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إل
رسائلهم ي
شيوخي من آل حقي:

علوان ،عدانن ،خاشع ...وغريهم
مجيعا
أحسن هللا إليهم ً

وآبخره

لقاء مع الشيخ الدكتور أمحد معاذ بن علوان حقي حفظه هللا
ورسائل املال إبراهيم الزفنكي رمحه هللا

إعداد وتقدي

حممد خري رمضان يوسف

 1442هـ
2

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
ِ
بصحبة األوفياء العاملني منهم ،والصالة
علي
احلمد هلل الذي رفع درجات العلماءَّ ،
ومن َّ
ِ
سار على هنجه من العلماء والدعاة ،وبعد:
والسالم على نبيه حممد ،وعلى من َ
آداًب يف السلوك
فقد صاحبت شيخي (علوان حقي) رمحه هللا بضع سنوات ،واستفدت منه ا
كثريا يف قرية (حلوة) حيث تكية آل الشيخ إبراهيم حقي ،القريبة من
وتربية ،وترددت عليه ا
بلديت (القحطانية  -تربه سيب) ،ويف منزله مبدينة القامشلي .وكان يقربين ،وخيصين أبخبار
املربزين واملؤثرين ،ويساندن
كثريا ،ويذكر يل أحوال جمتمعنا اخلفية ،ورجاله َ
وأسرار ،وينصحين ا
علي أن أكون أحد خلفائهم يف الطريقة (يعين الوكالء،
يف مسرييت الدعوية ،ويثق يب ،فقد عرض َّ
املفوضني) ،وكنت قريباا من اخلامسة والعشرين من عمري ،فاعتذرت ،كما اعتذرت له من قبل
و َّ
سلوك الطريقة ،واتفقنا على أن الطاعة جتمعنا ،واملعصية ِ
تفرقنا.
وتعرفت عن طريقه رمحه هللا على آخرين ،من العلماء والوجهاء ،ومن بينهم إخوانه وأوالده،
وخاصة أخاه الشيخ عدانن ،الذي راجع يل أول كتاب ألفته ،وغمرن كذلك بنصائحه العلمية.
درسين مادة الرتبية اإلسالمية عندما كنت طالباا يف اثنوية عربستان،
وأخاه (خاشع) ،الذي َّ
حمبوًب.
فقد عرفته قبلهما .وكان متو ا
اضعا ا

وأخي احملب الشيخ (أمحد معاذ) ولد شيخي علوان ،أكثر من صاحبته من آل الشيخ ،فقد
عقودا من الزمن ،يف بالد احلرمني خاصة ،مث يف تركيا ،فكان نعم األخ ونعم
معا ا
طالت صحبتنا ا
الصاحب الويف.
ويف سنوات الغربة مل أنسهم ،فراسلتهم وراسلون ،وبثثت هلم أشواقي وحنيين إىل صحبتهم
وجمالسهم وآداهبم .وراسلون كذلك ،واحتفظت برسائلهم كلها.
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علي غياب رسائل شيوخي
وعندما أهديت مكتبيت وأوراقي كلها ،حىت ذكراييت اخلطيةَّ ،
عز َّ
فصورهتا من دون الرسائل كلها ،على أمل أن أعتين هبا ،وأنشرها يف يوم من األايم ،فإهنا
عينَّ ،
أمجل ذكراييت ،وأقرهبا إىل قليب.
عددا هي رسائل الشيخ عدانن رمحه هللا ،فقد عرف حيب للعلم ،ومطالعايت املستمرة،
وأكثرها ا
وكلَفي ًبلبحث والتأليف ،فكان يدبِج رسائله إيل ،ويسبِك عباراهتا ،وحيليها ًبآلداب واألشعار
وأقوال أهل العلم..
وما وصلين من رسائلهم كان أثناء وجودي يف بالد احلرمني ،بني األعوام  1402حىت حنو
 1415هـ ،حيث انتشر الربيد اإللكرتون ،وسهل االتصال ًبلوسائط اجلديدة.
وبعد استقراري يف (إستانبول) ،اشتقت إىل تلك الرسائل ،وقد تويف األجلَّة من أصحاهبا،
تذكريا يل ،ووفاء لشيوخي وأساتذيت ،رمحهم هللا.
فأحببت إحياء ذكرها ،وجتديد العهد هبا ،ا
وقد قدَّمت أمام رسائل كل منهم ترمجات هلم ،مع إشارة إىل حمتواها ،ووضعت بعدها رسائلهم
خبطوطهم ،مرتبة حسب اتريخ إرساهلا ،ويف آخرها رسائل املشايخ :عبدالقادر ،كالل،
عبدامللك ،ايسر ،رافع .مث ترمجة ألخي وشيخي أمحد معاذ حقي ،مع لقاء جديد معه ،عن
معا يف الرايض.
ذكرايته ،وأحواله ،ونظرات له ،حيث مل أجد له رسائل عندي ،فقد كنا ا
وذيَّلتها بصور لرسائل العامل اجلليل املال إبراهيم الزفنكي رمحه هللا ،فلقد كان له فضل علي
فقيها متمكناا.
كذلك .وكان ا
وال شك أن الرسائل الشخصية حتتوي  -من بني ما حتتوي  -على أمور شخصية آنية ،قد ال
حيسن ذكرها ،وال يكون إبرازها مناسباا ،وإن كانت قليلة ،واألفضل أن تبقى خاصة أبصحاهبا.
ولكن هكذا هي الرسائل ،فال ختلو من هذه األمور ،وتُنسى مبرور الزمن ،بعد فوات أواهنا.
واحلمد هلل على تيسريه وتوفيقه.
حممد خري يوسف
إستانبول
رجب  1442هـ
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علوان ابن شيخ إبراهيم حقي العلواين احلسين
(1412 – 1346هـ = 1991 – 1927م)

هو أســتاذي القدير ،وشــيخي اجلليل ،العامل املريب علوان ،ابن شــيخ إبراهيم حقي ،ابن حســني
العلوان .حسيين النسب ،شافعي املذهب.
ت من قض ــاء ِس ـ ت تريت برتكيا .درس االبتدائية يف مدرس ــة الفال ًبملوص ــل.
والدته يف قرية ًب تس ـَر ت
ترىب يف بيــت علم وتقو  ،وكــان أول مــا تلقَّى عن والــده العــامل الــداعي النبيــل ،وترعرع على
الصدق والعبادة واألمانة منذ نعومة أظفاره.
درس
حصل على الثانوية الشرعية ،مث اإلجازة من كلية الشريعة جبامعة دمشق عام 1384هـ ـَّ .
يف بالد احلرمني بضـ ــع سـ ــنوات .وملا تويف أخوه األكرب الشـ ــيخ حممد زكي رمحه هللا ،الذي كان
يش ــغل منص ــب والده يف مش ــيخة الطريقة النقش ــبندية ،جلس الش ــيخ علوان مكانهَّ ،
وتوىل أمر
التكية من بعده.
وسـ ـ ــكنه بقرية حلوة ،اليت تبعد عن مدينة القامشـ ـ ــلي  20كم .وقد بقي يف املشـ ـ ــيخة من عام
عاما تقريباا.
1412 - 1392هـ أي عشرين ا
صـ ـ ـى أخبارهم.
وكان رمحه هللا يعمل خالهلا جبد ونشـ ـ ــاني دائبني ،ويهتم أبمور املسـ ـ ــلمني ،ويتق َّ
ويس ـ ــتاء للواقع ِ
املر الذي يعيش ـ ــه املس ـ ــلمون ،ويعزو ذلك إىل بعدهم عن اإلس ـ ــالم ويقولَّ :
إن
اإلسـ ـ ـ ــالم سـ ـ ـ ــيال منيع وحصـ ـ ـ ــن حصـ ـ ـ ــني للوقاية من مجيع األدواء املادية منها واملعنوية .وكان
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يتحلى ًبلصــرب وســعة الصــدر ،ويعامل الناس ًبللطف واحللم ،فاكتســب ودهمو ويكره اإلطراء
واملـدي يف وجهـه ويقول :ذو الوجهني ال يكون وجي اهـا عنـد هللا .وإذا مـا مـدحـه أحـدهم قـال:
خريا مما يظنون ،واغفر يل ما ال يعلمون.
َّ
اللهم اجعلين ا
جم التواض ـ ـ ـ ــع يف كل أحواله ،حىت أض ـ ـ ـ ــحى ذلك س ـ ـ ـ ــجية له .ويكثر من ترديد حديث
وكان َّ
ِ
ِ
اعف عمن ظلمك".
رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم" :صـ تل َمن قطعك ،وأعط من حرمك ،و ُ
ويقول يف التص ــوف :ينحص ــر التص ــوف يف هذه الكلمات :أن تنص ــف الناس من نفس ــك وال
آيسا.
تنتظر إنصافهم ،وتبدي هلم شيأك وتكون من شيئهم ا
وآتليفه هي :نظام احلاالت يف أحوال الرتكات (ًبالشـرتاك مع الشـيخ حممد نوري الديرشـوي)و
تقدمي املال يوسـ ـ ـ ـ ــف يعقوب ،سـ ـ ـ ـ ــرية والده الشـ ـ ـ ـ ــيخ إبراهيم حقي (خمطوني) .وكتب عن اتريخ
األســرة العلوانية الزيبارية مبشــاركة شــقيقه عدانن ،وشــر قصــيدة الشــيخ إبراهيم حقي املوصــلي
جديدا على تراجم النقشبندية.
شرحا ا
يف نظم أمساء مشايخ الطريقة النقشبندية (خ) ،وكتب ا
وقد صحبته منذ أول دراسيت اجلامعية سنة 1395ه ـ ــ ،حيث زرته بصحبة صديقي عبدالرمحن
حميي الدين أمحد ،يف قريته "حلوة" .وسـ ـ ـ ــأل عن دراسـ ـ ـ ــيت فقلت :الشـ ـ ـ ـريعة .فتهلَّل وجهه أَّا
واندرا
هتلل ،وذلك أن كنت األول والوحيد الذي سـ َّ
ـجل الشـريعة من بلديت .وكان شــيئاا غريباا ا
كثريا..
أن يسجل املرء يف هذا التخصص!! مث
ُ
ترددت عليه ا
ومل أدرس عنـده شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئاـا من العلوم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعيـة ،بـل كـان ترددي عليـه يف جمـالس العلم والوع
كثريا على الكتابة،
واآلداب والنصـ ـ ـ واإلرشـ ـ ــاد ،وكان يراجع يل بعض ما أكتب ،ويشـ ـ ــجعين ا
وكتـب مقـدمـة لكتـايب األول "اخلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بني الواقع والتهويـل" يف طبعتـه األوىل ،الـذي بـدأت بـه
ســنة 1398هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وصــدر عام 1404هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .وأهديت إليه أول كتاب حققته" :احلذر يف أمر
مطبوعا..
اخلضر" للمال علي القاري ،وصدر
ا
تتلمذت عليه من غري تص ـ ـ ــوف ،فلس ـ ـ ــت بص ـ ـ ــويف ،وإن كنت حمباا لص ـ ـ ــفاء القوم ،وس ـ ـ ــلوكهم
الرتبوي الصـ ــحي  ..بل كان العهد الذي بينه وبيين كما ذكرته يف املقدمة هو" :الطاعة جتمعنا
واملعصية تفرقنا".
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ونلت من يديه إجازة عامة تصـل يف سـندها إىل اإلمام النووي رمحه هللا ،ومنه إىل أمري املؤمنني
أيب احلسـ ـ ــن علي بن أيب طالب رضـ ـ ــي هللا عنه .أفدت منه ،واسـ ـ ــتفدت من أسـ ـ ــلوبه الرتبوي،
الذي اتسم ًبلرفق واللني والكلم الطيب ،واحللم والوجاهة والسداد.
أحدا ،وال يسم ًبلغيبة عنده ،وهذا طوال ما رأيته..
وكان ال يغتاب ا
وأكثر ما رأيت عليه من هم وقلق أثناء أحداث محاة بس ـ ـ ـ ــورية ،فكان واس ـ ـ ـ ــطة خري يف اجلزيرة
الفراتية ،يراجع الدوائر احلكومية األمنية من أجل بعض شباب اجلزيرة إلطالق سراحهم ،وكان
يتكفل بعض ـ ـ ــهم ،فقط إلطالق س ـ ـ ـراحهم ،ويدعو هلم ليل هنار .وقد رأيت من فض ـ ـ ــله وتقواه
الكثري .ورأيت له كرامات بعيين ،فرمحه هللا رمحة واسعة ،وأجزل مثوبته يوم الدين.
وترمجته يف كتايب "تتمة األعالم" أوسع منها هنا ،وهذه خمتصرة منها.
***

***

***

ورسـ ـ ـ ــائله رمحه هللا تدل على ود ورأفة وحمبة زائدة يل ،وفيها أدب الشـ ـ ـ ــيوخ الكبار ،ونصـ ـ ـ ــائ
غـاليـة ،كمـا يلمس فيهـا حنو اآلًبء ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفقـة العلمـاء األوليـاء ،مع طمـأنـة على أحوال أهلنـا
ـغارا ،وإيراد أخبار مجيلة عن ابنه أخي الش ـ ـ ـ ـ ــيخ عبدامللك ،وبيان
هناك ،وقد تركت ا
أوالدا ص ـ ـ ـ ـ ـ ا
رسائل له خطوني بقلمه ،حفظه هللا.
حمبته يل ،وعلى
َ
ومن األمور الشـ ـ ــخصـ ـ ــية فيها سـ ـ ـؤال الشـ ـ ــيخ عن أحوايل يف مرض أصـ ـ ــابين هناك ،فكان دائم
الس ـؤال عن ص ــحيت ،مث قلقه على ولده أمحد معاذ ،فقد بدت عليه أعراض مرض الكلى وهو
سطورا منه.
بعيد عن أبويه ...ويف اثن رسالة له أمر شخصي جدًّا بيَّضت ا
وهي مخس رسـ ـ ــائل فقط ،آخرها رسـ ـ ــالة فيها جواب عن سـ ـ ـؤال شـ ـ ــرعي يف مسـ ـ ــألة َفرضـ ـ ــية،
وبعضها غري مؤرخة.
وكل ما هو مؤرخ منها يعود إىل عام  1402هـ ،العام األول من غربيت ،فكان يشد من أزري،
وخيفف من وقع آاثر البيئة اجلديدة علي.
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إيل عن ولدي البكر زبري" :وجاءن مرة احملروس زبري ،وقد مازحته
قال رمحه هللا يف رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة له َّ
يقر عينك
كعهدك أايم كنت عندان يف الدار ،وأان معجب هبذا الطفل ،أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل هللا تعاىل أن َّ
به".
ـحا رمحه هللا" :وأنت طالب علم ،فحذار أن تفوتك نكتة علمية ،أو مسـ ــألة دقيقة،
وقال انصـ ـ ا
فأنت يف طلبك العلم إمنا تتعبد هللا يف ذلك."...
وقد زار الرايض بعدها أبعوام قليلة ،وبقي حنو ش ــهر أو أكثر ،وكنت والش ــيخ معاذ يف س ــكن
جـامعي واحـد بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الرايض ،ومعنـا األخ احلبيـب عبـدامللـك ،فكنـت أر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخي اجلليـل
كثريا ،وأأتدب بــه ،وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيــد من علمــه اجلم ،ومن
وأرحــب بــه كــل يوم تقريباـا ،وأجلس إليــه ا
وصاايه ،وتنبيهاته ،وحتليالته لألحوال السياسية واالجتماعية ،ونظراته الثاقبة واحلكيمة.
رمحـه هللا تعـاىل ،وأجزل مثوبتـه ،وجزاه عين خري مـا ززي بـه عبـاده املؤمنني ،وجعـل اخلري والربكـة
يف ذريته.
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عدانن ابن شيخ إبراهيم حقي العلواين احلسين
( 1436 – 1349هـ) ( 2015 – 1931م)

والدته يف قرية (تل أبو ظاهر) من أعمال املوصل .يف عام  1356هـ انتقلت أسـرة شيخ إبراهيم
حقي إىل منطقة القامشلي وسكنت قرية حلوة .انتسب إىل معهـد التـوجـيه اإلسـالمي لصاحبها
العالمة حـسن حبنكة امليـدان .مث درس يف كـلية الشـريعة والقـانون جبامعة األزهـر يف القاهرة،
ـذيعا يف القسم الكردي
وختـرل فيها عام  1385هـ .وخـالل فـرته الدراسـة ًبجلامعة عـمل م ا
ًبإلذاعـه هناك .درس على والـده العلـوم الشـرعية واللغـوية والعقـلية حسب منـاهج حلقـات
ودرس يف املعـهد العلـمي علوم القرآن وعلوم اللغة .وسافر إليها
املشـايخ .سافر إىل بالد احلرمني َّ
مصححا يف جريدة (اجلزيرة) ًبلرايض ،وهو الذي دلَّين عليها ألعمل فيها
مرة أخر وعمل
ا
مصححا كذلك .ومنذ عام  1401هـ تفـرغ للـدروس الدينية والـوعـ واإلرشـاد يف املسـاجـد
ا
واإلصال بني الناس .ويف عام  1411هـ أشـرف على اثنوية الفاروق الشرعية ،التابعة آلل
حقي مبـدينة القـامشـلي ،وتسلم مشيخة الطريقة النقشبندية مدة بعد وفاة أخيه الشيخ علوان،
رمحهما هللا.
أحد جبال العل ِم والثقافة يف اجلزيرة ،بل يف
وقد ذكرت يف كتايب "سالم من جزيرة منسية" أنه ُ
بلده ،وأنه أتقن علوما كثرية .وكان بيتهُ ملتقى ِ
الناس من طبقات عدَّة ،على َّ
أن مهَّتهُ كانت يف
العلم ،وله عشق يف الكتاب وتفنن يف جتليده ،ومهارة يف جتميل مكتبته وتزويدها ًبملراج ِع
املهم ِة مبا ال يوصف .وإذا طُر موضوع أعطاه حقَّهُ من البيان والتوضي  ،نقالا وعقالا.
والكتب َّ
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علمه ِ
بكل معناه ،فكان إىل ِ
ًبلفقه وعلوم ِ
لقب "عامل مشارك" ِ
القرآن واحلديث،
وهو يستحق َ
حنواي ماهرا ،وشاعرا انظم ا ،له كتاب مطبوع يف العروض أبوض ِ ما يكون هذا الفن ،عنوانه
ًّ
"املفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر" ،مع حف ِ أشعار و ِ
اطالع على فنون عديدة.
َّ
مرات ،ودلَّين على أماكن ِ
عيوبه اللغوية
وقد راجع يل كتايب األول "اخلضر بني الواقع والتهويل" َّ
أن نثره وبالغته األدبية قد تفوق مجيع مهار ِ
اته العلميَّة األخر  ،فهو كاتب وانثر
َّ
ُ
خاصةا .على َّ َ ُ
َ
ِ
تبادل هبا مع طائفة كبرية من العلماء والباحثني.
مرتسل ماهر ،له
رسائل علميَّة َ
ُ
ِ
أحاديث
جمموعة
لد اهلادي" و" عُدَّة الباحث :دراسة لبيان درجة
وله كتب مطبوعة ،منها "مو ُ
َ
نبوية شريفة وبيان أسانيدها" يف ( 860ص) ،و "الصوفية والتصوف" ،ومؤلَّفات خمطوطة،
ومذكِراتِ ،
ومقدمات وتقار ُير لكتب عديدة ،ومقاالت مل جتمع.
فاحلمد
وصر يل أبنه ال ضي يوم إال ويذكرن فيه ويدعو يل!
وكان يذكرن ًبخلري عند الناسَّ ،
ُ
هللِ على ِ
فضله وإحسانه.
قادرا على املشي .ويف أحداث سورية األخرية والثورة على الطغاة
وقد َ
هرم رمحه هللا ومل يع تد ا
انتقل إىل تركيا ،وتويف يف إستانبول يوم  3شعبان  1436هـ 2015 ،م ،ودفن عند إخوانه يف
قريتهم (حلوة) .رمحهم هللا تعاىل.
***

***

***

أما رسائله فإهنا حقًّا رسائل علماء! ففيها العلم النافع ،واألدب العايل ،واللغة الفصيحة،
والنص والفائدة.
القلب ويشر ُ الصدر ،وأثىن على مؤلفايت وحتقيقايت
ذكر يف كثري منها حبَّه يل مبا يُفر ُ
َ
وقد َ
كل ما يصل إليه منها ،من ِ
الشيوخ
األلف إىل الياء! وهو أدب اندر بني
ِ
و َّ
اهتم هبا ،وقال إنه يقرأ َّ
وتالميذهم ،وهو حتبب منه ال يُنسى ،رمحه هللا تعاىل.
ِ
ويصدرها كلَّها بقوله "إىل ولدان البار حممد خري".
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علي أن أكتب إليك لعله يسري إىل نفسك بعض
وقال رمحه هللا يف أول رسالة يل" :كان َّ
الطمأنينة والسلوان ،فال شيء يف الغربة أفر من الرسائل ،وهذا شيء جربته بنفسي ،وعاينته
بشعوري".
وكان زد لذة يف الكتابة إيل ،ويشعر ببهجة ،ودافع قوي للكتابة ..إهنا احملبة اخلالصة!
قال رمحه هللا يف رسالة له من أنقرة ،مؤرخة يف  6رجب  1415هـ:
احملب الويف و َلد
ب َ
"إنين حينما أختلي ًبلورقة ،وتتمكن أصابعي من القلم ،ويكون املخاطَ ُ
الرو حممد خري ،جتود القرحية وتنهال املعان متسابقة ،لتتحول إىل حقائق مقروءة ،بعد أن
كانت يف ُرتوعي كامنة" .مث يذكر ما ينغِص عليه صفاء الذهن وعفوية الكتابة بقوله" :لكن
الذهن ًبجلفاف ،وأتت
انرها ،وآملين أو ُارها ،أصاب
املناسبة اليت اكتنفتين َّ
وشب من حويل ُ
َ
انثيال املعان ًبالنكفاف ،فقامت من دوهنا السدود ،وآذنتين ًبلصدود ،فإن هذه املعان ال
أيتيها الباب ًبالنفتا  ،إال يف حلظات االنشرا وإدًبر األترا ".
ومن مجيل ما كتب وأرسل ،ويذكران بوفاته رمحه هللا ،قوله يف إحد الرسائل:
كنت قد نظمت من قدمي يف هذا املعىن بيتني:
مرددا
خربا يُرو
سأفىن وذكري سوف يبقى فمن ت
وقوال َّ
ا
يع تد ا
ِ
ِ
حممدا
وشف تع أًب الزهر ِاء فينا َّ
سن ذكر ورمحةا
أنلنا إهلي ُح َ
أيضا:
نظما ا
قال :وقد ترمجتها إىل الكردية ا
ِ
كوتن دميين
مبرم ويل انفِ تم ِدميين
أزي
ت
َكسي مبري ديب ت
ت
خوش انف ورمحة
حمم تد ًبيب َزهرا َم ته َد ِري َك ت
بِ َده ت
مه أي خودا ت
وآخرها منظومتان رائعتان خبطه اجلميل ،فيهما وصاايه وبث أشواقه لولدين له :أوالمها لولده
البكر طه ،وبه يكىن ،واألخر لولده قانع.
وقبلهما سرية لوالده رمحهما هللا ،فيه بيان فضائله وأحواله كما علمها أو رآها ،يف ثالث
صفحات.
تبني أنه "صفات مقدمي الربامج اإلسالمية"،
أيضا بيان أبخطاء لغوية لكتاب صدر يلَّ ،
وبينها ا
فقد ذكر الشيخ خاشع رمحه هللا يف إحد رسائله  -كما أييت  -أنه قرأ الكتاب يف أسبوع
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على الرغم من مشاغله ،وأنه نبَّه إىل أخطاء لغوية فيه ،وأنه تسلم من بعد نسخة من مالحظات
يضا عليه.
الشيخ عدانن أ ا
عموما حديقة يف العلم واألدب وحسن الرتسل ،من قرأها عرف معىن األدب ،وقيمة
ورسائله ا
العلم ،وعشق الكتب ،والتعلق ًبلبحث واملطالعة ،وعرف من ورائها فضل الشيخ وغوره يف
العلوم.
وفيها ذكرايت له ،وآراء ،وعالقات ًبلناس ،ونظرته لبعضهم ،وحديث عن كتاًبته ،من مقاالت
وكتب ،وعن مطالعاته.
وفيها تطييب لقليب يف الغربةٌّ ،
وشد ألزري ،وتشجيع على متابعة العلم.
وال تكاد ختلو رسالة له من سؤال عن الصحة ،وتبليغ السالم..
وقد بلغت ( )27رسالة ،أو سبيكة ،عدا كتابته عن والده وولديه.
وكثري منها مرقونة ًبآللة الكاتبة بيده ،وبعضها كتبت بسرعة ،وسائرها كلوحات خبطه الرائع!
عاما ( 1415 - 1402هـ) ،وخال العامان (1415 ،1409
وأُرسلت على مد أربعة عشر ا
هـ) من املراسلة.
وهي ُحتف حملبيه ،مل تنشر من قبل ،ومل يطلع عليها غريي.
رمحه هللا برمحته الواسعة ،وجزاه عنا خري اجلزاء.
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خاشع ابن شيخ إبراهيم حقي العلواين احلسين
( 1437 – 1356هـ) ( 2016 – 1938م)

أســتاذي وشــيخي (خاشــع حقي) أكمل دراســته الثانوية الشــرعية واجلامعية يف دمشــق ،وخترل
من كلية الشريعة عام  1390هـ ـِ .
وعني ِ
مدر اسا ملادة الرتبية اإلسالمية يف مدينة القامشلي منذ
ودرس هناك بضع سنوات.
موجها اختصاصيًّا ،مث قصد بالد احلرمني َّ
عام  1392هـ ـ ،مث كان ا
وقد استقال من الوظيفة عام  1417هـ.
ِ
درسين مادة ِ
بثانوية
الرتبية اإلسالمية عندما كنت طالب ا يف السنة األخرية
وقلت يف ذكراييت إنه َّ
عربستان يف القامشلي ،وأنين قصدته يف منزله بزايرة مع زميل يل بعد انتهاء حرب رمضان .وأنه
دروسا يف جامع زي ِن العابدين ،وشاركته يف إلقاء بعضها.
ألقى ا
وكان إىل جانب علمه ووجاهته فَ ِكه ا ،مشرق الوجه ،مقبالا على جليسه ِ
بكل اهتمامه ،مشارك ا
َّإايه يف فرحه وترحه ،حناانا ،حمبوًبا إىل أبعد حد.
وأنه غدا شيخ الطريقة النقشبندية بعد أخيه الشيخ عدانن.
مث رأيته يف الرايض عام  1429هـ ،فكان على ذلك اخلُ ِلق اجلميل .وقد زادت أعباؤه بعد
التعازي اليت ال تنتهي ،مع دروس دائمة يف املساجد.
املشيخة ،وخاصة الصل َ بني الناس ،و َ
املسجلة
مئات األشرطة َّ
وذكر أنه يعطي دروس التفسري منذ مثان سنوات ،وقد َّ
جتمعت لديه ُ
منه.
ومن مؤلفاته املطبوعة :أحكام احلج والعمرة ِ
وح َكمهما يف الفقه اإلسـالمي ،تعدد الزوجات أم
تعدد العشيقات؟ ،الطالق اترخي ا وتشريع ا وواقع ا.
84

وله حبوث ومقاالت منشورة وخمطوطة.
تويف رمحــه هللا يف مــدينــة القــامشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ،ودفن عنــد إخوانــه يف قريتهم (حلوة) يف يوم االثنني 5
مجاد اآلخرة 13 ،آذار  2016م.
***

***

***

وقد راسـلين وًبدلته الرسـائل يف غربيت ببالد احلرمني ،وبلغ ما أرسـله ( )10رسـائل ،بني األعوام
( 1410 - 1402هـ) ،لكن خلت بعض األعوام من املراسلة.
وخطه مجيل مقروء ،وعبارته فصيحة ،وحديثه سلس ،ومشاعره أخوية صادقة.
وفيها س ـؤال عن األحوال ،وس ــالم ،وتش ــجيع على متابعة العلم ،وحتمل الغربة .مث طمأنة على
األهل هناك ،وذكر حمبته لولدي الزبري واشتياقه لرؤيته.
ويف إحـداهـا أنـه ألف كتـابـه يف (احلج) عنـدمـا كـان يف دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ،يف رحلـة عالل مع أهلـه .ويف
أخر أنه يكتب يف (الصوم) بعده ،مث ذكر أنه توقف بعد أتخر كتابه السابق عن الطبع.
ويف غريها أنه تسلم أول كتابني يل (اخلضر ،ولقمان) ،وهو الذي راجع يل الكتاب األخري.
ويف إحد رسائله األخرية بيان بقراءة كتايب (صفات مقدمي الربامج اإلسالمية) رغم أشغاله،
مع تص ـ ـ ــويبات لغوية ،ذكر أنه مساها "اس ـ ـ ــتدراكات وتص ـ ـ ــويبات ًبلعيون على ما يف ص ـ ـ ــفات
مقدمي الربامج اإلسالمية يف اإلذاعة والتلفزيون".
قال :وذلك جرااي على سنة القدماء من املؤلفني رمحهم هللا تعاىل ،وملا فيها من الطرافة وإدخال
األنس على النفس!
وحديث له يف رسالة عن ش يف األمطار ،وبرد قارس وثلج ،مث عن صيف قائ ..
ويقول رمحه هللا تعاىل يف بيان ص ـ ـ ـ ــدق حمبته ،يف رس ـ ـ ـ ــالته املؤرخة ًبخلامس من ش ـ ـ ـ ــهر ش ـ ـ ـ ـوال
كت يف نفوس ـ ـ ـ ــنا
 1402ه" :وإن ذكراك يف خاطران ،وقلما ض ـ ـ ـ ــي وقت دون ذكرك ،فقد تر َ
أمجل الذكرايت ،وهذا فضل من هللا عليك".
وقال يف أخر " :وصلتين رسالتك اللطيفة اجلميلة احللوة كلطافتك وحالوتك".
خريا.
رمحه هللا وجزاه عنا ا
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عبدالقادر بن حممد شفيق العلواين
( 1429 - 1352هـ) ( 2008 - 1934م)

ابن ِ
عم شيخي علوان.
الشيخ الفاضل الوجيه األديبُ ،
والدته يف قرية (تل شعري) التابعة ملدينة القامشلي .مل يكمل دراسته اجلامعية يف ختصص
سكن مدينة القامشلي وعمل
اجلغرافيا .حف أجزاء من القرآن ،وطالع يف كتب األدب خاصةَ .
يف بلديَّتها حىت تقاعد .وكان إىل جانب وجاهته حيب املداعبة واملؤانسة كثريا ،وأديبا حيف
وخاصةا ما يُستملَ ُ منها .وكانت
الكثري من األشعار واحلكاايت واملواقف ،العربيَّة والكرديَّة،
َّ
َ
الشيخ
له مكتبة عامرة أبنواع العلوم .مثَّ َّأم وخطب يف جامع الفاروق .ويل معه ذكرايت بصحبة ِ
علوان رمحهُ هللا.
كرب يف ِ
يشرف على
السن ولبس لباس العلماء ،وذكر أنه
ُ
والتقيت به يف زايرة إىل الرايض وقد َ
ِ
ثالمثائة طالب يف الصيف.
حلقات حتفي القرآن الكرمي ،اليت قد تصل إىل حنو
وذكر ولده األستاذ عبدالواحد أنه ترك خمطوطني ،أحدمها يف اخلطب املنربية ،والثان جمموعة
كبرية من األمايل واملقاالت يف الفوائد والطرائف والغرائب ،إضافة إىل كتاب يرصد فيه اتريخ
العائلة ووفياهتا ومواليدها وأحداثها ،مع شيء من االهتمام ًبجملتمع عامة يف املنطقة.
وقد تويف رمحهُ هللا ليلة األربعاء  13ذي القعدة  1429هـ 11 ،تشرين الثان  2008م.
***

***
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***

إيل رسالتني ،األوىل جواب على رسالة يل هنأته فيها ًبلزوال ،بعد وفاة زوجته األوىل
وقد أرسل َّ
رمحها هللا تعاىل .وهي مؤرخة يف شهر ذي القعدة من عام  1406هـ .وفيها عبارات رقيقة،
وكلمات شكر ووفاء ،وحمبة وحسن ظن أبخيه يف هللا.
وفيها قوله رمحه هللا :مهما ابتعدت األجسام ،فالقلوب متقاربة ،واألروا متجانسة ،واحملبة
اثبتة .ورحم هللا القائل:
ِ
اسخ
الوداد بني القلوب فراسخ
وأما ُ
وإ تن كان ما بني اجلسوم فر ُ
واآلخر شكر كذلك على إهداء كتايب له "جولة بني كتب غريبة" أول كتاب من موسوعة
فهش له وبش ،ومما قاله يف هذه الرسالة" :واي نعم الكتاب
الكتب النادرة ،وهو كان حمبًّا ملثلهاَّ .
فشكرا جز ايال ،وقد اعتدان
من نعم الرجل ،وفيها من الطرائف األدبية ما ترات إليها النفس،
ا
منكم هذا الكرم املمزول ًبلوفاء ،وإنك أبعيننا أيها العزيز."..
رمحه هللا تعاىل وأحسن مثوبته.
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كالل (عبدهللا) بن حممد زكي ابن شيخ إبراهيم حقي

والشيخ ُكالل جوهرة آل الشيخ ،وأصدقهم حياء ،شيخ التكية والطريقة النقشبندية بعد وفاة
عمه الشيخ خاشع رمحه هللا .هبي الطلعة ،هادئ ،حيي ،قليل الكالم ،مقبل على شأنه ،بعيد
أايما طويلة ،فلم أر منه سو اخلري ،واحملبة
عن سفاسف األمور ومضالهتا .جتالسنا وحتاببنا ا
الصادقة ،وأدب اإلسالم ،وصدق احلديث ،وطيب اجملالسة.
املسجل .ابن الشيخ العلَم حممد
وله امسان :كالل ،وعبدهللا ،واألول هو املتداول ،واآلخر هو َّ
زكي ،ابن شيخ إبراهيم العلوان احلسيين.
وخترل يف قسم اللغة
والدته يف قرية حداد التابعة للمالكية (ديريك) .درس على والده وآخرينَّ ،
ودرس يف مدينة القامشلي ،وتسلَّم فيها إدارة الثانوية الشرعية.
العربية بكلية اآلدابَّ ،
حفظه هللا تعاىل ،ووفقه وسدده.
(تويف رمحه هللا بعد يوم من إرسال هذا الكتاب إليه ليطلع عليه قبل نشره ،يف يوم االثنني 17
رجب  1442هـ ،األول من آذار  2021م .رمحه هللا برمحته الواسعة)
*** *** ***

إيل رسالة واحدة ،أترخيها يعود إىل عام  1410هـ ،وهي مطبوعة ًبآللة الكاتبة ،وفيها
وأرسل َّ
شكر على إهداء كتاب له ،ووصفه ،وإعجابه به ،وطمأنة على أهلي هناك..
واألخر بطاقة هتنئة بعيد األضحى خبطه ،لعام  1411هـ..
هنَّأه هللا وجعل قربه روضة من رايض اجلنة ،وتقبل منه جهده يف الدعوة واإلصال ..
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عبدامللك بن علوان ابن شيخ إبراهيم حقي

وأخي احلبيب الشيخ عبدامللك ،ابن شيخي علوان ،ابن شيخ إبراهيم حقي العلوان احلسيين،
حفظه هللا ورعاه .الساعد األ ن لشيخ التكية كالل .وهو أخو شيخي الربوفسور أمحد معاذ.
شجاعا ،عارفاا ًبألحوال
عاقال ،ذكيًّا،
كثريا ،على مد سنوات ،فكان ا
ا
جتالسنا وحتادثنا ا
مطلعا على السياسة وخفاايها ،ال يقبل الضيم ،ويصرب وال ينسى..
والرجال ،ا
حفظه هللا ووفقه ملا حيب ويرضى.
ورسالته غري مؤرخة ،ولكن عرفت أهنا تعود إىل عام  1403هـ ،من األخبار اليت قرأت فيها.
أخوته وحمبته الصادقة يل ..ويقول
وفيها رد مجيل على اعرتاف بفضل آل الشيخ علي ،وبيان َّ
"أايما حلوة".
إنه أمضى معي ا
وشر األشرار.
حلَّى هللا أايمه ًبلرضا ،وكلَّلها ًبلسالمة والعافية ،وجنَّبه سوء األحوال َّ
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ايسر بن علوان ابن شيخ إبراهيم حقي
ورافع بن عدانن ابن شيخ إبراهيم حقي
والرسالة األخرية من أخي احلبيب اللبيب احلليم الشيخ ايسر ،ابن شيخي علوان ،أخو الشيخني
أمحد معاذ وعبدامللك.
تغرب ..وكان على أدب جم ،وحياء وإ ان،
تسلَّم إدارة الثانوية الشرعية يف القامشلي مدة ،مث َّ

وأخالق عالية ،وابتسامة دائمة ..حفظه املوىل ،وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وًبطنة ،وجنَّبه مضالت
الفنت.
إيل مؤرخة يف عام  1402هـ ،وهي أوىل سنوات غربيت ،وفيها بيان انشغاله
ورسالته الوحيدة َّ
ًبملدرسة اليت كان يشرف عليها ،وذكر حمبته وأشواقه ،وطمأنة على صحيت..
***

***

***

وآبخرها كلمات من أخي احلبيب الشيخ رافع ،ابن الشيخ عدانن ،يذكر فيها أنه يتهيَّأ
لالمتحان ،ويطلب الدعاء ،ويطمئن فيها علي .حفظه هللا تعاىل ،وجعله خري خلف ،يف دوحة
آل الشيخ املباركة.
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أمحد معاذ بن علوان ابن شيخ إبراهيم حقي العلواين

والكلمة األخرية يف حلقة هذه الرسائل هي ألخي ِ
وحِيب الشيخ أمحد معاذ ابن شيخي علوان
حقي ،حفظه هللا ودام عاله ،وذلك من خالل لقاء معه على شكل حوار ،حيث مل أجد له
معا .وله
معا يف الرايض ،ونتلقى الرسائل من أهلنا وأحبابنا يف سورية ا
رسالة عندي ،فقد كنا ا
فعوضتها بلقاء معه.
عندي دعوة حلضور مناقشة رسالته يف املاجستري ،هذه فقطَّ .
وقد نشأ يف حضن أب عامل تقي حريص على تربية أبنائه ،ويف أسرة علم ونسب .فكان نعم
االبن البارِ ،حلمه من حلم أبيه ،وأدبه أدب األسرة ،وتواضعه من دوحة أخالقه العالية،
أخا وصدي اقا قد اا له.
وابتسامته وحديثه األخوي وتودده ال تفارق ُجمالسه ،وكلٌّ حيسبه ا
معا مل تنقطع ،مع رحالت
آتخينا وحتاببنا سنوات طويلة ،وزايرات بعضنا لبعض وجمالسنا ا
وتنزهات وحج ،ونقاشات علمية واجتماعات دعوية وأنشطة خريية ،وما اختلفنا قط ،فكانت
كثريا يف حياة الغربة ،وساندن يف عواصف
من أفضل األايم وأهنئها يف أعماران .وقد ساعدن ا
مرت يب .وهو الذي عمل على قبويل طالب منحة يف الدراسات العليا جبامعة اإلمام يف الرايض،
واتبع أوراقي ومعامليت حىت حضوري .وما رأيته ذكر هذا ألحد ،هذا وغريه من أعمال اخلري
شكورا .جزاه هللا عين
والرب! فهو من الذين يعملون بصمت ،وال يريدون من أحد جزاء وال
ا
خري ما ززي به عباده املؤمنني.
وقد حصل حفظه هللا على اإلجازة واملاجستري والدكتوراه عام  1413هـ يف العقيدة واملذاهب
أخريا الزهراء
املعاصرة من جامعة اإلمام ًبلرايضَّ ،
ودرس يف جامعات اإلمام وأم القر والشارقة و ا
يف غازي عينتاب برتكيا ،وقام أبعمال عميد كلية الشريعة ًبلشارقة ،وعمل هناك أستاذاا ربع
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درس العقيدة واألخالق واملذاهب املعاصرة وفقه السرية ونظام اإلسالم وحاضر
قرن من الزمانَّ ،
العامل اإلسالمي والدعوة واألداين...
مطبوعا ،ومقاالته ودراساته تزيد على ( )40حبثاا .مع حلقات حبث ،ومشاركة
كتاًب
ا
وله ( )17ا
يف مؤمترات وندوات ودورات كثرية ،قدم فيها أوراقاا أو شارك يف فعالياهتا ،مع عضوية يف
مجعيات علمية وهيئات حتريرَّ ،
وحكم عشرات األحباث جلامعات ومراكز علمية ،كما أشرف
على رسائل جامعية ،وشارك يف أنشطة إدارية جامعية عديدة ،وحصل على جائزة التميز يف
جامعة الشارقة.
ومن عناوين مؤلفاته :األربعون حديثاا يف األخالق مع شرحها ،أثر اإل ان يف بناء احلضارة
اإلنسانية ،منهج الراسخني يف تدبر وحي رب العاملني ،املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية،
الثقافة اإلسالمية ...وغريها.
وقد تسلَّم املشيخة بعد وفاة ابن عمه الشيخ كالل يرمحه هللا ،يف يوم االثنني  18رجب 1442
عبادا.
دروًب ،وأصل به ا
هـ 2 ،آذار  2021م .أعانه هللا وسدَّده ووفقه يف مهمته ،وأانر به ا
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***

***

***

لقاء مع الشيخ الدكتور أمحد معاذ بن علوان حقي حفظه هللا
أجرى احلوار حممد خري رمضان يوسف
يف شهر رجب  1442هـ
هذا اللقاء املبارك مع شيخي احلبيب أمحد معاذ جاء ليسد فرا اغا عن أحوال له وآلل الشيخ ال
يعرفها الناس ،وخاصة ما يتصل بشأنه ،فهو كثري الصمت عن هذا ،وأرجو أن يكون هذا
إضافة ثقافية وعلمية ودينية للخاص والعام .وهللا املوفق.
مجيعا.
س :ابرك هللا يف شيخنا (أمحد معاذ) وأسرته وآل حقي ً

ال يعرف حمبوكم نشأتكم وحياتكم الطفولية ،فهل لنا أن نعرف أين كانت ،وكيف؟

ج :سيدي فضيلة الشيخ املفضال أشكركم على أن تفضلتم عل َّي هبذه املقابلة ،وإن كنت وهللا
نزوال عند رغبتكم الكر ة كتبت هذه اإلجاًبت عن أسئلتكم،
يعلم لست أهالا لذلك ،ولكن ا
ألن لكم يف قليب معزة خاصة.
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ولدت يف قرية حلوة التابعة لناحية القحطانية (قبور البيض ،ترًب سيب) ساب اقا ،حمافظة احلسكة،
ونشأت يف هذا القرية مثلي مثل أترايب من األطفال.
س :ونريد أن نعرف املراحل الدراسية األوىل لكم ،أين كانت؟ وما أمساء تلك املدارس،
وكيف كان مستواها وظروفها ،وأبرز املعلمني فيها ،وبعض ذكرايتكم فيها اليت التنسوهنا.
ج :درست يف املراحل األوىل من االبتدائية يف مدرسة قرية حلوة ،وللظروف املادية القاسية اليت
كانت متر هبا العائلة ،اضطر سيدي الوالد رمحه هللا للتعاقد مع املعاهد العلمية يف اململكة العربية
درست الصف الرابع واخلامس يف مدينة بلجرشي ،والسادس وأول متوسط يف مدينة
السعودية،
ُ
الباحة.
مث رجع سيدي الوالد إىل سوراي ،فدرست يف املرحلة املتوسطة (اثن واثلث) يف مدرسة زكي
األرسوزي ًبلقامشلي ،وأول اثنوي (العاشر) يف مدرسة عربستان ،مث انتقلت إىل مدرسة العروبة
فدرست الصف الثان والثالث الثانوي (احلادي عشر والثان) 1977م.
مبكرا ألجل الدراسة اجلامعية والعليا ..مىت كانت وكيف؟
س :تغربتم ً
ج :بعد حصويل على شهادة الثانوية سافرت إىل اململكة العربية السعودية ،فالتحقت بعد سنة
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصول الدين ،وخترجت سنة 1402هـ/
1982م ،مث أكملت مرحة املاجستري ختصص العقيدة واملذاهب املعاصرة ،وخترجت 1407هــ/
1987م ،مث قبلت يف مرحلة الدكتوراه ،ونلت شهادة الدكتوراه يف العقيدة واملذاهب املعاصرة
سنة 1412هـ.
س :أرجو أن تصفوا لنا أبرز ذكرايتكم يف املرحلة اجلامعية والعليا ،من نوع الدراسة،
ومستواها ،وأبرز األساتذة الذين استفدمت منهم ،والذكرايت واملواقف املفضلة فيها.
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ج :املرحلة اجلامعية كنت أسكن السكن اجلامعي (يرموك ب) ًبلرايض ،وكانت اجلامعة هلا
أنشطة طالبية رائعة ،فقد انتسبت إىل الكشافة ،وكنا نذهب إىل رحالت خارل مدينة الرايض،
ونقيم معسكرات كبرية ،وكانت تقام أنشطة علمية ورايضة كثرية.
كما كنت عضوا يف اللجنة الثقافية يف الكلية ،وكنا نصدر جملة ،وكنت أحتف بنسخ منها يف
مكتبيت اخلاصة.
ًبإلضافة إىل الرحالت الطالبية إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ونلتقي ًبلعلماء يف املدينتني.
وكنا نشارك يف املؤمترات اليت كانت تقام يف اجلامعة ،والندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف
الرايض ،والتقينا من خالل هذه املؤمترات العلمية بعلماء من مجيع أحناء العامل اإلسالمي.
كما كان للمحاضرات العامة اليت كانت تقيمها جامعة حممد بن سعود اإلسالمية أثرها يف
تكون شخصية الطالب العلمية ،ومن خالل هذه احملاضرات العامة تعرفنا على قامات علمية
عضوا يف جممع اخلالدين
مرموقة يف العامل اإلسالمي ،مثل األستاذ الدكتور رشدي فكار ،وكان ا
يف فرنسا ،والشيخ حممد الغزايل ،وغريمها.
وبرفقتكم موالان تعرفنا على أعالم يف ندوة الرفاعي ،مثل حممد أسد رمحه هللا وغريه.
وكانت اجلامعة تدرسنا أمهات الكتب ،وكانت تبيع الكتب للطالب أبسعار رمزية ،ولذلك
تكونت مكتيب من أول يوم التحقت ًبجلامعة ،وإن كانت لدي مكتبة صغرية يف سورية.
س :رسالتكم يف املاجستري كانت يف الفلسفة ،وكان هذا شيئًا فري ًدا وغري متوقع يف كلية
أصول الدين جبامعة اإلمام يف الرايض آنذاك ..كيف اخرتمت هذا املوضوع ،وكيف قبل؟

ج :عندما أهنيت السنة الدراسية حبثت عن موضوع للماجستري ،ومل أوفَّق يف تسجل موضوع
خريا حبثاا بعنوان
بسب تشديد القسم ،فاقرت َّ
علي أستاذي الدكتور عبدالوهاب جعفر جزاه هللا ا
نقدا
(نظرية الواجب األخالقي عند كانط :دراسة ونقد) ،وأظن القسم وافق عليه ألن فيه ا
للفلسفة الغربية ،وكانت أول رسالة يف نقد الفكر الغريب.
وأنتم فضيلة الشيخ أعلم الناس مبا عانيت ،ألنكم من ألصق الناس يب وأقرهبم ،وكنتم تشاركون
علي ،ولقد عانيت منه األمرين ،وكانط مشهور
أوال أبول ،فقد كان
يف مباحثه ا
موضوعا صعباا َّ
ا
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أحياان أن أقرأ الكتاب عشر مرات
كنت أضطر ا
بغموضه وصعوبة فهم فلسفته ،ولفهم مقصده ُ
حىت أفهمه ،وكان نقد فلسفته األخالقية أصعب من ذلك ،وأكثر من مرة حدثتين نفسي أن
ال أكمل البحث ،وبعد االطالع على كتب اإلمام الغزايل ،وكتب الدكتور حممد عبدهللا دراز
فيسر هللا نقد فلسفته .وكان األمر حيتال إىل
 رمحهما هللا  -تبني يل مواضع الضعف فيهاَّ ،كثري من التأمل الفكري ،وقراءة كتب خمتلفة يف الفلسفة وغريها ،واحلمد هلل الذي أعانين،
أخريا له سبحانه وتعاىل.
فالفضل أوال و ا
س :رسالتكم يف الدكتوراه كانت يف حتقيق جزء من كتاب "بيان تلبيس اجلهمية" البن
تيمية ،كم بقيتم معها ،وهل من صعوابت صادفتكم فيها ،وهل استفدمت منها عمليًّا؟
ج :هذا الكتاب قد أسند ألستاذان الدكتور حممد رشاد سامل  -رمحه هللا  -لتحقيقه تويف رمحه
هللا وهو زمع النسخ املخطوطة للكتاب ،ورأت اجلامعة أن تسند حتقيقه ودراسته إىل جمموعة
اخرتت من بينهم ،وكان ترتييب الثالث من بينهم.
من طالب مرحلة الدكتوراه ،و ُ
حقيقة مل أجد صعوبة يف حتقيقه ،وأهنيته يف فرتة زمنية قصرية قبل زمالئيو لكون كنت متفر اغا،
ولكن املشرف مل يقرأ يل النشغاله ،غفر هللا يل وله.
كثريا ،فشيخ اإلسالم ابن تيمية علم من أعالم األمة ،ال ينكر
أما الفائدة فقد استفدت منه ا
فضله وعلمه إال جاهل ،ووجوه االستفادة من هذا الكتاب كثرية ،ومنها فهم عبارات املناطقة
وردودهم ،وأساليبهم يف النقد.
درستم ،وهل من
س :أطلتم البقاء يف بالد احلرمني حىت بعد التخرج ،فأين تعينتم ،وماذا َّ

ذكرايت حول هذا؟

ج :قبل مناقشة أطروحة الدكتوراه اشتغلت بوظيفة أمني قسم العقيدة يف جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية كلية أصول الدين ،وبعد حصويل على الدكتوراه ،حاضرت فيها على نظام
الساعات سنة.
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ست فيها أربع سنوات،
وبعد ذلك تعاقدت مع جامعة أم القر كلية الرتبية يف الطائفَّ ،
فدر ُ
ولعلها من أمجل أايم عمري ،حيث كنت قريباا من مكة املكرمة واملدينة املنورة .وكنت أذهب
أسبوعيًّا إىل مكة جللب ماء زمزم للشرب ،وأذكر عندما كنت أطوف ًبلبيت ِ
أحدث نفسي
خصين من بني أكثر من مليار مسلم ألطوف ببيته احلرام ،وكنت
أبن هللا تعاىل أكرمين حيث َّ
أشعر ًبلعجز عن شكره سبحانه ،ويف رمضان كنت أصلي الرتاوي يف احلرم وأرجع إىل الطائف.
س :انتقلتم إىل التدريس يف كلية الشريعة ابلشارقة ،وترقيتم حىت تسلمتم عمادهتا .نرجو
أن حتدثوان عن أحوالكم وأنشطتكم هناك ،وما متيزت به فرتة تسلمكم العمادة وإجنازاتكم
يف ذلك.
ج :انتقلت إىل جامعة الشارقة عند أتسيسها 1997م ،وقد أخربن أستاذان الدكتور مصطفى
مسلم عن أتسيس جامعة الشارقة ،وطلب مين أن أرسل له صورة الشهادات للتعاقد مع
اجلامعة ،وأرسلت له فتم التعاقد.
ويف تلك الفرتة كانت فرتة أتسيس اجلامعة ،وكانت كلية الشريعة فيها أربعة أساتذة :األستاذ
عميدا (ختصص احلديث) ،واألستاذ الدكتور مصطفى مسلم
الدكتور حممد عجال اخلطيب ا
(ختصص التفسري) ،والدكتور عبد احلق محيش (ختصص التفسري) ،وأان ختصص العقيدة
واملذاهب املعاصرة ،ويف السنة التالية مت التعاقد مع خنبة مميزة من األساتذة.
وكانت اجلامعة تطلب من األساتذة أن يقدموا يف هناية كل سنة تقر ايرا عن كل ما قاموا به،
وكان التقييم له أكرب األثر يف جتديد العقود ،وكان البحث العلمي له درجات مرتفعة يف التقييم،
أيضا املشاركة يف املؤمترات ،وإذا مل يرتق إىل الدرجة العلمية يف وقت حمدد
كما كانوا يطلبون منا ا
يلغى عقد الدكتور ،وكانت الرتقية حقيقة مفازة تقطع فيها أعناق اإلبل للشروني القاسية اليت
وضعتها اجلامعة ،ولذلك كان يتطلب من الدكتور أن يعمل ليل هنار ،كما كان االعتماد
األكاد ي للكلية يتطلب من أعضاء هيئة التدريس تقدمي مزيد من اجلهود ،وكانت شروني
التصنيف العاملي تتطلب من أعضاء هيئة التدريس بذل مزيد من جهود مضاعفة.
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س :ونرجو أن يكون أكثر حظنا يف هذا اللقاء من حديثكم عن الوالد الشيخ علوان رمحه
هللا :نشأتكم عنده ،وتربيتكم على يديه ،وأهم ما كان ينصحكم به ،وما تذكرون من بعض
أقواله وأفعاله ونشاطه الدين ،وهنجه يف اإلصالح والدعوة.
ج :ال شك أن االبن حيب والده خاصة إذا متتع الوالد بصفات وأخالق عالية ،وكان من أهل
رحيما ،عطوفاا ،ومل يكن
العلم والتزكية سيزداد بال شك حبًّا له ،فقد كان رمحه هللا اأًب ا
حنوان ،ا
هذا خلقه معنا فقط ،بل مع اجلميع ،فكل شخص مهما علت مكانته أو صغرت حيسسه أبنه
قريب منه ،يكرم ضيوفه ،حيب خدمة الناس حىت كان يقول" :من شدة فرحي خبدمة الناس
أخشى أن ال أاثب عليها ،وأن يكون حظي منها هذه السعادة اليت أجدها يف نفسي".
يعامل الناس ًبللطف واحللم ،فاكتسب ودهمو ويكره اإلطراء واملدي يف وجهه ،ويقول :ذو
خريا مما
وجيها عند هللا تعاىل .وإذا ما مدحه أحدهم قال:
َّ
الوجهني ال يكون ا
"اللهم اجعلين ا
يظنون ،واغفر يل ما ال يعلمون".
جم التواضع يف كل أحواله ،حىت أضحى ذلك سجية له ،يكثر من ترديد حديث رسول
وكان َّ
هللا ِ :
ك»  .ويقول يف التصوف:
ف َع َّم تن ظَلَ َم َ
كَ ،وأ تَع ِط َم تن َحَرَم َ
«ص تل َم تن قَطَ َع َ
كَ ،و تاع ُ
"ينحصر التصوف يف هذه الكلمات :أنصف الناس من نفسك وال تتطلب منهم اإلنصاف،
وِ
ابد هلم شيأك ،وكن من شيئهم آيس ا".
كان  -رمحه هللا  -شديد الورع من جهة احلالل واحلرام ،كر ا سخيا حيب اإلنفاق يف سبيل
انصحا إلخوانه أميناا هلم ،كما يقال :ما يف قلبه على فمه ،يهتم
هللا ،يكرم الناس ويهتم هبم،
ا
أبمر املسلمني ويتابع أخبارهم ،كثري الدعاء هلم ،ال ينام حىت يسمع أخبار العامل اإلسالمي من
خالل املذايع ،دخلت عليه ذات ليلة فوجدته حزيناا ،وًبدرن فعزان بوفاة العامل الكبري أبو
األعلى املودودي رمحه هللا.
رو يل أخي عبدامللك خلع الطبيب أحد أسنانه ،خاطبه قال :اشهد يل يوم القيامة أن كنت
أقول ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،مث طلب منه أن يدفنه.
كنت يف خوف مستمر عليه،
دائما يذكر هادم اللذات ،ويقول :مىت جاء ا
فأهال به .و ُ
كان ا
وذُكر يل أنه قبل وفاته بسنوات كثرية أجريت له عملية ،فكأن األطباء أحسوا خبطورة العملية
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وأنه شارف على املوت ،ففي هذه اللحظة كان حيرك أصبعه كأنه يدق شيئاا ،وعندما قام من
مستعدا للقاء هللا تعاىل ،ولذلك كنت أطرق ًببه وأقول يف نفسي:
العملية سئل فقال :مل أكن
ا
من دق ًبب كرمي فُت .
وكان رمحه هللا كتلة من الوفاء ،فكل من خدم جدان الشيخ إبراهيم حقي يوصلهم ويتودد إليهم،
ويعطيهم ،ويرب أببنائهم.
أذكر هذه الرؤاي وال أنساها ،أن رأيت يف الرؤاي وأان يف مدينة الطائف أن سافرت مع رجل
إىل املدينة املنورة وكان مشربه غري مشريب ،وكأن استأذنت من خادم احلجرة النبوية يف الدخول
إىل احلجرة ألخرب صاحيب لنرجع إىل الطائف ،قال يل :أتركه واذهب وحدك ،وظهر من كالمه
كأنه ال حيبه ،قلت له :ال يليق ذلك يب ،وهذا ليس من املروءة ،فقال :ادخل ،فدخلت احلجرة،
ورأيت ثالثة أشخاص انئمني حتت قدم رسول هللا  وهو انئم ،فقلت يف نفسي :وهللا إنه
لشرف عظيم أن ينام الرجل يف غرفة فيها سيدان رسول هللا  ولكن أخشى من إساءة األدب
معه  فرمبا يتحرك النائم ويعطي ظهره له  وفيها إساءة األدب معه ،أما صاحيب الذي جاء
معي فكان يدعو وظهره لسيدان رسول هللا  ،فكلمته بصوت خافت قلت له :حان وقت
الرجوع ،فقام وأراد أن يقبل رأس سيدان رسول هللا  فكأنه  ما رغب أن يقبل رأسه ،وكان
ئما على شقه األ ن ،فرفع الغطاء وغطى رأسه ،مث مال على شقة األيسر ،فانكشفت قدماه
ان ا
 الشريفتني ،فقلت يف نفسي هذا يكفيين ،فقبلت قدمه األ ن ووضعته على جبهيت ،فرأيت
أن قدم سيدي الوالد يشبه قدم سيدان رسول هللا  ،وهذا هو موضع الشاهد ،ففسرت الرؤية
أن سيدي الوالد على قدم سيدان رسول هللا  ،وعلى هديه ،فقد ضبط  -رمحه هللا  -مذهبه
مصوان من العقائد الذميمة ،حممي األساس من ُشبه الغالة،
بقواعد الكتاب والسنة ،فكان
ا
سامل ا من كل ما يوجب اعرتاض الشرع ،وكان العهد الذي بينه وبني أحبابه :الطاعة جتمعنا
واملعصية تفرقنا.
وقد وجدت وريقة خبطه حتت وسادته بعد وفاته كتب فيها" :اللهم امنن علينا بصفاء املعرفة،
وهب لنا تصحي املعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ،وارزقنا صدق التوكل عليك ،وحسن
الظن بك ،وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك ،مقروانا بعوايف الدارين برمحتك اي أرحم الرامحني".
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مجيعا ،وكنتم يف الغربة ،فلم تشاركوا يف
عظيما علينا ً
س :نبأ وفاة والدكم رمحه هللا كان ً
كثريا لفقراء احلرم ،وكنت معكم،
تشييع جنازته .وأذكر أنكم ذهبتم إىل احلرم وتصدقتم عنه ً

أرى كرمكم ،وأتثركم وحبكم للوالد رمحه هللا ..هل من فضائل عامة وخاصة له تسردوهنا

علينا؟ وخاصة أتثره ابألحوال العصيبة يف بلدان.
ج :كان أعز شخص على قليب رمحه هللا ،ومبوته أحسست أن فقدت السند والعون ،ومرت
أحياان كنت رمبا
يب أايم عصيبة ال يعلمها إال هللا تعاىل حىت كنت أظن أن احلزن سيالزمين ،بل ا
أضحك مع أصحايب وأحس جبر يف قليب ال يندمل ،هذه هي سنة احلياة ،أسأل هللا أن يتغمده
بواسع رمحته ،ويرزقه مرافقة رسول هللا  ،وزمعنا به يف مستقر رمحته حتت لواء سيد املرسلني.
س :أعمامكم ،وأوالدهم من آل حقي ،ما نصيبكم من التآلف والرتاحم معهم ،ومن
تذكرون منهم أكثر ،مع مواقف لبعضهم ،وأخبار وقصص.
كما تعلمون فضيلة الشيخ قضيت حيايت كلها يف الغربة.
عمي الشيخ عدانن رمحه هللا له تصانيف انفعه يف احلديث والتصوف والعروض ،وله كتاب يف
سرية جدان الشيخ إبراهيم حقي رمحه هللا وبلغت كتبه تسعة كتب.
أما عمي الشيخ خاشع فله تصانيف يف التصوف والعقيدة والرد على الشبهات ،وله (تعدد
الزوجات أم تعدد العشيقات) ،وكتاب (أحكام احلج والعمرة وحكمهما يف الفقه اإلسالمي)،
وبلغت كتبه ستة كتبً ،بإلضافة إىل عدد من املقاالت العلمية والدينية واالجتماعية يزيد على
أربعني مقاالا ،نشر الكثري منها على صفحات اجملالت واجلرائد يف أوقات خمتلفة ،وعلمت أن
كتباا له مل تطبع بعد ،ومن ذلك حتقيق كتاب جدان الشيخ علوان احلموي علي بن عطية رمحه
هللا( ،الشر املسبوك يف نظم السلوك للجوهر احملبوك).
وممن كان معي يف الغربة عمي الشيخ مصطفى رمحه هللا ،وعمي الدكتور حممد صفاء ،وعمي
الدكتور سهيل حفظهما هللا.
عمي الشيخ مصطفى  -رمحه هللا  -ألف يف الرقائق كتباا كثرية كما ال خيفى على شريف
علمكم.

122

وعمي الدكتور حممد صفاء أستاذ يف التفسري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وقد
طبع كتابه الذي حققه يف علوم القرآن الكرمي مع مجاعة من زمالئه.
والعم الدكتور سهيل له مصنفات قيمة وكثرية عن اإلرشيف العثمان ،وطبع رسالة املاجستري
والدكتوراه.
س :انتقلتم إىل تركيا ،وحصلتم على جنسيتها ،وتعرفتم على بيئة جديدة ،وأساتذة جدد.
هل ألسرتكم اتريخ يف هذا البلد؟ وما هو نوع عملكم ونشاطكم فيه؟

ج :لكون ال أتقن الرتكية كان ينبغي علي أن أسكن يف مدينة أجد من يساعدن ،ولذلك

سكنت مدينة عنتاب ،فقد كان يسكن فيها األخ املهندس فواز ،وهو شاب شهم ،خدمين
كثريا ،وال أنسى فضله ،وبعد فرتة بدأت ًبلتدريس يف جامعة الزهراء على نظام الساعات ،كما
ا
ألقي بعض احملاضرات يف جامعات أخر عرب الشبكة العنكبوتية.
أما اتريخ العائلة فما زال إخوتنا الكورد يف منطقة جزرة وشرنخ وسعرد يذكرون العائلة ،ويذكرون
سيدي اجلد والوالد واألعمام رمحهم هللا تعاىل ،ولنا أبناء عمومة يف جزيرة ابن عمر (قسرك)،
وسعرد ،وقرية ًبسرت تُعد من مراكز التزكية والعلم قد اا ولسنوات ،ولكن مع األسف اآلن
أصبحت خالية ،بسبب ما مرت به املنطقة ،وما آلت إليه األمور يف تلك الداير ،وتوجد قرية
أخر للعائلة تسمى اخلالدية ،وقد دفن فيها سيدي اجلد الشيخ حسني العلوان رمحه هللا ،وقد
زرهتا ،وهي قرية مجيلة تقع يف سهل بني اجلبال كلها مزارع ،وهي جنة من جنان هللا يف أرضه.
س :التقيتم أبعالم وعلماء وأدابء وأساتذة ووجهاء ،من بلدان ومناطق خمتلفة ،فمن أبرزهم،
تكن له التقدير أكثر ،وملاذا؟ وهل من مواقف هلم تذ يكروان هبا للعربة؟
ومن من منهم ُّ

ج :تعرفت خالل حيايت على علماء كبار وهلم قدم صدق ،منهم من تعرفت عليهم يف
السعودية ،ومنهم من أكرمين هللا مبالزمتهم يف التدريس.
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ومن بني من التقيت هبم يف ندوة الرفاعي حممد أسد ،ورئيس الوزراء السوري األسبق معروف
الدوالييب ،وممن حضرت حماضراته العامة يف اجلامعة الشيخ حممد الغزايل رائد الدعوة يف العصر
احلديث ،والشيخ حممد قطب حضرت حماضراته العامة يف جامعيت اإلمام حممد بن سعود
وقل له نظري يف املذاهب املعاصرة ونقد الفكر الغريب ،ورشدي
اإلسالمية وجامعة امللك سعودَّ ،
فكار  -رمحه هللا  -فيلسوف ،وعضو جملس اخلالدين يف فرنسا ،مل َتر عيين مثله ،يُسهل
الفلسفة وكأنه يسرد لك قصة ،والشيخ عبد الفتا أبو غدة  -رمحه هللا  -احملدث الكبري ،وممن
درسين أيضا األستاذ الدكتور حممد صاحل مصطفى رمحه هللا وجزاه هللا عين كل خري ،وهو الذي
سعى يف تسجيلي يف اجلامعة ،والشيخ حممد الراوي رمحه هللا ،والشيخ غزايل خليل عيد ،وكان
دائما يراجع حفظه للقرآن الكرمي ،واألستاذ الدكتور خليل مالخاطر ِ
احملدث ،نزيل املدينة
ا
املنورة .وجمموعة من خيار العلماء ،واملقام ال يسع لذكرهم.
وممن أكرمين هللا تعاىل ًبلعمل معهم ،األستاذ الدكتور حممد عجال اخلطيب أستاذ احلديث،
واألستاذ الدكتور مصطفى مسلم أستاذ التفسري وقد ًبرك هللا يف مؤلفاته ،واألستاذ حممد
الزحيلي ،وهو متميز يف علمه وطاعته وأخالقه وتعامله ،مع حرصه على أوقاته ،وما زلت
أتواصل معه ،وله معزة خاصة يف قليب ،وله مؤلفات انفعة ،وقد وضع هللا فيها الربكة ،واألستاذ
الدكتور عثمان مجعة ضمريية -رمحه هللا رمحة واسعة -وكان موسوعيًّا وصدي اقا وفيًّا ،واألستاذ
الدكتور عيادة كبيسي  -رمحه هللا  -أستاذ التفسري ،من أهل العلم والصال  ،واألستاذ الدكتور
ماجد أبو رخية  -رمحه هللا  -الفقيه األصويل ،واألستاذ الدكتور هاشم مجيل أستاذ الفقه ،فهو
آية يف العلم والتقو  ،وله أخبار عجيبة ،واألستاذ الدكتور صاحل رضا أستاذ احلديث ،واألستاذ
الدكتور حممود السرطاوي أستاذ الفقه ،عامل جليل من فلسطني ،واألستاذ الدكتور شويش هزاع
احملاميد أستاذ الفقه من األردن ،عامل ويتحلى أبخالق عالية ،والدكتور سعيد القزقي  -رمحه
هللا  -من علماء فلسطني يف اخلليل ،واألستاذ الدكتور أمحد البدوي  -رمحه هللا  -من أهل
القرآن من السودان ،واألستاذ الدكتور أمحد شليبك من علماء ليبيا ،والدكتور عمر صاحل بنعمر
رئيس قسم الفقه يف جامعة الزيتونة ،واألستاذ الدكتور عبداجمليد السوسوة العامل األصويل من
اليمن ،ومجاعة من العلماء األفذاذ.
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األخوة والصداقة ،وما هي الصفات اليت جتذبكم إليها أكثر ،وتودون
س :ما نظرتكم إىل َّ
لو أن الناس حتلَّوا هبا؛ لفائدهتا العلمية أو االجتماعية؟
ج :أعتقد أن الصداقة الدنيوية ليست أخوة بل منفعة دنيوية ،وإمنا األخوة املقصودة هبا هي
احلب يف هللا ،وأعظم نعم الدنيا أن يرزق هللا العبد إخوة حيبهم يف هللا تعاىل ،قال سيدان عمر
ودا من
خريا من أخ صاحل ،فإذا وجد أحدكم ا
بن اخلطاب " :ما أعطي بعد اإلسالم نعمة ا
أخيه فليتمسك به" ،ألن احلب يف هللا عالقة معقودة حببل هللا تعاىل ،فيذكرون إخواهنم ًبآلخرة،
كما قال اإلمام احلسن البصري رمحه هللا" :إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأوالدانو ألن أهلنا
يذكروان ًبلدنيا ،وإخواننا يذكروننا ًبآلخرة ،ومن صفاهتم اإليثار".
فكلما تواصلت معهم ازددت تعل اقا ًبهلل ،تفيء إليهم من هجري الدنيا ،ويظلونك بظالل
اإل ان ،فهذه األخوة فيها براءة اإلخالص ،وسالمة القلب ،وأحياانا نتساءل عن سر هذه احملبة
الكبرية ألخ لك! فتجد إجابته يف هذه اآلية{ :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات َسيَ تج َع ُل َهلُُم
َ َ ََ
الص َ
الر ت َٰ
محَ ُن ُوًّدا} ،ومن هنا أقول :من أفضل ما يكسبه املرء يف حياته إخوة وأصدقاء عزيزين على
َّ
يوما بعد يوم أهنم كنوز تبقيهم يف رصيد حياتك ،فتأنس هبم،
القلب حيبهم يف هللا ،وتكتشف ا
وتسأل هللا صادق ا أن يسعدهم وحيفظهم ،فالرصيد ليس فقط يف املال تودعه يف البنوك لوقت
احلاجة ،وإمنا قلوب طاهرة تدعو لك يف ظهر الغيب يف حلِك وترحالك ،يف حالة عوزك
وحاجتك جتدهم عندك ،وتستمر صداقتهم يف اآلخرة ،حيث يظل هللا تعاىل املتحابني جبالله
حتت ظل عرشه ،ويدخلون اجلنة سوية ،قال تعاىل{ :و ِس َّ ِ
اجلَن َِّة ُزَمارا}.
ين اتـَّ َق توا َرَّهبُتم إِ َىل ت
َ َ
يق الذ َ
وهذا احلب أوثق عر اإل ان ،ويف احلديث" :أوثق عر اإل ان احلب يف هللا".
جعلين هللا وإايكم فضيلة الشيخ املفضال حممد خري ممن يتحابون جبالل هللا تعاىل.
س :لكم نظرة فسيحة يف اإلصالح التعليمي ،منذ املرحلة األوىل ،وحىت اجلامعية وما
بعدها ،فما هي ،وكيف يتخرج الطلبة علماء؟
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ج :أظن ال بد من إصال التعليم ،واإلمام الغزايل رمحه هللا ألف كتابه (إحياء علوم الدين) هو
كتاب جدد فيه العلوم اإلسالمية ،وحنن حباجة إىل التجديد وفق متطلبات العصر ،وما يلزم
الطالب من علوم حىت يفهم عصره ،ويكون مبعزل عن الغزو الفكري ،وحنتال أن حندد العلوم
اليت ينبغي لطالب العلم أن يتقنها وهو حباجة إليها ،وحنتال إىل منهجية جديدة.
فمثال عند وضع برامج الكلية كنت أالح حرص بعض الدكاترة أن زعل ختصصه هو السائد
ا
يف الكلية ،والذي أراه أن تكون املواد اليت تدرس وفق حاجة الطالب إليها يف تكوين شخصيته
فمثال بعض كليات الشريعة تركز فقط على الفقه واألصول ،النتيجة
العلمية ،وحاجة اجملتمع ،ا
أن الطالب يتخرل وليس لديه أدىن معرفة ًبلفرق األخر  ،ولذلك جتدهم رمبا يراهم من أهل
السنة ،بل مسعت عن أحدهم يعترب الفرق اليت خرجت عن اإلسالم حىت ًبعرتافهم زعلهم من
املسلمني!
كل ِ
يبعث هلذهِ ِ
األمة على ر ِ
أس ِ
وال بد من جتديد العلوم وفق ما أخرب به َّ " :
مائة سنة
إن هللاَ ُ
ِ
مثال ألف فيه السلف  -رمحهم هللا  -للرد على املخالفني،
أمر دينِها" ،فعلم العقيدة ا
من ُزد ُد َ
ومن هنا ينبغي أن يكون التأليف يف هذا العلم وفق متطلبات العصر ،ولذلك جند املؤلفات يف
هذا العلم ختتلف من عصر إىل عصر من حيث احملتو  ،وأسلوب ومنهجية العرض ،فدراسة
كثريا ،نعم يدرسها الطالب يف مرحلة املاجستري
الكتب القد ة يف هذه املرحلة ال جتدي ا
نفعا ا
والدكتوراه ،وبعض مباحث هذا العلم تطرق السلف إليها حلاجة عصرهم ،وهذه احلاجة ليست
موجودة اآلن ،فاملوضوعات اليت أظن أننا حباجة إليها :مثل بيان نشأة اإلحلاد ،ومواجهته ،ألنه
انتقل من النخبة إىل الشعبوية .وال بد من بيان فوائد أركان اإل ان ،وبيان صدق رسالة النيب
 وموافقة اإلسالم للعلم والعقل ،واإلعجاز العلمي ،أما استحضار املعارك القد ة فهو هدر
لطاقات األمة.
املشرف يف الدعوة واإلرشاد ،ما ظروف
س :تكية آل شيخ إبراهيم حقي هلا اترخيها ي
أوال ،وما مدى نشاطها ،وما هي املناطق اليت سادت فيها،
إنشائها ،ومن تسلَّم مشيختها ً
وما املعوقات اليت صادفتها ،ومن يتوىل مشيختها وإدارهتا يف يومنا ( 1442هـ)؟

126

ج :توىل املشيخة بعد وفاة عمنا الشيخ خاشع حقي العلوان ،الشيخ عبدهللا حقي حفظه هللا،
ولديه بعض طلبة العلم يف املسجد ،ويشرف على الثانوية الشرعية يف القامشلي ،وهو بصدد
إنشاء معهد علمي يف القرية ،وهو يسعى للحصول على املوافقة من وزارة األوقاف السورية،
أسأل هللا أن يكلل جهوده ًبلنجا والتوفيق.
س :ما أخبار مكتبتكم اخلاصة؟ اترخيها ،ووصفها ،ومصريها؟
هذه املكتبة تكونت منذ بداية املرحلة اجلامعية ،وأأتمل حلاهلا ،وقد كلفتين حىت اآلن الكثري،
وقد طلبت من أخي ايسر يف الشارقة أن يهديها إلحد املكتبات العامة ،وقد تعهد أحد
اإلخوة بتوصيلها إىل سورية ،فلو حتقق ذلك فهذا غاية أمنييت ،واحلمد هلل.
س :آاثركم العلمية ،ونشاطكم العلمي والدعوي خارج اجلامعات ،لو تكرمتم .مع الشكر
لكم.
أما الكتب فهي قليلة ،ولدي كتاًبن أسأل هللا أن يسهل طباعتهما" ،اللطائف املستنبطة من
ِ
َّيب}" ،وكتاب "دراسة حديث االفرتاق :دراسة
صلو َن َعلَى النِ ِ
قوله تعاىل{ :إِ َّن َّ
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
حتليلية".
والشكر كل الشكر لكم فضيلة الشيخ املفضال على ما تقدمونه من إنتال علمي ،وجعله يف
ميزان حسناتكم ،وًبرك يف علمكم وصحتكم وحياتكم ،وجعلكم من ملوك الدنيا واآلخرة.
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رسائل املال إبراهيم الزفنكي رمحه هللا
إبراهيم بن حممد الزفنكي
(1415 - 000هـ؟ = 1995 - 000م)
العامل اجلليل املال إبراهيم ابن املال حممد الزفنكي البوطي ،إمام وخطيب اجلامع اجلديد مبدينة
القامشلي (يف سورية) لعقود من الزمن .أصلهم من بوطان (جزيرة ابن عمر).
غائصا يف معانيه ،متمكناا من أنواع العلوم الشرعية واللغوية ،إضافة إىل علم
كان غزير العلم ،ا
إماما يف جامع
السلوك .وكانت معرفيت به يف آخر عام من القرن اهلجري املاضي ،عندما كنت ا
أتردد عليه يومياا ،أو كل يومني بعد العصر ،يف مكتبته
زين العابدين ًبلقامشلي ،حيث كنت َّ
الشرعية املتخصصة ،داخل سور املسجد ،خلف ديوان األوقاف .وكانت املطارحات العلمية،
والبحث يف الفروع الفقهية ،ولقط نوادر الشوارد من مسات هذا اجمللس العلمي ،الذي كان
مشغوال إبعداد أول كتاب يل "اخلضر بني الواقع
حيضره علماء وحمبون للعلم .وكنت أثناءها
ا
والتهويل ،فكانت مكتبته اليت حتوي طبعات قد ة يف أنواع العلوم الالزمة ،منف اذا يل إىل هذا
نصوصا فارسية
البحث الشائك ،وكان يتذكر من مطالعاته ما خيص هذا املوضوع ،بل ترجم يل
ا
من تفسري "رو البيان" إلمساعيل حقي لكتايب اآلخر "لقمان احلكيم ِ
وح َكمه" ،حيث كان
يتقن اللغة املذكورة ،على عادة العلماء الكبار يف ذلك الوقت ،من اطالعهم على األدب
مقصودا ًبلفتو من أهل مدينته ،ومن القر اجملاورة والبعيدة ،وخاصة يف أمور
الفارسي .وكان
ا
ا ملعامالت وتطبيقاهتا املعاصرة ،ومشكالت الطالق املعقدة ،وما إىل ذلك مما ال يقدر على
الغوص فيه إال العلماء املتمكنون .ومل أر منه مداهنة أو جماملة على حساب دينه ،وال تصرفاا
هادًئ ،عليه مهابة العلماء ،مع سكينة
غري الئق به ومبكانته العلمية القديرة .وكان طيباا ،ا
نظرا لسين الصغرية بني من حيضرون
وتواضع .ويتلقَّان بوجه ًبش وتقدير زائد ورعاية واضحة ،ا
جملسه ،وأسئليت اليت ال تنتهي عن أمور كان زد فيها "متعة" للبحث فيها نسبة إىل مكانته
العلمية الكبرية .وبعد ما يقرب من عامني من املعاشرة الطيبة ،سافرت لتكملة دراسايت العليا،
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مث طال الغياب ومل أعد إىل بلدي .وكنت أتتبَّع أخباره والسؤال عنه كل عام ،إىل أن جاءن
نبأ وفاته .وكان قد قارب التسعني ،رمحه هللا رمحة واسعة.
آاثرا علمية ،خمطوطة أو مطبوعة ،لكن كانت لديه فتاو عديدة يف مسائل
وال أعرف له ا
خمتلفة ،استخرجها من بطون الكتب ،ولو أهنا مجعت لكان فيها خري كثري ،وفائدة علمية
كبرية.
وترمجت له يف "تتمة األعالم" ،وما أوردته هنا خمتصر منه.
***

***

***

إيل أربع ،هي الوحيدة اليت صورهتا ألجل نشرها  -بعد رسائل آل الشيخ حقي  -من
ورسائله َّ
إيل وإىل
بني رسائل العلماء اليت أهديتها مع مكتبيت وأوراقيو ملكانة هذا العامل الفذ ،وإحسانه َّ
الناس ،بعلمه وإمامته الناس مدة طويلة يف مدينة القامشلي.
وهي مؤرخة بني األعوام ( 1404 - 1402هـ) .وفيها يشكو من سقمه ووهن عظمه ،ومن
قلة األدوية الضرورية أو فقداهنا يف البلد ،وأنه زد صعوبة يف الكتابة من جراء ذلك ،وال يقدر
على مجع أفكاره .ويبث أشواقه إىل شخصي الضعيف وصحبيت ،ويقول إن الذي بقي له يف
احلياة ويستأنس به هو الرتدد على مكتبته اخلاصة ،وقراءة القرآن الكرمي ،ومطالعة كتب الشمائل
احملمدية ،ويطلب الدعاء ألجل حسن اخلامتة .ويف بعضها أخبار علمية وإجاًبت على
استفسارات من قبلي.
وآخر رسالة وصلتين منه رمحه هللا كانت بتاريخ  8صفر من عام 1404هـ ..ومما جاء فيها:
صرت
" ..وهللا عامل أبنكم مستقرون يف قليب وضمريي ،وكلما أذكركم هتتز كل مشاعري ..قد ُ
وحيدا أقاسي
غريباا ،وما بقي يل أحد أستأنس به ،ورفقائي كلهم انتقلوا إىل جوار هللا ،فبقيت ا
مرارة هبوني مشاعر الدين ،وال حول وال قوة إال ًبهلل العلي العظيم."..
رمحه هللا وأجزل مثوبته ،وجزاه عنا أحسن اجلزاء.

129

130

131

132

133

الفهرس
الصفحة

املوضوع

املقدمة 3 ..........................................................................
الشيخ علوان حقي 5 ...............................................................
الشيخ عدانن حقي 18 ............................................................
الشيخ خاشع حقي 84 ............................................................
الشيخ عبدالقادر العلوان 99 ........................................................
الشيخ كالل (عبدهللا) حقي 104 ....................................................
الشيخ عبدامللك حقي 107 .........................................................
الشيخ ايسر حقي 110 .............................................................
الشيخ رافع حقي110 ..............................................................
الشيخ أمحد معاذ حقي (ترمجة ولقاء) 113 ............................................
املال إبراهيم الزفنكي 128 ...........................................................
الفهرس 134 ......................................................................

134

