
مع كوكبة من أهل العلم

 بقلم خادم أهل العلم     

عبد ال بن حنبل الاج عبده

للعلم خَي خلقِه وللتقى*المد ل اّلذي قد وّفَقا

فمن عظيم َشْأنِه ل تِوه*قلوُبهم ِلنحوِهنت حّتى 

فَأعَربْت بالاِن باللاِن*فُأشرنْت معن َضمِي الّشأِن

على الّنّب أفصح اللِئق*ّث الّصلة مع سلم َلِئٍق

من أتقُنوا القرآَن بالعراِب*ممٍد والل والصحاِب

أهل العلم كالسماء، وأينما حّل الطر نفع، والناس يستبشرون بنزوله  قال تعال:فإّن 

{   ففي صبيحة يوم الحد الوافقَفِإَذا َأَصاَب ِبِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن }،
،  اّتصلت بالشيخ  ممود شبلي  بأمور تتعلق بطباعة كتبه ورسائله19/02/2012  

 العلمية ف مصر، ولكنن ل أتكن يالّتحدث مع الّشيخ،  فبعث اّل رسالة مفادها أّنـه
 سيّتصل ب لحقا، فاّتصل ب ليًل فبعد قبول الطلب اّلذي قدمته لفضيلته - ف شأن طباعة

   السبت القبل مع موكب من العلماء من بينهمسأزور القاهرةالكتب- ، أردف قائل:-"
 فضيلة الّشيخ ممد عبده أمل" فسررت بذا الب  وقدوم أهل الثر، ال بلد مصر، فتهلل

 وجهي بشاشة، وصرت أترع كأس النتظار بساعة اللقاء مع السادة العلماء  بفارغ



 الصب، وأراقب اليام والتاريخ، حت جاء اليوم  الدد، وفوجئت بأّن العلماء وصلوا
 القاهرة فذهبوا إل مدينة السكندية ونزلو هناك ضيوفا كراما مع علماء السكندرية، حيث

 كانت رحلتهم تلبية لدعوة رسية من علماء ال سكندرية، ليتم التعارف بي أهل العلم،
 وللتشاور والتعاون ف مال الدعوة والرشاد، وكان من بي  الوكب العظيم الوافد

 :أصحاب الفضيلة

 فضيلة الّشيخ الدكتور ممد شيخ عثمان، وفضلية الّشيخ ممد عبده أمل، وفضيلة الّشيخ
 والّشيخ، والشيخ عبد الرزاق، الّشيخ أحد السودانّث لق بم فضيلة ممود ممد شبلي، 
 حفظهم ال جيعا.  عبدالّرحيم أبوالعيني

 وتّر اليام ويكتمل السبوع الّول ونن أهل القاهرة مازلنا ننتظر  بلهفة لقيا العلماء،     
 وتّرق أ كبادنا نيان الشوق ومعانقة الحباء، فما شاقن من ساقن لوصالم حت أردنا
 السفر ال السكندرية، وخفنا أن ل ند فرصة اللقاء، وهيبة من الجتماع بي العلماء،

 فآثرنا الصب والصابرة، فما انقادت المال ال لصابر، أخذت أراقب الساعات، والدقائق،
، واجتمعنا مع كوكبة2012-3-1والثانية بعد الثاننة حت جاء البشي والبشرى، يوم   

  كيلومتر عن القاهرة، وتعانقت القلوب تعانق60 اكتوبر اّلت تبعد 6أهل العلم ف مدينة 
 اللف والّلام، وقّرت عيوننا  اّلت سهرت أياما ف شوق اللقاء، والمد ل على الّتمام،

: الدكتور/ ممد عبدالقادر معلم ( كتب) ، والخ الدكتور /وكنت مع الخوة الفاضل  
  (الّشاذل صاحبعبدالغن حسي إساعيل (جعيت)، والخ الافظ عبدالقادر أحد دعال

 الصوت الميل)، وقد رجع زملئى إل القاهرة، واخترُت خدمة العلماء ومرافقتهم،



  يوما أثرت حيات وانعشت قلب،  وأنارت طريقي، واستفدت من الي15ومكثتُ معهم 
 .والعلم والسعادة ما ل يصى

 مع اللقة القادمة                                                         


