
 الشيخ ؿبمد اليعقويب  ترصبة الشيخ أضبد اغببال

 www.naseemalsham.com  موقع نسيم الشام                                                                            
1 

 بسن اهلل الرمحن الرحين

 لشيخالعامل الرباني ا الشامبركة 

 أمحد الرفاعي الشهري باحلبال

 الشيخ حمود اليعقوبي هقتطفة هن درس الرسالة القشريية ترمجة فضيلة
ا صموالنا ؿبمد خامت النبيُت صإمام  ، صلى  اهلل صلىم صاارك لى  ليدناغبمد هلل رب العاؼبُت
صانفعنا   ،صصفقنا توفيق الصاغبُت  ،الىهم افتح لىينا فتوح العارفُت  ،أصبعُتاؼبرلىُت صلى  آلو صلحبو 
صزدنا لىمًا صلماًل متقبالً   ،صانفعنا دبا لىمتنا  ،الىهم لىمنا ما ينفعنا  ،الىهم االقرآن صالذكر اغبكيم

إذا  الىهم ال لهل إال ما جعىتو لهاًل صأنت يا حي يا قيوم ذبعل اغبزن  ،ارضبتك يا أرحم الراضبُت
ال إلو   ،الىهم ألذنا من شرصر أنفسنا صمن ليئات ألمالنا صألىح لنا شأننا كىو  ،شئت لهاَل لهالً 

  .صلى  اهلل لى  ليدنا ؿبمد صلى  آلو صلحبو صلىم  ،إال أنت نستغفرك صنتوب إليك
  :أما اعد
أىل  ..أىل اإلشنان ..السعيد من لحب أىل الطالة ..السعيد من لحب أىل اػبَتف...

 ..أىل احملبة ..أىل الذكر ..أىل االلتقامة ..لتقوىا
 :نشأة الشيخ أضبد اغببال

الشيخ أضبد اغببال ردبا تفرد اكونو من العباد الزىاد يف ىذا الوقت ، العبادة صالزىد صاؼبداصمة لى  
اءت من أين ج. هبا الشيخ أضبد الرفالي اغببال نيب لى  اهلل لىيو صلىم أمور امتازالذكر صاحملبة لى

الشيخ أضبد اغببال ىو اان .. ىذه األمور؟ جاءتو ىكذا؟ تىقطها من الكتب؟ تىقفها من السطور؟ ال
الشيخ لاحل اغببال الشيخ لاحل اغببال كان من أىل الزىد صالورع صالعبادة صأكل اغبالل صاؼبداصمة 

ه الشيخ لاحل حج لى  الطالة صحضور اعبمع صاعبمالات مع اؼبسىمُت صاإلكثار من حج النافىة صالد
حنوًا من ثالثُت حجة صالده الشيخ لاحل ما لرف أنو ترك الصالة صبالة طيىة لمره حىت أيام الثورة 
السورية أيام اغبرب صاعبهاد ما ترك لالة اعبمالة ما ترك صالده لالة اعبمالة طيىة لمره كان يأكل 

لنة قرآن صتويف من قريب فوق األراعُت من كسب يده كان يشتغل اذكر اهلل تعاىل صشنأل صقتو اتالصة ال
 .آلن تويف لنة إحدى صلتُت ميالديةاقىيل قريب من طبسُت لنة من ا
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الشيخ لعيد اغببال كان قطب الشام كان   ،الشيخ لاحل اغببال الزم لمو الشيخ لعيد اغببال
 :أي  ،لقطب الغوثإمام الشافعية يف اعبامع األموي صكان قطب الشام يف الوالية صكان يشار إليو أنو ا

الشيخ لعيد اغببال ىذا الرجل كراماتو يتحدث الناس فيها إىل ىذه   ،رئيس األصلياء يف االد الشام
األيام ، إىل اآلن مازال ىناك من اؼبعمرين من أىل التقوى من يرصي كرامات الشيخ لعيد اغببال يف 

 .تقواه صصرلو صمواظبتو لى  الصدق صاإلخالص هلل تبارك صتعاىل
شيخ الطريقة  (اغبىيب غاَل )الطرااىسي الشهَت اـ شيخ لاحل اغببال الزم الشيخ لبد الرزاق ال

ظن أن الشيخ أضبد اغببال رفالي ، ىو رفالي النسب صلكن الطريقة اليت  ياعض الناس   ،النقشبندية
يخ لاحل كانت يف أىل ايتو ألاًل ىي الطريقة النقشبندية طريقة صالده كانت الطريقة النقشبندية الش

اغببال صالده كان نقشبندي الطريقة أخذىا لن الشيخ لبد الرزاق غال اغبىيب صىذا الرجل قل من 
صكان من ( السنانية)يعرفو ، الشيخ لبد الرزاق غال اغبىيب كان معتزاًل لن الناس يف جامع لنان ااشا 

يتربك او أىل لصره الشيخ نظَت كان  ماألقطاب الكبار صاألصلياء العظام صالعارفُت الذين مل يكن ؽب
ظبي غال اغبىيب ألنو كان يغىي اغبىيب صيبيعو   ،لاحل اغببال الزم الشيخ لبد الرزاق غال اغبىيب

صيتقوت منو الزمو صأخذ لنو الطريقة النقشبندية صكان مالزمًا ألذكاره صأصراده اعيدًا لن الشهرة اعيداً 
 . لن رلوم العىماء كالتالميذ صالتصدر صما إىل ذلك

فالشيخ أضبد غرلة صنبتة يف ذلك البستان يف ذلك البيت الصاحل ايت التقوى صايت الورع ايت 
الزىد ايت اعبهاد صاجملاىدة ، يرصى لن صالد الشيخ لاحل اغببال أنو ما أكل يف غَت ايتو طعامًا لند 

لتمرات اليت  أحد قط ، ما أكل يف غَت ايتو طعاماً ألحد قط ، ما كان يأكل إال من كسب يده ، حىت ا
كان يفطر لىيها ، الشيخ لاحل اغببال كان دائم  ليام االثنُت صاػبميس طيىة لمره صكان يفطر لى  
سبرات يأيت هبن يف جيبو من كسب يده يعٍت يأكل اغبالل اػبالص النتشار الشبو يف الرزق اُت الناس 

عام يف ايوت الناس لكن فما يدرى اغبالل من غَته ، حنن اآلن ردبا نًتخص صنتولع يف تناصل الط
اعبيل الذي قبىنا ما كان ىكذا ، صالدي رضبو اهلل ما كان يأكل لند أحد من الناس ال يعرفو صلو 
فرشت لو األرض ذىبا ، لو فرشت لو األرض ذىبًا ليأكل لند أحد ال يعرفو ال يأكل ، ال يذىب إال 

صىذا من    ،د اػبالة من إخوانوإىل ايت إخوانو من أىل الصدق صأكل اغبالل صالورع نعم يأكل لن
كمال االقتداء االنيب لىيو الصالة صالسالم كمال االقتداء أن يأكل لند من يغىب لى  ظنو أن مالو 

حىت يكون قدصة لىبقية حىت يكون  خَت كحال الشيخ لاحل اغببال أيضاً حالل ، لكن يف شدة التورع  
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 ، الواحد منا يأكل الطعام صيأيت ااؼبال من من الناس فينظر الناس يف أحواؽبم كيف ىي قدصة لىبقية
 .لغرب صال يسأل مصدر اؼبال من أينالشرق صا

فالشيخ أضبد رضبو اهلل تعاىل غرلة نبتت يف تىك الرياض الزاىرة رياض التقوى صالورع صأكل 
قد اغبالل صالذكر صاعبهاد صاجملاىدة غرلة غرلها صالده رضبو اهلل صأنا قىت يف خطبة اعبمعة كالمًا 

أنا أزيد يف لاليت من أجىك : رصيتو من قبل لبد اهلل ان لمر رضي اهلل لنو كان يقول الانو لامل
صرصينا لكم قدشنًا قصة إمام اغبرمُت اعبويٍت كان أاوه من أىل التقوى صالورع صكان لاؼبًا جىياًل صكان 

جارية ذات دين  يشتغل انسخ الكتب صيأكل من كسب شنينو حىت صبع مقدارًا من اؼبال فاشًتى
صخىق فألتقها صتزصجها صلار ينفق لىيها من كسب شنينو اؼبال اغبالل صأمرىا أن ربفظ البيت من أي 
مال يدخل إليو فحمىت اإمام اغبرمُت اعبويٍت مث صضعت فأصلاىا أن ربفظ ذلك الرضيع صيف مرة من 

كانت أم الرضيع قد انشغىت لن األحوال صإذا جبارة ؽبا قد جاءت ص اؼبرات جاء يف اؼبساء فسأؽبا 
من األحكام الشرلية ال رنوز لىمرأة أن ترضع صلد ]اأشغال البيت صصلدىا يبكي فأرضعتو اعبارة ، 

ألن الىنب حق الزصج    ،غَتىا إال اإذن الزصج صال رنوز لىمرأة أيضًا أن تسًتضع لولدىا إال اإذن الزصج
د غَتىا إال اإذن زصجها صاؼبرأة أيضًا ال رنوز ؽبا كما يقول الفقهاء فاؼبرضع ال رنوز ؽبا أن ترضع أصال
فالشاىد ىذه اؼبرأة أرضعت ذلك الرضيع فىما  [أن تسًتضع امرأة غَتىا ألصالدىا إال اإذن زصجها ىي

جاء صالد اإلمام اعبويٍت صدرى ااػبرب جعل يدخل إلبعو يف فم الرضيع حىت قاء الرضيع ذلك الىنب 
مع أهنا رضعة مل تتم ،  !!لند اؼبناظرة يعرض لو اً فتور أثر تىك الرضعة  اقي :يقول إمام اغبرمُت اعبويٍت

 .فانظرصا إىل أثر اغبالل يف تنشئة القىوب اغبالل ال يريب األجسام فقط لكن يؤثر يف القىوب
ما أكل يف الغفىة التعمل يف الغفىة صما أكل يف اغبضور التعمل يف  :اعض الصاغبُت كان يقول

ذلك؟ يعٍت الطعام الذي تأكىو ىذا لو كان حالاًل الطعام الذي تأكىو إذا ضمنا أنو  اغبضور ما معٌت
حالل اعد ذلك إذا أكىتو يف حال الغفىة لن اهلل تبارك صتعاىل صفرح االطعام االشراب صتأكل صتنظر 

اهلل  إىل التىفاز تأكل صأنت تغتاب صتنم ىذا ما أكل يف الغفىة التعمل يف الغفىة صما أكل حبضور مع
يقول اإلمام الغزايل يف اعض   ،لز صجل ااؼبراقبة هلل لز صجل أثناء الطعام التعمل يف اغبضور

ىذا ما فيو ادلة صإدنا فيو زيادة  (من أراد أن زنفظ اهلل  جوارحو فىيسم اهلل لند كل لقمة): نصائحو
حاب النيب لىيو الصالة يف السنة صحرص ، التسمية يف أصل الطعام ؼبن ال ينس  اهلل تعاىل يف آخره أل

صالسالم صالسىف الصاحل كان إذا ظب  اهلل تعاىل يف أصل الطعام ال ينس  اهلل لز صجل صال يغفل لنو 
صالىقمة تعرض لإلنسان ردبا مائة فكرة فينس  اغبق لبحانو إىل آخر الطعام أما اآلن اُت الىقمة 
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 ، نقول نعم ىذا ينبغي أن رندد ..صتعاىل صينس  صاجب الشكر هلل لبحانو صينس  اؼبنعم صينس 
 .التعمالو يف الطالة يكونر أثر ذلك يف الطعام الذي يأكىو صلحىت يظه التسمية اُت الىقمة صالىقمة ،

أن نتحدث لن الشيخ  ال ينبغيلندما نتحدث لن مثل الشيخ أضبد اغببال رضبو اهلل  لذلك
ة الشيخ أضبد اغببال صمن لق  تىك أضبد اغببال صنعظم الشيخ أضبد اغببال دصن النظر إىل نشأ

الغرلة صمن رصى تىك النبتة صمن تعاىدىا صىو أاوه رضبو اهلل تعاىل صمشاسنو اعد ذلك  ، اآلن حنن 
كالم لن األب ، الناس يتحدثون لن الشيخ أضبد اغببال صلحبتو لىشيخ ادر الدين الفقط اادأنا 

صالشيخ لاحل أخذ لن لم أايو   ،الصاحل اغبسٍت صينسون أن الشيخ أضبد اغببال اان أايو الشيخ
إلمام السيد أضبد الرفالي رضبو فهم أىل ايت فيهم النسب الشريف ل.. صىكذا  ،الشيخ لعيد اغببال

اهلل تعاىل صرضي لنو صىو النسب اؼبمتد إىل النيب لىيو الصالة صالسالم اؼبتصل او لى  اهلل لىيو 
من لدة طرق ىذا من الطريقة النقشبندية صىذا   ، نسبصفيهم نسب الرصح صىو نسب الطريق  ،صلىم

  .من الطريقة الرفالية صكل صاحد من أجداده كان لالكاً يف اعض الطرق صالده كان نقشبندي الطريقة
يف لصرنا ، قىيل  لزىد صالعبادة صاجملاىدة صىذاالورع صالصالح صالتقوى صا فهو من أىل ايت فيو
يف االدنا   ،يف االدنا ؿبدثون  ،يف االدنا قراء  ،لندنا فقهاء  ،اءلندنا خطب  ،لندنا يف ىذا العصر لىماء

لكن العباد قىيىون صىذا من لالمات السالة مما أخرب او النيب لىيو الصالة  ..لندنا دلاة  ،فصحاء
اؼبراد االفقهاء يف كالم النيب لىيو الصالة صالسالم  (أن يكثر اػبطباء صأن يقل الفقهاء): صالسالم اقولو

ء الذين يعرفون اغبالل صاغبرام صيطبقونو ، فالفقو ىنا فقو النفس ، صإال فبفضل اهلل لز صجل الفقها
اػبطباء لندنا كثر صطالب العىم كثر صاغبمد هلل صخبالة يف الشام لكن يف الشام صخارج الشام 

يكون اػبطباء أكثر من الفقهاء صىذا االء نستعيذ ااهلل لز صجل منو صنسأل اهلل أن زنفظنا من أن 
لقد ألرانا يف القول فىم نىحن صغبنا )اراىيم ان أدىم  ، صىذا الكالم لإلمام إلساننا أفصح من لمىنا

 (.يف العمل فىم نعرب
ن تأثر صلذلك تقول يل أريد ألصالدي أن د اغببال رضبو اهلل صدبفال رنوز أن ننس  نشأة الشيخ أضب

فاتك ذلك صتقدم اك العمر فااعث أصالدك فإذا   ،أقول لك كن أنت من الصاغبُت  ،يكونوا لاغبُت
ما أفىح من أفىح إال اصحبة من أفىح فالشيخ : من كالم السادة الصوفية  ،إىل أىل الصالح صالتقوى

 .اليت غرلها صالدىا رضبو اهلل تعاىل الكرشنة الطيبة إال هبذه الغرلة النشأةما أفىح إال اأضبد اغببال 
ج إىل ايت اهلل الكرمي صزيارة نبيو لىيو أفضل الصالة صأمت الشيخ أضبد اغببال لرف لنو حب اغب

التسىيم ممن أخذ ىذا؟ أخذه من أايو ال من الشيخ ادر الدين اغبسٍت صال من الشيخ شريف اليعقويب 
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أخذه من أايو مث من الشيخ لارف لثمان الشيخ لارف لثمان حج ثالثُت حجة ، صأظن أن الشيخ 
إذا كان أاوه  ..لكن النشأة !..طبسُت مرة أص أزيد من طبسُت مرةحج  -فيما ظبعت -أضبد اغببال 

  ،قال صما لرف لنو أنو أكل لند أحد من الناس قط ..ما كان يأكل إال من طعامو صمن كسب يده
نعم كان رنرب خاطر الضعفاء صاؼبساكُت فيجيب   ،الشيخ أضبد اغببال ما كان يأكل إال من كسب يده

القىيل من الطعام صيف ذلك أيضًا اتباع لسنة النيب لىيو الصالة صالسالم الدلوات لكن ال يأكل إال 
ألن النيب لىيو الصالة صالسالم كان رنيب دلوة العبد صرنيب الدلوة إىل الكراع كما قال لىيو الصالة 

فهذا من أخالق الشيخ أضبد رضبو اهلل تعاىل أخذ ىذه  1(لو دليت إىل كراع ألجبت: )صالسالم
 . بار العىماء صاألصلياء ممن اجتمع اوالسنن لن ك

لاحل اغببال صالعهد  شيخفألظم الناس أثراً يف الشيخ أضبد ىو صالده صالناس يغفىون ذكره اآلن ال
صقد ظبعنا ثناء مشاسننا لىيو صكان صالدي رضبو اهلل تعاىل يثٍت لىيو صكان  1691لنة  او قريب صفاتو

صىذا حال الشيخ أضبد لذلك نشأ الشيخ أضبد   ،ىذا قل نظَته مثال الزىد لاادًا زاىدًا صرلًا تقياً 
صزبىق اأخالق أايو فما االكم إذا زاد لى  ذلك النشأة يف ايت احملدث األكرب الشيخ ادر الدين 

صلحبة العارف ااهلل الشهَت الشيخ ! اغبسٍت صلحبة العارف ااهلل الشهَت الشيخ شريف اليعقويب؟
اليت  يف اؼبواد غ الناس أثرًا يف حياة الشيخ أضبد ، إذا أردنا أن ننظرىؤالء ىم أاى!. لارف لثمان؟

خرجت الشيخ أضبد اغببال حىت شنكن لنا أن نأيت دبواد أخرى ردبا خنرج شيخ أضبد آخر يف ىذا 
ىاتوا مثل الشيخ ادر الدين صالشيخ لارف لثمان حىت سنرج مثل الشيخ أضبد اغببال ، : العصر نقول

وا أب مثل الشيخ لاحل اغببال ، لذلك الذي ال يعرف ىذا التاريخ يظن أن صألعب من ذلك ىات
األمر ىُت ، مات الشيخ أضبد صيأيت مثىو ، إن شاء اهلل يأيت من ىو ألظم منو لكن األمر لعب أيها 
اإلخوة األمر لعب ألن كيمياء القىوب اآلن لارت من اؼبستحيالت كيمياء القىوب اليت ربول 

كيمياء القىوب لىب إىل ذىب نالع مشرق ربول القىب اؼبظىم إىل قىب نَت  قىوب الناس من حجر 
لافرنا يف اعض  ..كىما امتدت الغراس يف األرض كىما طال النبتص   ،اليت تسقيها لى  مدى طويل

صأانية أحياناً   ،صهتب األلالَت -صاهلل ألىم-البالد صرأينا من النخيل ما شنتد طولو ردبا ثالثُت مًتًا 
 .ألن جذصره متينة يف األرض!! النخل يهتز مع األلالَت شنيناً صيساراً صال يسقطص   ،تسقط

                                                 
1

 ، فيه معين ابن كالم واختلف.  يخطئ:  وقال حبان ابن وثقه ، المؤمل بن اهلل عبد فيه( : 9/21) الهيثمى قال( . 11236 رقم ، 11/120) الطبرانى أخرجه ( 
 . الصحيح رجال رجاله وبقية
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يصحبو من  اً فإذا أردت أن تنشأ إنسانًا لى  التقوى فهات أاًا من أىل التقوى ، ىات شيخ
إذا أردت أن تنشأ إنسانًا لى  ؿببة النيب لى  اهلل لىيو صلىم   ،لغره حىت يكون من أىل التقوى

إذا كان األب مقصراً  ..ىات شيخاً ىيو الصالة صالسالم منذ الصبا ، أص ع فيو ؿببة النيب لىات أاًا يزر 
يدفع اانو إىل شيخ يصحبو من لغره صمن لباه يكون الشيخ من أىل ؿببة النيب لىيو الصالة 

أريد شيئًا من ال  :ىذه الكيمياء ال اد أن تنتج صال اد أن تعمل ، أما أن تقول: أقول  ،صالسالم
نعم فضل اهلل لز صجل صالع لكن اهلل رتب العطاء لى  األلباب صمن ألباب الوالية  ..!شيء

 .لحبة األصلياء صمن ألباب الفالح لحبة أىل الفالح صمن ألباب العىم لحبة أىل العىم
 :أصلئك الذين خرجوا الشيخ أضبد اغببال

ت صحجة من اهلل تبارك صتعاىل آية من اآليا! الشيخ ادر الدين ، صما أدراك ما الشيخ ادر الدين؟ 
لى  أىل لصره إىل يوم القيامة ، الشيخ ادر الدين إذا تركنا جانب العىم صاغبفظ صالرصاية صاؼبعرفة اعىوم 
الفقو صاغبديث صالتفسَت صاؼبنطق صالىغة العراية إذا تركنا العىوم اليت لىم لو فيها كبار لىماء لصره منذ 

إذا تركنا  [صلىم لو أىل لصره الرتبة العالية يف العىم الظاىر ذ شبااولدين نبغ مناالشيخ ادر ]شبااو ، 
ذلك صأخذنا جانب الورع صالزىد أخدنا جانب الصمت أخذنا جانب تعظيم النيب لىيو الصالة 

منها يصنع رجاًل فكيف إذا  الصالة صالسالم نرى جوانب لديدة كلصالسالم جانب ؿببة النيب لىيو 
إذا رأينا اآلن إنسانًا يتبع السنة فقط أص إنساناً  ..تصنع أمة !..اجتمعت يف رجل صاحد ماذا تصنع؟

فإذا اجتمعت ىذه كىها يف   ،زنب تالصة القرآن الكرمي صيواظب لى  تالصة القرآن نعظمو أشد التعظيم
فما االك دبن كانت أنظار الشيخ ادر   ،رجليف الشيخ ادر الدين كان أمة .. رجل زبرج منو أمة

 .الدين لىيو
صأنو من األادال  ء يف الشام اآلن ممن تظن فيو الواليةالشيخ لىيم اغبمامي أحد اؼبعمرين الصىحا

الشيخ ادر الدين رضبو اهلل لألو اعض تالميذه الدلاء  :يقول  اهلل تبارك صتعاىل أحدا ، صال نزكي لى
اهلل لكم صؼبن غفر ): يا ليدي ادع لنا ، فماذا قال لو؟ قال لو: قال لو اآلصيصىو الشيخ لبد الكرمي 

دلوة إنسان لو لند اهلل تبارك صتعاىل منزلة   ،دلوة قطب  ،دلوة لامل  ،دلوة صيل (رآكم صؼبن رأيتموه
كان من اغباضرين ؽبذه الدلوة الشيخ لبد   :يتكىم من اساط الدالل لى  اغبق لبحانو صتعاىل ، قال

انظرصا  ..غباضرين لنًا الشيخ لىيم اغبماميدر اؼببارك صالشيخ ؿبمود العطار صكان ردبا ألغر االقا
لر فتوح الشيخ ادر الدين كان الصالة لى  النيب لى  اهلل لىيو  :يقولون ..حال الشيخ ادر الدين

 حوايل صقد أدركت افضل  اهلل تعاىل]أصبع كل من ظبعناه يتحدث لن الشيخ ادر الدين   ، صقدصلىم
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الشيخ ادر الدين  :كل منهم كان يقول  [ادر الدين من العىماء لوى العامةثالثُت من تالميذ الشيخ 
ماكان يتكىم ، كىماتو كانت معدصدة ، كان  ..يااا ىات الكتاب: كان يتكىم ، حىت إذا لئل يقولما  

ألة كان يشَت إىل مسفإذا لئل لن   ،ى  اهلل لىيو صلىميغىب لىيو االشتغال االصالة لى  النيب ل
يدع الطالب اُت يديو يستخرج   ،الكتاب افتح (..يؤت  االكتاب) ..ىات الكتاب :الكتاب يقول

اعبواب من الكتاب فيقرأ النص اُت يديو ، لذلك كىماتو كانت معدصدة ، صرصي لنا الكثَت من كالمو 
كان يتكىم اكالم لو : مصىذا ألاًل من مشائل اؼبصطف  لىيو الصالة صالسال  ،ألنو كان قىيل الكالم

 ، ىذه ىي ما كان يسرد اغبديث لردكم ىذا -تقول السيدة لائشة  –أراد العاد أن يعده لعده 
 .أحوال الشيخ ادر الدين

ريف حدث أما أحوال الشيخ شريف اليعقويب فحدث صال حرج لن تعظيمو لىجناب النبوي الش
ائز كانت أكرب اعبنائز يف القرن اؼباضي يف الشام ثالث جن: يقولون ..صال حرج لن اتبالو لىسنة

ألظم جنازة كانت جنازة الشيخ ادر الدين اغبسٍت ، اعبنازة الثانية كانت جنازة الشيخ شريف 
اليعقويب ، اعبنازة الثالثة جنازة الشيخ لىي الدقر ، صتواتر ىذا الكالم لمن حضر تىك اعبنائز صلمن 

شيخ شريف اليعقويب أغىقت دمشق األاواب ، صخرج لرف لىماء العصر يف ذلك الزمان ، ؼبا تويف ال
 .الناس صبيعاً يف تشييعو

الشيخ أضبد اغببال الزم الشيخ شريف اليعقويب اثنيت لشرة لنة صالزمو مالزمة خدمة ، فإذا اػبادم 
الشيخ ؿبمد اؼببارك  ًا كالمًا رصاه صالدي لنلااق لكم لار صليًا فما االك اتالميذ الويل ، صقد ذكرت

اؼبغاراة ينالون الوالية ااجملاىدات صاؼبشارقة ينالون الوالية ااػبدمة ، صأنا : شيخ ؿبمد الطيب يقوللن ال
أقول ىذا مثال الشيخ أضبد اغببال ، دخل لى  الشيخ ادر الدين من ااب اػبدمة دخل لى  الشيخ 

ااهبا فكان يطرق   ،صلمرت زمناً   ،حىت كان لىشيخ شريف انت  ،شريف اليعقويب من ااب اػبدمة
صيأيت ؽبا دبا ربتاج إليو من األمور ، ىي انت لم أيب ، الشيخ شريف لم الوالد رضبو اهلل ، صالوالد 
صالشيخ أضبد ترافقا صنشأت اينهما الصىة من زمن الشيخ شريف اليعقويب ، فالوالد رضبو اهلل تىميذ 

 .ولشيوخ اإشارة أايو صاإشارة لملمو يالزمو صيقرأ لىيو صيقرأ لى  غَته من ا
لثاين صا  ،أحدذنا سندمو يف أموره يف ايتو صىو الشيخ أضبد اغببال  ،كان لو خادمانالشيخ شريف  

صكالذنا    ،صكالذنا لارا من األصلياء الكبار رضبو اهلل الشيخ لعيد األضبر يتوىل أموره يف التجارة صىو
ريف كان حاالً كان يرصي لنا لشرات الكرامات من كرامات الشيخ شريف اليعقويب ، حال الشيخ ش

 . لظيماً جداً يف الوالية صاؼبعرفة صالصدق مع اهلل تبارك صتعاىل مل يكن لو نظَت اُت أصلياء لصره
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مث زد لى  ذلك لحبة الشيخ لارف لثمان ، صالشيخ لارف لثمان من ؿببتو لىنيب لىيو الصالة 
ارف لثمان لمر قريب اؼبائة ، صالسالم رأى النيب لىيو الصالة صالسالم تفل يف يده يف الرؤيا ، الشيخ ل

من األصلياء الكبار صممن أخذ لن الشيخ يولف النبهاين صالشيخ ؿبمد ان جعفر الكتاين صلنهما أخذ 
التعىق ااعبناب النبوي الشريف ، الشيخ يولف النبهاين آية العصر يف ؿببة النيب لىيو الصالة  صالسالم 

الة صالسالم صالتعريف او صحث الناس لى  ؿببتو لىم نشر لَتة اؼبصطف  لىيو الصلنذر كتبو صمؤلفاتو 
التعىق االنيب لىيو ااب  منصالسيد ؿبمد ان جعفر الكتاين أحيا اهلل تعاىل او ىذه البالد   ،من األلالم

النيب لىيو الصالة صالسالم ، صكان السيد ؿبمد ان جعفر  آل البيت صتعظيم صتعظيمالصالة صالسالم 
كان ترى يف صجهو اػبشية صاؽبيبة    ،نيب لىيو الصالة صالسالم كان يهتز طرااً الكتاين إذا ذكر لنده ال

لن النيب لىيو الصالة : )صالتعظيم لىنيب لىيو الصالة صالسالم ، صرأينا الوالد رضبو اهلل كان إذا ذُِكر
كان شنسح لى  لدره أص صجهو ، ىذا كان (.. قال رلول اهلل لى  اهلل لىيو صلىم)أص ( صالسالم
من تعىق ااعبناب النبوي الشريف ، كىما زادت اؼبعرفة كىما زادت اػبشية يف حق اهلل تعاىل ، حال 

 .صكىما زادت اؼبعرفة كىما زاد التعظيم صاحملبة لىجناب النبوي الشريف
لى  النيب لىيو الصالة صالسالم اعض الناس كان  الشيخ أضبد اغببال ما كان يفًتلن الصالة

نائب :  رؤيت لدة مرائي د اغببال ااعبناب النبوي الشريف إىل أنرنهل لظيم تعىق الشيخ أضب
من أين جاء ىذا؟ ىذا لو ألباب اؼبصطف  لىيو الصالة صالسالم يف الشام الشيخ أضبد اغببال ، 

 .األدب التعظيم العرفة صلحبة أصلئك القوم
أمره قبل أن  صكان الدخان يف أصل]الشيخ شريف اليعقويب ما كان يدع أحدًا يدخن يف ؾبىسو 

صكان اعض   ،يعرف أحالل ىو أم حرام ، يف ذلك الوقت كان الناس رنتهدصن يف الكالم لن الدخان
الشيخ شريف  [اؼبفتُت يفيت جبواز الدخان صحىو ال كان اعض اؼبفتُت صالعىماء يشرب الدخان
د كانوا زنرلون اليعقويب رضبو اهلل ما كان يدع أحداً يشرب الدخان يف حضرتو لى  اإلطالق ، األجدا

لى  أن يكون كل ؾبىس رنىسونو فيو ذكر لىنيب لىيو الصالة صالسالم صذكر النيب لىيو الصالة 
صالسالم ينبغي أن تصحبو رائحة طيبة فكانوا يبخرصن اجملالس ، كانوا زنبون العود صأمثال ذلك من 

السالم ينبغي التعظيم ، صمن أنواع العطور اليت تطيب او اجملالس ، ألنو لند ذكر النيب لىيو الصالة ص 
  .ىة ألباب التعظيم الرائحة الطيبةصب

صكان  حج الشيخ شريف اليعقويب ؼبا حج االقطار االسكة اغبديدية اغبجازية أصل ما أنشئت ،
ذكرىا جرت يف تىك اغبجة كرامات متعددة  ، ص سندمو يف تىك اغبجة الشيخ أضبد اغببال رضبو اهلل
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اختىف الناس : طبعة دار الفكر يقول (الرحىة إىل اؼبدينة اؼبنورة) كتااو صصثقها الشيخ ؿبمود يالُت يف
يف حكم الدخان فالتفتوا إىل الشيخ شريف رة ادار أحد األشراف يومًا من األيام صىم يف اؼبدينة اؼبنو 

كتاب : ما الكتاب الذي يف أيديكم؟ قالوا :ما حكم الدخان ماذا تقول يف الدخان؟ فقال ويسألون
افتحوا الكتاب إىل أي موضع شئتم ذبدصن : لىقاضي لياض قال( ا اتعريف حقوق اؼبصطف الشف)

يف ألى  الصفحة حديث العرااض ان لارية  ففتحوا الكتاب فأصل ما خرج! لدخاندلياًل لى  ربرمي ا
 ..صلظنا رلول اهلل لى  اهلل لىيو صلىم مولظة اىيغة فقىنا كأهنا مولظة مودع: رضي اهلل تعاىل لنو

صإياكم صؿبدثات األمور فإن كل ؿبدثة ادلة : يف ىذا اغبديث فكان مما قال لى  اهلل لىيو صلىم
أال يكفيكم ىذا دليالً؟ يعٍت إذا مل يكن الدخان ادلة :  ، فقاليف النار صكل ضاللة اللةدلة ضصكل ا

 .فأي شيء ادلة؟ إذا مل يكن الدخان ؿبدثاُ ضاراً فأي شيء ؿبدث؟
لن تعىق الشيخ أضبد اغببال االنيب لىيو الصالة صالسالم من أين جاء؟ جاء نرجع إىل الكالم 

حدثٍت اانو ممن لحبهم من اؼبشايخ ، صكان الشيخ أضبد اغببال ال يفتأ يذكر مشاسنو حىت قبيل صفاتو 
يفًت لن ذكر أل اليعقويب صذكر الشيخ شريف ن لنة صحنن مع الوالد صىو ال من لشري: الكبَت قال
زرناه فيها صكانت يف  انظرصا الوفاء لىشيوخ ، حىت يف آخر مرة. أحببناكم حملبتو لكم: صقال اليعقويب ،

أ الكالم لن الشيخ شريف ؿبمد اليعقويب اد: من الزائرين ؼبا لرفصرغم ذلك  أيام ليد الفطر
 .اليعقويب

الرصح قد  صكان تعىقو االشيخ ادر الدين تعىق الرصح ااعبسد ال أشد من تعىق الرصح ااعبسد ألن
جريد الرصحي ، ؿببة مشاسنو كانت مشتبكة يف قىبو  تنزع من اعبسد صيبق  اعبسد حيًا صذلك يف الت

ىو النور الذي    ،ادر الدين اغبسٍت ألخضر ، صكان ألظم الناس أثرًا فيو الشيخاؼباء االعود ا كاشتباك
  ..لشيخ لارف لثمانمث الشيخ شريف اليعقويب مث ا  ،صلر اغبياة الذي يسري فيو  ،كان يرى فيو

صأصل  أن الشيخ لارف لثمان ىو الذي ألس ؾبالس الصالة لى  النيب لى  اهلل لىيو صلىم 
الشيخ أضبد صالشيخ   ،أن سنىفو الشيخ أضبد اغببال أصل  سنىفو الشيخ لعيد الربىاين مث الشيخ لعيد

يصور مثاًل أن من اك الشيخ أضبد اغببال ليس مىكًا عبمالة ىن: لذلك أقول ، لعيد كانا رفيقُت
  .من صبالة فالن أص من صبالة فالن الشيخ أضبد اغببال

  :الدرصس العظيمة يف حياة الشيخ أضبد اغببال صيف صفاتو
نقول ىو من صبالة من؟ نقول ىو من صبالة الشيخ ادر الدين اغبسٍت ، صىل  إذا أردنا أن :أصالً 

 درجة مل يبق يف الشام أحد إال صقد قرأ لىيو لىشيخ ادر الدين صبالة؟ صبالتو أىل الشام صلل إىل
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من تالميذ تالميذ تالميذه ، ىذا ربقق  أص صمل يبق أحد إال صىو من تالميذه أص من تالميذ تالميذه
عبمالة كبار قدشنًا منهم اغبافظ اؼبنذري زكي الدين لبد العظيم اؼبنذري ىذا لمر يف مصر صمات 

ىذا  .ص تالميذ تالميذهصما اقي إال تالميذه لو اان لم يف العىم أقرانو صمات تالميذ أقرانو فما اقي 
ربقق لشيخ اإللالم زكريا ان ؿبمد األنصاري من تالميذ اغبافظ اان حجر صغَته ، ىذا أيضًا لمر 
حنو مائة لنة صما اقي يف مصر أحد إال صىو من تالميذ تالميذه ، الشيخ ادر الدين لمر شبانية 

يف الشام إال صىو من تالميذه أص من تالميذ تالميذه صمن مل يكن من  صشبانُت لنة ما اقي أحد
تالميذه ألاًل كالشيخ أمُت لويد انضوى ربت لوائو صحضر درصلو صلار من تالميذه ، صكذلك 
الشيخ شريف اليعقويب ، حىت من كان من لىماء لصره ألن منو كان ألن منو انحو لشر لنوات 

ن صازبذصه شيخًا ؽبم صكانوا ال يصدرصن إال لن أمره صإشارتو انضوصا ربت لواء الشيخ ادر الدي
الشيخ إذا كان   ،اآلن ..صيعظمونو صيقدمونو صيتتىمذصن لىيو ىذا أدب الشيوخ صأدب األصلياء الكبار

فإذا تقدمت   ،لمره ثالثُت لنة صالتىميذ لمره لشرين لنة فالتىميذ يتتىمذ لى  الشيخ صيقرأ لىيو
قدشنًا كان  !!..نفسو من أقرانولار يعد لتُت لمره طبسُت صالشيخ لمره ىميذ لار التص هبما العمر 

 .يتتىمذ لى  الصغَت ، يعٍت اان اػبمسُت كان يتتىمذ لى  اان الثالثُت صال يستحييالكبَت 
مع أنو مل تكن لو   ،صاآلية األخرى يف الشيخ أضبد اغببال ما رأيتموه من خرصج دمشق يف تشييعو

اآلن الذين يراون اعبمالات صيقولون لىطالب ااق  ..د اغببال مل تكن لو صبالةصبالة ، الشيخ أضب
.. لندنا صال زبرج لتحضر لند غَتنا صمن خرج زنضر لند غَتنا طرد من لندنا صأمثال ذلك

ىذا اػبَت الذي : قدشنًا كان اؼبشايخ يقولون!.. كتمسكهم اأرصاحهم ، ماىذا؟  صيتمسكون اطالهبم
 نعم من.. ن ربضر لندنا فأىاًل صلهاًل صإن صجدت لند غَتنا أفضل منو فحيهاللندنا إن أحببت أ

لكن حىت ىذه اآلداب ال   ،يىتزم اآداب معينة لىسىوك لى  اؼبشايخ أراد أن يأخذ األصراد الاد لو أن
تدلوىم إىل ىجران اقية اؼبشايخ أص االنتقاص من أقدراىم صحقوقهم أص االمتناع لن التربك اأىل 

جاء مرة اثنان من الطىبة  :قال األخ أاو الغيث اان الشيخ لبد الرضبن الشاغوريحدثٍت .. العصر
 لزياة الشيخ لبد الرضبن فاألخ أاو الغيث من ااب اغبرص أخرج صرقة الورد صألطاىا ؽبما ، صكان

أخرج  ، فلى  اليد صىذا جائزايع شفاىاً دصن اؼبصافحة صصضع اليد الشيخ لبد الرضبن يف آخر لمره يب
: صقال امتنع اآلخرص  صاحد منهما ، قبل ، فصرقة الورد صألطاىا لالثنُت كي يبايعوا الشيخ ألخذ الطريق

صفالن الذي ظباه ىو من تالميذ  .أنا أخذت الطريق لى  فالن صأصلاين أن ال أاايع أحدًا اعده
لك أن تأخذ الطريق  صقال لو مىت اايعت الشيخ ال رنوز أحداً قال أصلاه شيخو أن ال يبايع !! الشيخ
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حىت منعو من التربك .. من أحد غَته إطالقًا صال رنوز أن تصحب غَته صال أن تتربك اغَته صال صال صال
صاآلن من لافح الشيخ لبد الرضبن مرة ردبا يبق  ذلك فخرًا لو إىل يوم القيامة ،  !..!اشيخ شيخو

 .يف ىذا العصراآلن الذي اجتمع االشيخ ادر الدين مرة صاحدة يفتخر اذلك 
الشيخ أضبد .. فانظرصا إىل أين يقود التعصب لىجمالات صالتنظيمات صالتكثر من األلداد ص ص 

خرجت دمشق كىها يف جنازتو افضل اهلل .. اغببال كان ال يهمو كل ذلك ، فماذا كانت النتيجة؟
ألول الًتاية ،   أن يكون درلًا لىعامة ، ىو درس لىمشايخ يف تبارك صتعاىل ، ىذا درس لىمشايخ قبل

كانت ىناك كتب تقرأ مل تعد تقرأ اآلن ، ككتب اإلمام الشعراين ، اإلمام الشعراين رضبو اهلل صضع آداااً 
زق اغبظ صالسعد يف هنا صرُ لىطريق أخذىا من مشاسنو أخذىا ااأللفاظ صالرصاية صالتخىق صاؼبشاىدة صدصَ 

صضع قوالد لىسىوك صالطريق صاآلداب ، يسة ، ص النففدصن اؼبصنفات صألف اؼبؤلفات   ،التدصين صالتصنيف
ىذا التعصب اؼبوجود اآلن اُت اعبمالات ىذا كىو ليس من آداب التصوف صال من آداب العىم صال 

 .من آداب الدلوة إىل اهلل تبارك صتعاىل
 اصحنن ؼبيف لصرنا ،  فريدةتكاد تكون الشيخ أضبد اغببال كان ظاىرة  :من ىذا الباب أقول

انب لاميتو يف أنو كان من العامة صخدام العىماء فصار اعد ذلك من األصلياء ، أقول نتحدث لن ج
الصحبة ، ىذا ىو : لكل صاحد منا أن يكون من األصلياء ، لكن السر كما قىت األملىذا يفتح ااب 

 .... السر ، صاو خنتم إن شاء اهلل ، صاغبمد هلل رب العاؼبُت


