فضيلة احملدث عبد اهلل سراج الدين رمحو اهلل

فضٍلح احملدث
عثد اهلل سراج الدٌي رمحو اهلل
والدتو وًشأتو العلوٍح
كلد الشيخ اإلماـ سيدم الوالد عبد اهلل بن سيدم الشيخ زلمد صليب سراج الدين رضي
اهلل عنو ُب بيت عرؼ ببيت الفضل كالكرـ كالعلم كذلك دلا اشتهر عن كالده رضي اهلل عنو
ِ
حبل ادلعضالت العلمية كبياف ما التبس فهمو كاشتبو أمره من العلوـ كادلعارؼ العالية حيث إف

كبار علماء ذلك الوقت كانوا يقصدكنو فإذا قاؿ ذلم قولن أذعنوا لو ككاف قولو ىو القوؿ
الفصل ،كلذلك كانوا يتساءلوف فيما بينهم :ماذا قاؿ الشيخ زلمد صليب ُب ذلك ؟ رضي
اهلل عنو كنفعنا اهلل بعلومو كبركاتو.
كقد عرؼ عن الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو علو ادلكانة كرفعة ادلقاـ كادلنزلة ُب قلوب
أىل عصره فقد درج على ألسنة كثَت منهم كلمات التكرًن كالتعظيم دلقاـ الشيخ زلمد
صليب رضي اهلل عنو إف ىم ذكركه أك مسعوا شيئان من كالمو أك عن مناقبو.
ُب ىذا البيت العامر باليمن كالربكة ادلشهور بالعلم كادلعرفة كانت كلدة مولنا اإلماـ
الشيخ عبد اهلل رضي اهلل عنو سنة  /1431 /للهجرة الشريفة.
كُب ىذا البيت الفاضل ادلعركؼ بالنسب كاحلسب نشأ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو كترىب
ُب أحضاف كالده العارؼ الكبَت الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو ككالدتو السيدة خدغلة
ادلكتيب بنت الشيخ كحيد ادلكتيب الذم استشهد ُب أياـ احلرب العادلية األكىل فكفلها عمها
العالمة الكبَت فقيو عصره السيد الشيخ أمحد ادلكتيب رمحو اهلل تعاىل.
كقد حظي شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو منذ صغره بدعوات كبركات من العلماء كاألكلياء
كالصلحاء الذين كانوا يزكركف مولنا الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو أك يزكرىم ألنو كاف
بصحبتو ُب غالب األحياف.
كقد تعلم شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو تالكة القرآف الكرًن كذبويده ُب كتاب جامع
سليماف األيويب عند الشيخ عثماف ادلصرم رمحو اهلل تعاىل كيقع قريبان من دار الشيخ زلمد
صليب رضي اهلل عنو.
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كما قرأ عند الشيخ ادلذكور رمحو اهلل تعاىل شيئان من قواعد اللغة العربية.
كدلا أتقن ذبويد القرآف الكرًن حبب إليو كالده رضي اهلل عنو استظهار القرآف  -يعٍت
حفظو عن ظهر قلب  -فشرع شيخنا اإلماـ ُب ذلك عند الشيخ عبد الوىاب ادلصرم رمحو
اهلل تعاىل ُب كتاب قريب من جامع العثمانية فاستظهر القرآف الكرًن كلو من العمر اثنتا
عشر سنة.
ككاف ُب تلك الفًتة يذىب إىل معهد الفالح ُب جامع السلطانية الذم كاف يديره
األستاذ الكبَت الشيخ زلمد خَت الدين إسبَت كقد تعلم ُب تلك السنوات القراءة كالكتابة
كتوسع قليالن ُب علوـ اللغة العربية كحفظ نصوصان ُب البالغة كالشعر كقصيدة [بانت سعاد]
للصحايب اجلليل كعب بن زىَت رضي اهلل عنو كقصيدة الربدة للبوصَتم رمحو اهلل تعاىل،
كحفظ شيئان من القصائد كادلدائح النبوية كما حفظ طائفة كبَتة من أحاديث ادلصطفى
صلى اهلل عليو كسلم ككاف ُب ذلك كلو ػلوز على الدرجة األكىل كيتفوؽ على من معو
بأسبقية شهد هبا كل من درسو أك مسع لو.
سلوكو طرٌق العثادج والتقرب إىل اهلل تعاىل

لقد حبب اهلل تعاىل إليو منذ صغره تالكة القرآف الكرًن كقراءة [دلئل اخلَتات] ُب
الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم لإلماـ اجلزكيل رضي اهلل عنو كبعد أف استظهر القرآف
الكرًن كىو ابن اثنيت عشرة سنة كاف ؼلتم القرآف كل سبعة أياـ ختمة كردبا ُب ثالث خاصة
ُب األياـ الفاضلة كأياـ رمضاف كعشر ذم احلجة كىكذا ألنو كاف أيضان يراجع زلفوظاتو
من األحاديث الشريفة كأمهات ادلتوف.
ككاف يقرأ كل يوـ أيضان رلموعة الصلوات اإلدريسية كىي عدة منظومات ُب الصالة
على النيب صلى اهلل عليو كسلم من نظم اإلماـ العارؼ باهلل تعاىل الشيخ أمحد بن إدريس
رضي اهلل عنو ككانت ىذه اجملموعة كشركحها موجودة ُب مكتبة كالده اإلماـ الشيخ زلمد
صليب رضي اهلل عنو كتعجبو كثَتان كينشرح لقراءهتا دلا فيها من أسرار كمعاف عرفانية عالية،
ٍب كفقو اهلل تعاىل إىل قراءة أكراد السادة الرفاعية رضي اهلل عنهم ،خاصة كتاب( :السَت
كادلساعي ُب أكراد سيدم أمحد الرفاعي) رضي اهلل عنو ،ككذلك حزب الفرج لسيدم أمحد
الرفاعي رضي اهلل عنو أيضان.
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ٍب مجع رسالة ُب األذكار كاألدعية ادلأثورة عن سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب
الصباح كادلساء ،ككانت ىذه من مجلة أكراده اليومية رضي اهلل عنو.
ككانت لو أكراد ُب الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم بأعداد كبَتة ،كأكراد خاصة
بباقي الطرؽ :كالطريقة القادرية ،كالطريقة البدكية رضي اهلل عنهم أمجعُت.
ككاف يدير حلقة الذكر بأسلوب يتفق مع مجيع الطرؽ ادلوصلة إىل اهلل تعاىل ،كذلك ليلة
الثالثاء من كل أسبوع ُب جامع سليماف األيويبٍ ،ب نقلو إىل جامع العثمانية لتساعو،
بسبب إقباؿ الناس على حضور حلقة الذكر.
كأما عن قيامو ُب الليل للتهجد ،فلم يدعو منذ صغره حىت آخر أياـ عمره ادلبارؾ ،كما
أخربتنا بذلك الوالدة الكرؽلة أمدىا اهلل دبدده كعونو.
ككاف غلهر ُب قيامو بتالكة القرآف ،كباألدعية ادلأثورة عن سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم.
قلت :ككثَتان ما كاف شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو ػلرض على قياـ الليل كيرغب فيو ُب
رلالسو العامة كاخلاصة ،كيقوؿ[ :لقد دلت أحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الواردة
ُب ذلك على أف من أراد خَت الدنيا كاآلخرة ،كالوصوؿ السريع إىل مقامات القرب من اهلل
تعاىل :فعليو بادلواظبة على قياـ الليل ،كلو قبيل الفجر بشيء يسَت ،لئال تفوتو ساعة التجلي
األكرب على العباد باجلود كالعطاء.
ككاف رضي اهلل عنو إذا أراد أف ؼلتم القرآف الكرًن مجع من كاف ُب البيت من أكلده
كأحفاده كشرع ُب اخلتم ٍب الدعاء ،كذلك عمالن دبا جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،
ككاف رضي اهلل عنو ُب السنوات األخَتة من عمره ادلبارؾ ؼلتم القرآف الكرًن كل ثالثة أك
أربعة أياـ،كيا ليت عُت كل مؤمن تنظر إىل تأللؤ كجهو بالبهاء كالنور ،خاصة حينما كاف
يقرأ القرآف أك يدعو اهلل تعاىل.
اطالعو على دروس والده

قال الشٍخ اإلهام رضً اهلل عنو:
ككنت آخر سٍت دراسيت ُب اخلسركية قد استأذنت كالدم رضي اهلل عنو ُب قراءة دركسو
القدؽلة اليت مل أدركها فأذف يل كتناكلتها بالقراءة بفهم كدراسة كذلك شلا سهل علي فهم
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مطولت الكتب ُب علم التوحيد كالتفسَت كعلوـ احلديث كأصولو أياـ خلوٌب للمطالعة ُب
غرفة كالدم ُب ادلدرسة الشعبانية.
ومما قالو هوالًا الشٍخ اإلهام رضً اهلل عنو عي دروس والده:

أف الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو كاف يكتب دركسو كلها قبل أف يذىب إىل
التدريس كيستظهرىا ٍب ؽلضي إىل ادلسجد ليلقيها كردبا أتى بشركح إضافية من عنده إلفهاـ
بعض العامة حيث كاف درسو عاما كليس للعواـ ككاف زلتول دركسو بشكل عاـ يقتصر على
علم التوحيد كقضايا اإلؽلاف كدفع الشبهات كإزالة الضاللت كىناؾ دركس ُب اجلامع األموم
تتضمن شرح أحاديث سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اليت ذكرىا اإلماـ البخارم ُب
صحيحو كىناؾ دركس تضمنت أحاديث سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اليت ذكرىا
اإلماـ السيوطي ُب اجلامع الصغَت.
وقال رضً اهلل عنو :كاى سٍدي الوالد رمحو اهلل تعاىل ٌفتتح دروسو يف اجلاهع األهوي

وجاهع تاًقوسا ٌ -فتتح ذلك تالصٍغح التالٍح:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العادلُت ،كأفضل الصالة كأكمل التسليم على
سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت.
أما بعد:
فإف أصدؽ احلديث كتاب اهلل تعاىل ،كخَت اذلدم ىدم زلمد صلى اهلل عليو كآلو
كسلم ،كشر األمور زلدثاهتا ،ككل زلدثة بدعة ،ككل بدعة ضاللة ،ككل ضاللة ُب النار
 ىذا احلديث كثَتان ما كاف صلى اهلل عليو كسلم يفتتح خطبو بو ،ككاف كالدم الكرًنيفتتح بو دركسو إتباعان لو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ،كاستفتاحان كتربكان ٍ -ب يقوؿ :بالسند
ادلتصل إىل اإلماـ احلافظ أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم ابن ادلغَتة بن بردزبة،
اجلعفي البخارم قاؿ – أم البخارم  :-حدثنا عبيد اهلل بن موسى ،قاؿ :أخربنا حنظلة بن
أيب سفياف ،عن عكرمة بن خالد ،عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم( :بٍت اإلسالـ على مخس :شهادة أف ل إلو إل اهلل كأف زلمدان رسوؿ اهلل،
كإقاـ الصالة ،كإيتاء الزكاة ،كصوـ رمضاف ،كحج البيت) ٍب يدخل ُب حبثو العلمي الذم يريد
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أف يلقيو ،مع ربطو ُب البحث الذم قبلو ،على كجو متسلسل ،كمًتابط كمتناسب،
ككاف إذا ختم الدرس كانتهى من البحث يقوؿ :كسيأٌب سباـ ىذا إف شاء اهلل تعاىل،
فإذا قاؿ ذلك ،بدأ الناس ادلستمعوف بالصالة على النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم جهران،
بصيغة الصالة اإلبراىيمية ثالث مرات ،كيقولوف ُب آخر كل صالة :عدد خلقك ،كرضاء
نفسك ،كزنة عرشك ،كمداد كلماتك ،كلما ذكرؾ كذكره الذاكركف ،كغفل عن ذكرؾ كذكره
الغافلوف.
ٍب يقولوف عشر مرات :ل إلو إل اهلل  -جهران،
ٍب يسمع احلاج زلمود احلاج كرًن رمحو اهلل تعاىل الفواتحٍ ،ب يدعو سيدم الوالد الكرًن
رمحو اهلل تعاىل ،كبذلك يكوف اخلتاـ ككاف دعاؤه عقب الدركس كُب خطبة اجلمعة كما يلي:
اللهم صل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم.
اللهم أيد اإلسالـ كادلسلمُت ،كانصر كأعل يا مولنا كلمة احلق كالدين.
اللهم ارفع الكرب كالشدائد عن أمة سيدنا زلمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
اللهم ارحم أمة سيدنا زلمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
اللهم أصلح أمة سيدنا زلمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
اللهم احفظ أمة سيدنا زلمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
اللهم اغفر للمؤمنُت كادلؤمنات ،كادلسلمُت كادلسلمات ،األحياء منهم كاألموات.
كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان.
ٍب يقوؿ سيدم الوالد الكرًن رمحو اهلل تعاىل عند انتهائو من الدعاء كراء دركسوُ ( :سْب َحا َف
ِ
ك ر ِّ ِ
ِ
ِ
ُت) كادلستمعوف
ُت َك ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
ب الْعَّزةِ َع َّما يَص ُفو َف َك َس َال هـ َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
َربِّ َ َ

يقولوف ذلك مع سيدم الوالد رمحو اهلل تعاىل جهران كمجاعة.
قلت :كقد بسط الشيخ اإلماـ رضي اهلل عنو الكالـ حوؿ ذلك مفصالن ُب كتابو:
حوؿ ترمجة ادلرحوـ اإلماـ العالمة الشهَت كالعارؼ الكبَت فضيلة سيدم الوالد الشيخ زلمد
صليب سراج الدين احلسيٍت رضي اهلل تعاىل عنو ،فارجع إليو ذبد ما ينفعك إف شاء اهلل.
كقد أكرمٍت مولنا الوالد رضي اهلل عنو بأف أعطاين بعض أكراؽ دركس كالده الكرًن
مولنا الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو  -كمل تكن ُب رلموعها تتجاكز مخس دركس -
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كأشار علي بكتابتها من جديد ككاف موضوعها حوؿ شرح بعض األحاديث النبوية اليت
ذكرىا اإلماـ السيوطي ُب جامعو كبعض أحاديث صحيح البخارم كنبهٍت إىل بعض
التحويالت كالستدراكات اليت كاف يكتبها الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو على جانب
الصفحة أك على ركقة مستقلة لتلحق باألصل فكتبتها بقلمي ككاف يل صديق غليد أنواع
اخلطوط فكتب شيئان منها خبط جيد حسن ،ككاف كل ذلك قد حصل ُب صيف عاـ
 1497ىػ ٍب جاكر مولنا الشيخ رضي اهلل عنو ُب ادلدينة ادلنورة كبعد عودتو أعطاين بعضان
منها كمل تزؿ بقية أكراؽ الدركس دبجموعها زلفوظة ُب مكتبة مولنا الوالد رضي اهلل عنو
كقد رأيت من الفائدة دبكاف أف أنسخ صفحة من سلطوطاتو اليت خطها بيده ادلباركة رضي
اهلل عنو كىي مكتوبة بقلم من قصب يستمد احلرب من زلربة إىل جانبو إذ مل تكن األقالـ
ادلعركفة حىت كل األكراؽ ادلعهودة لدينا متوفرة بسهولة كقتئذ.
اشتغالو تالعلوم الشرعٍح

كاف من مجلة أنظمة ادلدرسة اخلسركية اليت تعٌت بتدريس العلوـ الشرعية :أف ل يقبل إل
من ذباكز اخلامسة عشرة من عمره كؼلضع فيها الطالب لمتحاف قبوؿ يعرض فيو على جلنة
من العلماء كادلدرسُت حبيث ؽلتحن الطالب ُب القراءة كالكتابة كمبادئ اللغة العربية كذبويد
القرآف الكرًن.
كقد قبلت إدارة ادلدرسة شيخنا اإلماـ كمل يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعد كذلك دلا
كجدكا فيو من الستعداد الكامل كاألىلية التامة دلتابعة العلوـ الشرعية ككاف من ادلتفوقُت ُب
فحص القبوؿ.
أمضى ما يقرب من ست سنُت ُب ادلدرسة اخلسركية استمع فيها إىل دركس كبار
العلماء كادلشايخ منهم :الشيخ زلمد سعيد اإلدليب /كلد سنة 1191ىػ كتوُب سنة 1471ىػ/
كالشيخ إبراىيم السلقيٍت الكبَت ،كالشيخ أمحد احلجي الكردم أمُت الفتول كقتئذ ،كالشيخ
عيسى البيانوين ،كالشيخ فيض اهلل الكردم ،كالشيخ عمر مارتيٍت ،كالشيخ راغب الطباخ
/كلد سنة  1194ىػ كتوُب سنة 1471ىػ ،/مدير ادلدرسة اخلسركية كقتها ،كغَتىم من
ادلدرسُت أىل الفضل كالعلم رمحهم اهلل تعاىل كنفعنا هبم.
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ككاف ُب ربصيل العلم من ادلتفوقُت ،حاز الدرجة األكىل ُب مجيع سٍت دراستو ،كالتفت
إىل حفظ متوف أمهات العلوـ ،كإف مل تكن كلها من مقررات ادلدرسة كقتها ،إل أف رغبتو
الصادقة ُب تعلم العلوـ الشرعية محلتو على ذلك ،فحفظ منت اجلزرية ُب علم التجويد ،كمنت
اجلوىرة كمنت السنوسية ُب علم التوحيد ،كمنت السلم ُب علم ادلنطق ،كمنت البيقونية ُب علم
مصطلح احلديث كألفية ابن مالك ُب علم النحو كالصرؼ كعقود اجلماف ُب علم البالغة ٍب
حفظ ألفية احلافظ العراقي ُب السَتة كالرحبية ُب علم الفرائض كغَتىا.
اشتغالو تعلن التفسري واحلدٌج

قاؿ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو:
لقد حبب اهلل تعاىل إيل حفظ أحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم منذ صغرم ،كدلا
كنت ُب الصف الثاين اإلعدادم ُب ادلدرسة اخلسركية رأيت ُب مكتبة كالدم رضي اهلل عنو
كتاب [تيسَت الوصوؿ]  /إىل جامع األصوؿ كىو سلتصر [جامع األصوؿ ألحاديث الرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم] لإلماـ عبد الرمحن بن علي ادلعركؼ بابن الديبع الشيباين ،كلد سنة
866ىػ كتوُب سنة 933ىػ رمحو اهلل تعاىل.
كيقع ُب أربع رللدات تناكلت اجمللد األكؿ منها ُب العطلة الصيفية كشرعت ُب احلفظ
حىت حفظت ُب كل عطلة رللدان كأهنيت احلفظ ُب آخر عطلة من دراسيت ُب ادلدرسة
اخلسركية ككنت ل أشرع ُب حفظ شيء جديد حىت أسبكن كأتقن زلفوظاٌب السابقة.
ككنت أتناكؿ كتب تفسَت القرآف الكرًن كأحاكؿ فهم آيات اهلل تعاىل من خالؿ
أحاديث سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىي ُب احلقيقة بيانات دلعاين القرآف الكرًن
ألف اهلل تعاىل يقوؿ( :كأَنْػزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ُت لِلن ِ
َّاس َما نػُِّزَؿ إِلَْي ِه ْم) كمل يكن ؼلطر ُب بايل
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَػ ِّ َ
مرة أين سأتصدر رللسان للتدريس أك أصعد منربان للخطبة بل إف الباعث يل على ذلك كلو
ىو حيب هلل تعاىل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كرغبيت الشديدة ُب تعلم آيات اهلل تعاىل
كأحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إل أنٍت بعد ذلك كجدت قيمة ذلك كأثره دلا
استلمت اخلطبة كالتدريس عن كالدم الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو كعلمت أف سالح
طالب العلم ىو :قاؿ اهلل كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبدكف ذلك أىن للعامل أف
يتكلم ؟!
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قلت :كُب ذلك إعداد من اهلل تعاىل لشيخنا اإلماـ كإمداد لو منذ صغره كدليل على
صدقو كإخالصو ُب طلب العلم فلم يك يبتغي من كراء ذلك منصبان كل جاىان كل كظيفة،
كقد ذبلى ذلك دلا خرج من ادلدرسة اخلسركية كمل يكمل الصف السادس فيها ،كمل ػلصل
على شهادة منها ككاف ذلك بسبب أف إدارة ادلدرسة أدخلت مجلة كاسعة من العلوـ الكونية
ُب ادلقررات كأجربت طالب الصف السادس على الرجوع إىل الصف الرابع لدراستها.
كقد حبب اهلل إليو البحث حوؿ مشائل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كخصالو
الشريفة كسَتتو الزكية ،ككاف يسر غاية السركر لقراءهتا كالطالع عليها ،خاصة منها ادلؤيد
بادلة الكتاب كالسنة كمفاىيم العلماء كالعارفُت رضي اهلل عنهم ،كمن ىذا دلا عرض عليو
الشيخ رشيد الراشد كتابان مجعو حوؿ ىذا ادلوضوع كمساه:الدر ادلنظم ُب كجوب زلبة السيد
األعظم صلى اهلل عليو كسلم ،قرظ لو الشيخ هبذه الكلمات:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل محدان ليس لو عد كل إحصاء ،كالشكر هلل شكران ل حد لو كل استقصاء،
كأشهد أف ل إلو إل اهلل كحده ل شريك لو احلكيم الفعاؿ دلا يشاء ،كأشهد أف سيدنا زلمدان
عبده كرسولو إماـ الرسل كاألنبياء ،كأصلي كأسلم على من خلقت من نوره مجيع األشياء
كعلى آلو كاصحابو الربرة األصفياء صالة كسالمان عدد ما أظلت اخلضراء كأقلت الغرباء ُب
كل حملة كنفس ما دامت األرض كالسماء كبعد:
فقد اطلعت على كتاب الدر ادلنظم ُب كجوب زلبة السيد األعظم صلى اهلل عليو كسلم
فرأيت فيو نوران زلمديان باىران كضياء نبويان زاىران تتجلى فيو أكصافو صلى اهلل عليو كسلم
الكاملة كأخالقو الزكية العالية كىو كتاب يلهب الشوؽ ُب قلوب ادلشتاقُت ٍب ينعشها بركح

رياح تلك الرياحُت ،يزداد بو الذين اىتدكا ىدل كيقيم احلجة على أىل البدعة كالردل،
موضوعو البحث ُب الذات احملمدية كما اتصفت بو من الصفات السنية ،قد اغًتؼ جامعو
من حبور العارفُت الزاخرة كأحبر العلماء الوافرة فالتقى البحراف حبر العلم كحبر العرفاف ،كاهلل
تعاىل أسأؿ كبأفضل أنبيائو أتوسل أف غلزم جامعو خَتان كثَتان كأجران كبَتان كاحلمد هلل رب
العادلُت
الفقَت دلوله :عبد اهلل سراج الدين
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هطالعتو وتدرٌسو:
ٍب إف مولنا الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو أشار على شيخنا اإلماـ أف يقوـ
بالتدريس بدلن عنو ،بسبب الوىن كادلرض الذم أصاب الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو
فقاـ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو بذلك خَت قياـ مستعينان باهلل تعاىل كتوفيقو كتأييده كقد
قارب العشرين من عمره ٍب إنو حصل على غرفة كالده الشيخ زلمد صليب رمحو اهلل تعاىل ُب
ادلدرسة الشعبانية  -ككاف يقاؿ ذلا :أزىر حلب  -ككاف الشيخ زلمد صليب رمحو اهلل تعاىل
قد جاكر فيها أياـ طلبو للعلم.
كبقي شيخنا اإلماـ يًتدد إىل تلك الغرفة يقضي أكقاتو ُب مطالعة الكتب العلمية،
كيتناكؿ ادلطولت منها ُب علم التفسَت كالتوحيد كشركح احلديث كالفقو كغَتىا كبقي على
ذلك ما يقرب من سنتُت.
كدلا اقتضى األمر أف تكتسب دركسو صفة رمسية لدل اجلهات ادلسؤكلة تقدـ إىل مسابقة
أعلنت عنها دائرة أكقاؼ حلب ،لدرس كقفي شاغر ،ككاف لشيخنا اإلماـ الفوز كاألسبقية ُب
النجاح.
أما دركسو العامة فنهج فيها هنج كالده الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو من حيث
توقيت الدرس كاألحباث العرفانية العالية اليت كاف يتناكؿ الكالـ عنها ،بأسلوب مبسط
يسهل على احلاضرين فهمو ،كيفهمونو على حسب علمهم كفطانتهم ،خاصة أنو يكثر من
ذكر اآليات كاألحاديث اليت تؤيد ادلوضوع الذم يبحث فيو.
فكاف ىناؾ درس ُب جامع بانقوسا بعد صالة العصر من كل يوـ مجعة ،يبحث ُب
القضايا اإلؽلانية العلمية.
كىناؾ درس ُب اجلامع الكبَت بعد صالة الظهر ُب كل يوـ اثنُت ،يتناكؿ فيو الكالـ
حوؿ قضايا اإلؽلاف العملية.
كل ؼلفى على من كاف ػلضر دركسو أهنا كانت متسلسلة ُب األحباث يبتدئ الشيخ
اإلماـ فيها بتذكَت احلاضرين بالدرس ادلتقدـ ،ليستجمع احلاضر فكره كقلبو إىل ما سيلقي
شيخنا اإلماـ من بيانات كأحباث.
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ككاف لو صباح كل يوـ عدا يوـ اجلمعة درس ُب جامع احلموم ،يقرأ فيو أحباثان من
السَتة النبوية ،كالتفسَت ،كاحلديث ،كالفقو كىكذاٍ ،ب اختصر تلك الدركس على أياـ األحد
كاألربعاء كاخلميس ،كذلك بسبب كثرة مشاغلو ،خاصة أنو ككل إليو تدريس التفسَت،
كاحلديث كعلومو ،كالفقوُ ،ب الثانوية الشرعية – ككانت تعرؼ من قبل بادلدرسة اخلسركية ،-
كما كاف شيخنا اإلماـ ؼلطب اجلمعة ُب جامع سليماف األيويب ،الذم كاف ؼلطب فيو
قبلو كالده الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو.
افتتاحو للودرسح الشعثاًٍح

دلا عدلت مناىج ادلدرسة اخلسركية كقرر فيها دراسة كثَت من ادلواد الكونية على حساب
ادلواد الشرعية تأثر لذلك كثَت من العلماء األفاضل ُب ذلك العصر كمنهم الشيخ زلمد
صليب رضي اهلل عنو الذم رأل حضرة النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ادلناـ كىو يأمره أف
يفتتح مدرسة زبصص لدراسة العلوـ الشرعية على النهج القدًن.
كحبث مولنا الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو ذلك األمر مع أصحابو إل أف الوىن
كادلرض الذم أصابو حاؿ دكف ربقيق رغبتو حىت توفاه اهلل تعاىل سنة 1474ىػ كبقيت الفكرة
قائمة لدل شيخنا اإلماـ إىل أف كفقو اهلل تعاىل إىل ذلك سنة 1481ىػ بالتعاكف مع بعض
ادلدرسُت كالعلماء الذين كانوا قد تركوا التدريس ُب ادلدرسة اخلسركية ككاف افتتاح الصف
التحضَتم كالصف األكؿ ُب غرفتُت ُب جامع احلموم حىت حصل شيخنا اإلماـ على
ادلدرسة الشعبانية اليت كانت قد أغلقت كأحلق طالهبا بادلدرسة اخلسركية.
ككاف شيخنا اإلماـ قد أشار على بعض احملسنُت ادلوسرين شلن ػلضركف دركسو أف يسعوا
إلنشاء مجعية خَتية تقوـ باإلنفاؽ على طالب العلم الذين يدرسوف ُب ادلدرسة الشعبانية.
كقد ربققت رغبة شيخنا اإلماـ كأسس مجعية التعليم الشرعي كأشهرت لدل اجلهات
الرمسية حىت إف ادلسؤكؿ الذم كافق على ترخيصها كقتئذ  -كقد نظر ُب أعماذلا كأىدافها -
قاؿ :ىذا ما أرجو اهلل تعاىل أف ينفعٍت بو إذا صرت ُب قربم.
كدلا اكتملت صفوؼ ادلدرسة ست صفوؼ من مرحلتُت إعدادية كثانوية رأل أحد
خاصة تالمذة الشيخ زلمد صليب كأحد خاصة مدرسي ادلدرسة الشعبانية فضيلة األستاذ
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الشيخ زلمد بن زلمد بن زلمد آؿ الغشيم رمحو اهلل تعاىل رأل ُب ادلناـ الشيخ صليب رضي
اهلل عنو كأثر التعب على كجهو كالعرؽ ُب جبينو
فقاؿ لو :مم ىذا يا سيدم ؟!
فقاؿ الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو لو[ :انظر اآلف لقد أسبمت لكم رصف الطريق
ادلوصل إىل باب ادلدرسة الشعبانية] فنظر الشيخ الغشيم فرأل الطريق معبدة مرصوفة نظيفة،
كدلا قص تلك الرؤيا على شيخنا اإلماـ قاؿ:
رحم اهلل تعاىل كالدم كجزاه عنا خَت اجلزاء فإف فكرة إنشاء ادلدرسة كانت بأمر رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم لو كل يزاؿ يعمل على ربقيق ذلك حىت حصلت رغبتو كحقق اهلل
مراده كاحلمد هلل رب العادلُت كاألمر كلو ُب كتاب أعمالو الصاحلة إف شاء اهلل.
كبقي شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو يدير ادلدرسة كيرعاىا بعنايتو كتوجيهاتو كدعواتو حىت
توفاه اهلل تعاىل كل زالت بفضل اهلل تعاىل زبرج طالب العلم األكفاء دلتابعة الدراسات العليا
ُب شىت ادلعاىد كاجلامعات كمنهم األئمة كاخلطباء كادلدرسوف.
كقد كاف رضي اهلل عنو يقوؿ :لقد تشعب عن ادلدرسة الشعبانية كل خَت كاحلمد هلل
فقد تفرع عنها دار لتحفيظ القرآف الكرًن كتعليم القراءات كحلقات لقراءة احلديث الشريف
ككم من مدرسة شرعية أنشئت بعد ادلدرسة الشعبانية كقد استعانت دبناىجها كاحلمد هلل.
ككاف رضي اهلل عنو يقوؿ :لقد عمر ادلدرسة الشعبانية حسان كمعٌت أكابر الرجاؿ من
العلماء كاألكلياء كمنهم من جاكر فيها لفًتات طويلة كل تزاؿ بركاهتم كآثار طاعاهتم
كعباداهتم هلل تعاىل مشهودة عند أىل التقى كالصفاء.
كيقوؿ رضي اهلل عنو :إف ادلدرسة الشعبانية كإف كانت حسب الظاىر متواضعة جبدراهنا
كبنياهنا إل أهنا شاسلة دبن عمرىا كدرس أك درس فيها كذلا مكانتها كعلو مرتبتها عند اهلل
تعاىل.
قلت :ككاف شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو ل يًتؾ ُب دعائو الدعاء للمدرسة الشعبانية كما
يتبعها كللعاملُت عليها كادلدرسُت فيها كلطالهبا كإدارهتا.
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ككاف يوصي ادلدرسُت فيها كلما زاركه يوصيهم بالىتماـ كببذؿ اجلهد ُب التعليم كأف
ػلافظوا على حلقات السلسلة العلمية الشرعية كل يدعوا النقص كالضعف كالتفكك يسرم
إليها فكما أخذكا العلم عن مشاؼلهم بقوة فعليهم أف يوصلوه إىل من بعدىم بقوة كىكذا،
ككاف يشحذ علة ادلدرسُت كالطالب أيضان كيبشرىم بأف الشعبانية زلفوفة باألنظار
احملمدية صلى اهلل عليو كسلم فمن عمل فيها أك أسدل إليها معركفان فقد نالو من النفحات
كاألنظار احملمدية على حسب صدقو كإخالصو هلل تعاىل.
قلت :كقد قص شيخنا اإلماـ مرة أنو رأل حضرة النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ادلناـ
كىو يصلي إمامان ُب ساحة ادلدرسة الشعبانية كقاؿ رضي اهلل عنو:
لقد عمرهتا أنوار احلبيب األعظم صلى اهلل عليو كسلم كأنوار العلماء كاألكلياء كالصاحلُت
نفعنا اهلل تعاىل هبم أمجعُت.
ككاف من عادتو رضي اهلل عنو ُب شهر رمضاف ادلبارؾ أف يصلي العشاء كالًتاكيح إمامان
ُب جامع احلموم كبقي على ذلك سنُت ٍب نقل ذلك إىل جامع ادلدرسة الشعبانية حبان فيها
كإحياء ذلا كخاصة أياـ العشر األخَت من رمضاف كيطيل الدعاء بعد الصالة دلا لتلك الليايل
ادلباركة من عظيم الفضل كمضاعفة األجر.
كجاء ُب هنر الذىب [  ]117-116-1كإعالـ النبالء [:]349-348-7
ىذه ادلدرسة بناىا شعباف آغا بن أمحد آغا ادلأمور بتحصيل األمواؿ ُب حلب سنة
 1185للهجرة كقد اشًتل األرض اخلالية الواسعة األضلاء من جانبولد زاكه زلمد بك.
الكائنة ُب زللة الفرافرة كبٌت فيها مسجدان بديعان من احلجر عليو قبة عالية جسيمة كبٌت
فيها مدرسة من احلجر ذات قبة عالية لتقرأ فيها مباحث العلوـ كالفنوف كىي مدرسة عظيمة
عامرة كتشتمل على صحن كاسع يبلغ مخسُت ذراعان ُب مثلها ُب كسطو حوض مربع يبلغ
بضعة عشر ذراعان ُب مثلها قد حف ُب مشاليو كغربيو حبديقة مجيلة كُب جنويب احلوض إىل
شرقيو مكاف للماء كاسع حفره كأنشأه ادلرحوـ تقي الدين باشا سنة  1169من كصية كالده
ادلرحوـ عبد الرمحن أفندم ادلدرس ،كُب غريب الصحن كشرقيو ركاقاف شلتداف من الشماؿ إىل
اجلنوب داخلهما سبع كعشركف حجرة للمجاكرين كُب جهتو الشمالية دار للتدريس كىي قبة
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عظيمة كاسعة كُب شرقيها حجرة كاسعة كُب جنويب الصحن قبلية ُب شرقيها ركاؽ كاسع ،كُب
غربيها مدفن كقفي كمسجدىا تقاـ فيو الصلوات كاجلمعة.
قاؿ الشيخ سامح أفندم العينتايب:
كشيدت ركاقان شرقيان كركاقان غربيان كداخلهما تسع كعشركف حجرة كخصصت ىذه
احلجرات لسكن طلبة العلم الشريف ،كفرشت ُب ادلسجد ادلذكور باحلجر ادلرمر كجعلت ُب
كسطو باحلجر ادلرمر ،كجعلت ُب كسطو حوضان عشران بعشر ذا صفة أنيقة من ادلرمر كزينت
ثالثة أطراؼ ىذا احلوض الكبَت حبدائق على أف غلرم إليها ادلاء من قناة حلب باستحقاؽ
مقرر عن كتاب كاقفو الًتكي كبنيت مكتبان لطيفان لألىايل ادلسلمُت جنويب ادلدرسة يعلم فيو
القراءة كمبادئ الكتابة.
كقاؿ الشيخ راغب الطباخ [  :]349-348-7كمل أقف على أكؿ من توىل التدريس
فيها لكٍت رأيت ُب أكؿ حاشية الشيخ زلمد ادلرعشي ادللقب بساجقلي ذاده ما نصو:
دلا كليت تدريس ادلدرسة الشعبانية احملركسة ُب قريب من سباـ ألف كمائة للهجرة ،كيظهر
من ىذا أنو ثاين من توىل التدريس فيها.
كقد توىل أمرىا على كقف الشعبانية الشيخ أمحد الزكيتيٍت مفيت حلب ادلتوَب 1416
للهجرة ٍب توىل أمرىا الشيخ مصطفى كلده بقي من  1416إىل سنة  1441للهجرة كفيها
أتى إىل حلب أمحد جودة أفندم من أىايل تركيا مصطحبان امرأة ىرمة تدعى خدغلة كادعى
أف ىذه ادلرأة كأخاىا الغائب محدم أفندم علا من ذرية الواقف كاهنما ادلتولياف على ىذه
ادلدرسة مقتضى شرط الواقف كطاؿ أمر احملاكمة كادلرافقة بينهما كُب النهاية تنازؿ الشيخ
مصطفى عن التولية كحكم هبا ذلذه ادلرأة كألخيها بالوكالة عنهما ألمحد جودة ادلذكور.
كإلعلاؿ بعض شؤكهنا أقاـ بعدىا مدرس ادلدرسة الشيخ أمحد الزرقا من صلل أستاذنا
الكبَت الشيخ زلمد الزرقا دعول على ككيل ادلتولُت يطلب فيها منعو من التشبث بكتابة
الوقف ادلذكور.
كُب سنة  1431اىتمت دائرة األكقاؼ بأمرىا بعض الىتماـ كألزمت ككيل ادلتويل أف
يقبل الطالب من أىايل حلب كغَتىم كذلك على أثر القرار الذم أعطي من قبل رللس
األكقاؼ األعلى الذم عقد ُب دمشق سنة .1431
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فجاكر فيها ثالثوف طالبان كصارت تعطى ذلم الركاتب غَت أنو مل يطبق عليها النظاـ
ادلوضوع للمدرسة اخلسركية.
قلت :كُب فًتة متأخرة ًب شق شارع يصل ما بُت الطريق الذم يربط بُت قلعة حلب
كمنطقة السبع حبرات ادلعركفة اآلف كعلى إثر ذلك هتدـ جزء من ادلدرسة كبقيت إطاللتو على
الشارع كجدار قدًن.
كُب عاـ  1496ىػ قاـ ادلرحوـ احملامي سليماف النسر  -مدير أكقاؼ حلب كقتئذ -
كبإشارة كنصيحة من الشيخ اإلماـ لعمل خَت يبقى ُب صحيفتو إىل يوـ الدين – قاـ بإنشاء
مبٌت مؤلف من طابق أرضي كفوقو غرؼ مبنية كصفوؼ متممة دلا تبقى من صفوؼ ادلدرسة
ُب الطابق األرضي ،كعند انتهائو من البناء عاـ  1499ىػ قاـ بتسليمو إلدارة ادلدرسة
الشعبانية فجزاه اهلل خَت اجلزاء.
إجازاخ الشٍخ اإلهام

نظران دلا كاف ػلفظو شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو من أحاديث كثَتة ،كاطالعو الواسع

على كتب احلديث ،بادر كبار العلماء كاحملدثُت إىل إجازتو للركاية عنهم دبا أجازىم بو
شيوخهم ،كاستجازتو دبا يركيو عن شيوخو ،ككاف أكؿ من أجاز شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو
كالده اإلماـ العارؼ احملدث الشيخ زلمد صليب سراج الدين رمحو اهلل تعاىل جبميع ما أجازه
بو شيوخو ،كمنهم الشيخ الكبَت احملدث العالمة مسند الديار ادلغربية ،السيد أبو عبد اهلل
زلمد بن جعفر بن إدريس الكتاين احلسٍت ادلغريب الفاسي [1435-1173ىػ] كمنهم شيخو
احملدث العالمة ادلسند الشيخ بدر الدين زلمد بن يوسف احلسٍت الدمشقي ادلعركؼ باحملدث
األكرب [ 1453 -1167ىػ] ،كمنهم شيخو احملدث العالمة الشيخ بكرم بن أمحد الزبرم
احلليب [1131ىػ  1411 -ىػ] كمنهم شيخو احملدث ،العالمة الشيخ كامل ادلؤقت احلنبلي
احلليب [1171ىػ 1448 -ق] كغَتىم رضي اهلل عنهم أمجعُت كنفعنا هبم آمُت.
ٍب توالت اإلجازات على شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو ،من كبار العلماء كاألكلياء
كاحملدثُتُ ،ب بالد الشاـ كاحلجاز كادلغرب كاذلند ،كاف منهم العالمة احملدث احلبيب عبد
القادر بن أمحد بن عبد الرمحن بن علي السقاؼ كالعالمة احملدث احلبيب عيدركس بن عمر
احلبشي احلضرمي كالعالمة احملدث احلبيب زين العابدين بن إبراىيم بن زين بن مسيط
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احلضرمي ٍب ادلدين كالعالمة احملدث الشيخ السيد زلمد مكي بن السيد زلمد بن جعفر
الكتاين احلسٍت ادلغريب ٍب الدمشقي ،كالعارؼ احملدث الشيخ علوم ادلالكي احلسٍت شيخ
احلجاز ُب عصره [ ،]1491-1415كالشيخ زلمد خَت الدين إسبَت احلليب ،كاإلماـ احملدث
العالمة الشيخ أبو علي حسن بن زلمد بن عباس بن علي ادلشاط ادلكي ادلالكي ،كغَتىم
من األئمة كاحملدثُت شلن أجاز شيخنا بإجازات خطية كشفهية ،كأجازىم دبا أجازه بو اإلماـ
العارؼ احملدث الشيخ زلمد صليب سراج الدين رمحو اهلل تعاىل.
كنظران لعلو أسانيد الشيخ اإلماـ ككثرة إجازاتو من كبار احملدثُت ُب بالد الشاـ كاحلجاز
كاذلند كادلغرب فقد أفرد بالتأليف حوؿ إجازات الشيخ كأسانيده العالية ادلؤرخ الباحث الشيخ
أمحد بن زلمد سردار احلليب الشافعي رمحو اهلل تعاىل أفرد مؤلفان خاصأ بذلك  -ككاف قد
حصل على إجازة من الشيخ اإلماـ ُب احلديث الشريف – مظهران أسانيد الشيخ اإلماـ
العالية.
هي كراهاتو املتنوعح

كانت صفة الذؿ كالنكسار هلل تعاىل ظاىرة عليو ،ل زبفى على من اجتمع بو ،ككثَتان
ما كاف يقوؿ:
أنا عبد اهلل امسان كصفة كربققان ،كإف شرُب كعزٌب بعبودييت كعبادٌب هلل تعاىل ،كخدميت
لكتاب اهلل تعاىل كأحاديث رسولو صلى اهلل عليو كسلم.
ككاف متواضعان مع عباد اهلل تعاىل ،امتثالن ألمره سبحانو بقولو( :ك ِ
ك
اح َ
َ ْ
اخف ْ
ض َجنَ َ
ِ ِِ
ُت) كاتباعا دلا جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ( :كما تواضع عبد هلل
ل ْل ُم ْؤمن َ
إل رفعو اهلل تعاىل).
ككاف يقوؿ :مهما حاكؿ ادلرء أف يأٌب جبملة فيها معٌت غاية التواضع للمؤمنُت ،دلا
استطاع أف يقوؿ مجلة أبلغ كأفصح كأدؽ من قولو تعاىل( :كاخ ِفض جنَاح َ ِ ِ ِ
ُت).
ك ل ْل ُم ْؤمن َ
َ ْ ْ َ َ
ككاف رضي اهلل عنو يؤثر اخلفاء كالتسًت على التظاىر كالتفاخر ،كيذكر احلديث الذم ركاه
ابن ماجو كاحلاكم كالبيهقي عن سيدنا معاذ رضي اهلل عنو أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم:

15

موقع نسيم الشاـ

www.naseemalsham.com

فضيلة احملدث عبد اهلل سراج الدين رمحو اهلل

)اليسَت من الرياء شرؾ ،كمن عادل أكلياء اهلل فقد بارز اهلل باحملاربة ،إف اهلل ػلب األبرار
األتقياء األخفياء ،الذين إف غابوا مل يفتقدكا ،كإف حضركا مل يعرفوا ،قلوهبم مصابيح اذلدل،
ؼلرجوف من كل غرباء مظلمة).
أم :أف اهلل تعاىل ػلفظهم من الفنت اليت يضل هبا غَتىم.
ككاف إذا مسع من أحد مدحان كثناء عليو ،أك ذكران لبعض كراماتو بادر إىل القوؿ :اللهم
اسًتنا اللهم اسًتنا كيردد ما جاء عن سيدنا أيب بكر رضي اهلل عنو :اللهم اجعلٍت خَتان شلا
يظنوف ،كل تؤاخذين دبا يقولوف ،كاغفر يل ما ل يعلموف،
كمن كالمو رضي اهلل عنو :إنو من خالؿ اطالعي الواسع على حياة الصحابة رضي اهلل
عنهم كسَتهتم ،مل أجد أحدان منهم تظاىر يومان بكرامة ،أك ربدث عن أمر خارؽ للعادة ظهر
على يده ،بل كاف شأهنم اخلفاء كالتواضع ،ألهنم صادقوف سللصوف هلل تعاىل ،ؼلافوف من
ضالن ِّم َن
الرياء كالسمعة ،مع أف اهلل تعاىل شهد ذلم باإلخالص لو سبحانو فقاؿ) :يَػْبتَػغُو َف فَ ْ
ض َوانان) فال غاية كل قصد ذلم إل فضل اهلل ،كرضاه سبحانو كتعاىل.
اللَّ ِو َكِر ْ
قلت :كمن كراماتو الشهَتة اليت اعًتؼ هبا كل من جلس معو ،أنو ػلدثك بكالـ فيو
أجوبة عن كل ما جاؿ ُب فكرؾ من أسئلة كاستفسارات ،ككثَتان ما غلد طالب العلم عنده
ما التبس عليهم فهمو من أمور علمية ،كقضايا شرعية ،بادرىم باحلديث عنها كبياهنا ،قبل
أف يسألوه عنها.
قلت :كقد حصل معي ىذا مرات عديدة ،حىت إنو مرة أجابٍت عن تسعة أسئلة كنت
أعد نفسي لسؤالو عنها رضي اهلل عنو ،ككاف إذا أخربه أحد عن ذلك يتبسم كيقوؿ :اللهم
اسًتنا اللهم اسًتنا ،الفضل كلو هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم.
كمن كراماتو اليت تواترت كنقلت عنو ،أف اهلل تعاىل غليب دعاءه دلن شكا لو العقم أك
عقر زكجتو ،فكم من أشخاص تعبوا كقاسوا ،كعجز الطب عن دكائهم ،حىت يئسوا من
الولد ،أمرىم شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو بتالكة بعض األمساء اإلذلية بأعداد معينة ،كبدعوات
مأثورة ،فأجاهبم اهلل تعاىل ككىبهم أكلدان.
ككم من مريض زلب شفاه اهلل تعاىل بسبب شربة ماء كاف شيخنا اإلماـ قد قرأ كنفث
فيها.
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قلت :كيضيق اجملاؿ بنا ُب ىذه الكلمات اليسَتة ادلوجزة عن حياة شيخنا اإلماـ رضي
اهلل عنو أف نستقضي جل ما ظهر على يده من كرامات ،كما أجرل اهلل على يده من خوارؽ
عادات ،كأكتفي بذكر بعضها ،على أين سأسهب الكالـ على ذلك ُب مؤلف كاسع يتضمن
ذكر مناقب شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو إف شاء اهلل تعاىل.
 خرج مرة كعادتو ُب نزىة مع بعض أصحابو ُب السيارة حوؿ البلدة ،كُب طريق العودةأسرعت طفلة ل تتجاكز السادسة من عمرىا لتقطع الطريق ،كمرت أماـ السيارة ،كمل يتمكن
السائق من إيقاؼ السيارة فدىس الطفلة بالعجالت األمامية كاخللفية ،حىت ذكر من كاف
مع شيخنا اإلماـ أهنم مسعوا اختالؼ أضالعها كالعجالت سبر فوقها ،كصاح الشيخ رضي
اهلل عنو :اهلل أكرب ،كدلا توقفت السيارة نزلوا منها ،كنظركا فإذا بالطفلة تنهض كتركض كل
بأس هبا ،فتزاحم الناس على سيارة الشيخ دلا مسعوا صوت ادلكابح ،كرأكا ما حصل ،كقد
أخذهتم الدىشة ،كدلا رأكا شيخنا اإلماـ داخل السيارة جعلوا يسلموف عليو ،كيقبلوف يده،
فما كاف منو إل أف محد اهلل تعاىل على خفي لطفو سبحانو ،كدعا ذلم ،كأمر بإكراـ الطفلة
كأىلها.
 قدـ أحد ادلهندسُت من السوداف للعمل ُب الدراسات كاألحباث الزراعية ُب شركةأجنبية تعرؼ باسم إيكاردا كقد استأجر داران من رجل صاحل زلب لشيخنا اإلماـ ،مواظب
على مساع دركسو كرلالسو ،ككاف ىذا ادلهندس قد شكا من حصى ُب إحدل كليتيو كأمجع
األطباء كقتها على صعوبة كخطورة العمل اجلراحي لستئصاذلا ،فرأل مرة ُب نومو شيخان
مهيبان ،منَت الوجو ،حسن السمت ،يناكلو كوب ماء ،كيأمره بشربو فشربو ،فاستيقظ من نومو
حاقنان ،كأسرع لقضاء حاجتو ،فاندفعت احلصى كمل يبقى ُب كليتو شيء منها ،فأخرب جاره
الرجل الصاحل  -مالك الدار  -عن ىذه احلادثة ككصف لو ذلك الشيخ العظيم الذم رآه
ُب ادلناـ فقاؿ لو :سأصحبك معي لتتعرؼ عليو ،كمضى معو لسماع درس شيخنا اإلماـ ُب
جامع بانقوسا ،فلما نظر ادلهندس إىل كجو شيخنا اإلماـ صاح :اهلل أكرب ،كالتفت إىل جاره
كقاؿ لو :ىذا ىو الذم أتاين ُب ادلناـ ،كناكلٍت كوب ماء ،كشفاين اهلل تعاىل بو كدلا ذكر
ذلك لشيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو :قاؿ لو :إنك شلن ربب اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم،
كربب الصاحلُت ،كقد أكرمك اهلل تعاىل بذلك ،اللهم اسًتنا.
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كدلا توجو إىل بالد احلجاز سنة  /1475/ىػ ،قاصدان حج بيت اهلل تعاىل كزيارة سيدنا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،تواتر عمن كاف معو من أصحاب كأحباب كرامات كثَتة،
أكرـ اهلل هبا شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو ،أكتفي بذكر كاحدة منها :كىي أف كاحدان من
أصحابو ادلتقدمُت ،أمل بو مرض شديد ،فخشي عليو أىلو أف ؽلوت معهم ُب الطريق ،كشكوا
أمرىم إىل شيخنا اإلماـ ،فدعا اهلل متوسالن بسيدنا زلمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف
يرفع عنو ىذا البالء ،كيرده إىل أىلو كبلده سادلان غاظلان ،فبات تلك الليلة فرأل النيب صلى اهلل
عليو كسلم ُب ادلناـ كقدـ إليو صحيفة فيها أمساء.
قاؿ شيخنا اإلماـ :فنظرت فيها فقرأت فيها أمساء أصحايب الذين قدموا معي كسيعودكف
معي ،كبينهم ذلك الذم كاف يعاين من ادلرض.
ٍب إف شيخنا اإلماـ بشر أصحابو بذلك ،كما لبث ذلك الرجل أف عافاه اهلل تعاىل بربكة
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف شلن عاد مع شيخنا اإلماـ إىل بلده كأىلو.
ككذلك دلا حج سنة /1485/ىػ كصحبتو السيدة الفاضلة كالدٌب أمدىا اهلل تعاىل
كأكرمها  -كمعو مجع من أصحابو  -كجدكا أيضان من الكرامات ادلتعددة ما أدىشهم كزادىم
إؽلانان ،كاف أكذلا :أهنم دلا كانوا ُب الطائرة ،ككانت من النوع القدًن ،كتبلغ مدة الطَتاف من
دمشق إىل جدة مخس أك ست ساعات زمنية ،تضررت بعض أسالؾ الكهرباء ُب الطائرة،
ككاف قائد الطائرة كأعوانو من األكربيُت ،حىت جعل بعضهم ؽلس سقف الطائرة فيجد فيو
التوتر الكهربائي ،كظهر عليو الفزع كالقلق ،كأعلم الركاب بذلك ،كأهنم على خطر ،فما كاف
من شيخنا اإلماـ إل أف أخذ بالدعاء كالتضرع إىل الو تعاىل ،كالتوسل برسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ،كقاؿ ألصحابو :ل تفزعوا فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قد قاؿ( :احلجاج
كالعمار كفد اهلل  -أم :ضيوؼ اهلل  -إف دعوه أجاهبم ،كإف استغفركه غفر ذلم).
كقاؿ شيخنا اإلماـ :كحقان على ادلزكر أف يكرـ الزائر ،فكيف دبن قصد حج البيت احلراـ،
كزيارة خَت األناـ صلى اهلل عليو كسلم ؟!!!
ٍب إف الطائرة ىبطت بسالـ ُب مطار جدة ،كخرج قائدىا من غرفتو كقاؿ للركاب :إف
فيكم رجالن عظيمان ذا شأف أصلانا اهلل تعاىل بسببو.
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كقبل كفاتو رضي اهلل عنو بثالث سنوات ،قدـ إليو كفد من دكلة بعيدة ،كشكوا إليو أف
ابنان ألحد كجهاء البلد قد أصيب دبرض نفسي ،أعيا األطباء عالجو ،كقد طاؼ بو أىل
البالد ،حىت بلغوا بالد احلجاز كمصر كغَتىا ،فلم يسمعوا من علماء كفضالء ىذه البالد إل
قوذلم :ما عليكم إل أف تقصدكا رجالن ُب حلب ،لو أنو بصق عليو أك نظر إليو لشفاه اهلل
تعاىل ،كىو العالمة العارؼ الشيخ عبد اهلل سراج الدين رضي اهلل عنو ،كقد جئناؾ ذلذا
الغرض.
فقاؿ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو :اللهم اسًتنا كأكرمنا كأكرـ ضيوفنا ،كمن حسن ظنو
بنا ،كل زبيبنا ٍب قرأ على ماء كأمرىم أف يشرب منها ،كأكصاىم بتالكة بعض اآليات القرآنية،
كاألدعية ادلأثورة عن سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب أكقات معينة مع ادلواظبة،
كمضت عدة أشهر ،ما لبث فيها أف سباثل الولد للشفاء ،كاحلمد هلل رب العادلُت.
ًفحاخ حمودٌح صلى اهلل علٍو وآلو وسلن آحارىا  -تركاهتا
قاؿ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو:
كاف سيدم الوالد رضي اهلل عنو قد قص علينا أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب
ادلناـ ،كأمره أف يفتح فمو ،فتفل صلى اهلل عليو كسلم ُب فيو ريقان من فمو الشريف صلى اهلل
عليو كسلم ٍب أمره صلى اهلل عليو كسلم أف يفتح فمو مرة أخرل ،فأخرج صلى اهلل عليو
كسلم من صدره الشريف طلامة كتفلها ُب فم سيدم الوالد فابتلعهاٍ ،ب ضرب على ظهر
سيدم الوالد كقاؿ لو صلى اهلل عليو كسلم:
ل بأس عليك يا شيخ صليب ،ل بأس عليك يا شيخ صليب.
ككاف الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو يتأكؿ ىذه التفالت احملمدية بالعلوـ الشرعية
الظاىرة ،كالعلوـ العرفانية العالية ،كىي ما يعرؼ بعلم احلقائق كادلعارؼ اإلذلية ،كقد اشتهر
عن الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو براعتو فيها كسبكنو منها.
قاؿ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو :كإف ذلذه التفالت احملمدية آثاران نورانية ،تسرم ُب ذرية
الشيخ زلمد صليب رضي اهلل عنو كقد أكرمٍت اهلل تعاىل بأين رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم
ُب ادلناـ ،كذلك بعد كفاة كالدم رضي اهلل عنو بفًتة كجيزة ،رأيت كالدم الكرًن كقد أخذ
بيدم ضمن حشد من العلماء كاألكلياء ،ككلهم ينتظركف قدكمو صلى اهلل عليو كسلم
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ليتشرفوا بالسالـ عليو صلى اهلل عليو كسلم ،فلما أقبل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بطلعتو
البهية ،كأنواره الزىية ،كمعو عدد من صحابتو الكراـ ،كإىل جانبو السيدة عائشة أـ ادلؤمنُت
رضي اهلل عنها ،كىي ُب غاية احلشمة كالوقار ،فلما سلمت عليو صلى اهلل عليو كسلم تفل
فوقعت التفلة ادلباركة على كتف السيدة عائشة رضي اهلل عنها ،فتقدمت كأخذهتا كابتلعتها،
كاحلمد هلل تعاىل على ذلكٍ ،ب التفت فلم أر سيدم الوالد رضي اهلل عنو ٍب استيقظت فرحان
مستبشران كعلمت أف سيدم الوالد رضي اهلل عنو ىو الذم قد أكصلٍت إىل حضرة النيب
األعظم صلى اهلل عليو كسلم ،كنلت تلك التفلة احملمدية بأسرارىا كأنوارىا ،كُب ذلك قلت:
صالة اهلل تًتل كل حُت على من حبو ركح لركحي كيصحبها السالـ بال انتهاء على من
ريقو منو فتوحي.
خصائص وفضائل

لقد غرس الشيخ اإلماـ رضي اهلل عنو زلبة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب
قلوبنا كقلوب كل من لزمو ،أك لزـ دركسو كرلالسو ،كحرضنا كحرضهم على بذؿ اجلهد
لتباعو صلى اهلل عليو كسلم كإكثار الصالة كالسالـ عليو صلى اهلل عليو كسلم ،كلمات
جرت على لساف كل من استمع إىل دركس شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو أك حضر رلالسو أك
قرأ بعضان من كتبو.
كإذا كانت ألسنة اخللق أقالـ احلق فلقد كاف الشيخ اإلماـ رضي اهلل عنو حقان من
احملبُت الصادقُت الذين كانت زلبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب قلوهبم فوؽ زلبة كل
سللوؽ كقد ظهر ذلك ُب أقوالو كأفعالو كسائر شؤكناتو فلم يك ؼللو رللس من رلالسو عن
ذكر بعض مشائل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كخصائصو كفضائلو كما أنو مل يدع
موضوعان أك حبثان من األحباث اليت تكلم عنها ُب كتبو إل كضمنها ذكر بعض صفاتو كخصالو
صلى اهلل عليو كسلم حسب ما تقتضيو ادلناسبة كىكذا.
ككاف رضي اهلل عنو يعترب ذلك من مقتضيات اإلؽلاف الصحيح إذ قاؿ صلى اهلل عليو
كسلم :ل يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من نفسو ككالده ككلده كالناس أمجعُت.
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كقد أسهب رضي اهلل عنو ُب الكالـ على زلبة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب
عدد من كتبو منها :كتاب (حوؿ تفسَت سورة الكوثر) ككتاب (الصالة على النيب صلى اهلل
عليو كسلم) ككتاب (حوؿ تفسَت سورة احلجرات) كغَتىا.
كذكر فيها كجوب زلبة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على كل مؤمن كفضائلها كآثارىا
كسرد ُب ذلك أدلة كثَتة من الكتاب كالسنة كما كاف عليو سلف ىذه األمة من احملبة
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاألدب معو صلى اهلل عليو كسلم.
ككاف رضي اهلل عنو يقوؿ :من زعم أننا بالغنا ُب زلبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كتعظيمو كاألدب معو صلى اهلل عليو كسلم فقد أخطأ خطأ كبَتان ككشف عن جهلو دبقاـ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كإننا مل نبلغ احلد األدىن ادلطلوب منا ُب زلبتو كتوقَته كاألدب
معو صلى اهلل عليو كسلم حىت يقاؿ :لقد بالغنا.
كاعلم أف قضايا اإلؽلاف كلها إظلا ىي معقولة مقبولة عند أصحاب العقوؿ اجملردة من
األىواء كالشبهات إف ىم تفكركا كتبصركا كدلا كانت زلبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فوؽ زلبة كل سللوؽ أمران ىامان من قضايا اإلؽلاف :سلم بو كأذعن لو العقالء كالفطناء ألهنم

علموا كأدركوا أف سبب احملبة يعود إىل أمرين علا الكماؿ كالنواؿ فلو حبث العاقل عن صفات
الكماؿ كلها لوجدىا رلتمعة ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على كجو فريد ل يساكيو
فيها غَته ،بل إف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم جاء يفيض على الناس صفات الكماؿ
كاحملاسن كىذا مقتضى قولو تعاىل( :كيزكيكم) كالتزكية ىي التخلي عن النقائص كالرذائل
كالتحلي بالكمالت كالفضائل.
كأما صفة النواؿ كىو الكرـ كاجلود كالسخاء كىي صفات زلبوبة لدل كل إنساف فإف
خَت من جاء هبا كأمر هبا ىو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم قاؿ اهلل فيوَ ( :كَما
ِ
ُت) أم :لكل العادلُت ُب مجيع العادلُت أم :العوامل اليت ؽلر عليها كل
أ َْر َس ْلنَ َ
اؾ إَِّل َر ْمحَةن لِّْل َعالَم َ
إنساف.
كإذا كجد ىناؾ إنساف عظيم يريد لك اخلَت أكثر شلا تريده لنفسك كػلرص على
سعادتك كيشق كيصعب عليو ما فيو إحراج كمشقة عليك أل غلب أف رببو أكثر من زلبتك
لنفسك؟
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بلى إف ىذا أمر معقوؿ مقبوؿ عند من أنصف كتفكر كُب ىذا يقوؿ تعاىل( :لََق ْد
ِ ِ
ِ
يص
َجاء ُك ْم َر ُس ه
ُّم) أم :يصعب عليو ما فيو عنت لكم ( َح ِر ه
وؿ ِّم ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز هيز َعلَْيو َما َعنت ْ
ِِ
ُت
َعلَْي ُكم) أم :على ىدايتكم كصالحكم كنفعكم كسعادتكم ُب الدنيا كاآلخرة (بِالْ ُم ْؤمن َ
رُؤ ه ِ
يم) أم :يسعى ُب دفع األذل كالضر عنهم كغللب اخلَت بأنواعو ذلم كقاؿ تعاىل:
كؼ َّرح ه
َ
ِِ
ُت ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم) أم - :أحق هبم من أنفسهم كأرحم هبم من أنفسهم -
(النِ ُّ
َّيب أ َْكَىل بِالْ ُم ْؤمن َ
كلذلك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم دلا نزلت ىذه اآلية( :ما من مؤمن كإل كأنا أكىل الناس بو
ِِ
ُت ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم) فأؽلا مؤمن ترؾ مالن
ُب الدنيا كاآلخرة ،اقرؤكا إف شئتم( :النِ ُّ
َّيب أ َْكَىل بِالْ ُم ْؤمن َ
فلَتثو عصبتو من كانوا كإف ترؾ دينان أك ضياعان فليأتٍت فأنا موله).
كلقد ناؿ شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو مقامات كبَتة ُب زلبة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم كاتباعو ُب األقواؿ كاألفعاؿ كاألخالؽ كاآلداب ألف احملبة الصادقة كإف كانت من
أعماؿ القلوب لبد أف يظهر أثرىا على اجلوارح كذلك باتباع احملبوب ُب مجيع ما كرد عنو
صلى اهلل عليو كسلم.
كلقد جعل رضي اهلل عنو نفسو رىن إشارة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فكاف
ل يقدـ على أمر ذم باؿ حىت يأتيو إذف صريح بو من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم.
ككاف رضي اهلل عنو كثَتان ما ػلرض كيدعو إىل قراءة كتابو [سيدنا زلمد رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم مشائلو احلميدة – خصالو اجمليدة] كيقوؿ :ل ألنو كتاب من مجعي كتأليفي
بل ألين ذكرت فيو جوانب متعددة من مشائلو صلى اهلل عليو كسلم كخصالو كفضائلو
كخصائصو كاليت غلب على كل مؤمن أف يتعرؼ عليها لتزداد زلبتو لسيدنا رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم كيصح كيكمل إؽلانو برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
كما كاف رضي اهلل عنو كثَتان ما ػلرض الناس على اإلكثار من الصالة كالسالـ على
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دلا ذلا من فوائد كآثار كفضائل كأف غلعلوا ذلك من
مجلة أكرادىم اليومية باإلضافة إىل قراءة جزء من القرآف الكرًن كبقية األذكار اليت ندب إليها
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
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ككاف رضي اهلل عنو يقرأ قصة ادلولد النبوم الشريف لإلماـ الربزصلي رضي اهلل عنو دبناسبة
كلدتو صلى اهلل عليو كسلم ُب شهر ربيع األنور كذلك كقت الدرس ُب جامع بانقوسا
كاجلامع الكبَت كجامع احلموم كُب جلسة خاصة لطالب العلم ُب ادلدرسة الشعبانية كيرغب
الناس ُب إقامة تلك احلفالت اليت تعرب عن البتهاج كالفرح دبولد الرسوؿ صلى اهلل عليو
كسلم مع مراعاة اآلداب الشرعية ُب تلك اجملالس ألهنا رلالس عبادة تنطوم على تالكة آيات
من القرآف الكرًن كذكر هلل تعاىل كصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم كمساع لدرر من
مشائلو كأخالقو الشريفة صلى اهلل عليو كسلم فينبغي على كل مؤمن أف يلتزـ جانب األدب
ُب تلك اجملالس.
كمن نظم الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم ادلأثورة عنو رضي اهلل عنو :اللهم صل
على سيدنا زلمد عبدؾ كرسولك النيب األمي كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان ،اللهم صل
على سيدنا زلمد صالة ترضيك كترضيو كترضى هبا عنا يا رب العادلُت ،كعلى آلو كصحبو
كسلم تسليمان ،اللهم صل على سيدنا زلمد بقدر حبك فيو ،كفرج عٍت كعن ادلسلمُت ما
ضلن فيو ،كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان.
كالفرج يتضمن معٌت رفع الكرب كالشدائد كادلصاعب كاذلموـ كالغموـ ،كمنها:
اللهم صل على سيدنا زلمد صالة تغفر هبا ذنوبنا كتشرح هبا صدكرنا كتفرج هبا كركبنا
كتنور هبا قلوبنا كتلهمنا هبا رشدنا كربفظنا هبا من كل سوء كمكركه ُب الدنيا كاآلخرة يا رب
العادلُت كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان.
كمنها :اللهم يا دائم الفضل على الربية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب ادلواىب
السنية يا غافر الذنب كاخلطية صل كسلم كبارؾ على سيدنا زلمد خَت الورل سجية كعلى
آلو كأصحابو الربرة النقية ُب كل حملة كنفس كغدكة كعشية كفرج عنا كل شدة كرزية جباه
إشراقات الطلعة احملمدية صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأسرارىا البهية يا رب الربية.
جواره احلثٍة األعظن

جواره احلبيب األعظم صلى اهلل عليو كسلم ُب ادلدينة ادلنورة بأنواره صلى اهلل عليو كسلم
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كاف ذلك ُب شهر ربيع األنور من عاـ  /1311 /للهجرة الشريفة ،كحىت شهر شعباف
من عاـ  /1314 /للهجرة الشريفة فجاكر ُب ادلدينة ادلنورة ما يزيد على ثالث سنوات
كنصف السنة.
كاف سفره للحجاز ألداء العمرة ادلباركة كالزيارة الشريفة خلَت خلق اهلل سيدنا رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم.
ٍب مكث ُب ادلدينة ادلنورة تلك ادلدة امتثالن ألمر سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم،جاءه ذلك ُب رؤيا منامية كإشارات غيبية ،إذ مل يكن يقدـ على أمر ذم باؿ حىت
يأتيو اإلذف بو من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
كلقد كاف فرحو كهبجتو جبوار سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ل يوازيو شيء ،إذ
كاف ذلك غايتو كمنيتو ،ككاف جوابو إذا سألو أحد من أحبابو عن حالو يقوؿ :احلمد هلل
الذم أحلنا دار ادلقامة من فضلو ،فال دار بعد دار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كل إقامة
ترجى بعد اإلقامة جبوار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
ككاف رضي اهلل عنو يقوؿ :إذا كاف جار الكراـ ل يضاـ ،بل يكوف ُب رغد كسالـ،
فكيف حاؿ من جاكر سيد الكراـ سيدنا زلمدان صلى اهلل عليو كسلم ،أكرـ األكلُت
كاآلخرين على رب العادلُت.
كقد حرـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ادلدينة ادلنورة ،كدعا ذلا كألىلها باخلَت كالربكة،
كدفع الشدة كالبلول عنها ،ككعد صلى اهلل عليو كسلم بالشهادة كالشفاعة اخلاصة دلن جاكر
فيها أك مات فيها ،كل ذلك جاء ُب أحاديث كردت عنو صلى اهلل عليو كسلم.
كلقد توالت عليو الكرامات كالنفحات اإلذلية احملمدية ،شلا جعلو يًتقى ُب مقامات القرب
من اهلل تعاىل ،كتواردت عليو البشائر بالرؤل ادلنامية ،كعلى لساف احملبُت الصاحلُت من أىل
ادلدينة كغَتىا.
كمل يكن حديثو ُب رلالسو ؼللو من التذكَت باآلداب الواجبة على من أقاـ ُب مدينة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،أك جاكر فيها ،أك قصدىا لزيارة احلبيب األعظم صلى اهلل
عليو كسلم ،كالصالة ُب مسجده عليو الصالة كالسالـ ،كيذكر ُب ىذا السياؽ ما كاف عليو
سلفنا الصاحل رضي اهلل عنهم ،كمنهم اإلماـ مالك بن أنس رضي اهلل عنو ،إماـ دار اذلجرة،
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كأحد األئمة اجملتهدين ،فكاف ؽلشي ُب سكك ادلدينة ادلنورة حافيان ،كل يركب مركوبان ،كإذا
أراد قضاء حاجتو ابتعد خارج أسوار ادلدينة ،أدبان مع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،
كتكرؽلان ألرض كطئتها أقدامو الشريفة صلى اهلل عليو كسلم.
كإذا أراد التحديث ُب ادلسجد النبوم توضأ كتطيب ،كلبس ثيابان جددان ،كلبس ساجان
كتعمم ،كإذا شرع ُب ركاية احلديث خشع كأخذه الوجل كادلهابة ،كتغَت لونو إجاللن حلديث
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،كىكذا سائر علماء السلف رضي اهلل عنهم.
كمل يرجع شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو إىل حلب إل بعد أف جاءه اإلذف من احلضرة
احملمدية صلى اهلل عليو كسلم بالعودة ككاف يقوؿ :ذىبت بإذف كأقمت بإذف كرجعت بإذف
كنسأؿ اهلل تعاىل أف يتولنا ُب مجيع قضايانا.
كقد استأنف دركسو ادلباركة بعد عودتو ،كجعلت ادلدرسة الشعبانية تزىو برعايتو كعنايتو
كإف مل تنقطع توجهاتو كدعواتو ذلا كللعاملُت فيها طيلة فًتة إقامتو ُب ادلدينة ادلنورة،
تربكو تاألحر النثوي الشرٌف وتعظٍوو لو

ككاف من عادتو رضي اهلل عنو كل ليلة قبل أف يقوـ إىل النوـ أف يتناكؿ األثر الشريف
بكلتا يديو كيتوجو إىل القبلة كيقبلو كؽلسح بو عينيو ككجهو كرأسو كصدره ٍب يبدأ احلاضركف
من أكلده كأحفاده بالتقدـ لتقبيلو كالتمسح بو كاألثر الشريف ُب يديو رضي اهلل عنو
كاأللسنة تلهج بالصالة كالسالـ على النيب صلى اهلل عليو كسلم حىت إذا فرغ احلاضركف من
تقبيل األثر الشريف كالتربؾ بو بدأ شيخنا اإلماـ بالدعاء كالتضرع إىل اهلل تعاىل متوسالن
بسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف من دعائو :اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا
زلمد كأزكاجو كذريتو كآؿ بيتو كعلينا معهم أمجعُت كما صليت كسلمت كباركت على سيدنا
إبراىيم كعلى آؿ سيدنا إبراىيم ُب العادلُت إنك محيد رليد صالة تشفينا هبا من كل داء
كتعافينا هبا من كل بالء كأفض علينا يا مولنا من بركاتو صلى اهلل عليو كسلم كأنواره كأسراره
كنفحاتو نفحات زلمدية تسعدنا هبا ُب الدنيا كاآلخرة.
ككاف إذا اجتهد ُب الدعاء يردد ىذه األبيات:
إىل بابك العايل مددت يد الرجا
كمن جاء ذاؾ الباب ل ؼلتشي الردل
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سألتك يا اهلل مستشفعان دبن ضيا
كجهو الوضاء يربؽ ُب الدجى
صلى اهلل عليو كسلم أبدان أبدان
كاألثر النبوم الشريف ىو شعرة من شعر حليتو الشريفة صلى اهلل عليو كسلم من موضع
العنفقة الشريفة ألهنا ُب لوهنا إىل الشيب أقرب ،كما شاب من شعره الشريف إل شعرات من
عنفقتو الشريفة ادلباركة صلى اهلل عليو كسلم ،كقد كرثها شيخنا اإلماـ عن مولنا الشيخ زلمد
صليب رضي اهلل عنهما كاليت كاف جدم الفاضل السيد احلاج زلمد ططرم رمحو اهلل تعاىل قد
استوىبها من الشيخ عوين خالصي رمحو اهلل تعاىل كأىداىا إىل مولنا الشيخ زلمد صليب
رمحو اهلل تعاىل كيؤيد صحة تسلسلها سند مرفق معها كىي موضوعة ُب زجاجة زلكمة
اإلغالؽ كُب هنايتها قليل من الشمع متصل هبا ٍب إف ىذه الزجاجة موضوعة ُب أسطوانة
مصنوعة من الذىب كنقش عليها :ل إلو إل اهلل زلمد رسوؿ اهلل.
كىذه األسطوانة ملفوفة بقطعة قماش أخضر كتفوح منها رائحة العطر الزكية دكف أف
ؽلسها أحد بطيب،كإف شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو كاف يعظم ىذا األثر النبوم الشريف
كيضعو ُب أعلى مكتبتو اخلاصة بو رضي اهلل عنو.
وفاتو

ككانت كفاتو رضي اهلل عنو عشية الثنُت ُب العشرين من شهر ذم احلجة سنة /1311/
من اذلجرة الشريفة.
كقد دفن شيخنا اإلماـ رضي اهلل عنو ُب مدفن جامع ادلدرسة الشعبانية  -كىذا ادلدفن
كقفي  -بناء على كصيتو كدلا ذلا من منزلة عنده كقد ازداد ادلكاف هباء كجاللن كأنواران دبرقد
شيخنا اإلماـ فيو كيشعر الزائر لو باألنس كالسكينة ككأنو ُب ركضة جنانية كىذا ىو شأف
عباد اهلل ادلتقُت ادلخلصُت احملبُت هلل تعاىل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم.

منقول من املوقع الرمسي للشيخ
بتصرف
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