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ترمجة موجزة
ملوالنا الشيخ حممد عبد القادر معيني

قدس اهلل سره

مولده ونشأته:
موالنا الشيخ حممد عبد القادر معيين رمحه اهلل من مواليد محص ، 0291قضى شبابه بنب أحضان
الكمل من املربني املتقني مجع بني الطريقة القادرية والنقشبندية
الصاحلني ورياض العارفني وترىب على يد ّ
فأخذ الطريقة القادرية باإلجازة من الشيخ إبراهيم الربزجني احلسيين بالسند املتصل اىل الشيخ عبد القادر
اجليالين اىل سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخذها أيضاً عن الشيخ العارف باهلل تعاىل وارث
اجليالن الشيخ حممد بن أمحد بن املاحي بن أصول رضوان اهلل عنه ،وأخذ النقشبندية عن الشيخ حممد
سليم الصايف احلمصي عن الشيخ امحد الطوزقلي عن موالنا ضياء الدين خالد النقشبندي رمحهم اهلل
مجيعاً.
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حياته وأخالقه:
عاش طوال حياته مهاجراً متنقالً بني البلدان طلباً للعلم والعرفان وداعياً إىل اهلل ،وله حلقات وعظ
وإرشاد يف احلضرة القادرية يف دار الصفا بضواحي حلب حيث كان أكثر مقامه فيها ،مجع بعض دروسه
يف كتبه ومؤلفاته ،محل أمانة الداللة على اهلل بصدق ويقني ،رىب تالميذه على الصدق يف السري والسلوك،
والتواضع وحسن اخللق ،والعمل بالعلم ،واإلخالص يف العمل هلل تعاىل ،دهلم على اهلل حاله ويقينه ،ومجع
قلوهبم على حب اهلل تعاىل وتعظيمه ،وإجالل رسوله عليه الصالة والسالم ،وكان حقاً أباً هلم ،كان واحة
للمحبني ونبع ٍ
صدق يرده العشاق والراغبون ،أرشدهم إىل اهلل تعاىل باخللق احلسن والطريقة املثلى واحلكمة
َ
واملوعظة احلسنة ،ينصح الناس برفق ولني ،ويبادرهم بالود والرمحة ،كانت أخالقه نبوية كاملة ،مل يَُر يف
حياته غاضباً أو مؤنباً ألحد بسوء ،كان أبعد الناس عن الظهور والشهرة.
أخالقه نبويه مل يُر يف حياته غاضبا أو مؤنبا ألحد وقضى شبابه صائما قائما عازفا عن الدنيا ،داعيا
اىل اهلل وألقى اهلل له القبول فاستجاب الناس لدعوته ،وكان متواضعا للكبري والصغري .ومن أقوله رمحه اهلل:
كل نعمه حيسدك الناس عليها اال التواضع.
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أعماله وآثاره:
كان قريباً من الناس ،مشفقاً على الضعفاء ومعيناً للمساكني ،ال يرد عن بابه أحداً ،بل يصل إحسانه
إليهم يف بيوهتم من عطاءات وإكرامات مادية وروحانية ،وكان من أعماله اخلريية تيسري تزويج الشباب زوج
املئات مع تأمني سكنهم واحتياجاهتم ،وقضاء حوائج الناس يف السر واخلفاء ،ظهر إكرام اهلل له يف سريته
هنجه ،وطريقته يف السري على قدم رسول اهلل
العطرة وحياته الطيبة واضحاً وجلياً ،ومن أعظم كراماته ُ
صلوات اهلل وسالمه عليه واألولياء الصاحلني ،وتربية تالميذه على ذلك ،شهد له باخلريية الكثري من علماء
وفضالء عصره ،وتتلمذ على يديه وترىب الكثري من املريدين الصادقني يف شىت بقاع األرض ،وله أتباع كثر
مبدينة حلب الشهباء ومحص ودمشق واملدينة املنورة ومكة املكرمة ومصر واليمن والعراق واهلند وباكستان
وماليزيا وباقي البلدان اإلسالمية.
إقامته ووفاته:
استقر يف مكة املكرمة يف الثمانينيات مث انتقل منها إىل حلب يف التسعينيات حىت عام  ،9100أقام
يف مصر احملروسة يف الثالث سنوات األخرية من عمره.
تويف يف القاهرة ،االثنني ليالً السابع من مجادي االخرة  0341من اهلجرة السابع من ابريل/نيسان
٤١٠٢
صلي عليه ظهر اليوم الثالثاء جبامع سيدنا احلسني رضي اهلل عنه ،ودفن مبدفن تلميذه الشيخ عبد
الباقي العفيفي بالدراسة ،والذي تويف قبله بسنوات وكان قد زار قربه وقال عن املكان" :هنا روضة من
رياض اجلنة" فشرفت بعد ذلك جبسده الشريف.
رمحه اهلل وغفر له ،وتقبله يف الصاحلني مع الشهداء والصديقني ،وأعاننا على السري إىل اهلل مبا يرضيه
عنا ،وحشرنا معه يف زمرة سيد املرسلني عليه الصالة وأمت التسليم ،ومجعنا معهم مجيعاً يف أعلى جنان
اخللد .آمني.
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