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 انعامل اجلهيم

 انشيخ مىفق اننشىقاتي

 عهم وعمم ومنهاج حياة
 :امسه ونسبه وأسرته

ىو العامل اعبليل الفقيو احملدث اؼبشارؾ ُب العلـو التقي النقي الشيخ موفق بن ؿبمد رسالف 
 النشوقاٌب الدمشقي اغبنفي.بن عمر بن حسني بن بكرم 

 أصل أسرتو من مصر، قدـ جده حسني إىل دمشق مع ضبلة إبراىيم باشا كاستوطنها.
كلألسرة كقف ذرم قدمي، ألغي عندما صدر قانوف إلغاء الوقف الذرم أياـ حسين الزعيم 

 ـ.1949سنة 
الف اؼبتوَب كغالب رجاؿ األسرة يعملوف ُب صنعة بيع اللحم، منهم كالد اؼبًتجم ؿبمد رس

ق، كأخوه الثاين 1392ق، كأخوه األكرب ؿبمد األكرب ؿبمد بدكم اؼبتوَب سنة 1366سنة 
 ق.1401أضبد اؼبتوَب سنة 

طاىرة نقية، توُب زكجها  كالدتو ىي السيدة سهيلة بنت الشيخ على الكياؿ، امرأة صاغبة
ديل،  بعده السيد صبيل أبوًتجم كترؾ ؽبا طبسة أيتاـ، فربتهم أحسن تربية، ٍب تزكجت كالد اؼب

 ق.1413ق، فربت أيتامها مرة أخرل، كانتقلت إىل رضبتو تعاىل سنة 1393كتوَب سنة 
 كاألسرة فقرية، كمل يظهر فيها طالب علم قبل اؼبًتجم رضبو اهلل تعاىل.

 :والدته ونشأته
ـ دبحلو الشاغور بدمشق، 27/3/1938ق، اؼبوافق ُب 1357كلد الشيخ رضبو اهلل سنة 

ـ، كلو من العمر كبو شباين سنوات، فاضطر كىو ُب ىذه 1947 -ق1366كتوُب كالده سنة 
السن إىل العمل كاالكتساب؛ ليعيل كالدتو كإخوتو، فعمل ُب صنعة اغبالقة كعددان من األعماؿ 

 اغبرة.
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و كمن عناية اهلل تعاىل بو ُب ىذه الفًتة ما حدثين بو كلده الشيخ عمر النشوقاٌب أف كالده رضب
اهلل كاف يقوؿ: ما عملت عند أحد من أرباب الصنعة إال كعاملين معاملة األب لولده، كغالبهم  
كانوا من الصلحاء، كىذا أثر ُب التزاـ الشيخ كتدينو منذ صغره، إضافة إىل توجيو كالدتو 

 كتشجيعها.
الشيخ كُب ىذه الفًتة دخل الكتاب؛ ليتعلم القراءة كالكتابة كاغبساب عند شيخ اؼبكتب 

 عبد اغبميد قويل رضبو اهلل تعاىل.
ـ، فدرس فيها مرحلتو 1945ٍب دخل مدرسة أيب عبيدة بن اعبراح ُب الشاغور سنة 

االبتدائية، ككاف من أساتذتو فيها الشيخ ؿبمد بشري اػبطيب بن الشيخ ؿبمد ىاشم اػبطيب 
 ذلك بسبب ظركؼ اغبياة.ـ قبل أف يناؿ شهادهتا، ك 1949رضبها اهلل تعاىل، كترؾ اؼبدرسة سنة 

كُب أثناء أعمالو اغبرة ُب ىذه الفًتة تعرؼ على رفقة صاغبة كانوا السبب ُب دالتو على 
طلب العلم، منهم أبو سليم بديوم كأبو شاىر الزييب، حيث تنقل معهم ُب حلقات عدد من 

 العلماء، مع مواظبتو على العمل دكف انقطاع.
كفاة زكجها األكؿ كالد اؼبًتجم، كتكفَّل زكجها اؼبرحـو صبيل ٍب تزكجت كالدتو بعد سنني من 

 ديل بإعالة أكالدىا األيتاـ، فبا ظبح للمًتجم بًتؾ العمل كالتفرغ لطلب العلم الشرعي. أبو
 :بدايت ارتباطه حبهقاث انعهم

 1386بدأ الشيخ رضبو اهلل طلب العلم ُب حلقات العالمة الشيخ ؿبمد سعيد الربىاين ت 
ىػ، حضر دركسو بعد صالة الفجر مدة سنة أشهر، ككانت دركسان عامة غالبها ُب الفو اغبنفي 

للطريقة الشاذلية، ٍب تعّرؼ بعده على العالمة اعبليل، الشيخ كالتصوؼ، كأخذ عنو الورد العاـ 
اشم اجملذكب حفظو اهلل تعاىل، فالـز دركسو مدة ستة أشهر، قرأ عليو خالؽبا شرح ابن ؿبمد ى

على منت أيب شجاع ُب الفقو الشافعي، كشرح زيين دحالف على األجركمية ُب قاسم الغزم 
 النحو.
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ٍب تعرؼ على الشيخ أيب سليماف، سهيل الزبييب حفظو اهلل تعاىل ُب حي الشاغور، فالزمو 
لى العاـ، قرأ عليو خالؽبا اؼببادئ ُب ـبتلف العلـو من عقيدة كفقو كعربية غريىا، مدة تزيد ع

 كحفظ عددان من اؼبتوف كتدرب عنده على اػبطابة.
كحضر ُب ىذه الفًتة دركسان ـبتلفة عند العديد من علماء دمشق، كالشيخ أيب اػبري اؼبيداين، 

ين، كغريىم، إال أف حضوره عند ىؤالء كالشيخ ؿبمد اؽبامشي، كالشيخ ؿبمد بدر الدين عابد
 كغريىم كاف قليالن، كردبا لدركس معدكدة.

 :ارتباطه بانعالمت انشيخ حممد صاحل انفرفىر
بعد مالزمة الشيخ رضبو اهلل تعاىل للشيخ أيب سليماف الزبييب، أخذه الشيخ لزيارة الشيخ 
صاحل رضبو اهلل تعاىل مع ؾبموعة من الطالب، ككانوا كبو العشرين طالبان، فالتقوا بالشيخ ُب 
ساحة مسجد اؼبدرسة القيمرية )القطاط( ربت ظل شجرة، فقاؿ الشيخ أبو سليماف لشيخو 

ء إخواين كطاليب، كطلب ؽبم الدعاء، فخخذ الشيخ صاحل رضبو اهلل تعاىل بيد اؼبًتجم صاحل: ىؤال
 دكف باقي الطلبة، قاؿ لو: ))إف الذين يبايعونك ربت الشجرة((، فقاؿ: أمرؾ يا سيدم.

، ككخف اهلل عز كجل أؽبم يقوؿ اؼبًتجم رضبو اهلل: فلم يثبت على طلب العلم منهم أحد غريم
 ذ بيده من دكهنم.الشيخ ذلك، فخخ

ككانت ىذه البداية، فالـز بعد ذلك حلقات الشيخ صاحل رضبو اهلل، كحلقات كبار تالميذه، 
ىػ أم ُب السنة اليت افتتح فيها اؼبعهد  1375ـ / 1956كدخل معهد الفتح اإلسالمي سنة 

 بشكل رظبي.
اف الشيخ صاحل رضبو كمل تكن صلة اؼبًتجم بشيخو إال كصلة الولد بوالده كاؼبريد دبربيو، فك

اهلل تعاىل أبان رؤكفان لتالميذه، يعلمهم كيربيهم ُب آف كاحد، كديّد ؽبم يد العوف اؼبادم كاؼبعنوم، 
 كيعتين هبم، كحيرص عليهم جد اغبرص، كقد رأل اؼبًتجم من شيخو الشيء الكثري من ذلك.

امية ُب أثناء طلبو للعلم، حق باػبمة اإللز فبا يذكر ُب ىذا الباب: أف اؼبًتجم رضبو اهلل الت
فخشي الشيخ رضبو اهلل أف يكوف ذلك سببان النقطاع تلميذه عن الطلب، فكاف كلما التقى بو  
كل أسبوع أك أسبوعني يسخلو بتلهف كحرص: كم بقي لك ُب اػبدمة؟ مىت ستنتهي منها؟ مىت 
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الوصايا اليت مل ستعود إلينا؟ إياؾ أف يصرفك ما أنت فيو عن طلب العلم ... إىل آخر ىذه 
 يكن ديل من تكرارىا على مسامع تلميذه، كلو التقى بو كل أسبوع أك أسبوعني.

ىذا اؼبوقف كأمثالو، من مواقف اغبرص كاالىتماـ، جعل الشيخ اؼبًتجم رضبو اهلل يعتقد أف لو 
كمل يكتف الشيخ صاحل رضبو اهلل باغبرص على  مكانة خاصة ُب قلب الشيخ رضبو اهلل تعاىل،

فكاف كلما رأل كلدان من أكالده  –أكالد اؼبًتجم  –لميذه، بل تعدل ذلك باغبرص على أكالده ت
يقوؿ لو: مىت سيكرب كلدؾ ىذا كتخٌب بو إىل اؼبعهد؟ فيقوؿ: إف شاء  –ُب أياـ الصبا  –أك بنتان 

 اهلل تعاىل، كًب لو ذلك بفضل اهلل، كزبرج صبيع أكالد الشيخ من اؼبعهد.
يخ رضبو اهلل إىل علـو اغبديث، كقرأ على الشيخ عبد اهلل اغببشي، سر بذلك كؼبا توجو الش

الشيخ صاحل رضبو اهلل كشجعو، كأسند إليو تدريس علـو اغبديث ُب اؼبعهد، ككثريان ما كاف يقوؿ 
لو: عندم ـبطوطة ُب اغبديث أريد اف أعطيكها لتحقيقها، فيقوؿ لو: إف شاء اهلل، ٍب مل يقدر 

 لك.اهلل تعاىل ذ
 :دراسته يف معهد انفتح اإلسالمي واألزهر انشريف

التحق الشيخ رضبو اهلل فور تعرفو على الشيخ ؿبمد صاحل الفرفور حبلقات معهد الفتح 
ىػ، فقرأ فيو ـبتلف العلـو على مؤسسو رضبو 1375ـ / 1956اإلسالمي، ُب سنة تخسيسو 

اهلل، كعلى كبار تالميذه من اؼبدرسني فيو، كالشيخ عبد الرزاؽ اغبليب، كالشيخ أديب الكالس، 
، كالشيخ صبحي البغجاٌب،  كالشيخ ابراىيم اليعقويب، كالشيخ سهيل الزبييب، كالشيخ رمزم البـز

اؼبعهد ُب تلك الفًتة،  امدرسو كالشيخ نور الدين خزنة كاتيب، كالشيخ أضبد رمضاف، فهؤالء ىم 
، كقد فصل اؼبًتجم العلـو اليت قرأىا على كل منهم، سخثبتها قريبان نقالن  قرأ عليهم ـبتلف العلـو

 طو.عن خ
ككاف من زمالئو ُب الدراسة الشيخ أضبد نوناين القتايب، كالشيخ أضبد عادؿ خورشيد كغريمها، 

 إال أف اؼبًتجم كاف اؼبتفوؽ ُب الدراسة، فكاف حيصل الدرجة األكىل ُب كل عاـ.
كُب أثناء دراستو ُب اؼبعهد التحق خبدمة العلم، فبا سبب ُب تخخر زبرجو، فتخرج زمالؤه سنة 

 ىػ.1380/ ـ 1960
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ـ سافر إىل القاىرة كالتحق جبامعة األزىر، حيث قبل ُب السنة الرابعة 1973كُب سنة 
مباشرة دبوجب االتفاقية اليت عقدىا الشيخ ؿبمد صاحل الفرفور مع شيخ األزىر عبد اغبليم 
ؿبمود، فقدـ اؼبًتجم امتحانات السنة الرابعة، كحصل على درجة )الليسانس(، ككانت مدة 

 و ُب القاىرة طبسان كطبسني يومان.إقامت
 :منهجه يف انتعهيم واإلرشاد واخلطابت

ال شك أف اؼبنهج لو دكر كبري ُب التعليم كاإلرشاد كاػبطابة بل ُب سائر شؤكف اغبياة، كبدكف 
اؼبنهج اؼبدركس احملكم تتبدد اعبهود كتضيع األكقات، كمعيار ىذا اؼبنهج ـباطبة الناس على قدر 

 عقوؽبم.
كاف للشيخ رضبو اهلل منهج كاضح ُب تدريسو بعيدان عن التعقيد كالتكلف يتوج ذلك كلو   كقد

 اإلخالص هلل تعاىل كحده كنية نفع اؼبسلمني كخدمة طالب العلم.
 كديكن تلخيص منهج الشيخ ُب التدريس العلمي ُب النقاط التالية:

ُب  –مع عدـ الزىد االىتماـ بالعلـو النافعة اؼبثمرة دكف نوافل العلم كقشوره،  .1
 بسائر العلم. –الوقت نفسو 

 إقراء أمهات الكتب اليت ألفها العلماء الثقات اؼبعتمدكف ُب علمهم كزبصصهم. .2
االىتماـ بإسباـ الكتاب الذم يقرؤه، فكاف الشيخ رضبو اهلل حيب الطالب اؼبثابر  .3

أماـ اؼبلل ُب قراءة الكتاب حىت يتمو كيكره )التشهي( ُب طلب العلم الذم يتالشى 
 .كالكسل

كُب إقرائو للكتاب كاف يهتم حبل عبارة الكتاب كذلك بشرح غامضها كإرجاع  .4
ضمائرىا كحل مشكالهتا مع حرصو على إسباـ الدرس بالفوائد اؼبهمة كالنوادر العلمية 

 الثمينة مع مراعاة عدـ االستطراد الذم خيرج الدرس عن طابعو كمساره.
حيرص جد اغبرص على بذؿ النصائح العامة اليت تنري ؽبم طريقهم كتدؽبم  كاف .5

على اؼبنهج السليم ُب العلم كالدعوة، كذلك فيك ؿ فرصة ساكبة تسمح ؽبم باالستطراد 
 ُب ذلك.
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كُب أسئلة االمتحانات كاف حيرص على اؼبوضوعات اليت ينبغي رسوخها ُب ذىن  .6
ح عقيدتو أك مساره أك ربميو من االغًتار الطالب كال سيما تلك اليت تتصل بتصحي
  ببعض اؼبناىج العلمية أك العقائدية الزائغة. 

ففي علم الرجاؿ مثالن كاف حيرص على السؤاؿ عن سيدنا ابو ىريرة رضي اهلل عنو أك 
عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها مثالن، كُب علم اغبديث كاف يكرر السؤاؿ عن 

، كأمثاؿ ذلك من اؼبسائل اليت خاض فيها اؼببتدعة؛ ألنو يرل أحاديث ربرمي اؼبتعة مثالن 
أف االمتحاف سيكوف سببان ُب ترسيخ اؼبعلومات سواء أداىا الطالب كاملة ساعة 
االمتحاف أـ ال؛ ألنو سيعود بعد االمتحاف إىل الكتاب كسًتسخ اؼبعلومات اؼبسؤكؿ 

 عنها ُب ذىنو.
 أشهر انكتب انيت أقرأها:

، كأذكر ىنا  و اهلل خالؿ حياتو العلميةأقرأ الشيخ رضب الكثري من الكتب ُب ـبتلف العلـو
أبرزىا ُب كل علم، مع مالحظة أف بعض ىذه الكتب مل يتمها الشيخ إىل آخرىا كذلك ألحد 

 سببني:
أف يكوف الكتاب من مقررات معهد الفتح مثالن فيقرئ ُب اؼبعهد اعبزء اؼبقرر فقط  األول:

 ضمن اؼبنهج الدراسي.
 كمل يقدر لو ذلك. أف يكوف قد عـز على إسبامو ني:اانث

فمن كتب التفسري: أقرأ جزءان ُب تفسري البغوم كتفسري اعباللني، كلعلو أقرأ تفسري النسفي 
 أيضان.

لومو: أقرأ بعض البخارم كسنن الًتمذم كـبتصر أيب داكد للمنذرم كمن كتب اغبديث كع
كاألدب اؼبفرد للبخارم، كرياض الصاغبني، كبلوغ اؼبراـ كشرحو سبل السالـ، كشرح البيقونية 
لسراج الدين كمقدمة ابن الصالح كتدريب الراكم كبعض فتح اؼبغيث للسخاكم كبعض ظفر 

 للتهانوم كغريىا. األماين لللكنوم كقواعد علـو اغبديث
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كمن كتب الفقو كأصولو: أقرأ مراقي الفالح كحاشيتو للطحطاكم كاللباب كاالختيار 
 كاألحواؿ الشخصية لقدرم باشا كشرح الرحيبة لسبط اؼبارديين كغري ذلك.

كمن كتب العربية: أقرأ الدركس النحوية بخجزائها كشرح قطر الندل كردبا شرح ابن عقيل، 
 ، كجواىر البالغة، كبعض دالئل اإلعجاز.كالبالغة الواضحة

 انشيخ مع األسرة:
تزكج الشيخ رضبو اهلل تعاىل بالسيدة عائشة بنت الشيخ سعيد األضبر من أسرة علم كفضل 
كصالح، كرزؽ منها أحد عشر كلدان كبنتان، قدـ طبسة منهم ُب حياتو فرطان، فصرب كاحتسب، 

ر، كأربع بنات ىن أظباء كفاطمة كسهيلة كنور كتوُب عن ابنني مها الشيخ ؿبمد كالشيخ عم
 اؽبدل.

كاف جل اىتماـ الشيخ رضبو اهلل تعاىل ُب حياتو بخىلو كأكالده كبناتو تربية كتعليمان كتسليكان، 
كيرل رضبو اهلل أف األكلوية ُب اىتماـ العامل إمنا ىي لبيتو، ككاف ينتقد الكثريين من أىل العلم 

بالناس عن االىتماـ بخىل بيتهم، فلذا قد اتبع رضبو اهلل ُب تربية أسرتو الذين شغلهم االىتماـ 
 كتعليمها اػبطوات التالية:

اختار الزكجة الصاغبة، ألف اختيار الزكجة لو أكرب األثر ُب قباح تربية األكالد،  .1
فزكجتو امرأة صاغبة تقية نقية، تعتقد أف اىتمامها خبدمة زكجها كتربية أكالدىا من أفضل 

 لعبادات كالقربات.ا
حرص على تنشئة أكالده بعيدان عن ـبالطة اجملتمع، كال سيما اعبرياف، فإف  .2

 اؼبخالطة غري اؼبنضبطة ؽبا تخثريىا السيء على تنشئة األكالد.
مل يقنت ُب بيتو التلفزيوف طيلة عمره، خشيةن من تخثرياتو السلبية على سلوؾ  .3

 األطفاؿ.
إىل بيتو ُب إحدل الليايل متخخران قليالن، فوجد صبيو  فبا يذكر ُب ىذا الباب أنو كصل

أبنائو كبناتو مشتغلني بدراستهم، ككجد أمهم تقرأ ُب دالئل اػبريات، فسجد سجدة 
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شكر هلل تعاىل أف كفقو إىل عدـ اقتناء التلفزيوف، كقاؿ: لو كاف عندم تلفزيوف لرأيتهم 
 اآلف صبيعان منصرفني إىل مشاىدتو.

ة لسلوؾ األكالد كمعرفة زمالئهم كرفقائهم ُب اؼبدرسة، كعدـ السماح اؼبراقبة التام .4
ؽبم باػبركج من البيت إال لضركرة، كضبط ذىاهبم كإياهبم خارج البيت، ليكوف على علم 

 تاـ جبميع ربركاهتم كتصرفاهتم.
التعهد بالنصيحة ُب كل مناسبة باللني كاغبـز كلتغيب كالًتىيب، حسبما يقتضيو  .5

 اؼبوقف.
االىتماـ بدراستهم كمقرراهتم، كاغبرص على عدـ اشتغاؽبم دبا سواىا؛ ألهنا  .6

 الفرض كما سواىا النفل.
بعد انتهائهم من الدراسة االبتدائية كجههم صبيعان إىل طلب العلم ُب معهد الفتح  .7

 اإلسالمي، فجميع أبنائو كبناتو قد زبرجوا من ىذا اؼبعهد اؼبيموف.
أكقات الفراغ أك العطلة الصيفية، كاالطالع على تشجيعهم على اؼبطالعة ُب  .8

 الكتب كمعرفة الغث منها من السمني.
حرصو على أف يشق أبناؤه طريقهم ُب العلم كالدعوة، فقد حرص أف يرتقي  .9

كلداه اؼبنرب ُب حياتو كربت نظره، ككاف يذكر دعوة شيخو الشيخ صاحل الفرفور رضبو اهلل 
ما ُب سن الصبا، فطلب الشيخ رضبو اهلل الدعاء من ؼبا زاره مع كلديو ؿبمد كعمر كع

شيخو لولديو، فقاؿ الشيخ صاحل: إف شاء اهلل تراىم على اؼبنابر، فاستجاب اهلل دعوة 
 الشيخ، كحضر لكل من كلديو خطبة اعبمعة.

على تزكيج كلديو ُب كقت مبكر ليحفظ ؽبما دينهما، مع التخين  حرصو .10
 ُب تزكيج البنات كاختيار األزكاج الصاغبني، فخصهاره األربعة من أىل العلم كالفضل.

كثرة الدعاء ألكالده ُب كل مناسبة بصالح حاؽبم كالرضا عنهم كحصوؿ  .11
 النفع هبم. 
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 أخالقه ومشائهه:
ىي أخالؽ الصاغبني اؼبقتدين بسيد اؼبرسلني عليو أفضل  أخالؽ الشيخ رضبو اهلل تعاىل

الصالة كأًب التسليم، أذكر ىنا صبلة منها فبا رأيتو منو، كفبا ظبعتو من بعض معارفو كإخوانو، كفبا  
 كتبو بعض تالميذه.

 فمن أبرز صفاتو كأخالقو:
فاء كعدـ التواضع غري اؼبتكلف، فكاف رضبو اهلل تعاىل متواضعان ُب نفسو، يؤثر اػب .1

الظهور كالشهرة، ال يًتفع على أحد، يتعلم فبن ىو فوقو كمن ىو مثلو كمن ىو دكنو، ال 
 جيد ُب ذلك حرجان كال غضاضة.

كفبا جيدر اإلشارة إليو، أنو خطب ُب مسجد عمر بن اػبطاب ُب باب السرجية أكثر 
ليو عدد من ثالثني سنة، كىو مسجد صغري ال يتسع ألكثر من مئة مصٍل، كقد عرض ع

من اؼبساجد الكبرية حرصان على زيادة االنتفاع بعلمو فخىب، إيثاران للخفاء كبعدان عن 
 الظهور.
األدب اعبم، فكاف رضبو اهلل حيب االلتزاـ باألدب ُب حديثو كؾبالسو، حيب  .2

الكماؿ ُب األمور كلها، ال يسمح جملالسو ُب االسًتساؿ بالضحك كاؼبزاح فوؽ الد 
 ؾبلس حشمة ككقار. رضبو اهلل اؼبقبوؿ، فمجلسو

سالمة الصدر، فقد كاف رضبو اهلل معركفان هبذه الصفة بني أترابو كمعارفو كطالبو،  .3
حيسن الظن بالناس، كال حيمل ُب صدره حقدان كال غشان كال أذيةن ألحد، بل لو أراد ذلك 

 مل يعرؼ السبيل إليو.
ُب كجو كل من يلقاه،  بشاشة الوجو كحسن العشرة، فقد كاف دائم البشر يتبسم .4

قريبان من قلوب إخوانو كطالبو، حيبهم كحيبونو كجيلونو، يزيل اغبواجز بينو كبني تالميذه 
بعيدان عن التكلف كاالستعالء، كىو إىل ذلك مكثر ُب نصحهم دبا ينفعهم ُب دينهم 

 كدنياىم.
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مل تعرؼ االستقامة كالورع، فقد كاف رضبو اهلل ملتزمان بالشرع ُب سائر أحوالو،  .5
عنو زلة شرعية كال فتول شاذة كال ـبالفة ؼبنهج أىل السنة، كأيضان كاف رضبو اهلل حافظان 
غبواسو من ارتكاب اؼبخالفات ما استطاع، فبا يذكر ُب ىذا الباب أنو كاف يسد أذنيو 

 .1إذا ظبع غناء أك كالمان فاحشان ُب الطريق أك ُب اغبافالت العامة
سيما ُب إقباز أعمالو، فكاف حيب اإلتقاف ُب العمل موره كلها كال أاعبد ُب  .6

كإسباـ ما بدأ بو قدر اإلمكاف، ككذا اعبد كاالبتعاد عن اؽبزؿ ُب ؾبالسو، مع عدـ خلوىا 
 من الفكاىة العفيفة اؼبقبولة.

حفظ الوقت، فقد كاف حريصان على كقتو ككقت أكالده كتالميذه، يكره أف يرل  .7
منفعة دينية أك دنيوية، ديأل كقتو دبا ينفع سواء كاف مطالعة  أحدان منهم يضيع كقتو ُب غري

، حيرص على الدقة ُب مواعيده  أك ذكر أك عمل ُب مهنة أىلو ُب البيت، يكره كثرة النـو
ال سيما ُب حضوره إىل الدركس ُب اؼبعهد، فلم يعرؼ عنو تخخر كال غياب عن دركسو 

 كيـو توفيت كالدتو.قط إال ُب أياـ قليلة أصابو فيها مرض شديد، 
فبا يذكر ُب ىذا الباب أنو جاءه طالب إفريقي كقاؿ لو يا أستاذ أنا منذ أربع سنوات 
ما رأيتك غبت كال درسان كاحدان، أما سبرض أما تنشغل، فقاؿ: )بلى أمرض كأنشغل لكين 

 أربامل على نفسي كأكثر الدركس على كل شيء(.
، فقد كاف بيتو مفتوحان ألىل العلم كالفضل كطالب العلم كاألرحاـ، ككرمو  .8 الكـر

ُب إطعاـ الطعاـ مشهور معركؼ، كىو إىل ذلك معتدؿ كسط ُب كرمو، من باب قولو 
 {ؿبَُّْسوران  َمُلومان  فَػتَػْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تَػْبُسْطَها َكالَ  ُعُنِقكَ  ِإىَل  َمْغُلوَلةن  َيَدؾَ  ذَبَْعلْ  َكالَ }تعاىل: 
 .29 اإلسراء

فبا يذكر ُب ىذا الباب دعوتو لطالب الصف السادس من اؼبعهد لسنوات طويلة، 
يدعوىم إىل الطعاـ ُب بيتو مع ثلة من أساتذهتم، فيطعمهم كيكرمهم كينصحهم، 

 كاالستقامة. الس دبثابة العهد معهم على العلمفكانت ىذه اجمل
                                                           

اد فأسمع من عن أبي زرعة الرازي قال: كنت أمشي في سوق بغد 19/  91الحافظ المزي في تهذيب الكمال ذكر   1

 ي مخافة أن يعيه قلبي.الغرف صوت المغنيات فأضع اصبعي في أذن
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معنيان هبذا الباب من اػبري، حريصان على قضاء  قضاء اغبوائج، فقد كاف رضبو اهلل .9
حوائج الناس قدر االستطاعة كخصوصان ألرحامو، يسعى جاىدان ُب سبيل قضاء 

كردبا قصد بعض التجار ليقضي  حوائجهم اؼبادية كاؼبعنوية ما استطاع إىل ذلك سبيالن،
كجتو، فلهم حاجة فقري أك أرملة أك شاب أعزب، يذكر ُب ذلك فضل آؿ األضبر إخوة ز 

يد طوىل ُب ىذا الباب، كما قصدىم الشيخ رضبو اهلل ُب حاجة إال سارعوا ُب تلبيتها 
 جزاىم اهلل خريان.

كفبا يذكر ُب ىذا الباب: حرصو على جرب اػبواطر، فكاف إذا أراد شراء حاجة  
كاػبضار مثالن، حبث عن الباعة الفقراء كاشًتل منهم بعض ما يعرضوف كلو كاف بضاعة  

سدة، كردبا كاف غري ؿبتاج ؼبا اشًتاه؛ لكنو كاف يفعل ذلك عبرب خاطرىم كإدخاؿ كا
 السركر عليهم.

كبعد: فهذه صبلة من أخالؽ الشيخ كصفاتو كمشائلو، حرية بخف تدكف كتقتدل عسى اهلل أف 
 فرضبو اهلل رضبة كاسعة كأعلى درجاتو ُب عليني.جيدد ؽبا اجرىا كثواهبا ُب صحيفة أعمالو، 

 انرفيق األعهى: إىل
ظل الشيخ رضبو اهلل تعاىل طيلة حياتو ؾباىدان ُب طلب العلم كتعليمو ال يكل كال ديل حىت 

ككاف قد أصيب قبل كفاتو بسنوات دبرض ُب قلبو أتعبو كآؼبو، إال أنو مل يقعده عن  كافاه األجل،
 عملو ُب الدعوة كالتعليم حىت آخر يـو من حياتو.

سنة إحدل كعشرين  الثالث كالعشرين من صبادل األكىل ـو األربعاءفاجخه اؼبوت بعد فجر ي
كأربعمائة كألف، كصلي عليو بعد صالة العصر ُب جامع أيب أيوب األنصارم ُب الزاىرة بدمشق، 
صلى عليو العالمة اؼبقرئ الشيخ أبو اغبسن ؿبيي الدين الكردم، كصبع من أىل العلم كالفضل 

ح البـز كالشيخ حساـ من أقرانو كطالبو، كصبوع كثرية من معارفو كؿببيو، كأبّنو الشيخ عبد الفتا 
قرب القرب اؼبنسوب الدين الفرفور كغريمها، كخرجت لو جنازة مهيبة كدفن ُب مقربة الباب الصغري 

 ألـ اؼبؤمنني حفصة بنت سيدنا عمر بن اػبطاب رضي اهلل تعاىل عنهما.
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رضبك اهلل يا شيخنا كجزاؾ عنا كل خري، فقد قضيت عمرؾ ُب طاعة اهلل عز كجل كُب 
م كتعليمو، كُب تربية أكالدؾ كتالميذؾ، مل تعرؼ عنك سقطة ُب علم كال دين، كمل طلب العل

 يتكلم فيك أحد فبن عرفك إال خبري.
اللهم احشر شيخنا مع من أحب من شيوخو كشيوخهم كأئمة العلم كأئمة احملدثني، كاحشره 

إياىم اعبنة مع كفده مع ىؤالء ربت لواء سيد اؼبرسلني عليو أفضل الصالة كأًب التسليم كأدخلو ك 
 إنك يا موالنا ظبيع قريب ؾبيب. الكرمي مع أكائل الداخلني

 
 
 


