية من حياته ملكابدته املشاق والغربة، فإن لسان حاله اليوم إن كان أهله و 
، اىل يل، لقد فتح يل باب القرب إىل ريبيقول هلم: بل ينبغي عليكم أن هتنئوين للطريق الذي قدره اهلل تع

ول هلم: )يا ليت قومي ه يقلو كنت بينكم، وكأن حالوهتا مل أكن ألجدوهيأ يل ساعات صفاء وأنس به 
جتلت فيه آثار أخالقه الطيبة اليت ارتقت به بني اخللق، قد و يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني(. 

 . تعاىلاحلق ما أرجو أن يكون دليالً على منزلته عند 
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وإن كان  شأنه بني احملسننياشتهر موضع نظرهم وحمبتهم. .. وال مل يكن حمسوبًا من العلماء وإن كان 
بل كان من البسطاء الطيبني يسعى حباجة  .من املسؤولني واملتنفذين .. كما مل يكن سباقًا إىل اإلحسان

بره بوالديه وأهله شأن عجيب .. وله يف عالقاته قد كان له من املساكني ويرتدد على األرحام واملغمورين. ف
عجب .. ولو خضت لك يف أحواله خالل خدمته شأن أمن الوفاء واإلخالص اليت تربطه مع إخوانه وأقرانه 

 .للعلم لعلمت أن شأنه هناك أعجب وأعجب
أحتاج إىل مزيد من الوقت وقد  ،له اليت أكرمه اهلل تعاىل هبابعضاً من خال عرضعندما أ زولولكن العجب ي

الذين  شبابيل وإلخواين من الن تكون نرباسًا ومنهجًا أعسى ، عن حياته كمتكن من عمع صورة أكملأل
ونسوا أن اآلجال مقدرة يف علم اهلل سواء كان يف بيته  أفزعتهم هذه األيام مشكلة االلتحاق خبدمة العلم

، . وهي اخلدمة اليت كانت سببًا يف ارتقاء طارق إىل ما ارتقى إليهوبني أهله أو يف أوروبا أو يف خدمة العلم
 أن أذكر لكم ما يتعلق بوصيته:وحسيب . عندما جعل رضى اهلل سبحانه وتعاىل نصب عينيه

بعد أن تلقى أهله نبأ استشهاده، فتحوا خزانته فوجدوه قد جهز لنفسه كفنًا وبداخله وصيته اليت كتبها من 
.. وهي مؤلفة من مخس صفحات، وفيها بنود تعد عادة تقليدية فيمن جتاوز مرحلة  2014شهر نيسان 

لكن هناك ما جيدر الوقوف عنده من ه عندما يتيسر .. الشباب .. منها رد احلقوق إن وجدت، واحلج عن
 ينود وصيته. ومنها:

ن يكون أكل ما خيشاه فإن  أنه ال خيشى املوت ولكنه خيشى ما بعد املوت عند لقاء اهلل عز وجل، ولذا  -
 سبباً يف إيذاء أي إنسان.

 .كافياً لعدم تغسيله وتكفينه  سبباً أن يغسل ويكفن حىت ولو انتقل يف ساحة الشهادة، فإنه ال يعد هذا  -
 كما مت له(.  -أن يصلي عليه أقرب الناس إليه )وهو الده حفظه اهلل وزاده صرباً  -
 أن تكون تربية بنته وابنه تربية اسالمية خالصة. -

 ن يكون عبد اهلل املقتول ال عبد اهلل القاتل.أ، بكما بني أنه اختار تنفيذ وصية رسول اهلل 
ت اهلل تعاىل خالل خدمة العلم، وأكرمين اهلل تعاىل حبفظ القرآن خالل هذه الفرتة، وعرفت وكان يقول: عرف

فقد كان لسانه ال يفرت عن ذكر اهلل .. وعندما لقيته يف قلت:  لذكر والعبادة خالل خدمة العلم؛لذة ا
يتمكن فه على أنه ال جملس عزاء عمه الدكتور وهبة رمحه اهلل كان لسانه ال يفرت عن الذكر مع أنه أبدى أس

 اخلدمة. أثناء ا كمكنه أن ينجزه يفمب من القيام
به كان يبحث عنه مباحاً غري  اء الذي يريد أن يتوضأاملورعه يف تناول ما يأتيه من طعام ملفت للنظر، حىت 

 حمرز.
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.. ويف األعياد  إن جاء إىل أهله إجازة .. استأذن والديه ليزور أرحامه .. وتردد على بعض األرامل والفقراء
. مث كمضي بقية وقته مع يدخل على قلوهبم الفرحة والسعادةلحبسب قدرته على الصغار  ةيوزع املبالغ البسيط

ويف املساء يستسلم مع األهل للرقاد لكن عندما يستيقظ والده للتهجد جيد طارق واقفًا متهجدًا قد  أهله.
 .سبقه إىل غايته

من أشخاص ال يعرفهم فيقول قائلهم: أحببت التواصل  تالايرده اتص ماوسعادة األب بابنه تزداد عند
معك ألشكرك على ما ربيت عليه ابنك طارق .. تيسريه ألمور الناس .. سعيه يف خدمتهم .. حمبته هلم .. 

 أحوال مل جندها عند أحد غريه.
ر اتصال له معي قبل أيام خ. وقد كان آامتد الزمنمهما  مودة ال ينقطع مه هبتربطمع إخوانه الذين  وفاؤه

وأرسل يل هذه الرسالة من رقم ال أعرفه: )أنا طارق الزحيلي حبيت امسع صوتك( وكم كنت أسر  قليلة.
ني يل اليوم .. أننا حنن تب شدة وامتحان. لكنيف  دو أنهفيما يبأنه كان من رغم على البدعائه يل 

خبطى  فسار حنو النجاح والفوز -ته احلقيقة بصري  بعد أن شاهد بعني -أما هو فقد شق طريقه  .ناملمتحنو 
ثابته وطريق واضحة العامل .. يقول بلسان احلال كما قال ذاك الصحايب: )عزفت نفسي عن الدنيا وكأين 

 أرى عرش ريب بارزاً(.
ورغم أنه كان من املتفوقني يف دراسته، فإنه كان من املسارعني يف تقدمي يد العون ألقرانه، وحسبكم ان 
تعلموا أنه كثريًا ما يقول يل: أنا أسأل اهلل تعاىل لك دائمًا أن يوفقك لتسبقين وتتفوق علّي .. وليت هذه 

 األسطر القليلة توفيه شيئاً من حقه علي .. وأسال اهلل تعاىل ان جيزيه عين خري اجلزاء ..  
 أختم بكليمات أتوجه هبا إىل والديه خاصة وأهله عامة: 

 ملتاعبه اليت كان يكابدها خالل خدمته، فقد ودّع املتاعب اليوم إىل غري رجعة. إلن كنتم تتأملون
 .إن شاء اهلل فائزاً سعيداً إىل أهله وذويه  فإنه قد عاد لغيابه عنكم والتحاقه باخلدمة. ن كنتم تتأملونولئ

 .ولئن كنتم تتأملون لعدم التمكن من رؤيته وجمالسته فإن اللقاء قريب
 -الذي كم وكم كان يناجيه يف ليايل األنس يف خلواته  -يوم بني عودته إليكم ولقاء ربه ولو خريكمتوه ال

 الختار لقاء ربه .. 
  أمل يقل سيدنا بالل يف ساعته األخرية: غداً ألقى األحبة .... حممداً وصحبه؟

  رمحه اهلل وعمعنا به يف دار كرامته.
 
 


