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يقول ابن عطاء هللا السكندري رمحه هللا:
"كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة يف مرآته؟ أم كيف يرحل إىل هللا وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف
يطمع أن يدخل حضرة هللا وهو مل يتطهر من جنابة غفالته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو مل
يتب من هفواته؟!".
بفهم معاين هذه احلكمة الرائعة وتطبيقها ،حيصل اإلنسان على يقظة يف القلب ُتهد السبيل للوصول إىل
وحدة الشهود ،شهود هللا تعاىل بصفاته وآالئه ،وهذا الشهود يورث يف القلب حب وتعظيم هلل تعاىل خالل
مسرية حياة هذا اإلنسان ،هذا ما مساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابإلحسان ،أن تعبد هللا كأنك تراه فإن
مل تكن تراه فإنه يراك ،فهذه املعاين الراقية تشمل العبادات واملعامالت على هذا النهج سار علماؤان الرابنيون،
ومن سلك منهجهم ال بد أن يصل إىل الفالح .كما قال أحد الصاحلني:
إن التشبه ابلكرام فالح
فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم
ما أحوجنا هذه األايم أن ُُنسن اإلختيار يف التشبه ،فالتدين مسة سائده واحلمد هلل بني أفراد اجملتمع
اإلسالمي ،على الرغم من إتباعهم للبدع ،وارتكاهبم للمخالفات ،أسأل هللا عز وجل يل وللجميع التوفيق يف
ُحسن االختيار.
وال شك يف أن ُحسن االختيار حيتاج إىل جماهدة ومواظبة يف الذكر والدعاء هلل عز وجل أن يوفقنا لذلك.
إن قراءة سري الصاحلني من قبلنا واالطالع على حياهتم وأحواهلم ،والتعرض للنفخات الرابنية اليت عاشوا
يف فلكها ،يُسهم يف رفع اهلمم اخلابية ،وإحياء الشعل اإلميانية اخلافته.
وشيخنا اجلليل حيىي الصباغ رمحه هللا ،ممن اشتهر بني الناس بكثرة كراماته وأحواله اجلديرة ابلوقوف عليها،
فهو ال ميلك شهادات عالية يف الشريعة ،فقد كان علمه وهباً وإهلاماً ،أي "وهيب لدَّين" من عند هللا عز وجل.
1

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الشيخ القطب حيىي الصباغ الدمشقي

إذا ال يبيت وعنده شيء من النقود ويتوكل على ربه زاهداً ابلدنيا مقبالً على هللا

الباحثة نبيلة القوصي

بـ ـ إطعام الطعام ،إنفاق املال يف قضاء حوائج اخللق ،ببصرية حازمة وإتصال راقي مع سيد اخللق حممد
صلى هللا عليه وسلم.
قال صلى هللا عليه وسلم( :الشام صفوة هللا من بالده جيتيب إليها خريته من عباده).
أحوال عصره:
كان العامل اإلسالمي يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يعاين من إضطراابت سياسية وحمن
وفنت داخلية أدت إىل تدهور اقتصادي واُنطاط فكري ،مهد الطريق لظهور البدع أبشكال خمتلفة.
والعلماء الرابنيون ميثلون اجلانب العظيم يف حفظ الناس من منزلقات عقيديه هتوي هبم إىل هاوية الضالل
الروحي واإلخالقي.
وبالد الشام عامة ودمشق خاصة قد أنعم هللا عز وجل عليهم بنعم كثرية ،ومن هذه النعم أن جعل فيها
صفوة العلماء الرابنيون ،الذين يطلون علينا بني حني وحني للوعظ والتذكرة ،مما يساهم يف حفظ أهل الشام
من أي منزلق عقيدي فكري جاهلي.
والشيخ حيىي الصباغ من أحد العلماء الرابنيني الذين عاصروا مراحل هامة مرت هبا مدينة دمشق :احلكم
العثماين ،احلرب العاملية األوىل ،سقوط الدولة العثمانية ،تقسيم الوطن العريب بني املستعمر األجنيب ،وظهور
الصهيونية ،االنتداب الفرنسي لسورية ،اجلهاد والنضال لتحرير سورية ،االستقالل عن املستعمر الفرنسي،
وأخذت مدينة دمشق تتهيأ ملرحلة جديدة يف العصر احلديث وتارس دورها كعاصمة اجلمهورية العربية
السورية.
وكان للشيخ دور يف هداية كثري من الشباب وتوعيتهم للحفاظ على معتقداهتم االسالمية دون جهل
وإُنراف فهيا بنا نتعرف ونتعلم مباذا تيز الشيخ حيىي الصباغ رمحه هللا.
السرية الذاتية:
العامل الصاحل الورع حيىي بن حمي الدين بن صاحل بن أمحد بن رجب الصباغ ،وتقول املراجع :أن والدة
الشيخ قد أتخرت يف اإلجناب ،فزارت النيب حيىي عليه السالم يف اجلامع األموي ،ودعت هللا عز وجل أن
يرزقها ولداً صاحلاً يُدرس يف اجلامع األموي ،وأهنا سوف تسميه حيىي تربكاً ابسم النيب حيىي عليه السالم.
وقد حقق هللا عز وجل دعوهتا ومحلت هبذا الشيخ اجلليل ،الذي سيحمل اسم حيىي على اسم النيب حيىي
عليه السالم ،وُنن نتساءل أي صدق حتمل هذه األم املربية يف دعائها هللا عز وجل ،أن يرزقها ولد صاحل
يدعو إىل هللا ،هذا اهلدف السامي الذي حتمله هذه األم يف شغاف قلب و ٍاع دعى هللا فأجاب الدعاء.
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كم حنتاج إىل تصحيح يف نية اإلجناب ،ينبغي أن ال تغيب عن ذهن األم املربية ،فعندما تكون النية للتباهي أمام
الرسول عليه الصالة والسالم ،يهبنا اهلل عز وجل هذا الولد الصاحل الذي يكون عمل صاحل مستمر بعد موت ابن آدم.
و عندما تكون النية يف اإلجناب للتباهي أمام الناس ،يالألسفيُصبح األوالد للدنيا مقطوعني عن اآلخرة ،أي عن
اهلل عز وجل.
وهذه األم والدة الشيخ حيىي الصباغ رمحها هللا وجزاه هللا خرياً ،تدلنا وتشري إىل هدف اإلجناب كيف
يكون.
وتطلعنا املراجع أن هذه األم املربية قد أشرفت على حتفيظ ولدها القرآن الكرمي وهو صغري ،وحببت إىل
قلبه جمالسة الصاحلني ،فالدعاء ال يكفي إمنا يتبع الدعاء العمل الدؤوب واإلشراف عليه.
شب الشيخ حيىي الصباغ وقد أتقن حفظ كتاب هللا عز وجل ،كان يتعهد ملن ُميسك عليه خطأ واحداً يف
حفظه أن يدفع لرية ذهبية.
وحفظ كثرياً من صحيح البخاري ،والزم الشيخ أمحد السوسي يف املدرسة التكريتية ،وبقي يزوره إىل وفاة
الشيخ أمحد ،والزم زايرة الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب ،وحفظ كتبه الفتوحات املكية ،ابجملاهدة ورايضة
للنفس.
شيوخه:
الشيخ صاحل املوصلي ،والشيخ عبد الرمحن العطار ،والشيخ بدر الدين احلسين ،والشيخ أمني سويد،
والشيخ أمني الكردي الزملكاين النقشبندي.
ومن تالميذه:
الشيخ يونس الشرجبي صاحب األحوال املشهورة والكرامات الواضحة ،سار على هنج شيخه يف حمبة
الصاحلني وخدمتهم.
صفاته:
يقول الشيخ يونس الشرجبي إن سبب الفتح للشيخ من هللا عز وجل:
 -1السخاء أي الكرم وإطعام الطعام ،ال يبيت ويف جيبه لرية.
 -2بر الوالدين.
 -3حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم حمبة شديدة بتوقري وتعظيم لشخصه الشريف.
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أعماله:
تدلنا املراجع على أن شيخنا قام ابلتدريس يف أماكن كثرية ،خاصة يف مسجد حمي الدين بن العريب ،وكان
يشرح يف كثري من األحيان بعض اآلايت اليت تتلى يف جمالس الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم.
وقد قال السيد الشريف اتج الدين الكتاين :أن الشيخ حيىي عندما يفسر القرآن كالبحر املتالطم الذي ال
َّين وهو فتح من هللا يتجلى به على من خيتص من عباده وجيري
هناية له ،وهذا ما يسمى ابلعلم الوهيب اللُّدِّ
ِ
(و َعلَّ ْمنَاهُ ِمن لَّ ُد َّان ِع ْلماً) .ومنهم الشيخ
على أفئدهتم فهماً يُله ُمهم إايه ،كاخلضر الذي قال هللا تعاىل فيهَ :
األكرب حمي الدين بن عريب الذي لقب بسلطان العارفني.
والشيخ حيىي رمحه هللا ،مل يكن ميلك مكتبة ُكتب ،فقط كانت تضم القرآن الكرمي والفتوحات املكية البن
عريب نفعنا به آمني.
وقد اشتهر عن الشيخ حيىي فهمه لكالم الشيخ حمي الدين بن عريب رمحه هللا ،هذا الفهم ال أييت إال
ابخللوات واجملاهدات والذكر ،فعندما يصفو القلب من كدوراته يبدأ اإلهلام الرابين ابالنصباب يف هذا القلب،
(و َعلَّ ْمنَاهُ ِمن لَّ ُد َّان ِع ْلماً).
عندها ينال هذا القلب حظاً وافراً من قوله تعاىلَ :
وعُرف الشيخ حيىي بفراسته وكشفه رمحه هللا تعاىل ،روى السيد الشريف الشيخ حسن الباذ أن الشيخ
العالمة عبد هللا سراج الدين احلسيين صاحب التصانيف الشهرية يف حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو
شيخ حلب رمحه هللا ،أنه كان يف زايرة للشيخ حمي الدين يف الشام وقصد زايرة الشيخ حيىي فرآه يدرس
الفتوحات املكية يف املسجد فجلس يف جملسه ،وكان معه قدر من اللريات ،فأصبح حيدث نفسه هل أعطيها
للشيخ حيىي أمام الناس أم هذا يعترب رايءً فلما انتهى اجمللس قال الشيخ حيىي له دون أن يتكلم الشيخ سراج
الدين أي كلمة أعطين اللريات ومن مثلك ال تكون رايءً.
عبادته:
عُرف عن الشيخ حيىي بقلة النوم ،فقد ورد عن بعض العلماء وأهل بيته كان يصلي يف بيته بعد ذبح عدد
من اخلِرفان والطبخ قائم يف املطبخ ،مث يدخل إىل احملراب بيته يقف يناجي هللا عز وجل يقرأ يف الركعة بقدر
سورة البقرة ،ويف الركعة الثانية بقدر سورة آل عمران....
وكان يُسمع ُنيبه وبكائه كصوت طفل صغري بني يدي مواله يناجي هللا بتواضع وذل وخشوع يناجيه بلغة
األضداد :اللهم أنت القوي وأان الضعيف ،أنت العزيز وأان الذليل ،أنت الغين وأان الفقري ،مع البكاء حت تبتل
حليته ،يقول أحد العلماء "لوال األضداد ملا عُرف هللا".
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جمالس الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وعالقة الشيخ هبا:
ِ
َّيب  ،)..وقد وردت أحاديث شريفة عن فضل الصالة على
صلُّو َن َعلَى النِ ِّ
قال تعاىل( :إِ َّن َّ
اّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
النيب صلى هللا عليه وسلم واحلث عليها واإلكثار منها.
قال صلى هللا عليه وسلم( :من صلى علي واحدة صلى هللا عليه عشراً).
وقال عليه صلى هللا عليه وسلم( :زينوا جمالسكم ابلصالة علي فإن صالتكم علي نور لكم يوم القيامة).
وقال صلى هللا عليه وسلم( :صلوا علي فإن الصالة علي كفارةٌ لكم).
وقال صلى هللا عليه وسلم( :من اجلفاء أن أُذكر عند رجل فال يصلي علي) صلى هللا عليه وآله وسلم.
وكثرة الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم سبب لقربه يوم القيامه ،فقد قال صلى هللا عليه وسلم( :إن
أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة)؟.
وكذلك سبب لشفاعته ،وكثرة الصالة عليه سبب الرباءة من النفاق والرباءة من النار ،والصالة على النيب
صلى هللا عليه وسلم تفتح أبواب اخلري وتنفي الفقر ،والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم نور لإلنسان
على الصراط يوم القيامة  ...لذلك نرى معظم العلماء الرابنيون يتعلقون مبجالس الصالة على النيب صلى هللا
عليه وسلم ملا هلا من فوائد ال تعد وال حتصى  ...اللهم صلى عليه وسلم تسليماً.
ولذلك حرص الشيخ حيىي الصباغ على إقامة اجملالس ودعمها وإكرام من يراتدها ،ويعترب هو والشيخ
عارف عثمان بن رشيد احلسين الباين 1965 - 1872م من أحد أركان أتسيس جملس الصالة على النيب
صلى هللا عليه وسلم .والشيخ حممد اهلامشي ،والشيخ سعيد الربهاين رمحهم هللا تعاىل.
الذين جاءهتم اإلشارة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أتسيس جملس له صلى هللا عليه وآله وسلم.
ففي هذه اجملالس يُرفع البالء عن البالد والعباد بفضل بركتها ،فصلى هللا عليك اي سيدي اي رسول هللا.
وهللا عز وجل أخرب عباده مبنزلة نبيه صلى هللا عليه وسلم عنده يف املأل األعلى أبنه يثين عليه عند املالئكة
املقربني ،وأن املالئكة يصلون عليه ،مث أمر أهل العامل السفلي ابلصالة عليه والتسليم ليجتمع الثناء عليه من
أهل العاملني العلوي والسفلي مجيعاً.
وال خيفى علينا كتاب اإلمام اجلليل النبهاين يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال:
" أن هناك صحبة برزخية مع النيب صلى هللا عليه وسلم لن يناهلا إال من كان ذا سريرة طاهرة وقلب صاف
مع حضرة احلبيب األعظم حممد صلى هللا عليه وسلم".
وكلهم من رسول هللا ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الدمي
يقول النبهاين:
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هو حي يف قربه حبياة
كل حي منها له استمالءُ
مأل الكون روحه وهو نور
وبه للجنان بعد امتالءُ
وهكذا دأب العلماء املربون على االشتغال مبحبة النيب صلى هللا عليه وسلم والتأسي بصفاته وأخالقه إذ
ال يكفي القول بدون الفعل ،وعكفوا احملبون على معرفة مشائل احلبيب ألن اإلنسان مفطور على حمبة
الصفات اجلميلة ،فالتعلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يقيناً من شرور كثرية ،فال أمجل من صورة بيواتت
املسلمني وهم على هنج واحد يف عقد جملس للصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف األسبوع مرة أو مرتني
تكون فرصة الستحضار شخصه الشريف صلى هللا عليه وسلم ابستحضار صفاته ومشائله الكرمية .ومن مث
الدعاء للفرج وقضاء احلوائج ورفع البالء.
إن من يواظب إسبوعياً على هذه اجملالس هلو اخلري كله ،يف الدارين يناله هو وأوالده وأهله .وصلى هللا
عليه وسلم.
وإذا تساءلنا كم هو وكيف كان ورد الشيخ يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم؟
لقد كان الشيخ حيىي ورداً يومياً يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ألف مرة يصليها كاملة وال أحد
يقطع عليه هذا الورد وكان يقول البنته :اي بينية إن الكهرابء إذ أراد اإلنسان أن يقوم بتشغيلها فال بد أن
يكون هلا توتراً حمدداً وكذلك الورد عنده يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ال بد أن يتم األلف ،وكان
للشيخ عالقة وثيقة ابحلضرة احملمدية حت أنه يستأذنه يف شؤونه.
ورحم هللا من قال:
صلى هللا عليه يف اآلايت
إذا أنت أكثرت الصالة على الذي
الحت عليك بشائر اخلريات
وجعلتها ورداً عليك حمتماً
كرامات الشيخ رمحه هللا:
ترى ما ال يُرى للناظرينا
قلوب العارفني هلا عيون
وأجنحةٌ بغري ر ٍ
تطري يف ملكوت رب العاملينا
يش
قال العلماء الرابنيون إن كرامة األولياء اثبتة من الكتاب والسنة واإلمجاع ،أحياء وأموااتً وأن منهم
االقطاب واألبدال وغري ذلك...
ومن كان طريقه مشيد ابلكتاب والسنة ومبين على سلوك أخالق األنبياء واألصفياء فإن له من الكرامات
نصيب.
ولقد تواتر عن الشيخ حيىي كرامات كثرية نقلها من رأوا الشيخ وصاحبوه وعاشروه ،وهذه أقوال لبعض من
صاحب الشيخ رمحه هللا.
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قال الشيخ العالمة أديب الكالس رمحه هللا أن شيخه العالمة الويل الكبري صاحل الفرفور أرسله إىل مسجد
الشيخ حمي الدين ليُ ِّ
درس فيه كتاب نور اإليضاح على املذهب احلنفي ،يقول الشيخ أديب :دخلت املسجد

وإذ ابلشيخ حيىي يتصدر املسجد يُدرس التفسري وكان يتكلم عن حادثة اإلفك للسيدة الطاهرة عائشة رضي
هللا عنها ،مث تكلم الشيخ حيىي يف تفسريها وأعطاها حقها إال أنه كان يتكلم رمحه هللا ابلعامية.
فيقول الشيخ أديب الكالس :فقلت يف قليب لو أن الشيخ يتكلم ابلفصحى لكان أفضل ،ونظر إيل
الشيخ حيىي الصباغ فجأة وأصبح يتكلم ابلفصحى مث هز برأسه وقال يل منيح هيك؟!!.
والقصة الثانية :اليت سنذكرها يف كراماته ،قصة زوجته احلاجة أم منصور وغياب ابنها عنها ،كان للشيخ
ابن يدرس يف مصر انقطعت أخباره عنهم ،فشعروا بشوق كبري لالطمئنان عليه.
فقال الشيخ لزوجته وهو ميسك العصا وحيركها يف الغرفة والعصا تتجه ُنو اخلزانة :إذا أردت أن أتيت اببنك
من مصر فأخرجي العشر لريات املخبأة يف اخلزانة ،فما كان من الزوجة إال واستجابت له وأعطته العشر
لريات ،وهنا توجه الشيخ بصدق واندى على اإلمام البوصريي من ابب التوسل بعد أن قدم الشيخ العشر
لريات ألول من التقى به على الباب.
هنا جيب أن نتعلم منه رمحه هللا كيف ع ِرف أبمر العشر لريات ،ألنه من الذين يتوكلون على هللا ،ال يبيت
ويف منزله متاع فائض ،طعام أو مال ،وبيقني قوي متوكل على هللا عز وجل ،من شدة صدقه وتوكله على هللا
استطاع أن يكشف أمر العشر لريات ،وقدمها صدقة بني يدي هللا عز وجل قبل الدعاء ،وتوسل ابإلمام
البوصريي أتدابً ،هذه املقدمات قبل سؤال هللا عز وجل عن حاجته ،أننا نفتقر يف أايمنا هذه إىل هذه املعاين
الدقيقة الراقية مع هللا عز وجل.
أال ليت نتعلم ونعمل بطريقة هذا املربي الذي أحب اهلل عز وجل وتفاني يف حبه وتعظيمه ،ومن ثم جعل أخالقه
وصفاته تتأسى بأخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم قلباً وقالباً ،فهو مل يسأل اهلل عز وجل إال بالنفقة أي الصدقة ،وأي
صدقة وبيته خال من عشر لريات.
وقد أجاب هللا عز وجل سؤله يف اليوم التايل وأييت ساعي الربيد ليطمأهنم عن ولدهم.
رمحك هللا اي شيخ حيىي -كنت خري خلف خلري سلف.
وفاته:
عاش الشيخ رمحه هللا ما يقارب مخسة ومثانني عاماً ،تويف يوم األربعاء  20صفر سنة 1381ه.
ودفن يف مقربة بئر التوتة يف حي املهاجرين.
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رمحه هللا وجزاه هللا خرياً ،فهو وإن مل يرتك مؤلفات وكتب ،فقد ترك لنا سريته الرائعة اليت إن تنقلنا بني
ثناايها تشعران بدفء احملبة هلل وللرسول صلى هللا عليه وسلم.
أيقظ يف قلوبنا جذوة هذا احلب العظيم ،الذي به تكون لنا سرتاً وجناة يوم القيامة ،يوم ال ينفع مال وال
بنون.
فاحملبون قد اشتعلت قلوهبم بذكر احملبوب واشتغلت عن اللذات وانقطعت أهواؤهم عن عارض الشهوات،
فال بد من االتصال واالجتماع به صلى هللا عليه وسلم.
ولعلنا خنتم من سريته ،رمحه هللا قصة تايل الشجر والورق طرابً للصالة على احلبيب صلى هللا عليه وسلم.
فقد ذكرت ابنة الشيخ انجية وزوجها الشيخ أمني عاشور ،أن والدها أخذهم يف نزهة يف منطقة دمر ،وبدأ
ابلصالة على النيب واندى عليها اي انج صلي على النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ الورق والشجر يرقص
طرابً ،وتقول :إهنا كثرياً ما تشاهد روحانية احلبيب حممد صلى هللا عليه وسلم والشيخ حيىي يناجيه ويسلم عليه
جهاراً .صلى هللا عليه وسلم.
رمحك هللا اي شيخ حيىي ،فقد أيقظت قلوبنا لنتعلم كيف ُنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
تعالوا نتعاهد معاً على أن نكثر من الصالة عليه حبب وتعظيم للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ونكثر من قراءة سريته
العطرة صلى اهلل عليه وسلم ،ونعمل جاهدين يف إتباع سنته الشريفة.
يكفينا حديثه الشريف عندما قال ( :املرء مع من أحب) صلى اهلل عليه وسلم.

د .عبد اللطيف الفرفور  /أعالم دمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري
حممد مطيع احلافظ  /اتريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري
أسامة البدوي  /النفحات الرابنية يف حياة القطب الشيخ حيىي الصباغ
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