العالمة الشيخ عبد القادر القصاب

العالمة الشيخ عبد القادر القصاب
الكاتب :الشيخ حممد وفا القصاب
يف أواخر احلكم العثماين ،ويف هذا األحوال ولد الشيخ عبد القادر القصاب يف قرية من قرى
القلمون ،هي دير عطية ،وكانت والدته سنة 1621ھ .أما والده فكان الشيخ حممد ابن احلاج
حسني القصاب ،كان عاملاً فقيهاً ،ورعاً ،زاهداً حيفظ القرآن عن ظهر قلبه ،حىت أفضى به إىل

الكشف الصادق ،وقد كان شديد احلب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ميلك عينيه عن البكاء،
إذا ذكره ،أو ذكر عنده ،وأما والدته فهي السيدة فاطمة بنت الشيخ حممد بن مصطفى القاين،
كانت من الصاحلات القانتات وحظها من قيام الليل كبري ،طويلة الباع بالعطاء ،طيبة النفس
بالسخاء ،تقرئ األوالد الفقراء بال عوض ،ورمبا واستهم من ماهلا ،وكانت فقيهة سالكة للطريقة
القادرية ،أخذت الفقه عن بلدينا حبر العلوم والوالية الشيخ سعيد اخلطيب ،والطريقة عن صاحب
الكشوفات الصادقة والكرامات املتواترة الشيخ وهبة أيب العظام صاحب القسطل ويدرج إىل الصبا،
وقد آن له أن يأخذ بأسباب العلم ،وأن يتأدب بآداب الدين ،فتكون أمه ،تلك املرأة الصاحلة معلمه
ومربيه ،حىت حفظ القرآن نظراً عليها ،وشدا من يسري الفنون بطرف ،وأخذ يشتد ساعده رويداً رويداً
ولكن:
تضويء عن عمد دياجيها
لعلها حكمة ُك َّمت براعمها
فما ِّ
ويفيق من نوم مضطرب ذات يوم ،فإذا بأصوات ودموع ونشيج ،فيهب مذعوراً ،ويهرع إىل السرير
يلتمس أمه ،علَّه جيد يف جوارها األمن ويلقى عندها الطمأنينة ،ولكن يُ ّرد عن ذلك وينحى ،ويدرك
ِ
ِ ِ
بعد َّ
ضى اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْمراً أَن
أن اهلل اختار أمته الصاحلة إىل جواره ( َوَما َكا َن ل ُم ْؤمن َوَال ُم ْؤمنَة إِذَا قَ َ
فقد
يَ ُكو َن َهلُ ُم ْ
اخلِيَ َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم) أكان يف الثامنة من عمره حينها؟ أعتقد ذلك .و لقد َّ
أثر يف نفسه ُ
أمه ومعلمه يف هذه السن املبكرة فكانت لوعة طاملا وجدها ومرارة ش ّد ما ذاقها وأملاً كثرياً ما كابده،
(ولَن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه تَ ْب ِديالً).
ولكنها سنة اهلل يف خلقه َ
ويسعى به العمر إىل الشباب فيشارك أترابه هلوهم ولعبهم ،مقبالً أول العهد ،فرحاً حني يقدم،
فهو شاعرهم يف املناسبات كلما أزفت ،وهو أديبهم يف الندوات كلما انعقدت ،وهو يف كل متقدم
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أقرانه ،حتفه الشهرة يف بلدته ،وتتسع حىت تبلغ منطقته ،ويباري أو يباريه شعراء غريه ما أكثرهم يف
القلمون ،ويكتب له التفوق عليهم يف أغلب األحيان ،مث ال يلبث أن ينكر من نفسه اللعب ،ومن
قلبه اللهو ،وحيس الوحشة يف أعماقه ،والكآبة يف نواحي صدره وتضيق عليه احلال ويشتد عليه
الكرب فيمسك عن أصحابه ،مث جيد نفسه غريباً كل الغرابة ،حائراً أشد احلرية ،فتكمد يف حمياه
البشاشة وتسرع إىل عينيه العربة ،ويركن إىل العزلة يف بستان لوالده ...ويف البستان تغري حاله واختلف
رؤى جديدة ،أحس األمر فاعرتاه ،وعاجله فألّ عليه ،وح ّدق به فاكتنفه
شأنه ،وبدأ يرى يف القدمي ّ
من كل ناحية ،وأخذت السلسلة  -اليت قال عنها أبوه أهنا ستجذبه يوماً ما َ -تذبه جذباً عنيفاً،
وتشده شداً متصالً ،وإذا به على مفرق الطريق دون هوادة.
على خوف تظن يب الظنون
أتيتك عارياً خلقاً ثيايب
وسؤال ال يرمي :أي الدراب تسري كي ال تندما؟
وطرح احلياة واملسمات العامة ،ونثر وجوده وغايته أمامه ،وملس األرض وأرسل عينيه يف السماء،
وعاش املشكلة بتشابكها ،وعاىن القضية بدقائقها ،وخرج من كل هذا سليماً معاىف ،وجد نفسه،
وعرف ربه ،وأدرك الطريق.
أول الطريق:

مر السحاب ،ال ريث وال عجل ،والناس قُلَّب بني يديه ،ويطلع الصباح يف أحد األيام
ومير الزمان ّ
لعل فيها ما يعني على إقامة األوالد والتبلغ من العيش
على نفر من شباب البلدة ،أرادوا دمشق َّ
بشيء ،وتشتد الرغبة يف نفسه ويأيت أباه  -الرجل الوقور  -على حياة يقبل يده ويسأله اإلذن يف
املسري ،أكان قصده العمل؟ أكان قصده السياحة؟ أم كان قصده ما أراد اهلل تعاىل له؟
اهلل تعاىل يعلم أنه أراد .ويصمت الرجل الوقور ،وحيرك رأسه يف هدوء ويتلو قوله تعاىل( :إِ َّن الَّ ِذي
ك الْ ُق ْرآ َن لََر ُّاد َك إِ َىل َم َعاد) .ويسري ميمماً وجهه شطر دمشق ،فيبلغها ويقضي الصيف مع
ض َعلَْي َ
فَ َر َ
أترابه ،عمل يف الطني والكلس ما امتدت مشس النهار وعكوف على كتبه القليلة آنذاك أن أجنَّه
الليل ،حىت يرحل الصيف ،صيف ذلك العام ويعود ذلك النفر إىل البلدة كل مبا كسبت يداه ،ولكنه
ال يعود واإلحلاح من رفاقه يشتد واإلباء من جانبه يصر .وميضي برفقة أحد أبناء البلدة  -رجل كبري
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عرف دمشق وخربها  -إىل شيخ دمشق هاتيك األيام الشيخ عبد القادر بن صال اخلطيب رمحه اهلل
تعاىل وجيلس بني يديه ويسأله أن يكون من تالمذته ويستفهم الشيخ اخلطيب عن بلدته.
إىل مصـــر:

ويصل إىل مسمعيه حديث األزهر ،وتفد إليه تلك الروايات عن العلم يف رحابه ،والدين يف
جنباته ،والطاعات يف حماريبه ،فيرتك كل ذلك يف نفسه أثراً ،ويرتك يف نفسه شوقاً ،ويرتك يف نفسه
رغبة ومع الزمن ،جيد يف أعماق ذاته أمنية ،ويف حنايا قلبه هلفة ،وتشتد تلك األمنية ،وتزداد تلك
اللهفة فإذا هبا حنني متصل ،وأمل حياول التحقيق ولكن ،أين السفر :تكاليفه ،وأين اإلقامة يف
مصر؟ :مصاريفها ،وهو ال ميلك شروى نقري ؟! فيحاول كبت الرغبة وطمس اللهفة ولكن ال تريدان
براحاً ،ويأخذه كما يأخذ العاشق الطرب والسرور بالسماع عنه ،واحلديث حوله ،وأكثر ما يكون ممن
أمل به فزاره ،أو أقام به فطال مقامه .فإذا به يلتقي بقادم هنا ،وقادم هناك :كيف األزهر سيدي ؟
وكيف خلفته ؟ وكيف يستقيم حال املرء فيه ؟ وتتواىل األسئلة كلما وقف أمام أحدهم .
ومما جرى يل ليلة وصلنا األزهر أن نقيب الرواق الذي يف يده الدفرت طلبنا ليقيد إيمينا ،فسألنا:
أيكما أسبق يف الدخول؟ فأجابه صاحيب أنا ،فقيده قبلي ،مث التفت إيل وقال :ما ايمك؟ قلت :عبد
القادر فأراد أن يكتب ذلك ،وكان إىل جانبه شيخ يقال له :الشيخ مسعود النابلسي فقال له :أكتب
الشيخ عبد القادر تفاؤالً بأن حيصل العلم ويدعى بالشيخ فكتب.
يف رحاب األزهـــر:

ويبتديء حياته يف مصر ،يف رحاب األزهر الشريف ،يف رواق الشام ،منقطعاً إىل العلم االنقطاع
التام ،ال عمل له إال التعلم ،وال شاغل له إال حفظ املتون ،ميضي سحابة هناره متنقالً من درس إىل
درس ،ومن حلقة إىل حلقة ،حىت إذا هبط الليل أدى من الصالة ما شاء اهلل تعاىل أن يؤديه وتال
أوراده ،تلك اليت حفظها عن والده ،وتلك اليت تلقاها عن شيخه يف دمشق ،وبني هذه وهذه قراءة
لدروس النهار ،واستذكار هلا ،وحفظ ما جيب حفظه منها.
والعلوم يف األزهر كما كانت هاتيك األيام ،هي علوم املنقول وعلوم املعقول :التوحيد  -التفسري
–احلديث – الفقه – التصوف – الفرائض – النحو – الصرف – البالغة  -العروض  -املنطق -
احلساب ،وما إليها .وال أحسبين يف حاجة إىل شرح النظام األزهري هذا وطريقة سري الدروس
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فيه.كيف انتظم حاله وسارت به بأيامه؟ مع اجلهد الذي هو فيه ،والبؤس الذي يشمله ،جند كل
ذلك يف كلمات له وصف هبا نفسه يف مرحلته هذه بعد أن تقدم به العمر وآب إىل وطنه ،وشرع
تالمذته يستفهمون ،ويلحون يف االستفهام ،قال رمحه اهلل تعاىل عليه:
" وكان حايل يف بدء أمري على أشد فقر وحاجة ،أسوأ مما كنت عليه يف الشام ،إذ هناك ميكنين
العمل واالكتساب وهنا ال ،فكان أكثر قويت مما يلقيه اجملاورون عند البحرة املعدة للوضوء ،من ورق
الفجل والكرات وقشر البطيخ ،ومما يتساقط من فتات اخلبز اليابس عند وضعهم له يف اخلزانة املسماة
بعرفنا "باخلراستني" ،وذلك أن جراية األزهر كانت خمصوصة باآلفاقيني ،وأهل الريف ،أي قرى مصر،
كان يأتيهم اخلبز وغريه من أهلهم ،وكنت أفعل ذلك جنح الظالم حىت ال يشعر يب أحد من األنام
وكنت أكتم حايل جداً ،وأرى إظهاره كفراً أو كالكفر ،وكنت أرقد بال غطاء وال وطاء كما قال أبو
الشمقمق:
رب ي أي ح ال
أنا يف حال تعاىل اهلل
ك قلت :ذا يل
ليس يل شيء إذا م ا
قيل ذالَ ْ
والس موات ظالل ي
فبساط األرض فرشي
ح َّل أكل ي لعي ال ي
ولقد أفلس ت حىت
ف أن ا عي ن احمل ال
من رأى شيئ اً حم االً
مل أكن يف مثل ح ايل
لو بقي يف الن اس حر
شيوخه :

وقبل أن خنلف مصر وراءنا ونتتبع الشيخ يف بلده ،جيدر بنا أن نذكر شيوخه وأساتذته ،من تعلم
على أيديهم ،وأقام بني أظهرهم ،وستكون العبارات هنا يف وصف هؤالء الشيوخ هي عبارات الشيخ
رمحه اهلل تعاىل:
" أخذت أتلقى العلوم معقوهلا ومنقوهلا عن العلماء واألعالم ،أوهلم الشيخ ابراهيم الظرو اخلليلي،
تلقيت عنه شرح املنهج مث شيخنا مشس الدين الشيخ حممد األنباين وكان شيخ األزهر إذ ذاك،
صاحب التقارير الرائقة ،والتدقيقات الفائقة ،على ما كان يقرأ يف األزهر من معقول ومنقول ،وآخر
ما كان يقرأ فيه مجع اجلوامع ،ما كان حتت أدمي السماء أفصح منه تقريراً للعبارة ،الزمته حنواً من
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عشرين سنة ،مث شيخنا وأستاذنا مشس الدين أبو عبد اهلل الشيخ حممد األمشوين نسبة إىل أمشون بلدة
من بالد مصر ،كان طلق اللسان ،جريء اجلنان ،ال يبايل بوزير وال سلطان يقرأ درساً واحداً يف
مذهب اإلمام الشافعي قبل الظهر وله أكلة واحدة يف اليوم والليلة ،يأيت األزهر يف كل يوم بعد
العصر وجيلس فيه إىل أن يصلي العشاء اآلخرة .رأى بعض الصاحلني االمام الشافعي رضي اهلل تعاىل
عنه يف املنام يقول له " :قل للشيخ حممد األمشوين يستمر على عادته يف اجللوس باألزهر إىل العشاء،
وحنن وليناه القطبانية " .كتب يل إجازة أمالها علي ،فكتبتها خبطي ،وهو الذي اختار يل السفر مع
أخي احلاج أمحد ،وقال " :ذهابك مع أخيك خري لك ،فإن األزهر تساقط زهره وقصم ظهره وال
يرجى منه خري بعد اليوم ،بالدك خري لك واألزهر مل يبق للعلم أهالً ،وأهله ال يزدادون إال جهالً ".
إجازاتـــــــه:

أما إجازاته املكتوبة فهي كما يلي:
إجازة شيخ األزهر يف وقته العالمة الشيخ مشس الدين حممد األنباين ،وهي إجازة مكونة من عشر
صفحاتّ ،نوه فيها مبكانة الشيخ .وذكر العديد من أشياخه كشيخ اإلسالم الباجوري والعالمة الشيخ
السقا وغريمها.
إجازة العالمة الشيخ حممد األمشوين ،وهي عبارة عن صفحة واحدة خبط الشيخ القصاب وتوقيع
الشيخ األمشوين وخامته.
إجازة العالمة الشيخ عبد الرمحن الشربيين ،وقد توىل مشيخة األزهر بعد رجوع الشيخ.
إجازة الشيخ أمحد الشريف العدوي املالكي.
إجازة الشيخ أمحد الرفاعي املالكي.
إجازة الشيخ حممد حممد عليش املالكي ابن الشيخ العالمة حممد عليش املالكي.
إجازة الشيخ عبد الرمحن عليش املالكي ابن العالمة الشيخ حممد عليش املالكي.
إجازة الشيخ عبد الرمحن عليش احلنفي سبط العالمة الشيخ حممد عليش املالكي.
إجازة مجاعية بصيغة واحدة موقعة من مشايخ األزهر وتارخيها عام 1311ھ.
وبعد استقراره يف بلدته استجاز عدداً من مشايخ الشام االعالم وإجازاته منهم كما يلي :
إجازة الشيخ حممد بن حممد بن عبد اهلل اخلاين اخلالدي النقشبندي عام  1311ھ.
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إجازة الشيخ بكري بن حامد العطار الشافعي القادري.
إجازة العالمة حمدث الشام الشيخ حممد بدر الدين احلسين.
إجازة العالمة الشيخ السيد حممد بن جعفر الكتاين عام . 1331
وعالوة على هذه اإلجازات العلمية فقد أجيز بعدد من الطرق الصوفية منها :
إجازة بالطريقة السنوسية األمحدية االدريسية وجميزها الشيخ السيد أمحد الشريف السنوسي اخلطايب
احلسين االدريسي.
إجازة بالطريقة العلوية وجميزها الشيخ أمحد بن حسن العطاس علوي وهي يف حقيقة األمر إجازة
علمية وإجازة طريقة يف آن واحد وتارخيها عام 1311ه.
إجازة بالطريقة الشاذلية وجميزها الشيخ حممد بن عبد السالم بن عبود املصري املكناسي احلسين
وتارخيها  62رجب 1311ه.
إجازة بالطريقة الرفاعية وجميزها الشيخ حممد أبو اهلدى الصيادي وتارخيها  11ذو القعدة
1315ه.
قدوم الشـــــــام:

ويصل رمحه اهلل تعاىل دمشق الشام عام 1311ه ،وقد سبقته شهرته وتقدمه صيته ،وكيف ال
وقد مكث قريباً من ثالثني سنة كان يف القسم األكرب منها عاملاً مدرساً يف األزهر ،قبلة الطالب،
وكعبة العلماء ،وما أكثر الشاميني الذين درسوا على يديه ،وتعلموا يف حلقته ،مث آبوا إىل ديارهم،
عامرة باإلميان قلوهبم ،طافحة بالعلم صدورهم ،يتحدثون عن شيخهم فيطيلون احلديث ،ويشيدون
بذكره ما طابت هلم االشادة ،يصل الشام ليلقى أعالمها قد خفوا الستقباله وعلى رأسهم حمدث
الشام وبقية السلف الصال عالمة عصره الشيخ حممد بدر الدين احلسين رمحه اهلل تعاىل ،ويرحب به
ويزيد يف الرتحاب طالباً منه أن يقيم يف دمشق ،ينفع الناس ،ويبث ما أودعه اهلل إياه ،مكمالً كالمه
"القرى ال تسع علمك" ولكن غاية الشيخ غري هذا ،وما هلذا آب ،فريد بأدب "ولكين رجعت ألنفع
أهل بلدي" ،ويتابع طريقه إىل دير عطية بلده ،بعد الفراق املديد ،والنأي املتصل ،ليجد يف استقباله
أهلها ،كبريهم وصغريهم على حد سواء ،ولكنه جيد يف استقباله شيئاً آخر ،ندب له نفسه ،وأعدها
من أجله ،مذ غادرت أقدامه أرض مصر ،ذلك ما قدر اهلل تعاىل له أن يعيش حياته من أجله ،أال
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وهو إرسال النور يف ظلمات بعضها فوق بعض ،وهداية قلوب الكثريين إىل اهلل تعاىل ،وما ذلك
باألمر اليسري ولكن اهلل تعاىل املستعان.
وأما عاداته وعبادته:

فقد كان رمحه اهلل تعاىل مستمسكاً بالكتاب والسنة متسكاً أي متسك ،عاضاً عليهما بنواجذه ،ال
مير به يوماً إال ويقرأ ما تيسر من كتاب اهلل تعاىل ،برتتيل وتدبر ،ويستخرج منه املعاين الدقيقة .وال
يدع ذلك إال لضرورة ماسة ،وكان يف آخر حياته  -ملا أكرمه اهلل تعاىل بفقد بصره  -يأمر أحد
َّ
أوالده أو تالمذته أن يسمعه ماتيسر من كتاب اهلل تعاىل فيسمع ويستنري بذلك وجهه ويستزيد ،ويبدأ
فيفسر ملن حضر تلك اآليات ،مبيناً ما فيها من حكم وفصاحة وبالغة وإجيار وإعجاز ،ويصوغ
ذلك إبداع صياغة ،فإذا مت ذلك له ،انتقل إىل السنة املطهرة ،فسمع منها ما شاء اهلل تعاىل له أن
يسمع ،وقد كان جل يماعه من صحيح البخاري وصحيح مسلم ،واألول كان عليه تعويله ،سأله
بعض تالمذته وقد أمتوا قراءة البخاري.
ورعـــــــــــــــــه:

أما ورعه فقد قارب فيه الغاية ،وشارف النهاية ،عاش ما عاش بعيداً عن أبواب السالطني ،كارهاً
للظهور ،ما توىل منصباً قط ،وقد عرض عليه العديد منها فأباها ،ونأى بنفسه عنها ،مع أنه عاش
فقرياً ال ميلك إال ما يسد به رمقه ،ويصلح اليسري من أمره ،وكثرياً ما كان يقول" :نفس حتييها خري
من والية ال حتصيها" وينشد:
ما غلب األيام إال من رضي
ما هي إال مدة وتنقضي
وقد طلب منه رضا باشا الركايب  -رئيس الوزارة يف عهد امللك فيصل  -وأل عليه بأن يسافر إىل
القسطنطينية ليسعى له بواسطة أيب اهلدى الصيادي برتبة ومعاش ،فاعتذر له وأجابه بكتاب فيه:
بالسري يكتسب اللبيب ويرزق
قالوا :أقمت وما رزقت وإمنا
احل ظ ينفع ال الرحيل املقلق
فأجبته م ما كل س ري نافع اً
عطفه وإحسانه:
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كان رضي اهلل تعاىل عنه ،كثري العطف على الضعفاء ،واحلدب على البؤساء ،بل على الناس
أمجعني ،يكثر السؤال عن أحواهلم ،يسر لسرورهم ،وحيزن حلزهنم ،ويشاركهم السراء والضراء ،وكان
كثري اإلحسان يواسي الفقراء ،بل يؤثرهم ،فكم مرة أطعمهم وهو جائع ،وألبسهم وهو عار ،وقد
شوهد مراراً خيلع جبته أو قباءه لفقري سأله ،ورمبا كان ال ميلك غريها ،ويأيت بيوهتم سراً ،و يتصدق
عليهم ،وجييب هلم من املوسرين ،عمالً بقول سيد األنبياء صلى اهلل عليه وسلم( :صدقة تؤخذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم) وكثرياً ما كان يقدم له الطعام يف زمن الغالء واجلوع ،فيأكل منه اليسري،
ويبقي الكثري ،وخيرج به ليطعمه جائعاً ،ومناقبه من هذا النوع معروفة ،وأبلغ من هذا أنه كان يأخذ
احلنطة وغريها من البيت وينشرها للطيور يف املدرسة ،ويأخذ أرغفة اخلبز فيلقيها للكالب ،وكانت
تنتظر خروجه لذلك.
الرحيــــــــــل:
ومتضي حياة الشيخ ،رمحه اهلل تعاىل ،على هذه الوترية ،معمراً أوقاته بالطاعات ،منفقاً ساعاته
بالعبادات ،جاعالً حياته كلها وفق مشيئة اهلل تعاىل ،ويقصده الناس من كل فج ،ويسعى العلماء
لزيارته ،ويفد رجال الدولة لتحيته ،وهو يف كل ذلك ال يغري من أمره شيئاً ،عاداته عاداته ،وتنقلب
اخلري ،وتلوح على األفق بشائر اهلداية ،حاجبة اجلهل
حال املنطقة ،ويثمر غرسه الطيب ،ويعطي زرعه ِّ
والغواية ،ويبلغ الرضى شيئاً من نفس الشيخ ملا آل إليه أمر الناس ،إمنا مع هذا مل يكن ينسب ذلك
إىل نفسه ،إن هو فضل اهلل تعاىل يؤتيه من يشاء ،وبركة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ترتى
للمحبني ،وميعن الزمن يف سريه ،وتلح األيام يف مرورها ،وتزداد سنو الشيخ فيجاوز التسعني وجياور
الثالثة والتسعني ،ويبلغ مرحلة جديدة ،هي املرحلة األخرية ،حني يكرمه اهلل تعاىل كما يكرم أولياؤه
وصفوته وخاصته بضعف بصره ،وجيد نفسه يف النهاية ال يرى من العامل اخلارجي شيئاً ،ويتقبل األمر
بنفس مطمئنة ،وقلب سليم ،ويلقى فيه إكرام املوىل لعبده ،وحسن عناية السيد بتابعه ،ولعل اهلل
تعاىل فتح له بصريته ،وأنار قلبه ،وعبّد أمامه املساك ،فما عاد يبايل مبا حجب عنه من حطام الدنيا،
إيل بعني رمحته ،فأضعف
بالغاً ما بلغ ،وقد عرب عن ذلك يف رسالة لولده بقوله" :إن اهلل قد نظر ّ
بصري ،وجعلين ال أهتدي الطريق ،وإين أعدها نعمة من نعم اهلل تعاىل جيب عليها الشكر ،وكل ما
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يفعل احملبوب حمبوب" وتتصل دروسه ال حيول دوهنا حائل ،وال يقعده عنها مرض ،وال يصده عن
ذكر اهلل تعاىل صاد ،وال عن مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عائق.
من ربه وله اجتهاد املبتدي
قد نال غاية ما يروم املنتهي
ولكن :
والشيء يرجى كشفه إذا انتهى
لكل شيء غاية ومنتهى
وتطأ أقدام الشيخ أعتاب السادسة والتسعني ،ناعمة مطمئنة ،هادئة مستقرة ،ويكون أمر اهلل تعاىل
وخيشع ذلك اجلسد ،وتعرج روحه إىل مستقرها يف اليوم الثامن من ذي احلجة عام 1321ه املوافق
1211م.
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