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 Mألسى تلقينا خ�بقلو¨ يعتصرها �حلز8 
�لدين   Jملحبو¨ جال� �لكرمي  �ستاSنا  فا! 
 fلذ� �ملعلم   Sألستا� �لبا¿  �لرجل  قمر. 
يألو جهًد�  �لزما8 هو ال  "Dًحا من  قضى بني ظهر�نينا 
�العتز�»   xلنفو�  v »�"ًعا  �لنو"،  مَسالك  Ôو  نا  شدِّ  v
تطبيق  نظامها،  لأل�دية  �النتما�  �ملبد�  بالعقيد! 
�سلو¨ "�لتحريك �جلديد" منًطا v حيا! �لناx، متخًذ� من 
ِ�مامه �ملحبو¨ سيدنا �ملصلح �ملوعوD � مناً"� يهتدf به. 
�ّيما  �لَعا{، متأثًر� به  ُمترًعا �ب جنابه  �S كا8 حضرته 
من  ُنغًبا  �لز�خر  ُفر�ته   nينبو من  �سقائنا   v تهًد�Ï تَأثر، 

�لفخر �العتز�» بالدين �ملبد�.

 ١٩٥٥  Fعا �لكباب�  قمر  �لدين   Jجال  Sألستا� صل 
خلًفا لألستاS �جلليل موالنا 3مد شريف "�ه �هللا تعا7، 
شابًّا متوقد �حلماx، فكا8 �J �عماله �8 �حيا �ملجالس 
�ا Ïلس خد�F �أل�دية �لذf قد ��ملختلفة v �جلماعة، 
�الجتماعي  �Dلنشا� �أل� v سا" معهم فيه شوًطا ُمشرًِّفا
 Fخلد�� نفقة هؤال�  �لتبليغ �أل�دية على   "�D بإقامة  كلَّله 
�ملحلي  �جلماعة   Xُيكلف صند  8�  8D �ياDيهم  عمل 
شيئا سوq كيٍس �حٍد من �إلÐنت �ضطر ألخذ ëنه من 

.Fلعا� X�لصند
مع حّبه للبنا� �لتعم�، فقد كا8 �ألستاS قمر "جًال 3بًّا 
�جلماعة...   v �ملتعلمني   Jلرجا� خلق   v جاهًد�  للعلم، 

وال حول وال قوة
 إال باهللا العلي العظيم
الكبابير تُشّيع أستاذها اجلليل الشيخ جالل الدين قمر

 (رحمه اهللا تعالى)

�لشيخ جالJ �لدين قمر
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فأعاD َعَمل �ملد"سة �ل كانت قد تعطلت منذ سنة 
 v  x"للد �ماكن  للبنا?   Dاللأل فرتَّب   ١٩٤٨
بعض �لغر� حوJ �ملسجد �Dخله �يًضا، ح� ִדيأ? 
� إلقامة مب½ جديد مستقل �ذk �ملد"سة. له �لظر
كم كانت فرحته بالغة يوF �فتتحها مع حشد كب� 

.Dلبال� v ?من كبا" �لشخصيا
طاملا كانت �ملد"سة حتت "عايته �لكرمية كانت على 

.Dلبال� v لعربية� x"صغر حجمها من �حسن �ملد�
بعد �8 حقق حضرته بنا� �D" �لتبليغ �أل�دية �ملد"سة 
 v لعد! لتعم� �ملسجد �جلديد� Dو �عد�Ô أل�دية �جته�
�لكباب�. فوضع ُ�سس �لفكر!، َ�عد �ملهندx تصاميم 
�خذ  �تلفة.   Jبأشكا للمسحد  بديعة  مة  ُمجسَّ
�ألستاS يتهيأ لرصد �ملاJ من �جل هذk �لغاية �لسامية 
�ال �8 �مر �إلماF � قد عاجله ملغاD"! �لكباب� �7 
�"ِ� �لوطن "�ة بو�لدته �ملرحومة �ل كانت تتلهَّف 

للقائه منذ ثْنَتي عشر! سنة.
�أل�دية  �ملد"سة  معه v ساحة  قد قفت   ِّ¿� �Sكر 
�ل  �لرخامية  �للوحة  �لكباب�. �مامنا  عشية مغاD"ته 
لتكو8  كانت  ما  �ل  �أل�دية  �ملد"سة  �سم  حتمل 
�لبالغة. فاقترحت عليه  ثباته حكمته  kDلو ال جهو
يا  قائال:  عليَّ   َّDفر �للوحة   kهذ على  �Ðه  ننقش   8�
حبيـ± �نا ال �عمل على tليد �Ðي f� v مكا8.. 
مضى �لزما8  ..8Üهذ� شأنكم �نتم تفعلو8 ما تشا
لكن �8 �  !gهنـا Sليس �سم �ألستـا �لِغَ�. S
يكن �Ðه 3فـو"� على �حلجر فإنه v قر�"! قلوبنـا 

�عمق.
�يها  عليك   Fسال �ملعلم.   Sألستا� �يها  عليك   Fفسال
�ألم� �لبا¿. يا من �Dيت �ألمانة �فية، حكمت بني 
�لناx بالعدS ،J"¿ َ� ُعْد لو�Dِعَك مبا Dَّعتك به قبل 

�"بعني سنة حيث جا� v ما قلُت:

ِعشــًقا �لديــن   Jََجال يا  َعِشــْقُتَك 
َح� �لِعلِم  ِلُدنيــا  ِبــَنــا  َسَموَ? 
ــًد� Ï ِ"ضـــو�ًنـــا  �هللا  ــَت  ــأل س
َخــ� ـــلَّ  ُك ــا  ــنَّ ع �هللا   gـــز� ج

�ملخلص لذكر�g �لطيبة �بًد�

 Bموسى 'سعد عو�

(�لكباب�) 

�لكـتـاَبا �لنــبـيُّو8  َعـِشــَق  كـما 
ــَحــابــا ــاkُ �لــسَّ ــي ــدن جتــا»نــا ب
�ستـجابـا �هللا  �لَقلــب   Xبــِصـد
ــا ــاب ــَس �ِحل  kــا ــاي ــط ع  v  Jجــــز�

 �جلمعة
 ٨ شعبا8 ١٤٢٧ 

٢٠٠٦ J١ �يلو  




