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 وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا حممد سيد املرسلني وعىل ،احلمد هللا رب العاملني

 : وبعد، ومن تبعهم من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى إىل يوم الدين،آله وأصحابه أمجعني
ذي فضيلة  وأنا أحاول اغتنام فرصة ألكتب عن سيدي وأستا،فمنذ حني من الدهر

مع  -  شفاه اهللا وعافاه من األوصاب واألسقام - الشيخ العامل الفقيه حممد أديب كلكل
ّنور اهللا  -   فالشيخ، ونفاد مؤونتي للقيام هبذا العمل، وقلة مدادي،اعتقادي بقصور قلمي

 ويف احلديث أبو ، فهو يف الفقه ابن بجدهتا، وتنوعت علومه،عامل تعددت فنونه  - أيامه
 ويف الرتبية والسلوك ، ويف األصول نسيج وحده،)خليل دهره( ويف علوم العربية ،)١(اعذرهت

 يف قاله ،ً وما ألفيناه إال حممديا،ً وما عهدناه إال قرآنيا،ً ما عرفناه إال ربانيا، عرصه)جنيد(
 وال يني عن ، ال يفرت عن النصح واإلرشاد، وحله وترحاله، ويف خاصه وعامه،وفعله وحاله

ً دأبه العلم درسا وتدريسا وتأليفا، وال يمل من الوعظ واإلمداد،وجيه والسدادالت ً ً، 
ً أفرادا ولفيفا تفقد أحوال طالبه وإخوانه)٢(وهجرياه ً. 

ّبل اهللا  - عرفته منذ كنت يف السنة اخلامسة من املرحلة االبتدائية حني دفعني والدي
ىل املدرسة املحمدية الرشعية الكائنة فوق يف إحدى اإلجازات الصيفية إ -  ثراه بوابل رمحاته

 ففوجئت هبذا ،ً بدال من اللعب يف احلارة،ّسطح املسجد الرشقي يف حي احلارض للدراسة فيها
ّ واملريب الكامل وبرسعة عجيبة تعلقت به كام تعلق به ،األستاذ األب احلاين واملدرس الناجح ّ

 يف الفصل أمجل األوقات مع حديثه  فكنا نعيش،غريي من الطالب الذين يقوم بتدريسهم
                                                

 .كنايتان يراد هبام العامل باليشء املتقن القوي احلجة ) ١(
 .أي دأبه وعادته ) ٢(
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 مع اخلوف منه ـ ألن روحه فيها جالل ـ  وامليل نحوه ـ ألهنا ال تنفك عن ، وروحه،وظرفه
 وكانت يومها دار الفاضل عبد اهللا »دار املشايخ« مجال ـ ولقد أحسن الظن يب حني دعاين إىل

ّرمحه اهللا ـ  فرغبنا بالدروس املدرسية  املتوىف يف محاة مسقط رأسه ـ ،احلاتم نزيل املدينة املنورة
ً واشرتيت دفرتا خاصا ألكتب ما سأدرسه يف،إلخ.. . ولغة عربية،من حساب  »الدار« ً

ًوهرعت إليها حامال حبا وشوقا وخوفا ً ً ً فانزويت قليال ، فوجدت نفيس أصغر القوم،ً
ً أهال بضيفنا :يتهلل وجهه ويقول -  ّسدد اهللا أمره -   فإذا به،وجلست يف الصف األخري

ً وبدأ يرشح درسا يف ، وأجلسني يف الصف األول،ً تعال إىل هنا لرتى السبورة متاما،اجلديد
 )ٌ وخيمُ مرتعهُالظلم( ومن هذه اجللسة حفظت عبارة ،كان عن املبتدأ واخلرب، النحو

ية  ثم متنيت أن أبقى مع بق، مع إخواين بكأس من الشايُكرمتُ وبعد االنتهاء أ،وإعراهبا
ًالطالب الذين هم أكرب مني سنا  - وفقه اهللا -  لكن الشيخ، حلضور درس بعد صالة املغرب،ّ

 ، وشجعني عىل حضور الدرس الثاين يف يوم آخر مل أعد أذكره،ّأشار إيل أن الدرس انتهى
 فرأيتني ، وتوثقت العروة، وتوالت الدروس،وأوصاين يومها باملواظبة عىل الصلوات مجاعة

 ،ً ومنشدا يف حلقات ذكره ما خيتاره يل من قصائد،ً متابعا دروسه، تالمذته ومريديهًواحدا من
ًمرددا له دائام قول الشاعر ً ّ: 

ًلو قال مت مت سمعا وطاع ّ   ًوقلت لداعي املوت أهال ومرحبا   ًةــــْ
 أرى ، فصار شغيل وشاغيل، وارتبطت به أفكاري، وسكن له قلبي،ْعلقت به روحي

 وأطلعه عىل ، أخربه عن كل أحوايل، واألخ الكبري املوايس، واألم الرؤوم،لعطوففيه الوالد ا
 ، ويوجهني بحكمته،يرعاين بأبوته - ً وهو ال يزال لنا هاديا،كل رسائري حتى خواطري

 ويعدين بأنه سريسلني إىل األزهر الرشيف بعد ،ًويشجعني دائام عىل حتصيل العلم ومذاكرته
ّ حتى أملت ،ً منجذبا إىل روحه،ًومل أزل يف هذه احلال منتظام يف سلكه - حصويل عىل اإلعدادية

ً فمكثت مخسا وعرشين سنة بعيدا،بنا ملامت فساقتني األقدار إىل ديار غري تلك الديار  ً تائها،ً
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 فصارت روحي بذلك ،ّ فلم يقر يل يف غربتي هذه قرار،يف صحار وقفار - فيام أحسب -
 وأدركت أن ال عالج ملا أنا فيه إال بالرجوع إىل ،طري عجيبة وخوا، ونفيس كئيبة،مريضة

 ، فالغربة قاسية؟ ولكن كيف وأين ومتى، والسقيا من كأس الصفا،مراتع الصبا ومرابع الوفا
  : ولسان حايل يقول، واالجتامع متعرس، واللقا متعذر،والرياح هوجاء عاتية

  ِ أول منزلِ إىل مصحوبُوعدت   عدى وليىل بمعزلُ هوى سُتركت
  ِزلـ هتوى رويدك فانْنَ مُازلـمن    فهـــــذهً مهالُونادتني األشواق

 والحت ، إذ دارت املياسري، وأعض األنامل،ّوبينام أنا كذلك أجترع احلرسات
ًشارق القبول مبرشا بالقرب والوصول - ّأمد اهللا يف عمره -   فظهر يل من شيخي،التباشري ّ، 

 بإذن رهبا ، فاألرواح متآخية، مهام ابتعدت األجسام وتناءت الديار: ـًقائال ـ يل يف رسالة
 :ّ وكأين به يريد قول الرواس رمحه اهللا، والقلوب نقية بفطرة خالقها،متالقية
  اــــ بحسابنْلَ مل يزٍطْمَ نِةــسليم   ٍةـــــــً كان حمسوبا علينا بنيْنَوم

 ونبتة من غرسه ،ا أنا إال ثمرة من ثامره م: وقلت يف نفيس،ً ومهت طربا،ًفطرت فرحا
 : فحايل كام قال البحرتي،يف بستانه

   فأورقاِ النوالَ هلا ماءَتــْضَفَأ   ك التيـــُوما أنا إال غرس نعمت
 وهال ، يف زمن غاض فيه الوفاء؟فهال رددت له ـ اآلن ـ بعض حقوقه وما أكثرها

ّيف زمن قلت فيه مثل هذه املناهج  - عهاَفام أنف -  طريقته ومنهجه إلخوانك املسلمنيَْتبنَأ
 أسجلها يف وريقات أنتظر ، ورحت أستجمع ذكريايت،ّ فشمرت عن ساعد اجلد،والريادات

ّ ونظرت حويل إىل إخواين ممن ترددوا إىل حلقات الشيخ وقد تناءت ،الفرصة ألبدأ الكتابة
 بأخبار عن الشيخ ومعلومات قد ال ً آمال أن أظفر منهم، االتصال هبمًبيننا الديار حماوال

 فوجدت فيها أربع )اإلنرتنت(أعرفها فلم يتيرس األمر ورحت إىل خزانة املعلومات العاملية 
مع  - ً فكان رسوري عظيام وشكري هلم،مقاالت علمية يتحدث فيها أصحاهبا عن الشيخ
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 :ًجزيال وهي -  بعدي عنهم
 -  رعاه اهللا - ذ غالب بن أمحد املرصي لألستا»جتربتي مع الشيخ«  ـ مقالة بعنوان١

 .حيمل درجة املاجستري يف اآلداب اإلنجليزية
 للدكتور مرهف بن »األستاذ الشيخ حممد أديب كلكل كام عرفته«  ـ مقالة بعنوان٢

 .املتخصص بعلوم القرآن والتفسري - حفظه اهللا -   عبد اجلبار سقا
 - تاذ عوض بن حميي الدين قناين لألس»من ذكريايت مع الشيخ«  ـ مقالة بعنوان٣
 . والكويتاملدرس ملادة اللغة اإلنجليزية يف مدارس محاة - حفظه اهللا
 ، لألستاذ عامد مفيد زغرات»الشيخ الذي عرفت ذايت عندما عرفته« ـ مقال بعنوان٤

 .الذي حيرض اآلن للحصول عىل درجة املاجستري يف الفقه املقارن
ة علمية متميزة ألن شيخنا اجلليل كتبها بخط يده عن أرسته ّثم عثرت عىل مقالة تعد وثيق
 كل : لفرحي هبا املثل القائلومتثلت» اللمحة«وعنونتها بـ ،ونشأته وتكوينه العلمي ومنهجه

ّ ومحدت اهللا عىل أن هيأ يل السبل بوجود املادة العلمية الوفرية املوثقة ،)١(الصيد يف جوف الفرا
 وشكرته سبحانه وتعاىل النرصاف ،يتصل بحياة الشيخ وآثارهالتي تكفي لقيام عمل علمي 

ًأصبح الحبا ممهدا للكتابة - إذن -  فالطريق- هاَوما أكثر - َالصوارف عني والشواغل  السيام ،ً
 . عالمة اإلذن التيسري: وقد قالوا، وأمارات التيسري أضاءت،أن بشائر التوفيق الحت

 : عن شيخنا األسباب اآلتيةإىل الكتابة - فوق هذا وذاك - تدفعني
 ، ممن مجعوا بني الرشيعة واحلقيقة، ـ إبراز عامل من علامء محاة املشهورين املعارصين١

 ومؤلفاته ، وحياته العلمية، فهو ممن اتسعت دائرته يف العلوم والفنون،والرواية والدراية

                                                
 .فراءال: احلامر الوحيش مقصور أصله اهلمز أي: مثل يرضب يف الواحد الذي يقوم مقام الكثري لعظمه، والفرا)  ١(
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 .تشهد له بذلك
ّ فكم من رأي أيده باألدلة ،هاّ ـ أن للشيخ آراء رشعية رجحها عىل غريها لقوة دليل٢
 ، لذا فمن الواجب العلمي بيان هذا اجلانب؟ّ وكم من قول ضعفه باحلجج القاطعة؟الناصعة

 . ويف ذلك إثراء ملكتبة العلوم الرشعية،ليفيد منه الباحثون املختصون فيام بعد
اب  فمن نظرة رسيعة عىل كت، جيب أن يؤرخ هلا، ـ أن الشيخ يمثل مرحلة تارخيية٣

 مع ،واحد من كتبه وهو إحتاف السائل تبدو املشكالت االجتامعية التي يعاين منها املجتمع
ً ناهيك عن حياته العلمية التي تعد سجال حيا يربز احلركة العلمية ،تقديم احللول الرشعية هلا ً ّ

لتي متر  وكل ذلك يفيد يف رصد احلركة العلمية يف هذه املرحلة ا،النشطة يف هذه البلدة الطيبة
 . عامةةهبا سوري
ً ـ أن للشيخ منهجا علميا متزنا نافعا٤ ً ً ً وطريقا تربويا متميزا ناجعا،ً ً ً  ويف بيانه بصورة ،ً

 فيبتعدون بسلوكه عن ، يستفيد منها الدعاة واملربون، ومنافع عظيمة،ّواضحة فوائد مجة
 . وينأون هبديه عن املهالك،املزالق

رفني الذين مجعوا بني الرشيعة واحلقيقة باتوا يف هذا الزمان  ـ أن العلامء األولياء العا٥
 فلعل احلديث عن واحد منهم كأستاذنا حفظه اهللا يدفع بغريهم ،كالكربيت األمحر لندرهتم

 ،ّممن التزم بجانب دون آخر ـ وما أكثر هذا الصنف اليوم ـ أن يستكمل ما فاته لتعم فائدته
 والعامل احلق هو ،ً وما أكثر العلامء اجلهلة أيضا،العلامء الغفلة فام أكثر ،وينترش نفعه يف جمتمعه

ًمن نور اهللا قلبه وعقله معا ّ. 

 فاقتىض ،)١(ّهلذا كله أمسكت بالقلم وسطرت ما أعتقد أنه يف هذه املرحلة هو األهم

                                                
الشيخ وتراجم تالمذته، ولعلنا يف طبعات أخرى نضيفها بعد  مما يتصل بًألسباب كثرية حذفنا كثريا ) ١(

 .استكامل املادة العلمية لذلك
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 :العمل أن يكون وفق اخلطة اآلتية
 . اسمه وأرسته ونشأته: ـ الفصل األول١
 . صفاته وأخالقه ومنهجه يف احلياة: ـ الفصل الثاين٢
ـ الفصل الثالث٣  . شيوخه وأساتذته وقراءاته: ويشمل املباحث اآلتية، تكوينه العلمي وثقافته: 
 : ويشمل املباحث اآلتية، النشاط العلمي والرتبوي: ـ الفصل الرابع٤
  .)دار املشايخ( ـ دروسه العامة واخلاصة ١
 . ـ منهجه التعليمي والرتبوي٢
 . ـ مؤلفاته ومنهجه العلمي٣
  .ـ شعر الشيخ ونثره٤
  . مناقب الشيخ: ـ الفصل اخلامس٥
 . تالمذة الشيخ: ـ الفصل السادس٦
 . وصالته العلمية، ثناء العلامء عىل الشيخ: ـ الفصل السابع٧
  . أقواله وإرشاداته: ـ الفصل الثامن٨

 .منورة - فيام بعد - وختمنا الكتاب بمالحق مصورة لتكون ذكرى
 وأن جيزل األجر واملثوبة ، اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع هبذا العمل املتواضعًأخريا أسأل
 ، وأن حيسن اخلتام،ّخلدمة العلامء األولياء وراث األنبياءً مجيعا  وأن يقيدنا،لكل من شارك فيه

 . اللهم آمني،مع سيد األنامً مجيعا وحيرشنا
 قاله وكتبه

 حممد رياض اخلوام
  عامن-ردن األ
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  :اسمه ونسبهأ ـ 

 ولد يف الثاين عرش من شهر ،هو فضيلة الشيخ حممد أديب بن عيل بن حممد ديب كلكل
 . يف منطقة احلارض، يف حي الرشقية، يف مدينة محاة،١٩٣٤أيلول عام 

  :ويف نسب أرسته قوالن
أهنم ينتسبون إىل البيت النبوي  - ها اهللارمح -  وهو ما حدثته به والدته:األول

َفقد وقد .رمحهام اهللا تعاىل -  وأن هذا النسب كان عند أحد أعامم والده ،الرشيف ِ  . من عندهُ
 .)١( ألن بني كلكل عشرية من عشائر املوايل، أهنم من  عشرية املوايل:والثاين

 :ب ـ جده
م وتويف فيها عام ١٨٥٢ً أيضا عام  يف محاة)حممد ديب بن حممد كلكل(ولد جده ألبيه 

 . وأمه اسمها خدجية،ً وله من العمر تسعة وسبعون عاما، م١٩٣١

 :جـ ـ أبوه وأمه ووالدة الشيخ
م واسم أمه مريم من ١٨٩٤ فقد ولد يف محاة عام )عيل بن حممد ديب(أما والد الشيخ 

                                                
 .١ انظر اللمحة ) ١(
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 ، واسم أمها رقية،ً وتزوج السيدة آمنة بنت حممد كركوز من بني شهاب أيضا،بني شهاب
 .فهام ابنا خالة

ّبل اهللا ثراها بوابل ألطافه  -  م وتوفيت١٨٩٩ولدت أم الشيخ يف حملة الرشقية عام 
من شهر ربيع األول وذلك يوم اجلمعة وقبل صالة اجلمعة بنحو ساعة ١٤يف  - ورمحاته

من العمر م وهلا ١٩٨٤ من كانون األول عام ٧هـ املوافق لـ ١٤٠٥ًونصف تقريبا من عام 
 وكانت ، م١٩٢٢ من شهر شباط عام ٢٣ وقد تزوجها والد الشيخ يف ،ًمخسة وثامنون عاما

 وله من ،هـ١٣٥٧ من شعبان عام ٢٠م املوافق لـ ١٩٣٨ من ترشين األول عام ١٨وفاته يف 
 أنجبت له خالهلا ،ً وعاش مع زوجته مدة ستة عرش عاما فقط،ًالعمر أربعة وأربعون عاما

ًألوالد ذكورا وإناثا ماتوا مجيعهم ماعدا الشيخ حممد أديب وهو األخري فيهمًعددا من ا  وقد ،ً
 .تويف والده وكان عمره أربع سنوات فقط

 إنك ستلدين :ًوحني كانت أم الشيخ حبىل بالشيخ رأت يف املنام شيخا ال تعرفه قال هلا
 متت الوالدة ففرحت  ثم،ً فاطمأنت هلذه الرؤيا واستبرشت خريا،ًذكرا وسوف يعيش وحييا

ًبه فرحا عظيام  وعم يف أرجاء بيتهم الفرح ، فغمرهتا السعادة بمولده، وأيقنت بصدق الرؤيا،ً
 .والرسور

 :ورحم اهللا من قال
َ اهللا برشُ أهلُإذا القوم   ْهَ ظهورََّينُ يا بْبــــــّيء ترقــبش   ـمــهُ بعضَّ

  ْهَ نورُـــــلِمْكُ اهللا ينْ َأ َّدـــوال ب   مـــ حرضة رهبِهم من نورُفوعد
  :  د ـ اسمه املشتهر به

وكان أبوه  - »بالنفوس« حني أرادت أمه أن تسجله يف دائرة السجل املدين املسمى
ّوكلت امرأة من جرياهنا لتقوم بذلك فسمته تلك املرأة عبد الرزاق - ًمسافرا  ومل خترب والدته ،ّ



١٥ 

وهو اسم جده واسم أخ له قد  - ت عليه اسم حممد ديبأطلق - رمحها اهللا -  مع أن أمه،بذلك
 ً، فبقي اسم حممد ديب مشهورا،ومل تعلم أمه أن اسمه يف السجل املدين صار عبد الرزاق - تويف

ًواسم عبد الرزاق منسيا مطويا حتى وقت تسجيله يف الصف األول االبتدائي علمت حينئذ أن  ً
 . ديب هو الذي انترش واشتهر به لكن حممد،اسمه يف النفوس هو عبد الرزاق

 :هـ ـ نشأته
  فها هو والده،مل تك تعلم والدته أن هناك رحلة صعبة مع هذا املولود اجلديد تنتظرها

 فكفلته أمه ترعاه وحتنو ،تويف وعمر الشيخ أربع سنوات فقط - ّروح اهللا روحه وأسعدها -
رابعة من عمره حتى دفعت به إىل  وما إن بلغ ال،ّ جاهدة أن تعوضه حنان أبيه وعطفه،عليه

ّمن أجل تعلم القرآن الكريم كام هي  )١(عبد الرؤوف العبييس( زوجة الشيخ )زهرة(الشيخة 
ً وبقي عند الشيخة زهرة حتى ختم القرآن كامال حفظا من القرآن،العادة يف ذلك الزمان  ثم ،ً

ّلرشقي فتدرج فيها حتى انتهى نقلته إىل املدرسة املحمدية الرشعية املقامة عىل سطح اجلامع ا
 ثم التحق بالقسم اإلعدادي »سورتفيكا «من املرحلة االبتدائية وحصل عىل شهادهتا املسامة

 فلم يستطع االستمرار ، وكانت مدة الدراسة يف هذا القسم أربع سنوات،يف املدرسة نفسها
ً لقد نشأ الشيخ يتيام ،مّ فتوقف عن الدراسة ونفسه تواقة للعل، وقلة املورد،فيها لضيق العيش

وهو بيت بسيط أكثره  - رمحه اهللا - ًفقريا ال يملك من متاع هذه الدنيا سوى ما تركه له والده
 وتبيع ، يف البيت)حرص القش(تعمل بنسج احلرص  - رمحها اهللا -  وكانت أمه،من لبن الرتاب

مل يكن له عم وال أخ  ،ما تنسجه خالل أسبوع أو أكثر فتعيش مع ولدها بثمنه عيش الكفاف
 لذا وضعته والدته عند جار هلم ،ً وال مساعد يقدم مرصوفا للشيخ إلمتام تعليمه،وال أخت

                                                
كان رمحه اهللا تعاىل صاحب كتـّاب يف حي الرشقية، مشهور بالصالح واالستقامة، جعل اهللا قربه روضة  ) ١(

 .من رياض اجلنة، اللهم آمني



١٦ 

ًليعمل نجارا وعمره حينئذ اثنا عرش عاما ً ثم عمل مصلحا لألحذية يف العطل الصيفية،ً   لكنه،ّ
ًخلق ليكون عاملا مربزا - أيده اهللا بتوفيقه -  اهلمة عالية ،ًأمل كثريا حلالهيت - حفظه اهللا -   كان،ً

 ،ً مما أدى إىل رصاع نفيس عنيف عانى منه الشيخ كثريا،والعزيمة قوية ولكن الفقر كان أقوى
 بل أمسك بالشفرة بيده لقطع عرق من عروقه ولكن ،ولقد علمت بأنه فكر باالنتحار مرتني

ًذكرت ليكون عاملا مربزا فهو  ألن اهللا خلقه كام ،اللطف اإلهلي حفـّه فلم يتم له ما عزم عليه ً
 :كام قال الشاعر

  ُ نفـّارٌا مستوحشـــو عنهــــوه   هــــ احتضنتُادةــــ والسعٌغافل
 فعرض األمر عىل ،وفجأة شعر بميول عجيبة وغريبة نحو دراسة العلوم الرشعية

 يتواله تربية  وأن،ً طالبا منه أن يرعاه،وشكا إليه حاله - رمحه اهللا -  الشيخ حممود الشقفة
 يف القسم ،أن يعمل عنده يف املحمدية الرشعية  برشط، فوعده الشيخ بذلك،ًوتدريسا

 وكم كان يتمنى يف ، فريض به ليسد رمقه ويدفع به فقره،ًاالبتدائي معلام فيها لقاء أجر زهيد
ًهذه املرحلة أن يدرسه الشيخ حممود دروسا رشعية لية  ويكتشف فيه القدرات العقلية العا،ّ

ً حتى قرأ عليه بعدئذ عددا من الكتب كام  حممودً وبقي متابعا للشيخ،ليقوم بتوجيهه وإرشاده
 .سيأيت

ّواملهم أن الشيخ بقي يدرس يف املدرسة املحمدية يف القسم االبتدائي ثم اإلعدادي مدة 
ّ مر فيها بمحن كثرية كادت أن تغري جمرى حياته،اثنتي عرشة سنة  ،ة لكن إرادته الصلب،ّ
 فبقي ، وعناية اهللا التي حتوطه جعلته أقوى من هذه املحن، ومهته العالية،وشكيمته القوية

ًشغوفا بالعلم مشغوال بتحصيله  : فهو كام قال الرواس، حتى أبرزه اهللا عىل حاسديه ومعانديه،ً
  )١(ِد تعاىل مرآه عن كيـوانــوق   ً بــدراِةـــ العنايُتني يدَلَوج

  ِت ما زلت يف مقام األمانـأن    الزمان بحالَةـ صدمْال ختف
                                                

 .اسم نجم عال يف السامء ) ١(
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ًولقد ذكر تلميذه الفاضل أستاذنا الالمع غالب املرصي حمنة الشيخ مشريا إىل تألقه يف 
  :مهنة التدريس فقال

 ،ًاستمر الشيخ حممد أديب كلكل مدرسا يف املحمدية الرشعية حوايل اثنتي عرشة سنة
ًكان خالهلا مدرسا ناجحا خملصا مت ً ًميزا حتى إن كثريا من اآلباء كان يسجل أبناءه يف املدرسة ً ً

ًثقة به وحبا له وحرصا عىل فائدة هؤالء األبناء  وحدث أن إدارة املدرسة قامت بإغالقها ،)١(ً
ونقلت معظم مدرسيها والعاملني فيها إىل التكية ما عدا الشيخ حممد أديب كلكل حلسد 

بعدم نقل الشيخ  - رمحه اهللا - طاعوا إقناع الشيخ حممود إذ إهنم است،األقران ووشاية احلساد
 السيام أنه كان ،ً فحزن الشيخ حممد أديب واغتم لذلك كثريا،حممد أديب للتدريس يف التكية

عىل ثقة بأن الطالب يفيدون منه أكثر ممن اختريوا للنقل إىل التكية بل هم ليسوا عىل كفاءة 
 . رعاه اهللاعلمية كالتي يعرفها الناس يف الشيخ

واألدهى من ذلك أهنم فصلوا األستاذ من غري أن يعوضوه أو يكافئوه عىل سنوات 
 وحني علم أولياء الطالب ما حدث للشيخ أشاروا إليه بأن يفتح ،خدمته السابقة عندهم

 ولتكن بدايتها افتتاح مدرسة يف ، ينقلون أوالدهم إليها من املدرسة املحمدية،مدرسة خاصة
 .صيفية تكون نواة للمدرسة اخلاصة الدائمةاإلجازة ال

دار احلاج عبد الكريم  - أعزه اهللا - فاقتنع الشيخ حممد أديب بالفكرة واستأجر
 وفوجئ الشيخ باستدعائه من قبل اجلهات ، وتسجل فيها عدد كبري من الطالب،صوي
 ولكن يف حميطك ، إننا ال نسعى إىل إيذاء أحد: وبعد مراجعات كثرية أخربوه بقوهلم،األمنية

  .)٢(أناس ال خيافون اهللا

                                                
 .ًكنت واحدا من هؤالء الطالب الذين سجلهم آباؤهم يف املدرسة ألن الشيخ مدرس فيها ) ١(
 .٢٤جتربتي مع الشيخ  ص )  ٢(



١٨ 

 وهو ، مل تزده هذه املحنة إال صالبة وقوة،وبقي الشيخ رابط اجلأش قوي العزيمة
ممتحن « :-كام يقول الرواس  -  فالعارف،ُ ومكرمة ربانية،مؤمن أن وراءها حكمة غيبية

 احلكمة وأفاض عليه وما من عامل آتاه اهللا.. . وحساده املراؤون، أعداؤه اجلاهلون،بالناس
 .» ويأبى اهللا إال أن يتم نوره،نور العرفان إال وبغى عليه املمكورون وراموا إطفاء نور اهللا

 مع شدة احتياجه إليه -  فاملال عنده ليس له قيمة،ًواشتد حزنه كثريا عىل فراق شيخه
 فشكا بثه ، لكن احلاسدين أحكموا املؤامرة، واخلوف من جمافاته،أمام بعده عن شيخه -

 :وحزنه إىل اهللا مؤمنا بقول الرواس
  ىــــــــَي وكفــــــاهللا حسب   ىـــَكتفُ وتًاـــ خملصْلــــــُق

 :ًويسيل نفسه أيضا بقول شيخه السيد أمحد الرفاعي
  ِ مريبَ اهللا غريَ عندُتــــإذا كن   ٍبايل من رماين بريبةُ أُتـــولس
  ِ أتى بغريبٍرين واشــــفام ض   ًان رسي عند ريب منزهاــإذا ك

 .)١(» عليه من يؤذيهَطَّ سلَ العبدَإذا أراد اهللا أن يتحف« :وبقول برش احلايف
ً ومسترشفا أن وراءها فرجا ،ًولقد كان الشيخ حممد أديب مدركا ما هلذه املحنة من آثار ً

 : ويقينه يقول، الفطن ولعلها من مجلة االبتالءات التي تثمر عن مقامات يدركها أهل،ًقريبا
ًال ريب رح عزيزا ال ختــــق   يـــتَّ حســـودي ذلَكلام رام  ْ   ْفـُ

  ْرفـــ الشـِوحباين منه بالغيب    أعىل رتبتيِ الفضلِوبمحض
ً ففتح دكانا قرب اجلامع ،إىل التجارة - رعاه اهللا -      وانطلق الشيخ يسعى فاجته

 ورشيكه فيها هو األخ املرحوم حممد حميي الدين )بقالية(ية الرشقي يبيع فيه املواد التموين
 ثم ترك ،وبقي الشيخ يعمل مع رشيكه يف هذه الدكان مدة مخس سنوات - رمحه اهللا -  العثامن

                                                
 .١٠١انظر طبقات األولياء البن امللقن  ص )  ١(
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فروج زين (ً حماسبا يف مطعم  معهااشتغلو ، وعمل برتبية الدواجن يف مزرعة،هذه الدكان
 أما مزرعته التي تربى ،ًن مكتبا لبيع األدوية البيطرية وافتتح اآل، يف منطقة احلارض)العابدين

 فيها الدواجن فقد استملكتها البلدية اآلن وهو راض بقضاء اهللا وقدره 
  ي من طبيبيـــذي أصابنـــوال   ف أشكو إىل طبيبي ما يبــــكي

  الحت،وخالل هذه الرحلة الصعبة التي قطعها الشيخ بإيامنه الراسخ وإرادته الصلبة
ًبعد أن كان مصمام عىل أن ال يتزوج أبدا - كام يقول -  له إشارة بالزواج  فخضع هلذه ،ً

 من )الفرا( فكان من نصيبه زوجه الفاضلة عزيزة بنت عبد الرحيم اخلرض ،اإلشارة ولبى
 وجدها ألبيها احلاج خرض اخلرض إمام جامع الزاوية احلراكية يف حي ،حي البارودية

 وكان عقد ،ا احلاج أمحد اخلرض الرجل الصالح املعروف عند أقرانه وأبو جده،البارودية
 وقد رزق من ،ً م وله من العمر مخسة وثالثون عاما١٩٦٩ من أيلول عام ١٣قران الشيخ يف 

 آمنة وفاطمة :ّ ومخس إناث هن، حممد عيل و حممد زاهر وحممد أنس:زوجه ثالثة ذكور هم
ًباتا حسنا أنبتهم اهللا ن،وأماين ورحيانة وشفاء  وأقامهم عىل ، ومجعهم عىل اخلري واهلدى،ً

 .)١( اللهم آمني، وجعلهم قرة عني، وجعل منهم النسل الكثري الطيب املبارك،املحجة البيضاء
أوالده وأوالدهم (حمب الجتامع أرسته  - رعاه اهللا - ًحدثني من أثق به نقال عن ابنه بأنه

يف هذه األيام وقد كثرت آالمه وأسقامه جلسة معهم  وله بعد صالة العشاء )وبناته وأوالدهن
 ، فيشعرون بالدفء واحلنان، ويتناول الطعام معهم، ويرشدهم نحو اخلري،يعطيهم من جتاربه
 . أما إذا دخل إىل مكتبته فال أحد يدخل عليه إال للرضورة،واحلبور والرسور

جزء من  -  يقولكام -  وابتعد الشيخ خالل رحلته هذه عن وظائف الدولة ألن ذلك
قد سلك  - واحلمد هللا -  وهو دائم التكرار أنه، وقد عاهد اهللا عىل ذلك،منهجه يف احلياة

  : قال،الطريق الصعب يف هذه احلياة
                                                

 . بترصف٩اللمحة  ص )  ١(
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 وملا رضيت بالقلة وشظف ،لو أردت بيع نفيس بعرض من الدنيا لبعتها منذ زمن بعيد
وطة ومقيدة فرفضتها ودستها  ولكنها مرش، لقد عرضت عيل وظائف كثرية،العيش وضيقه

 .)١(ً وإن مع العرس يرسا، ووفاء بام عاهدت اهللا عليه،ًحفاظا عىل العزة والكرامة
ً عليه منصب اإلفتاء لكنه رفضه ورعا وزهدا ومتسكا بمبدئهَضِرُويف هذه األيام ع ً ً، 

 ،نون عنه فالناس يف البلدة ال يستغ،لكن هذا املنصب جاءه وهو جالس يف دكانه ويف منزله
 .وهو هلا كاره - كام قالوا -  فجاءته الفتيا،فهو شيخهم ومفتيهم

 وخالل هذه الرحلة كلها كان ،وما يزال الشيخ حفظه اهللا يعمل مع أوالده يف الدكان
 ومل هيمل ،ًموئال للسائلني عن أمور العلم وقضايا الرشع« كام يقول األستاذ غالب املرصي

 فكان وما يزال يقصده طالب العلم لينهلوا ،إلرشاد ونرش العلمدوره يف الدعوة والتعليم وا
 وأصاب املدينة قحط علمي ترك ،ّمن هذا املعني الصايف النقي بعد أن رحل جل العلامء

 .)٢(الساحة شبه خالية ألشباه العلامء وأرباب التصوف املنحرف واإلفتاءات العجيبة
 ورغم :ف األستاذ عوض القناين بقولهًوقد أكد عىل هذا املعنى مثنيا عىل هذا املوق

ً وحبا يف ،ًالعواصف اهلوجاء التي نزلت بساحة محاة حيث هرع الناس للخارج طلبا للامل
 وأكد مرات عديدة عىل ،  فقد ثبت الشيخ ثبوت اجلبال الروايس،احلصول عىل الثروة املالية
 .)٣(ةثم املكانة العالي  فاكتسب رضا اهللا،لصوقه هبذه البلدة الطيبة

 ،ّ وفرحه يف الدنيا واآلخرة، وأجزل له األجر واملثوبة،وفق اهللا الشيخ وأيده بتأييده
 .فهو غيث أينام وقع نفع

                                                
 .١١املقالة    ) ١(
 . ٢٤٠جتربتي  ) ٢(
 .٥من ذكريايت   )  ٣(



٢١ 

 
 

 
 

ً فوجهه يتألأل برشا ، ومن العطايا ما ال حيد،أسبغ اهللا عىل الشيخ من املنح ماال يعد
ًا وإرشاقا وينبلج نور،وضياء  أذكره صاحب حلية سوداء ،)١( ذو قامة ربعة، أمحر الوجه،ً

 ،ً وعيناه سوداوان تنبعث منهام نظرات يستشعرها العايص سهاما،صارت اآلن بيضاء منورة
ًويتلقاها الصايف مددا وسالما  ومعطف طويل إىل ، جالبية هنايتها فوق الكعبني، لباسه بسيط،ً

 ويضع عىل رأسه الطاقية املصنوعة من الصوف املسامة ،ام الشتاء يلبسه أي»الساكو« الركبتني
 وهيبته ، طلعته مجيلة، البيضاء أيام الصيف»الغرتة«  واحلطاطة، أيام الشتاء»الباكستانية«بـ

 وجيذبك ، يأرسك حديثه، يشعر بذلك أهل الذوق واحلال، ففي روحه جالل ومجال،جليلة
 أو رقيقة ، وال يتوقف عن نصيحة أبوية،أو ذكر ، ال يفرت جملسه عن حديث علم،حمرضه
 ال تسمع منه كلمة نابية حتى مع ، لسانه عفيف بليغ، ونكته ظريفة، مزحاته لطيفة،سلوكية

ً ويف صوته غنة خفيفة جعلته شجيا نديا، وجحد الشامتني،تطاول احلاسدين  وخطواته ،ً
 يغض طرفه يف ،إليه األنظار وخشوعه يف صالته يلفت ،وسيعة يف ذهابه إىل حضور اجلامعة

 ، فاملهابة عىل كل حال تعلوه، قليل االلتفات يف مشيه، وخيفض صوته إذا تكلم،الطرق
 .والسكينة يف كل جلساته وأوقاته تكسوه

                                                
 .مةأي متوسط القا ) ١(
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 ، موفور العزيمة، قوي الشكيمة، عايل اهلمة، وعزيز مع يتمه، كريم مع فقره،ّهللا دره
ًحاد الطبع إذا رأى منكرا أو مناقشا  ًجاهال متعسفاً ّ لني ، لكنه متواضع مع إخوانه وطالبه،ً

 آثر اخللوة ، ويقابل باإلحسان اإلساءات، ويقيل العثرات، يتجاوز عن السيئات،اجلانب
 : لكنه كام قال الرواس ـ رمحه اهللا ـ،ُ حتى عرف بني الناس بذلك،وحب العزلة وقلة املخالطة

   وجيهاَتْراك رصـــُ بنا بشًحبا   هــَ وجهَّ عن األغيار وىلْنــَيا م
   فيــهاٍ خريُّ فكلَودــمنها العق   ْطـ فالتقُ اخلزائنَّنُا هــَنُحرضات

ًعرفه أهل حيه منذ صغره صدوقا عفيفا تقيا نقيا ً ً ً ً وأدركه الناس اآلن عاملا عامال ،ّ ً
ًزاهدا ورعا  ،ّ عز نظريه، مفتي البلدة بال منازع،ّ وحالل مشاكلهم، فهو مستودع أرسارهم،ً
ْ فأكرم به من ، وطبائعه اللطيفة،َ وما ذاك إال ألخالقه الفاضلة وشيمه الكريمة،وقل ّمثيله

 فهو من ، واتفق العلامء األثبات املحققون عىل علمه،ّرجل جبلت القلوب الصافية عىل حبه
ّالتي عز فيها ّ هيأه اهللا لتلك املرحلة ، ومن فلتات علامئها األجالء،حسنات مدينة أيب الفداء

  : وندر فيها الشيوخ فهو كام قال الرواس،العلامء
ُ وإبانٌه وقتـــ يشء لُّلــــوك   ِرهـ مظهُ من بعد طي ٍ نرشُيكون ّ  

  . وجحد مناقبه جاحد،وإن أنكر فضله حاسد
 :ورحم اهللا القائل

َما رض شمس   ِأن ال يرى ضوءها من ليس ذا برص  ً الضحى يف األفق طالعةّ
ّ وكلهم جممع عىل أن جبلته جبلت ،د أفاض طالبه وأحباؤه يف ذكر صفاته وأخالقهوق

 بل ،ًوكان واسع الصدر متقبال للنقد« : قال األستاذ غالب املرصي،بامء الفضائل واملكارم
ًصابرا متحمال لكثري من الترصفات الرعناء التي كانت تظهر من بعض الشباب املتعصبني  ً

 وعندما جاء دوره يف ،رض أحدهم جلسة حلفظ القرآن وتفسريه فقد ح،لبعض اجلامعات
 هل حتفظ أنت هذه :التسميع التفت إىل األستاذ وقال له بلهجة املخترب وأسلوب املشاكس



٢٣ 

 ثم تالها عليه فام كان من ذلك الشخص ، اسمعها يل، نعم: فأجابه األستاذ هبدوء؟السورة
 .)١(إال أن خرس ومل ينبس ببنت شفة

ًعالقته بطالبه متواضعا جداوكان يف  ّ لكنه يشجع عىل تقبيل ،ّ يرفض أن نقبل يده،ً
ً وكان يكني معظم تالمذته صغارا وكبارا بكنية أو اسم أحد الصحابة ،أيدي العلامء العاملني ً ّ

 وكان يبتسم ويبش ، وينادهيم بالكنية من باب التكريم،بام يتالءم وشخصية األخ وهوايته
 - ًأحيانا - ً وقد ساعد كثريا من طالبه الذين ضاقت هبم، من طالبهعند استقبال أي واحد

 ن ومل يك، ويشبع حاجتهم، فمن دكانه يف حي الرشقية كان يساعد بعض طلبة العلم،السبل
ّ ومتيز باخلط اجلميل البديع فكان ،ّيرىض ألي واحد من طالبه أو معارفه أن يمد يده إىل أحد

 وما زلت أذكر ،بكتابة أسامئهم بخط مجيل عىل دفاترهمُيدخل الرسور عىل نفوس طالبه 
 كام كتب لألخ غالب املرصي عىل دفرت فيه ،خطه الرائع هذا عىل دفرت كنت قد خصصته للفقه

 .)٢( ما زال األستاذ غالب حيتفظ به»مذكرات أدبية« بعض القصائد بعنوان 
عندما كنت يف الصف « :ً مدى عناية الشيخ بطالبه قائال عن األخ محدو محشووأخربين

 ،ً سوف آيت إليك صباح كل يوم لنقرأ معا: فقال يل، رآين الشيخ غري مهتم بالدراسة،العارش
ًففرحت فرحا شديدا ً وفعال كان الشيخ يأيت دارنا حوايل الساعة العارشة صباحا ويبقى معي ،ً ً

 كان بعد  وبعدها أذهب إىل املدرسة ألن الدوام،حتى أذان الظهر حيث نذهب للصالة
 ومل أسمع منه كلمة ، وبقي عىل هذا احلال مدة من الزمن حتى اطمأن عىل دراستي،الظهر

 .» وقد دامت أربع سنوات،نابية مدة صحبتي له
 والشامئل احلسنة ،ويضيف األستاذ عوض قناين ما رآه يف شيخه من األخالق الفاضلة

                                                
 .١٠جتربتي    ) ١(
 . بترصف١٤ ـ ١٣جتربتي   ) ٢(
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ّ أتقرب فيه إىل اهللا فال بورك هبذا كل يوم تطلع فيه الشمس ال( :كنت أسمع منه قوله« :فيقول
ً لقد كان حريصا عىل الوقت يستشهد دائام باملثل القائل)اليوم الوقت كالسيف إن مل تقطعه ( :ً
ً وكان ورعا جدا ومن شدة ورعه مل يعتل املنرب خلطبة اجلمعة أبدا)قطعك ً مع أنه خطيب  - ً

ًال يقف إماما إال للرضورات ورعا  كام أنه ،وكان يقول هذا مقام األنبياء - ّمفوه مصقع ًَ
 : فيقول للناس، وكان شديد النكري عىل من حيلق حليته وال يرتكها خاصة ممن كرب سنه،ًوخوفا
 اذهب واسرت خدودك املخفتة بسنة ، أما أنت أهيا العجوز فإنك حتلق حليتك،ٌحِرَالشب ف

 يسعى إىل ،ون فؤاده ويسكن، وكان مجيع إخوانه يرتبعون عىل عرش قلبه،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 وأكد - كام يقول األخ عوض القناين –  إذ ذهب إىل أهل زوجتي،تزوجيهم كام فعل معي

 وكان يكره أن تنتهك ، حفظه اهللا ورعاه، وساعدين عىل توفري املهر هلم،خطوبتي منهم
 فيوم عرسه ترك الذين ينشدون ، أو أن يلجأ الناس إىل عادات مستقبحة مرضة،حرمات اهللا

ًزفونه وتوجه إىل أحد طالبه ليأخذ منه املسدس الذي كان يطلق به الرصاص ابتهاجا وي
ً أينام حل وقف الناس له إجالال واحرتاما، أحتفه اهللا هبذه العلوم بسبب تقواه،بعرس الشيخ ً ّ، 

 ً وهو اآلن يسعد كثريا،وتنخفض األصوات حني حضوره ليسمعوا منه الفوائد والعظات
 ،ً فيتشوقون حزنا عىل انقضائها،لقدماء إليه فيستعيد معهم الذكرياتحني يأيت طالبه ا

ًفيذكرهم بشاي الشيخ ياسني اهلاين الذي كان يصنعه يوميا بعد االنتهاء من الدرس يف دار 
ًإذ كان موسوسا جدا يف غسل  - املفيد هبذه املعلومات - ّ ويعرج عىل وسوسة عوض،املشايخ ً
ّ كام يذكرهم بحدة األخ عبد اهللا كرزون إذ كان ، ختلص منها والشيخ يالحقه حتى،املالبس

 كام يذكرهم بقرصات األخ عبد القادر الريس الشديدة املؤملة سواء ،كالنار املحرقة إذا غضب
ً وأخريا يرتحم عىل حممد العثامن ،ً فرتى جلد املقروص ملتهبا،كانت بيديه أو بقدميه

يطري من شدة وإن تلمسه حتى جيفل  صاحب اإلحساس املرهف الذي ما )الكاش(



٢٥ 

 .)١( وكل ذلك والشيخ يبتسم ويدعو للجميع باخلري والرمحة واهلداية،اضطرابه
 الشيخ عىل دراية كاملة بمن يكون من نصيبه كأن:  إن قلتأبتعد عن احلقيقة  الولعيل

 ً إذ أذكر أن أحدا من اإلخوان،من طالب العلم وبمن يكون من نصيب غريه من املشايخ
 حبذا لو ذهب إىل ، إنه ليس من نصيبي:حرض إىل دار املشايخ وبعد مدة سمعت الشيخ يقول

 ً وفعال ذهب هذا األخ إىل الشيخ حممود وبقي عنده،الشيخ حممود الشقفة فهو من نصيبه
 . وفقه اهللا ورعاه،ً وما زال حمسوبا عليهوصار من مجلة طالبه

 لفت انتباهه ذلك اإليامن القوي الذي أما تلميذه الفاضل الدكتور مرهف سقا فقد
 إن شخصية الشيخ فيها من : فأثمر عن هذه األخالق العالية قال،يسكن سويداء قلب الشيخ

 فلم ،االستقرار النفيس والرضا العميق والتسليم ما جعل الشيخ يستوي عنده املدح والذم
 ومل يكن من الذين يغضبون ،حيكن من الذين ينجرون وراء مادحيهم باالهتامم واملبادلة باملدي

ً عىل العكس فإين أعتقد أنك لو جلست أمامه مادحا ،ألنفسهم ويقابلون الذم بالذم أو الشتم
ً لقد كان بحق كام قال اجلنيد معرفا ،ً وبقدر ذاته شيئا،الساعات ما زاد ذلك يف قناعته بنفسه ّ

 .»...هو أن يستوي لديك املديح والذم« :اإلخالص
مرهف سقا أثر هذا اإليامن العميق يف نظرة الشيخ إىل أحوال هذه األمة ّوبني األخ 

 مع كثرة األخبار املحبطة والتي ال ،ويتجىل هذا االستقرار اإليامين يف نظرته حلال األمة« :قال
 ال ،ال يمكن هلذه احلال أن تبقى عىل ما هي عليه( : فقد سمعته مرات كثرية يقول،تبرش بخري

 وما حيصل اليوم إنام هو خماض والدة اخلري ،طأ مهام طال ألنه خالف القاعدةبد أن يتغري اخل
 .) وال بد أن يأيت اليوم الذي يرفع فيه علم اإلسالم عىل سقف الفاتيكان بإذن اهللا،واإلسالم

وأذكر مرة أين اتفقت مع أحد اإلخوة املشتغلني بالدعوة والتبليغ وقد كان يف سفر 
                                                

 .٥ ـ ٤ ـ ٣من ذكريايت مع الشيخ   ) ١(
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 يأيت لزيارة الشيخ وحيدثه باألخبار السارة عن أحوال املسلمني  اتفقت معه أن،ألجل ذلك
 وكنت أقصد بذلك أن أخفف عىل الشيخ ،التي شاهدوها يف سفرهم وال نسمعها إال منهم

 وبالفعل أتينا إىل الشيخ يف مكتبه ،من األخبار السيئة وأدخل عىل قلبه الرسور والطمأنينة
 وأخذ صاحبنا حيدثه عن ،فر ألجل الدعوة إىل اهللاّوعرفته بشيخنا وأخربته أنه كان يف س

 ، وأن األمة بخري،أحوال املسلمني ورجوعهم إىل اهللا وأهنم بحاجة فقط إىل من يذكرهم
ً ولست حمبطا ،ًاحلمد هللا أنا لست آيسا من حال األمة( : أتفاجأ بالشيخ يقول،وبعدما انتهى

 بل ، وأن احلق ال بد أن يعود،رتك أمة نبيه وأعلم أن اهللا تعاىل لن ي،ًلذلك وإن كنت منزعجا
 وأخذ يذكر من اآليات واألحاديث التي تبرش )...إن هناك من املبرشات ما هو أكثر مما قلتم

 وال أنكر أين خجلت عىل نفيس ،ملسو هيلع هللا ىلص ووجود اخلري يف أمة سيدنا حممد ،بالنرص وزوال الظلم
 .عندما سمعنا من شيخنا ما كنا نريد أن نسمعه له

ولكن كان شيخنا « :ً إىل رسعة غضبه إذا انتهكت حرمة من حرمات اهللا قائالوأشار
خاصة عندما تنتهك حرمة من  -  حاد املزاج - أمد اهللا يف عمره رسيع الغضب واالنفعال

ً أو يسمع خربا سيئا عن أحوال املسلمني يف العامل،حرمات اهللا ً بل كانت صحته أيضا تسوء ،ً
 . خيطئ بعض الناس يف تطبيق األحكام الرشعيةً وينفعل أيضا عندما،لذلك

 ويقصها عليه ،ًوقد كان بعض اإلخوة ممن يزورون الشيخ دائام يأتيه باألخبار املزعجة
ّ وكنت أرى الشيخ يتلون وجهه عند سامعها ثم ينفعل ويعلق عىل ما سمعه ،بأسلوب مستفز ّ

حدهم بعد خروجنا من عند  حتى إين قلت مرة أل،ًبغضب رمحة باملسلمني واهتامما بشأهنم
 رمحة بالشيخ فهو مصاب ، ومن مواد أخباره، أن خيفف من حدة كالمه:الشيخ حفظه اهللا

 .»بالسكري وقد يؤثر ذلك عليه
ًوبني حفظه اهللا أيضا تواضع الشيخ وبساطته الدالة عىل أخالق العلامء  قال ّ:  
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ًومن أكثر ما يغضبه أيضا القارصون فقهيا« لمون من الفقه إال رشح عبارات  الذين ال يع،ً
 ويريدون ،الكتب الفقهية فقط دون النظر يف روحها وعللها ومقاصدها ومناسبتها لواقعنا
 .ًالتحكم بفتاوى طالب العلم معتربين أنفسهم حراسا للمذهب الشافعي يف مدينة محاة

 نفسه  فلم يكن يرى، وأقصد به غري املتكلف،ومن أخالقه أعزه اهللا التواضع الفطري
 بل ، وال يرىض لنفسه أن يضعها يف مصاف العلامء مع أنه أهل لذلك،ًأكرب شأنا من أحد

 ويسمع لطالب العلم ويبادهلم احلديث يف ، مع أنه امتاز فيه،يغضب إن أحد أثنى عليه بالعلم
 .»الشؤون العلمية وأحوال األمة مهام كان سنهم

لسان املهابة يف « :املداعبة الطريفة قالّوعرج عىل ظرفه وكيف يفّكه جلساءه باملزاح و
 وإذا أردت أن تعرف السكينة فانظر يف مشيه ، تقرأ فيه عزة اإلسالم وقوة اإليامن،وجهه

 طويل التأمل والتفكري أغلب كالمه إن مل أقل كله يف العلم والفقه واملعرفة وشؤون ،وجلوسه
 أذكر مرة أن ، صاحب نكتة وطرافة، بليغ احلجة والبيان، حارض الذهن والدليل،أمته ودينه

ّسائال سأله يف مسألة طالق معلق فقال له  يا شيخي قلت لزوجتي إن ذهبت إىل بيت فالنة :ً
يعني حاطط عينك ( : فقال له الشيخ؟ فامذا عيل أن أفعل، وقد ذهبت، فأنت طالق)جارهتم(

فعال ليربأ من  فرد السائل بان)؟ بدك تتخلص من مرتك مشان تتزوجها،عىل وحدة تانية
 فضحك . واهللا كنت غضبان ومزعوج بس بدي هددها، ال يا شيخي:التهمة بأدب وقال

 وأنه أراد أن هيدئ من ، ففهم السائل أن الشيخ كان يمزح معه،ًالشيخ ومن كان جالسا
ّ ثم حلفه اليمني أنه ال يريد ، ألن الشيوخ الذين سأهلم قالوا له بأن زوجته طالق منه،روعه
َ وأمره أن خيرج كفارة أيامن، واعترب الشيخ ما قاله كاليمني، ومل يقصدهالطالق ُ ويرجع ،َ
  .)١(زوجته

                                                
 .٦ ـ ٥ ـ ٤انظر الشيخ كام عرفته   ) ١(
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ولقد أثار األخ مرهف سقا ذكريايت حني حتدث عن حزن الشيخ وأمله ملا صار إليه 
 ، وسعد قلبي به، واكتحلت عيناي بمرآه،ً فتذكرت أنه حني حرض معتمرا إىل مكة،املسلمون

ادع اللهم اغفر ( : وأفاجأ به يف بداية الشوط األول هيمس يف أذين ويقول،معهبدأنا الطواف 
 اللهم اكشف اهلم والغم عن أمة سيدنا ، اللهم بارك يف أمة سيدنا حممد،ألمة سيدنا حممد

 نسيت أوصابك ، واهللا إنك لرجل عظيم ومن األبرار الصاحلني: فقلت يف نفيس)حممد
 ما هذا احلب ،ملسو هيلع هللا ىلص وفطنت اآلن بأحوال أمة سيدنا حممد ،هاوآالمك وأسقامك التي تعاين من

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصلسيدنا حممد 
 ،نذرت نفيس هللا - كام قال عن نفسه - إنه رجل؟وأين اآلن مثل هذه الريادات

  .)١( والتزام جانب الصدق، ولقول كلمة احلق،وإلعالء كلمة اهللا
ي كل مرة أتصل  فف،والعجيب أن حال هذه األمة ال يغيب عن بال الشيخ مع أمراضه

 ففي ،ًبه هاتفيا ألطمئن عن صحته حيدثني عام يف قلبه من أسى وأمل حلال األمة اإلسالمية
 ولست ،هـ عرص يوم اجلمعة كلمته فإذا به يتأوه ويتأمل١٤٢٤اليوم الرابع من ربيع األول عام 

 ثم ،أدري ما الذي حصل أو حيصل حني متت املكاملة يف صقع من أصقاع العامل اإلسالمي
 :ًأنشدين متفائال

  يــــرى لقلبــــي البشــــوامحل   يــِّبُر هــــــ النصـَاحـــــيا ري
   ريبِابـــــــا أحبـــــبُن رــــم   ىــ اخلزامَحــــري ريــــوانش

 هـ الساعة احلادية عرشة ١٤٢٥ويف مساء اليوم الرابع من شهر رمضان املبارك عام 
 ، أن األمة اإلسالمية هي اآلن يف فرتة خماض وقبل الوالدة يشتد الطلقً أخربين أيضا،ًليال

 ، ولكن مهام تلبدت السامء بالغيوم ال بد يف النهاية من أن يتولد برق ييضء،وتزداد اآلالم

                                                
 .٩املقالة  ) ١(



٢٩ 

 وأضاف لقد سئل الشيخ بدر الدين احلسني ،ومن املستحيل أن تبقى البرشية يف هذا التيه
 واآلن ، لقد انقىض زمنه: فقال]كالقابض عىل اجلمر[ث الذي فيه رمحه اهللا تعاىل عن احلدي

 فانتبه يا بني وكن عىل بصرية ]فتن كقطع الليل املظلم[ينطبق علينا احلديث اآلخر الذي فيه 
 .من أمرك

ًوحني تم غزو العراق تأمل كثريا  نسأل ،إهنا هجمة رشسة عىل املسلمني( :ً قال يل هاتفيا،ّ
ً وتأوه ناطقا باآلية القرآنية ،ملسو هيلع هللا ىلص ويزيل الظلم عن أمة سيدنا حممد ،اهللا أن يكشف اهلم ّ

 .﴾وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا ﴿:الكريمة
 أما تلميذه املفضال عامد زغرات فقد حتدث عن زهد الشيخ وصفاته واصفا إياه بأنه

 وارث حممدي قد ارتوى من رحيق الكتاب العزيز وتغذى بلبان االتباع والعشق املحمدي«
 ، واستنارت بنور اهلدي املحمدي بصريته،حتى اشتد عوده واتسعت للحقيقة آفاق مداركه

 إىل جانب ذلك كان ، ال يبارى وال جيارى يف ميادين العلم واملعرفةً فذاً نحريراًحتى غدا عاملا
قد فرغ  وً فاضالً ومربياً ربانياً فكان بحق عاملا، عن التكلف واملظاهرً بعيداً ورعاً زاهداًعابدا

 وهو إىل ذلك ،قبله من حمبة الدنيا بكل مظاهرها وزخارفها حىل استوى عنده إقباهلا وإدبارها
 وهو الشيخ حممد أديب كلكل قد حباه اهللا من هذا االسم ً وكيف ال يكون أديبا،أديب بارع
 ذو هيبة ، أديب يف كتاباته وأديب يف أخالقه ومعامالته مع الناس من حوله،أوىف نصيب

  .)١(»كينة ووقار، إذا رأيته هبته وإذا تعرفت عليه أحببتهوس
 فقد اشتد ،ًومع كثرة مهومه وغمومه وآالمه ومصائبه تراه راضيا بقضاء اهللا وقدره

 : فقال يل،ً واتصلت به هاتفيا من عامن أدعوه للقدوم من أجل التداوي،ًعليه املرض كثريا
 . واحلمد هللا،جهت إىل خالق السامء فارحتت وتو،فلم أرتح - ُكام أمرنا -  جربت األطباء

                                                
 .١الشيخ،  ) ١(
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 هـ اتصلت ١٤٢٦ ففي الثاين من رمضان عام ،وهو مع مرضه دائم القراءة والكتابة
 وأضاف بأنه . لقد انتهيت اليوم من تأليف كتاب الفقه املبسط قسم البيوع:ًبه هاتفيا فقال يل

 ،كي يناجي الغريب الغريب ل)الغريب(ً ازرعوا يل عىل سطح منزيل وردا يسمى :قال ألهله
 .ويبثه أشواقه

 ال يعيش يف - ً مع خلوته هذه منجمعا عن الناس ألسقامه وأوصابه-  ولكن الشيخ
ّ فقد خصص يومني من كل أسبوع للخروج إىل دكانه ألجل الناس وحل ،برج عاجي
 كام أنه خصص ساعات من كل يوم الستقبال املكاملات ، وإبداء الفتاوى هلم،مشاكلهم

 فأمراضه وأسقامه مل متنعه من قيامه ،هلاتفية التي يود الناس السؤال فيها عن أحكام رشعيةا
 وساعدته ، ومل متنعه من أن يكون عىل علم بام يستجد من أحداث اجتامعية،بواجبه إزاء قومه

خ لرأيته ً وأعتقد لو أن إنسانا غريه ابتيل بام ابتيل به الشي،عىل هذا اإلنتاج العلمي الغزير النافع
 تأبى ، وشكيمته القوية، وروحه السامقة، لكن مهته العالية، أو نزيل مستشفى دائم،قعيد بيته

 أو يقف عىل ، لقد أخربين مرة أن أسفل قدميه يؤملانه كأنه يطأ الشوك،أن يستكني ألمراضه
نا أنتم  يا شيخ: قلت له، احلمد هللا عىل نعمه: لكنه قال، وأن هذا األمل دائم ال يتوقف،مجر

 والظاهر أن الشيخ سعيد الطنطاوي عندنا يف مكة هو مثلك فأمراضه ،تتحملون عن الناس
ً  يا رياض إين أمتثل دائام قول : فضحك ومل يعلق عىل قويل لكنه قال،وأسقامه ال تكاد تفارقه

 :الرواس  رمحه اهللا
  رى دهري وليس يراينَ أُفرصت   ِ جناحهِّري بظلــ من دهُتسرتت
   مكاينَــنْي ما عرفـن مكانـو أي   ْي ما درتــ عنَ األيـامِ تسألفإن

هـ ١٤٢٨يف مكاملة هاتفية يف شهر ربيع األول عام  - حفظه اهللا - ً         أخريا أخربين
 وأضاف أن االبتالء يا ،أنه منذ كان يف السنة الثانية عرشة يسترشف بأنه من أهل االبتالء

 .ارقني واحلمد هللا عىل ذلكرياض بجميع أنواعه مل يف
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 منهج الشيخ يف هذه احلياة
تتضح صفات الشيخ وشخصيته أكثر حني نطلع عىل طريقته ومبادئه يف هذه احلياة 

ّبخط يده بني  - حفظه اهللا -  فقد وقع إيل مقالة قديمة سطرها الشيخ،تلك التي سار عليها
ًلها تيضء جانبا من جوانب  رأيت أن أسجلها بحروفها لع،فيها منهجه يف هذه احلياة

 فلعلها ،تضاف إىل ما ذكرناه من سجاياه احلميدة وخصاله الرفيعة -  رعاه اهللا - شخصيته
ً ونموذجا ،ًلتكون سريته مثاال حيتذى - حفظه اهللا - كلها تربز الصورة الواضحة لشخصه

ّ وسبحان من يرد إل، ويستنري بنورها املريدون، هيتدي به التائهون،يقتفى  .يه األمر كلهَُ
إن هذه احلياة التي : ما نصه »نظريت إىل احلياة ومنهجي فيها« : حتت عنوانقال الشيخ

إين جاعل يف ﴿ نعيشها قد أوجدنا اهللا عز وجل فيها لنقوم بمقتىض اخلالفة اإلهلية يف األرض
 وهو ، وإعامر األرض، بمعنى أن نقوم بمقتىض األوامر واجتناب النواهي﴾األرض خليفة

 .﴾وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴿ ملعني بقوله عز وجلا
ًفالعبادة هي املقصودة أوال ثم إتقاهنا عىل ضوء ما رشع اهللا ثانيا الذي خلق املوت ﴿ ً

 ،والعمل املتقن هو الذي استكملت فيه رشوط الشارع﴾ ًواحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال
ً وصادرا عنه قوال ،ًوكان موزونا بميزانه  ،ً وبمعنى آخر أن يكون مرشوعا بأصله،ًوفعالً

 .مؤدى بوصفه
وبام أن هذه هي مهمة اإلنسان يف مسرية هذه احلياة فقد سخر اهللا عز وجل له سائر 

وسخر لكم ما يف ﴾ ﴿ً مجيعاهو الذي خلق لكم ما يف األرض﴿  وذللها له،املكونات
 فجدير به ،لكون مسخر هلذا العبد وا، فالعبد خملوق هللا﴾منهً مجيعا السموات وما يف األرض

 ، واحلياة مليئة باملحن والشدائد، ال أن يستويل عليه ما خلق له،أن يتعلق بام خلق من أجله
ولنبلونكم بيشء من اخلوف واجلوع ﴿﴾ ونبلوكم باخلري والرش فتنة﴿ والعاقبة للمتقني
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هم مصيبة قالوا إنا ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبرش الصابرين الذين إذا أصابت
 فاهلداية ﴾هللا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون

 ، وتلك لن تنال إال باالستسالم الكامل هللا سبحانه،لن تبلغ غايتها إال بصلوات من اهللا ورمحة
ف معدنه بيشء من  وينكش،واالستسالم الكامل ال بد له من املحنة واالبتالء لتتبني حقيقته

 فكيف حيصل املؤمن عىل هذا اخلري ،اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات
 . ويثبت الربهان، ويقيم الدليل،العميم إذا مل يقدم الثمن

 ، فمنهم املخلص الصادق،والناس يف هذه احلياة متفاوتون يف عالقاهتم االجتامعية
ّومنهم الدعي الكاذب املتحني لفر ص األغراض الشخصية واملنافع الذاتية لينتهزها وحيصل ّ

 ، وخرب إخوانه، والعاقل من عرف زمانه،ّ وينقض عىل فريسته مهام كلفه من ثمن،عليها
 . والكاذب املخادع فأعرض عنه،ّوعرف الصادق املستقيم فتمسك به

َمتسك إن ظفرت   ُ يف الدنيا قليلَّرــــإن احلـــف   ٍّرُ حِلـــ بذيّ
 وطوبى ملن شغله ، ومل جيده حيث هناه،السعيد السعيد من مل يفقده ربه حيث أمرهو

 ،ّ وعبادة حية، عقيدة راسخة: إن أساس العبادة: وصفوة القول،عيبه عن عيوب الناس
 وتعلق به سبحانه وتعاىل وبأنبيائه ورسله ، وذكر هللا سبحانه، وسلوك طيب،وأخالق كريمة

ّ وال يرجون أحد إال ربه،احلق وتواص بالصرب وتواص ب،وأصفيائه من خلقه َ ُ ّ وال خيافن إال ،َْ
 . وال يعتمد إال عىل اهللا مواله ثم عىل جهده،ذنبه

 الذي هو إدراك اليشء عىل ما هو :أما منهجي يف هذه احلياة فهو العلم بمعناه الصحيح
 واحلكم عىل ،طه فكل يشء ينبغي أن خيضع هلذا املنهاج بكل قواعده وضواب،عليه يف الواقع

ًاألشياء هو التصور أوال ثم احلكم ثانيا ً  ألن القاعدة العلمية تنص عىل أن حكمك عىل ،ّ
 ،ً ثم إطالق احلكم ثانياً، بمعنى أن التصور أي العلم باليشء أوال،ّاليشء فرع عن تصوره

ستوعب ًفكل بحث أو نظام أو شخص إذا أردنا معرفة حقيقته فام علينا إال أن نبحث أوال ون
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 ، ثم نصدر احلكم بعد ذلك،الدراسة وفق املوازين العلمية املقررة ومناهجها وضوابطها
 وإال فنحن ، أو أفكار مستقرة يف الذهن،ولكن برشط أن ال تكون هناك خلفيات مسبقة

ً وليس هذا مما يسمى منهجا علميا، ونستطلع حقيقة ما نحن عليه يف ذاتنا،نفتش عن هويتنا ً. 
 ثم الدراسة أي ً،ريغ الذهن من األفكار املسبقة واخللفيات املوجودة أوالفالواجب تف

 .ً ثم إصدار احلكم ثالثا،ًالعلم طبق املوازين والقواعد والضوابط ثانيا
ام حيدث اآلن من بَولو أن الفرق واجلامعات وأصحاب الدعوات املتباينة ـ خاصة 

ملنهج ملا وجدنا تلك االختالفات مستجدات العلوم واملعارف واألنظمة ـ خضعت هلذا ا
 ، واملنهج القويم، ولوجد الناس أنفسهم عىل الرصاط املستقيم،والرصاعات الفكرية
 وحينام يبتعدون عن هذا ، ولكان اجلميع عىل رسر املحبة متقابلني،ولضاقت شقة اخلالف

 ويريد أن ، ألن كل فريق ينترص ألهوائه، وتتسع شقة اخلالف،املنهج يشتد الرصاع والنزاع
 )أنا( والسبب يف ذلك كله هو الزهو والعجب بكلمة ،يقنع اآلخرين بأنه وحده عىل الصواب

ًتلك الكلمة اإلبليسية التي جعلت من إبليس مرجوما ملعونا  فهي منهجه ودستوره يف هذه ،ً
جود  أما حينام تنمحي هذه الكلمة من النفس ومل يعد هلا و،احلياة هو ومن شايعه واقتفى أثره

 وهبذا ،فحينها يسود احلب والوئام وتلتقي العلوم واملعارف والدراسات عىل كلمة سواء
 .» واحلمد هللا رب العاملني،القدر كفاية

 ، ومن منهجي أنني أمتثل أبيات السيد اجلرجاين:ًوأضاف قائال يف موضع آخر
 : وهي دستور لكل طالب علم،وأتصورها قائمة يف ذهني
  حجامَ الذل أِفًوا رجال عن موقَرأ وإنمــا            ٌاضـــيقولون يل فيك انقب

  اكرمُ النفس أُن أكرمته عزةـــوم    عندهمَانـه  من داناهم َرى الناسَأ
  أرضاه منعمـا  ُالقيت  ْنـَ مُّال كلو   ـزينــيستفـ  الح يل ٍرقــــ بُّوما كل

  ره متندمــــــاــي إثـ كفُبـــــأقل   ْمل أبت  ُي األمـــرــــــوإين إذا فاتن
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  مــاَّلُرته يل سـ صيٌعـــــدا طمـــب    العلم إن كــــان كلامَّ حقِومل أقض
  مــاَّ الظُ احلر حتتملَن نفســـولك   رىَد أــ قــلت قٌإذا قيل هذا منهل

ُألخدم من القيت لكن ألخدمــا   يـ يف خدمة العلم مهجتْومل أبتذل ِ  
   كان أحزمــاِإذن فاتباع اجلهل   ه ذلـــةــــًشقى به غرسا وأجنيأأ

  امِّظُعَولو عظموه يف النفوس ل   وه صاهنمـ العلم صانَولو أن أهل
   حتى جتهمـاِحمياه باألطامع   واـــ فدنسَولكن أهانوه فهـــان

 :وكذلك ما قاله الشافعي رمحه اهللا تعاىل
   قرباُمَعـدُ لست أُّوإن مت   وتا قُمَعدُ لست أُأنا إن عشت
   كفراَ حر ترى املذلةُنفس    امللوك ونفيسُمهتي مهــة

 سواء عىل الصعيد ،ومن منهجي يف هذه احلياة احلذر والوقاية من كل ما يريب
ً واختذت لنفسها صورا ، ألنه قد كثرت حروف اجلر يف هذا الزمن،الفكري أو الشخيص
ًوأشكاال وألوانا زاهي  . فليحذر كل منا أن يكون هو االسم املجرور،ة براقة مغريةً

 .» وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، وكثرت النكرات،ّلقد قلت املعارف
 :ًإنني أمتثل دائام قول سيدي أمحد الرفاعي ريض اهللا عنه وعنا به« :وقال
  ِ مريبَ اهللا غريَإذا كنت عند   ٍ أبايل من رماين بريبةُولست

ٍفام رضين واش   ًإذا كان رسي عند ريب منزها   ِ أتى بعجيبّ
ًوكثريا ما كنت أردد أبياتا لألمري أسامة بن منقذ ذكرها سيدي أبو اهلدى الصيادي يف  ً

  :كتابه صوت اهلزار
َوما أشكو تلون ُ شكيتْتَدَجَولو أ    وديِ أهـلّ   ُهم شكوتّ

  ُم فيمن رجوترجوهَفام أ    منهمُ عتاهبم ويئستُللتِم
ْإذا أدمت   ُ عىل هواهم وانطويتُكظمت   ُ قواصمهم فؤاديْ
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  ُ وال رأيتُكأين ما سمعت    املحياَوجئت إليهم طلق
ًجتنوا يل ذنوبا ما جنتها ُيداي وال أمرت وال هنيت   ّ ُْ ْ  

ُكام قد أضمروه وال نويت   ً غدراُوال واهللا ما أضمرت ْ  
ُصحيفة ما جنوه وما جنيت   و احلرش موعدنا وتبدَويوم ْ ْ َ  

ُفويل للخصوم إذا ادعيت    بينهم ريب وبينيُسيحكم ْ ّ)١(    
 فائدهتا واضحة ، طرزها الشيخ حول احلياةأخرى مفيدة مقاالت ًوقد وقع إيل أخريا

  : قال ـ حفظه اهللا ـ،ومراميها نافعة وأسلوهبا رائق ومبناها سامق
 :بعيد حتت عنوانوهذه مقالة كتبتها منذ زمن « 

 )آمال عزيزة املنال(
 :ًاحلمد هللا وصالة وسالما عىل سيدنا حممد رسول اهللا وآله وصحبه وبعد

 إن األماين : فأجبت،فقد سئلت مرة عام إذا كان يل أمنيات يف هذه احلياة من هذه احلياة
وعىل  - ري وتتمثل يف نظ، متشعبة األطراف، متعددة اجلوانب،يف هذه احلياة كثرية وعزيزة

 . واألصحاب، والكتب، واألوالد، والزوجة، واملسكن، املال:بالنسبة إيل يف - األغلب

 املــــال
يتمكن املرء  - ربام -  و به، وعليه مدار نامئها وارتقائها،املال هو عصب احلياة وروحها

ن  وخاصة يف زمن متكنت املادة م،من اكتساب السعادة اجلسمية والنفسية واالجتامعية
 وأصبحت وحدة املقياس وامليزان ، واستولت عىل كل يشء، وتغلغلت يف الرؤوس،النفوس

 فمن كان ذا مال تبوأ مكان ، واحلكم الفاصل يف كثري من األمور،التي يقاس هبا ويوزن
 وإذا نطق ،ً وإذا حرض متثل له الناس قياما، واهنالت عليه ألقاب التبجيل واالحرتام،الصدارة

                                                
 . ١٤املقالة  ) ١(
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 وما سمع ً، وإذا حدث وأخرب فقوله مصدق وخربه موثق وما نطق حماال،انأصغت له اآلذ
 . وإن شفع فال ترد له شفاعة،ال ال:ًمن أحد اعرتاضا بقول
   الكالم فقاالَشفتاه أنواع   ْ درمهني تعلمتُمن كان يملك

  ورأيته بني الورى خمتاال    اإلخوان واستمعوا لهَوتقدم
   حاالَه يف الناس أسوأَلوجدت   اه التي يزهو هبُلوال درامه

  قالوا صدقت وما نطقت حماال    باخلطاَإن الغني إذا تكلم
   وأبطلوا ما قاالَقالوا كذبت   ً إذا تكلم صادقاُأما الفقري
   وجالالً مهابةَتكسو الرجال    يف املواطن كلهاَإن الدراهم

  د قتاالوهي السالح ملن أرا   فهي اللسان ملن أراد فصاحة
*   *   * 

  اَ دونه أبواهبُغلقُوالناس ت    يشء ضدهّ وكلُيميش الفقري
  اَ ال يرى أسباهبَويرى العداوة    وذاك هيينهُهذا يؤنبه
  اَ أنياهبْ عليه وكرشتْنبحت   ً إذا رأته عابراُحتى الكالب

ً يوما غنيا مقبالْوإذا رأت ً   اَ أذناهبْ له وحركتْخضعت   ً
ً وخوفا من االنزالق يف مزالق الذلة والنفاق التي تسببها ،ًا عىل الدين واملروءةوحفاظ

ًاحلاجة أحيانا كنت أمتنى املال الوفري املكتسب عن طريق عمل حر رشيف مستقل به لنفيس ال 
ّ لئال أحتاج إىل لئيم دينء النفس أو إىل منان يمن عيل ، وال يشاركني فيه غريي،منة فيه ألحد

ّ لنقل الصخر من قمم اجلبال أخف عيل من منن الرجال:ً وقديام قالوا،و بلسان مقالهبحاله أ َ، 
 :وألين من الصنف الذي قال فيه الشافعي رمحه اهللا

   كفراَ ترى املذلةٍّرُ حُنفس    ونفيسِ امللوكُمهتي مهة
واملسكن املال (وأشار الشيخ يف موضع آخر إىل نظرته إىل احلياة وإىل أركاهنا الثالثة 

 : وما يتبع ذلك فقال)والزوجة
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 املســـــكن
 وتسكن فيه نفسه ،هُّ وتضمه جدرانه وتكن،هو املحل الذي يأوي إليه اإلنسان

 ويتخلص من ، وهو حمل الراحة واالستجامم واهلدوء حيث يبتعد فيه عن اخللق،وتطمئن
 : وكانت أمنيتي فيه،أعباء احلياة وتكاليفها ومستلزماهتا وصخبها

 تظلله أشجار ، مسحة أندلسيةا ذ، متعدد الغرف، الفناءَ واسع، البنيانَّن يكون قويأ
 وعىل حواف جدرانه أحواض تتفتح فيها الورود ،ادَّالليمون والربتقال  والنارنج والكب

 وتتوسطه بركة ذات ، ويفوح بني جوانبه شذى القرنفل والياسمني والنرسين،والرياحني
 ، وترسح فيها سمكات ملونة،ً وينعكس منكرسا كالزجاج،ء كاملهاةنافورة يصعد فيها املا

 وحتف به ، وتتشابك فيها أنوار املصابيح املتعددة األلوان،وتظللها عرائش األعناب املتنوعة
 وتتغنى عليه الطيور بأعذب ، حتمل من كل فاكهة زوجان،من خارجه أشجار وارفة الظالل

 وأن يكون هذا املسكن ،ائعة ليست من وضع اإلنسان فيتألف من ذلك سيمفونية ر،األحلان
 ويف جواره ينبوع ماء جيري ، وتلفه شمس األصيل،يف رأس ربوة هتب عليه نسائم الصبا

ًمنحدرا رقراقا عىل صخور ناصعة البياض كأهنا العقد املنظوم يف صدر فتاة ناعس هيفاء  كل ،ً
 وتتوشى ببدائع ، وشقائق النعامن،ذلك وسط مروج خرضاء يتاموج فيها النرجس واألقحوان

 .الزهور املختلفة األلوان

 الزوجــــــــة
 وحمط املودة والرمحة التي ، واملكمل الذايت للجانب اإلنساين،هي السكن النفيس

 ، وسلكها يف الروحني حيث تزاوجا ومتازجا فهام واحد يف صورة اثنني،أودعها اهللا يف القلبني
 وكانت أمنيتي فيها أن ﴾لباس لكم وأنتم لباس هلن هن  ﴿وإنسان مركب من شخصني

 قد أسبغ عليها اإليامن السلوكي ، مؤمنة صادقة اإليامن،تكون فتاة مكتملة فتوة وأنوثة وهباء
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 وأرومات ، سليلة أعراق طاهرة،ً فأضحت نورا عىل نور،هالة قدسية منسوجة من النور
 ً،قوام كغصن رطب هيزه النسيم يمنة وشامال معتدلة ال، هيفاء غيداء ميساء مليس،رشيفة عالية

 شقراء مجيلة ، يكاد مسيل املاء خيدش جلدها من رقة اجللد،ِدْبُّحتاكي نعومة احلرير ولني الز
 كأن الشمس قد اختذت فيه ، ذات وجه حياكي البدر يف متامه،كأهنا عجنت بالورد والياسمني

 وأشعة ، ناعم يزري بقصاصات الذهب يتوجها شعر، ومبسم ميضء،ُ فواترٌ وأجفان،ًمسارا
ً إن تكلمت جتسد الكالم ياقوتا ودرا،الشمس يف وقت األصيل ً وال جتد يف قاموسها هجرا ،ً

 قد محل ، فغصنها بامء الشباب ذو جريان، ريانة األعطاف من ماء الشباب،ًمن القول أو نكرا
ًأزهارا وثامرا متعددة األلوان تعاىل غارس « غصن واحد فالورد والتفاح والرمان يف ،ً

 .»البستان
 تثري كوامن الوجد ، قارصة الطرف عام سوى زوجها،ودود بسالئقها وأخالقها

 وكل أمنياهتا ،روب بشكلها ودهلا وحتببها لزوجهاَ ع،والشوق بتلطف وغنج وخفر ودالل
ا  وتبتهج هب، فهي الزوجة التي يأنس هبا القلب ويرتاح للقياها،أن متحو هواها يف هواه
 ، وذكاء حاد، وبصرية أخاذة، ويتوج ذلك كله ويزينه علم نافع،النفس إذا طالعت حمياها

 مجال العلم ، هذا هو اجلامل احلق، ومشاركة يف كل باب،وإملام بكل فن من ثقافة عالية
 ، هيفاء ناعمة،اللهم اكتب يل الزواج من فتاة مؤمنة( وهي املعنية هبذا الدعاء ،واألدب

 مع العافية يف ، تؤنس القلب وتبهج النفس، متعلمة، ودود لعوب عروب،شقراء مجيلة
  .)ديني ودنياي وعاقبة أمري

 األوالد
 ولن يكونوا ، وقرة عني هلام، وامتداد لوجود األبوين،هم زينة احلياة الدنيا وهبجتها

 وشعلة ،كذلك إال إذا كانوا عىل مستوى رفيع من الرتبية وحسن السلوك وكامل األدب
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 وحجر ، حييط ذلك بر وإحسان ورمحة بمن كانا سببا يف وجودهم،اءة يف العلم واملعرفةوض
 وأن يكونوا ضمن عدد حمدود ثالثة أو أربعة عىل أبعد حد ،األساس يف سعادهتم وبناء جمدهم

 وألن النوعية أفضل من الكمية ، ألن قلة العيال أحد اليسارين يف هذا الزمان،من بنني وبنات
 .انعند الربه

 الكتـــــــب
 وحدائق العلوم وبساتني ،الكتب وما أدراك ما الكتب إهنا مفاتيح الكنوز واملعرفة

 ، فهي حياة القلوب، يقتطف منها ما لذ وطاب، وقطوفها دانية، أزهارها فواحة،احلكمة
 وهي ، واملسلية يف الوحشة، وهي األنيس يف الوحدة، وغذاء العقول،وصفاء األرواح

 ، وبعض الكتب يذاق، من الكتب أصدقاء أوفياء،تي يرتقي عليها الصاعدوناملصاعد ال
 وبعضها سم زعاف والكتاب احلسن أحسن ، وبعضها يمضغ وهيضم،وبعضها يزدرد

 . وال تبىل مودته، ال تتغري صداقته،األصدقاء
ًدقا وكذاباُ صَ اإلخـوانُجتد    كمـاِ عىل النقدَجتد الكتب ُ  

   يف الصحـب والكتب اللباباْوادخر   ـــــــارهفتخريها كام ختتــــ
   يبغيك الصواباِبْت الُكُورشيد    يبغيك التقىِ اإلخوانُصالح

 ،وأمنيتي يف ذلك أن تكون يل غرفة واسعة منعزلة يف أطراف املسكن الذي ذكرته
 آوي إليها متى شئت ، ترتصف جدراهنا بكتب أحسنت اختيارها،ًمهيأة إنارة وتكييفا

 وأرسح يف ، وأعكف عىل استنطاقها، دون أن أنغص بصخب أو ضجر،كيف شئتو
ً وأغوص يف بحارها حماوال التقاط دررها وآللئها ،ّ وأعيش مع كتاهبا ومؤلفيها،رياضها

 وأقيد ما ،ّ وأدون ما حال يل تدوينه من أحكامها وحكمها، والعثور عىل حتفها،ومرجاهنا
 وأبثها شكواي ونجواي لعلها تسمع ، وظبائهاخشيت أن يتفلت أو يرشد من مهاهتا

 .شكواي ونجواي
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 ابـاألصح
 وصفاء ونقاء ،ًوكم كنت أمتنى أن أسعد بأصحاب من الطبقة العليا إيامنا وتقوى

ً وعلام ومعرفة وإخالصا ووفاء وفناء،ًوطهرا  )أنا(ً قد اندمج كل منا باآلخر اندماجا حما الـ ،ً
 : ويرحم اهللا من قال)يا أنا(وأضحى كل منا ينادي اآلخـر بـ 

  ً مغموما لغـميَأراه الدهر    أيب وأميُهْ يل مل يلــدٌخَأ
   مهيَويأخذ عند مهي شطر    حنيَّيقاسمني سـروري كل

  ًإذا لفديته بــدمي وحلمي    من أألصحاب يفدىٌفلو أحد
 :وكام قال أبو متام

   جوابهَّ ردُلم كان احلُوجهلت    يل بإنسان إذا أغضبتـــهْنَم
   من آدابــهُأخالقه وسكرت   وإذا طربت إىل املدام رشبت من
  وبسمعه ولعله أدرى بـــه   فرتاه يصغي للحديث بقلبـــه

 :ولكن كام قال القائل
ِ اختباري صاحبا بعد صاحبُوطول   وزهدين يف الناس معرفتي هبم ً  
ًفلم ترين األيام خال تســرين   ِساءين يف العواقـــبمباديه إال    ُ
  ِمن الدهر إال كان إحدى النوائـب   ٍوال كنت أرجوه لدفع ملمــة

 فهم باقون وعىل ،ولكن الصادقني املخلصني ال خيلو منهم زمان وال يفقدهم املكان
 فهم يؤثرون عىل ، لقد أرشبت قلوهبم معنى احلب الصايف من الشوائب،العهد قائمون

 .صاصةأنفسهم ولو كان هبم خ
َمتسك إن ظفرت    يف الدنيا قليلَّفإن احلر    حرِ بذيلّ

 السيـــــــاج
وهذه األماين لن ينعم اإلنسان أو يتمتع هبا عىل النحو املطلوب إال إذا أحيطت بسياج 
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 وال ، وهيئ هلا جو طاهر نقي ال يعكر صفوه ظلم وإرهاق،من األمن العام الشامل والدائم
 وصحة ال ينغصها مرض وال ،ل وإيذاء وإزعاج أو مهوم وأحزانيلبد سامءه تسلط وتطاو

 فكأنام ، عنده قوت يومه، معاىف يف بدنه،ًمن أصبح آمنا يف رسبه [:ملسو هيلع هللا ىلص قال ،ينخر فيها داء
 .وهل الدنيا إال أمن وعافية وكفاية] حيزت له الدنيا بحذافريها

  ِيم ولئٍ من ظالــمْبأرض خلت   ٌ لنفيس واألماين عزيـزةْنَأال م
  ِ زعزع ونسيـــمٍ رياحِّمهب   ٍ عىل رأس ربوةْيدتُوصومعة ش

ِكدر عىل صدر   ٍ مسلسلٍ مــاءُومن خلفها ينبوع   ِ الصخور نظيمّ
ٍفأهال به من زائر   ًفإن زارين فيها الـردى متخشعا   ِ ومقيـــمً

 ســــــــؤال
ت لك يف هذه احلياة  وجتسد؟ هل حتققت لك هذه األماين:ّوهنا أشار حمدثي وسأل

 ؟تلك املعاين
  ؟ أم أهنا باقية يف عامل اخليال ترسح يف عاملها مع بنات األفكار؟فكانت حقيقة
 :اجلـــــــواب

 ولكن رسعان ما تلبدت السامء ،ربام كانت تلك األجواء مهيأة لنيل اليسري اليسري منها
ّ وتدخل فضويل منان بترصف ،ّ واكفهر اجلو وزجمر،بالغيوم غري مقصود يف احلؤول بيني وبني ّ

ً فضل ترصفه وساء سعيه وهو حيسب أنه قد أحسن صنعا،هاتيك األماين واآلمال  وهكذا ،ّ
 وساعده عىل ذلك ظروف ،األمحق اجلاهل املعتد بنفسه واملتعصب برأيه يريد أن ينفعك فيرضك

 وتوالت اآلالم وأخذت ،ًبا والربق أضحى خل،ً وأقدار مهيأة فإذا األماين قد انقلبت رسابا،قاهرة
 . وسبق السيف العذل، وفات األوان، ولكن بعد أن سبق الركب،تتولد من جديد اآلمال

  ُ بام ال تشتهي السفنُجتري الرياح    يدركهُ ما يتمنى املرءُّما كل
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 ختــــــــــام
فإن  ، ولن ينقطع األمل إال بانتهاء األجل،وعىل كل ففي احلياة متسع لتجديد اآلمل

 وجناته ، ولنعم دار املتقني، وإال فالدار اآلخرة خري وأبقى،حتقق أو بعض مما فات فذاك
 ، قد حتققت آماهلم، فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وهم فيها خالدون،أعدت للصاحلني

 .]ال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برشما ال عني رأت و[وانمحت آالمهم بـ 
ويزفون ﴾ سالم عليكم طبتم  ﴿من كل باب حييوهنم بتحيةتدخل عليهم املالئكة 

 وهو سبحانه ، وحسن الظن باهللا تعاىل مطلوب ومرغوب﴾فنعم عقبى الدار  ﴿إليهم بشـارة
﴾ ولآلخرة خري لك من األوىل ولسوف يعطيك ربك فرتىض ﴿،عند حسن ظن عبده به
     .)١(»واحلمد هللا رب العاملني

 وعىل العموم فهو من األخيار ،رة من بحر شامئله وقط،هذا غيض من فيض حماسنه
 ، ومنح إهلية، فهي عطاءات ربانية، وأكثر مما ذكرت، فأوصافه فوق ما وصفت،األبرار

 وإين لعىل اعتقاد بأن فضائله ومآثره ال تفي هبا لغتي وال ، واملنهج حممدي،فالسلوك أمحدي
 أمتنى من القارئ أن ينظر يف منهجه  وكم، إذ مل أر فضيلة ليس له منها نصيب،يسعها كتايب

ًالرتبوي والتعليمي الذي عقدنا له فصال خاصا ف  ،ام ذكرناه هنا وهناك تكتمل الصورة أكثربً
ًويبدو القمر أكثر نورا ومجاال  :ّ وال تنس أخي قول اجليالين رمحه اهللا،ً

  وإال فيل من بعد ذاك بدائع   وإين عىل مقدار فهمك واضع

 ونحن عىل اعتقاد بأن الكريم إذا واجهك بفضله فال راد ، الكثري دليلوإن القليل عىل
 : وغاية األمر كام قال الشاعر،حلكمه

  ُِرصْقَ ومل تْلُطَفلم ت    العالَألبسه اهللا ثياب
     . ونفع بعلومه ومعارفه،ّ وأقر عينه،أسبغ اهللا عليه النعم

                                                
 .١٠اللمحة  ) ١(



٤٣ 

 
 

 
 

 )وأساتذته وقراءاتهشيوخه (
 والبيئة العلمية الراقية يف مدينة متور بالعلم ،حبا اهللا الشيخ الذكاء اللامح واهلمة العالية

إىل ما يتمتع به ابنها من قدرات عقلية  -  رمحها اهللا تعاىل -  لقد انتبهت والدته،والعلامء
 ،م قراءة حمكمة جمودة فحفظ القرآن الكري،)الشيخة زهرة(ُ فدفعت به إىل كتـّاب ،متميزة

رعايته حني سجلته يف املدرسة املحمدية الرشعية  - بوأها اهللا دار كرامته - وتابعت والدته
ّ فأخذ ينهل من العلوم الرشعية واللغوية ما يعد لبنات متينة وأدوات مكينة ليسري ،واللغوية

ً عاملا مربزا لقد شاءت العناية اإلهلية أن يكون هذا الرجل،يف طريق البحث العلمي  فهيأت ،ً
ٌكثر والعلامء ، وها هي حلقات العلم منترشة يف املساجد،له األسباب وسهلت له الصعاب ُ ُ، 

 إذ راح ، وهذا الذي حصل للشيخ،ًوالفقر حممود إن كان باعثا لصاحبه إىل السري نحو املعايل
ً فكان أحيانا يطلب ،تشجعه - رمحها اهللا -   وكانت أمه،يقرأ بنهم وشغف كل ما يقع بني يديه

ولكن هذه القراءة العامة للكتب دون مرشد  )١(ٍمنها أن تستدين له ثمن كتاب ما يريد رشاءه
ّ لذلك كان يرغب لو أن شيخا وجهه وأرشده،كانت تؤمله  لو عادت يب األيام : فكان يقول،ً

                                                
 .١من ذكريايت  ) ١(
 



٤٤ 

 .)١(دةإىل سني الشباب لكنت قد جتاوزت أشياء كثرية قد ضيعت فيها أوقايت من غري فائ
إىل جانب هنمه يف قراءة الكتب انطلق حلضور الدروس العلمية وهو يف سن مبكرة 
ينهل من معني العلامء من أمثال الشيخ حممود الشقفة والشيخ عرايب عدي والشيخ أمحد سليم 
املراد رمحهم اهللا تعاىل وغريهم من شيوخ البلدة الذين كانوا يعمرون مساجدها بالدروس 

 - ُوهو بعد صغري - ّ فحصل الشيخ من ذلك كله ثروة علمية غنية،وية املتنوعةالرشعية واللغ
ما لبث أن ظهرت آثارها حني كان يقف بعد أداء بعض الصلوات ليعظ الناس أو ينبه عىل 

 ومما رواه عن هذه املرحلة أنه وقف أول مرة يف اجلامع الرشقي بعد صالة ،غلط رشعي
 لكنه ، فارجتفت رجاله لرهبة املوقف،ية واملواعظاجلمعة ليلقي بعض النصائح الرشع

 - ِ والظاهر أن صغر سنه جعل بعض كبار السن،استطاع أن يتجاوز هذا املوقف وتابع حديثه
 ففي إحدى املرات أمسك به واحد منهم ودفعه ،ينزعجون من وقفاته هذه - من جهلهم

 الناشئ استنكروا هذا  لكن احلارضين ممن أحبوا هذا الغالم،ًبعيدا عن مكان وقوفه
 وأحسب أن هذه الوقفات ،ً وما زادته هذه الترصفات إال صالبة وقوة وتصميام،)٢(الترصف

ّكانت البذرة األوىل اجليدة النافعة التي ولدت عند الشيخ امللكة العلمية املستقلة التي جعلته 
ء سواء أكانت من العوام  فلذا ترى كتبه مليئة بكشف األخطا،ًفيام بعد ال يامري أحدا يف العلم

ّ وترى آثار هذا االستقالل العلمي يف حتريه ،أم من الذين يرسعون يف الفتوى فتنزلق أقدامهم
 .)٣(الوصول إىل احلكم الرشعي الذي قوي دليله

ومهام يكن من أمر فقد سار الشيخ عىل هذا املنهج يف القراءة والتحصيل وحضور 
 وأسبابه وتوضحت أمامه سبل ،أدوات البحث العلمياملجالس العلمية حتى اكتملت عنده 
                                                

 .٢من ذكريايت  ) ١(
 .٥   ومن ذكريايت٢٤جتربتي  ) ٢(
 .)منهجه العلمي(انظر  ) ٣(



٤٥ 

ً فام إن بلغ عرشين عاما حتى عقد دروسا،املعرفة  وبدأت ينابيع علمه ،وصار له طالب )١(ً
 وهو يف طلبه العلوم الرشعية ، وانترش أمره بني طالب العلم وعلامء البلدة،تفيض وتسقي

 فقد ذكر حفظه اهللا يف ،ية باجلانب الروحي والعنا،واللغوية مل يغفل عن تزكية النفس وهتذيبها
 وارتياد جمالسه ،منذ سن مبكرة متعلق بذكر اهللا تبارك وتعاىل« : أنه)تنبيه الفكر(مقدمة كتابه 

ً ال أنقطع عنها غالبا أذكر كام يذكر أهل تلك احللقات وألفظ كام يلفظون ،والتنعم يف رياضه
 .)٢(»ّوأحترك كام يتحركون
 أن أخذ  إىل  وانتهى أمره،ًرأ كثريا من الكتب التي تتعلق بالتصوفوقد رأينا أنه ق

وهو شيخ الشيخ حممود  - الطريقة الرفاعية من فضيلة الشيخ عبد الرمحن السبسبي الرفاعي
 كام أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ رشيد الراشد التاذيف ،- ًالشقفة أيضا يف الطريقة

ج السادة الرفاعية والقادرية والشاذلية والنقشبندية اخلالية ّ ورصح بأنه أحب منه،)٣(احللبي
 مع تقديره وحبه ،من األوهام واخلرافات والدجل والشعوذة واالنحراف عن قواعد الرشع

ًلكل من انتسب إىل طريق معترب من طرق الصوفية رضوان اهللا عليهم إذا كان منضبطا بقواعد 
ًالرشع حاال وقاال  ً)٤(. 

وغلب عيل حب االنفراد « : قال،حبه للخلوة -  كام ذكرنا - خومن صفات الشي
 وذلك مل يمنعني أن أكون عىل علم فيام يستجد من أحداث ،واخللوة وقلة خمالطة الناس

 وذا ، وإن صح التعبري أنني قد أصبحت ذا فكر صويف بمعناه الرشعي الصحيح،اجتامعية
 وحب بالغ للصاحلني ، أمور الدنيا وعدم التعمق واالنشغال يف،يتطلب قلة يف العالقات

                                                
 .٤من ذكريايت   ) ١(
 . الفكر  املقدمة تنبيه ) ٢(
 .٤اللمحة   ) ٣(
 . بترصف٨اللمحة   ) ٤(



٤٦ 

 .)١(واالقتداء هبم
 ،يضاف إىل هذه الثمرات التي اجتناها الشيخ من خلوته أنه أفاد منها يف كثرة القراءة

 ناهيك عام يف ،ًتعجب من كثرة مقروءاته التي تناولت كل العلوم والفنون تقريبال وإنك
 وقد أشار ،ركها أهل اإلشارة واالعتبار ويد،ّاخللوة من أرسار أخرى تند عن أهل األبصار

 ، وحاولت تصفية روحي،ومررت بفرتة زمنية روضت هبا نفيس« :حفظه اهللا إىل ذلك بقوله
 وياهلا من أيام ، وهذه الفرتة هي مرحلة التصفية،وتزكية نفيس بقدر ما أستطيع من جهد

 ، بالفيض اإلهلي وانصبغت،زهت بالصفاء وارتقت فيها الروح معارج اإلرشاق واألشواق
 والشعور بلذة العبادة وحالوة املناجاة واألنس باهللا حيث كانت النفس ،واإلرشاق الرباين

َ وحتس بذلك وتوقن إيقان من علم حق اليقني وربام ،كأهنا تشاهد ما غاب عنها رأي العيان
 .)٢(ارتقى إىل عني اليقني

 :إذن أفاد الشيخ من عزلته وانفراده وخلوته فائدتني
  روحية سلوكية : والثانية، علمية:ألوىلا

ًوقد ترافقتا معا لتكوين شخصية الشيخ علميا وروحيا ً  فصار بذلك من أهل العلم ،ً
 . واهللا يعطي الفضل ملن يشاء،ّ وذلك من صفات الُكمل،الرشيعة واحلقيقةاجلامعيني بني 

ذا اإلجياز والوقوف  فإذا أردنا تفصيل ه،ّهذه ملعات خافتة تبني سريورة الشيخ العلمية
 .ّعىل مصادر الشيخ العلمية والروحية فلنقدم للقارئ شيوخه وقراءاته

                                                
 .٨اللمحة   ) ١(
 .٨  اللمحة ) ٢(
 
 



٤٧ 

 : شيوخــــهً:أوال
 ومن استقرائنا حلياته ،تعددت مناهل املعرفة عند الشيخ وتنوعت مصادر علومه

 :)١(العلمية نستطيع تقسيم شيوخه وأساتذته إىل قسمني
ً أو تأثر هبم تأثريا واضحاهم وتردد إليهم العلامء الذين عارص: ـ القسم األول١  وهم ً

 .الغاية يف العلوم الرشعية واللغوية املتنوعة
 ، أو كاتبوه يف غري ذلك، العلامء الذين كاتبهم يف مسائل فقهية: ـ القسم الثاين٢

ًتأدبا وتواضعا من أساتذته - رفع اهللا شأنه - ّوعدهم الشيخ ً. 
 :سم األول فقد ذكرهم الشيخ وحرصهم باآليت أما أسامء الق: القسم األولـ١
ًحرض الشيخ له دروسا يف جامع  - تغمده اهللا برمحته -   ـ الشيخ توفيق الصباغ١

 قرأ عليه منهاج ، ويف جامع املدفن صباح كل يوم،الدرابزون يف احلارض بعد عرص كل ثالثاء
 .اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

 فقد ذكر الشيخ حممد أديب ،ويستفتيه ويستأنس برأيهوبقي الشيخ عىل صلة به يزوره 
أن فضيلة الشيخ توفيق الصباغ «  حني حتدث عن حكم التدخني)إحتاف السائل(يف كتابه 

رمحه اهللا تعاىل حدثه يف جملس خاص مشافهة أن أحد علامء اهلند زاره يف محاة وحدثه عن قصة 
ً يسريا وانطلق إىل اجلنة فأوقفته املالئكة ًرجل مدخن رأى فيام يراه النائم بأنه حوسب حسابا

ًعىل باهبا ومنعته من دخوهلا حتى يتطهر أوال من الدخان الذي يف جوفه وذلك عن طريق 
 .)٢(»ً وبعدها يكون مؤهال لدخول اجلنة،تقطيعه بمكنة خاصة

                                                
 .اعتمدنا يف ذلك كله عىل اللمحة ) ١(
 .١٩٣ / ٣انظر إحتاف السائل )  ٢(



٤٨ 

ت حرض« : أشار إىل ذلك األستاذ غالب املرصي بقوله،ًوكان الشيخ يزوره أيضا بصحبة طالبه
 .)١(»معه جلسات علمية لدى الشيخ توفيق الصباغ رمحه اهللا وهو من أعالم فقهاء الشافعية 

 أسكنه اهللا فسيح جناته - م يف محاة١٩٥٥ املتوىف سنة  ـ الشيخ عرايب بن خالد عدي٢
 وكان حانوته يف احلارض حمكمة ،ًحرض الشيخ أديب عنده دروسا فقهية يف جامع البحصة -

 .)٢(ا باخلصومات وجييب عن املسائل التي ترد عليهرشعية يفصل فيه
فقيه احلنفية يف مدينة  - أسبغ اهللا عليه ألطافه ورمحاته -  ـ الشيخ زاكي الدنديش٣

 ، قرأ عليه فيها اهلدية العالئية،ً حرض له دروسا خاصة صباح كل يوم يف جامع السلطان،محاة
 .حلميدية وجامع املهناً وحرض دروسه أيضا يف جامع ا،وحاشية ابن عابدين

وهو املعروف بالشيخ حممود  - تغمده اهللا برمحاته -  ـ الشيخ حممود األمحد الشقفة٤
تردد الشيخ إىل  - وهو الصغري -  ًالكبري متييزا له عن الشيخ حممود بن عبد الرمحن الشقفة

 .حلقاته العلمية يف جامع األفندي يف احلارض
حرض الشيخ دروسه  - سبل اهللا عىل قربه شآبيب رمحاتهأ -  ـ الشيخ أمحد سليم املراد٥

 .يف جامع البحصة بعد عرص كل يوم اثنني
ّبرد اهللا مضجعه وأقر عينه -  ـ الشيخ عبد الرمحن السبسبي الرفاعي٦ أخذ عنه  - ّ

 .الشيخ الطريقة الرفاعية
 :ولهذكره الشيخ بق - رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته -  ـ الشيخ حممد منري لطفي٧

ًومن شيوخي الشيخ منري لطفي رمحه اهللا تعاىل وكان شيخا وأستاذا وأخا« ً  وكانت عالقتي به ،ً

                                                
 .١١ ـ ١٠جتربتي  )  ١(
 .١/١٠٦له يف كتاب األنيس يف الوحدة للشيخ حممد أديب، انظر ترمجة )  ٢(
 



٤٩ 

 وقد )١(» وقد عاهدين عىل أن الذي يسبق اآلخر إىل دار اآلخرة يشفع فيه،عالقة مودة وإخاء
 فيها ّ بني،قدم الشيخ منري رمحه اهللا مقدمة طيبة نافعة لكتاب صون اإليامن من عثرات اللسان

 وكان بني الشيخني زيارات كثرية ،أنه شجع الشيخ حممد أديب عىل إنجاز هذا الكتاب املفيد
  .)٢( وأخبار املجتمع واألحاديث األخوية،يتبادالن فيها أحوال األمة

ًأما املشايخ الذين كانت هلم الريادة يف تكوين الشيخ علميا وسلوكيا فهم ثالثة من  ♦ ً
 :ولياء املشاهريالعلامء النحارير واأل

طيب اهللا  - م١٩٥٠ املتوىف يف بريوت سنة  الشيخ يوسف بن إسامعيل النبهاين:أوهلم
 والتصانيف املعمورة ، صاحب التآليف املشهورة، وويل صالح معروف،عامل مشهور - مرقده

 أفرد له الشيخ حممد أديب ترمجة ضافية شاملة كاملة يف كتابه ،التي سارت بذكرها الركبان
وغلب عيل حب املطالعة يف كتب « : وقد بني الشيخ تأثره به بقوله،)٣( )حتاف السائلإ(

سيدي وشيخي الوحيد الشيخ يوسف النبهاين البريويت رمحه اهللا تعاىل واملتوىف هبا عام 
ّ فكان نعم املريب واملوجه ، وقد انطبعت يف نفيس وسيطرت روحه عىل روحي،هـ١٣٥٠
 فللروح سلطاهنا ،نه شيخي الروحي الوحيد وإن مل تلتق األجسادنني أجزم بأإ حتى ،واملرشد
ً ولذلك أحببته حبا عظيام حتى ،وتأثريها نني كنت أشعر أنه معي ويرافقني يف سائر أعاميل إً
 وذات مرة ،ً وقد تراءى يل يف عامل املنام كثريا، وكأنني ولده الوحيد يف تعلقه يب،وترصفايت

 وقد كنت ، وبرشين بالنجاح)الكفاءة(ل عىل الشهادة اإلعدادية طلب إيل أن أتقدم إىل احلصو
 ًت نجاحا ال بأس به مع أنني ملـ ونجح،كـً وفعال كان ذل،تركت الدراسة مدة مخس سنوات

                                                
ً  ولقد سمعت هذا احلديث من فضيلة الشيخ حني كان معتمرا يف مكة املكرمة أيضا٣اللمحة  )  ١( ً. 
انظر سعيه نحو اإلصالح بني الشيخ حممود الشقفة والشيخ حممد أديب يف ترمجة الشيخ حممود الشقفة )  ٢(

 .رمحهام اهللا تعاىل
 .٢٣٦ / ٢انظر اإلحتاف )  ٣(



٥٠ 

 وقد أجازين يف سائر ، مع تباين املقررات يف تلك الفرتات الزمنية، أقرأ املقرر إال مرتني فقط
 وإين عىل ،شاطئ هنر العايص وأمالها عيل ّ وغسلت هبا وجهيكتبه يف رؤيا رأيته فيها عىل 

 وكل ما ذكره يف كتابه هادي املريد إىل طرق ،ًيقني بأنه قد أجازين أيضا بجميع مروياته
  .)١(ً وقد قلت فيه قصيدة ضمن ما سميته أشعارا،األسانيد

رمجة وعثرت يف مقدمة كتاب حسن الرشعة التي حققها األستاذ حممد أديب عىل ت
ً مؤكدا ، وحب الشيخ حممد أديب له،لشيخه ثم كلمة ضافية ممتعة مفيدة حول الشيخ يوسف

 ،مرت عىل املجتمع املسلم أيام ملؤها اجلهالة« : قال فيها،ًفيها عىل ما ذكره أيضا يف اللمحة
 وانقطعت صلتهم ، انرصف الناس بسببها عن هدي الرشيعة،وليال سوداء ملؤها البطالة

 وتعلقوا ،ّ ومتسك الناس برتهات وأباطيلملسو هيلع هللا ىلصمة ومرشدها سيدنا رسول اهللا بقائد األ
 وقصص الزير وعنرتة وأيب زيد اهلاليل ،بخرافات وأوهام ال متت إىل واقع الترشيع بأية صلة

 وال حلقات علم ، فال جمالس ذكر وعظة، وذكر أدعياء الشيوخ عىل كل لسان،حديث الناس
 يف ذلك اجلو املظلم املكفهر املتلبد بالسحب ملعت بروق ،نبويةً وال أثرا للسرية ال،ومعرفة

 ،ً وذكرا هللا تعاىل ودعاءملسو هيلع هللا ىلصً وشدوا بمدح رسول اهللا ،مؤلفات النبهاين ثناء عىل اهللا تعاىل
 فأرشدت احلائرين وهدت الشاردين فكانت الدواء الناجع ،ًوجتديدا للصلة باهللا والرسول

 ، فهفت هلا القلوب وتعلقت هبا األرواح، األرض وإذا باألرض غري،والرتياق املفيد
 وأورف ظلها فأوى إليها ، حمبة اهللا ورسوله يف القلوب فآتت أكلها،وانغرست شجرة املحبة

  . وهلج بذكرها كل صامت وناطق،كل حمب صادق
لقد شدا النبهاين باملديح النبوي فكان البلبل املغرد الذي أصغت له القلوب وتغنى 

                                                
 / ١ًوانظر اجلامع أيضا  .من هذا الكتاب لرتى القصيدة) شعر الشيخ(  وانظر مبحث ٦ ـ ٥اللمحة )  ١(

٥٤٥. 



٥١ 

 ومن أجل ،ي فكان الصوت الشجي الذي هز النفوس وخالط األرواحباحلب املحمد
 ، إن مؤلفات النبهاين كان هلا أثرها اخلاص يف تكويني الشخيص:احلقيقة والواقع أقول

 فكانت ، ورست معانيها يف روحي رسيان الكهرباء يف األسالك،فخالطت دمي منذ الصبا
 .ّم الذي امتن اهللا تعاىل به عيل واملنهج القوي،النواة األوىل للعقيدة الصحيحة

 وفتحت ،ً فأثرت يف نفيس وصنعتني صنعا آخر،وقد قامت مقام املريب واملعلم واملرشد
ّيل آفاقا من الذوق الصحيح والروحانية اخلالصة التي ال يعرفها إال من جرهبا  وال حيس هبا ،ً

 .َإال من كابدها وخربها
 وال خيالطه اضطراب بأن روح الشيخ ،وكم كنت أشعر الشعور الذي ال خيامره شك

ً وأحس إحساسا وجدانيا بأنه معي،النبهاين تالزمني  . وربام تراءى يل يف املنام مرات ومرات،ً
ّ بأن أرواح الُكمل من الوارثني املتمكنني الصاحلني تنفع مريدهيا :ولقد صدق من قال

صاحبها أكثر من إمدادها أثناء ومتد تالمذهتا باملعاين الروحية الصحيحة السامية بعد وفاة 
 .)١(حياته

 ولكن ، ومل يكن ألحد فضل عيل يف التوجيه،لقد نشأت ومل يرشف عىل تربيتي أحد
 وآثاره املحمدية هي األصل األصيل يف كشف احلقيقة وإرشادي إىل ،روح النبهاين الطاهرة

 ،ربام وقع هبا األكثرون وختلييص من األزمات النفسية التي ،املنهج السليم والرصاط املستقيم
 ودراسة ، والوقوف عىل آثارهم، والقراءة عنهم والتعلق هبم،لقد حببت إيل سري الصاحلني

ّأحواهلم حتى تكون لدي اعتقاد صحيح هبم وبام أكرمهم اهللا سبحانه وتعاىل من كرامات  ّ
 .»فلله الفضل واملنة« ّ وهذه من نعم اهللا عز وجل عيل،عظام وآيات كرام

                                                
 .٤٥حسن الرشعة )  ١(

 



٥٢ 

يتي دراسة شخصية النبهاين دراسة مستفيضة وافية ألعطي الصورة احلية عن ويف ن
 وإىل هذا املعنى ، فاحرتقت بناره واستنارت بنوره،هذه الشخصية النادرة التي فنيت يف احلب

 :قلت من قصيدة
  ُوبذي طوى ترتنح األنوار    واللوىَ بذكر بانةُهام الفؤاد

ٍا لنورعجب   ٍ يف فؤاد مغــرمٌ ونورٌنار    يف املحبة نارً
 التي )الرائية الكربى(وقام الشيخ حممد أديب برشح أبيات من قصيدة النبهاين املسامة 

 :ًعدهتا سبعمئة ومخسة وعرشون بيتا يف هناية حتقيقه لكتاب حسن الرشعة ومطلعها
ُبربك ذكرهم عسى تنفع   كربىِ أجدى وكم مننٍ الذكرى             فكم نعمّ

 .)١( رشحه هذا رقائق راقية ومعاين سامية وفوائد روحية وفكرية سامقةّوقد ضمن
ًونرش الشيخ له كام ذكرنا عددا من الرسائل التي ذكرناها يف مبحث من مؤلفات 

 .الشيخ
 :هـ قال يل١٤٢٦ومما أخربين به يف مكاملة هاتفية يف يوم اجلمعة من شهر شعبان عام 

 فوجدت رسالة علمية نال ،فهارس املكتباتًلقد رسرت كثريا حني اطلعت عىل بعض 
 فهو شيخي األول الذي ،صاحبها هبا درجة الدكتوراه موضوعها عن الشيخ يوسف النبهاين

ًتأثرت به روحا وسلوكا وعمال ً  فهو والدي يف ، كنت أستشعر ذلك يف كل مراحل تكويني،ً
ً بودي أن أكتب كتابا عن:َ وأضاف قائال،حيايت اخلاصة والعامة فهو «أبو اهلدى الصيادي « ّ

 .رجل يستحق الكتابة مع أن مصادره قليلة
تعلق  - رمحه اهللا تعاىل برمحاته وألطافه -  الشيخ حممود بن عبد الرمحن الشقفة:ثانيهم

ًبه الشيخ حممد أديب منذ أوائل اخلمسينات حني كان الشيخ حممود مدرسا ملاديت الرتبية 
                                                

 .٢٤٣ / ٢إحتاف السائل  و١١ – ١٠ -٩اللمحة وانظر   ٤٥ حسن الرشعة )  ١(



٥٣ 

 وطلب منه أن يرعاه ويتوىل ،اإلعدادي يف املدرسة املحمديةالدينية واللغة العربية يف القسم 
 والظاهر كام يقول األستاذ غالب املرصي أن مرض الشيخ حممود أو الظروف ،تدريسه

 لكن الشيخ حممد أديب بقي يالحقه ملعرفته بقدره وعلمه ،اخلاصة به حينئذ حالت دون ذلك
ت أحرض الدروس العلمية لبعض وأخذ« : فرتدد عىل دروسه يف سن مبكرة قال،وجالله

 فحرضت دروس فضيلة الشيخ حممود عبد الرمحن الشقفة رمحه اهللا ،العلامء يف سن مبكرة
وقد عفت آثاره اليوم حيث دخل يف توسعة الشارع العام شارع (وساحمه يف جامع األربعني 

ًريس يوما  وكان خيصص لكل يوم مادة من مواد التد،ً يوميا بعد صالة املغرب)سعيد العاص
 مع خطبة ، ثم اقترص عىل درسني يف األسبوع فقط،ً ويوما  للحديث،ً ويوما للتفسري،للفقه

ً وأحيانا بعد العرص يف ، وحرضت دروسه يف صباح رمضان يف اجلامع الرشقي،اجلمعة فيه
 ، ورشح احلكم العطائية البن عباد، وحرضته يف حاشية اجلمل عىل اجلاللني،جامع األربعني

 ،ت عليه رياض الصاحلني مرتني بحضور مجع من الناس بعد العشاء يف اجلامع الرشقيوقرأ
 وقطر الندى يف اللغة العربية برشح ،ًوقرأت عليه قسام من كفاية األخيار يف الفقه الشافعي

  .)١(وتعليق حميي الدين عبد احلميد رمحه اهللا تعاىل
ًرياض الصاحلني رشحا فياضاويبني الشيخ رعاه اهللا أن الشيخ حممود كان يرشح   وأنه ،ً

ًكتب من كالمه أربعني جملسا ولكن عدت عليها عوادي الزمن وتأسف عليها تأسفا  ً
ًوأشار كثريا إىل تأثري شيخه عليه مؤكدا الصلة الروحية القائمة بينهام قال )٢(ًشديدا  إن :ً

ً ووقعا متميزا يف سلوكي،للشيخ مكانة خاصة يف نفيس وأكد  )٣(وحي بروحه لقد ارتبطت ر،ً
ًوقع خاص يف نفيس وسلوكي سلوكا  - أي للشيخ حممود - وله« عىل ذلك يف موضع آخر

                                                
 .١٩الشيخ حممود الشقفة حياته وآثاره )  ١(
 .١٥ ـ ٧ ـ ٦ واملقالة ٢٩الشيخ حممود الشقفة  )  ٢(
 .٣  واللمحة ٢٩الشيخ حممود الشقفة )  ٣(



٥٤ 

ًوعمال وقوال  وأن صلتي الروحية به قائمة وقوية ، وإنام يعرف الفضل ألهل الفضل ذووه،ً
ومن شدة حب الشيخ حممد أديب لشيخه أنه تأثر به   )١(»ومستمرة إىل أن ألقى اهللا عز وجل

وقد تأثرت به يف دروسه وبأسلوبه وبطريقة إلقائه فرتة من « : طريقة إلقائه لدروسه قاليف
 ومن كان يسمع حديثي يف اجلامع الرشقي يف تلك األيام حيسب أن الشيخ ،الزمن ال بأس هبا
 إن الشيخ حممود هو ويل زمانه : وال يرتدد الشيخ حممد أديب عن القول )٢(»حممود هو املتكلم

 .)٣(» وإن مل يكن من أولياء اهللا تعاىل فليس هناك ويل بعده،واعتقادي فيه أنه ويل زمانه« :قال
 لطول – رمحه اهللا –بل إن الشيخ حممد أديب يعد مستودع أرسار الشيخ حممود 

ّوقد أملح أيضا األخ غالب املرصي إىل ما نوهنا إليه من اختصاص مالزمته له، وإخالصه،  ً
غريه بكثري من األمور التي تتعلق بالشيخ حممود ومعرفته بشؤونه الشيخ حممد أديب دون 

ً مل أر أحدا ممن يعرف الشيخ أو يلوذ به يعرف مكانة الشيخ العلمية وقدره :ومكانته فقال
 وينسب إليه املستوى العلمي الذي متيز به كام يعرفه له الشيخ حممد ،ويعطيه حقه من التقدير

ً مل أسمعها من غريه وال أظن أن أحدا حتى ممن كان يرتدد عىل ً وكان حيدثنا عنه أمورا،أديب
 وحلبه وفضله وعلمه نظم فيه قصيدة منذ .)٤(الشيخ حممود الشقفة يعرف تلك األمور عنه
 :وقلت فيه منذ أكثر من أربعني سنة« : قال،ّأربعني سنة ضمنها معاين دقيقة ودالالت بديعة

  ْ وجه من حاز الفضائل وازدهريف   ْ أبدى نوره وظهــرِ العلمُمجال
ْقد سام نبال وجاهـــــا معترب   الذي» حممود «ُهو ذاك الشخص ً ً  

ْقد نال حظا وافــــرا ومشتهر   ُ يا سعــــدهُ يا فوزهُيا برشه ً ً  
                                                

 .٣ واللمحة ٢٩الشيخ حممود الشقفة )  ١(
ًأذكر أن احلاج مرعي خليف رمحه اهللا كان يردد دائام أن إلقاء الشيخ حممد أديب لدروسه كإلقاء الشيخ )  ٢(

 . االفتخار بالشيخ حممد أديب املدح سبيلحممود الشقفة وكان يقول ذلك عىل
 .٤٥الشيخ حممود الشقفة  حياته وآثاره )  ٣(
 .٢٥جتربتي  )  ٤(



٥٥ 

 :العلم
  ْ البشــرُّ حفه ربٌفْطُوالالم ل    يف قلبـهْنبعتُ أٌ عنيُفالعلم
  ْقد صار مأوى للعلوم ومستقـر   ده له وفـؤاٌ حمبوبُوامليم
  ْ لك الرس املصون املسترتْيظهر    إىل أخالقه وتواضعهْانظر

  ْترمي فؤادك باملالحة والعرب    متعةً حقاَّتدرك بذاك الرس
  ْلقمــرل ٌخصائص منها انشقاق   واسمه طبق ملـن كانت له

 :حممود
  ْ احلقيقة واخلبـرَّ رسْردُ يْنَيا م   وىل من املجد اعلــمُفميمه األ

ٌ حقا رمحةُواحلاء   ْقد خصها فيه احلكيم املقتــدر    يف قلبـــهً
  ْ قديم مستقـــرّوالواو من ود   وميم ثاين االسم من حمبوبــه
  ْ  قد كان فيها ذا نظرْنَ مَيا فوز   والدال من داعي اهلداية والتقى

  ْ السريُنْسُ من له حَفالزم جمالس   م املراتب والعلوَ نيلْدِرُ تْنَيا م
ْمورث ممن   ذلك املذكور يف هذي السطور ٌ   )١(ْ الشجرِ له سعتَّ

ومما جيدر ذكره أن الشيخ حممد منري لطفي رمحه اهللا زار الشيخ حممد أديب يف بيته 
 ًمصطحبا معه شيخ معرة النعامن ومؤسس املعهد الرشعي فيها املفضال الشيخ أمحد احلرصي

رمحهام اهللا تبارك وتعاىل وانجر احلديث إىل عالقة الشيخ حممد أديب بالشيخ حممود فأخربه 
يا شيخ منري أخلص النية وبارش « :فقال له الشيخ أمحد الشيخ منري بأهنا فاترة مضطربة

ً وفعال بارش الشيخ منري سعيه يف »ً وسيجعل اهللا عىل يديك من األمر خمرجا،اإلصالح
هناية املطاف التقى الشيخ حممد أديب الشيخ حممود يف بيته بحضور الشيخ  ويف ،اإلصالح

 ولتأكيد ذلك صار الشيخ حممد أديب ،حممد منري رمحه اهللا تعاىل وزال اخلالف واحلمد هللا

                                                
 .١٦املقالة   )  ١(



٥٦ 

حممود يف التكية بعد صالة املغرب من كل يوم حتى يعلم الناس ومن حوله أنه مل  يزور الشيخ
ًوكان الشيخ حممود يرس بزيارة الشيخ حممد أديب له إذ ينطلق أحيانا  .)١(يبق بينهام أي خالف ّ َ ُ

 فكأن وجود الشيخ حممد أديب عنده يبعث فيه نشاطه العلمي ،باألحاديث العلمية النافعة
من  -  أي الشيخ حممد أديب - وكنا نصحبه« : وإىل هذا أشار األستاذ غالب فقال،القديم

 وكان ،شقفة يف جلساته املسائية يف التكية اهلدائية بحامةحني آلخر لزيارة الشيخ حممود ال
 إال عند ،الشيخ حممود جيلس كل مساء هناك بني جمموعة من مرافقيه وحمبيه جلسة صامتة

 حتى قال لنا أحد املداومني ،حضورنا فقد كان يبدأ يف طرح ومناقشة بعض القضايا العلمية
 ،رضون ينطلق الشيخ بأحاديثه العلمية واإليامنية ما الرس يف أنكم عندما حت:عىل جلساته تلك

 وكأنه ينظر بنور ، فقد كان للشيخ حممود رمحه اهللا نظرته؟وال خيوض فيها يف بقية األمسيات
ويف زيارة أخرى كان  .)٢(ً وال نزكي عىل اهللا أحدا، ونحسبه من األولياء والصاحلني،اهللا

 يا شيخنا هذا الشيخ حممد أديب :ِرَمُيت العفقال له رجل من ب -  كعادته -  ًالشيخ مستغرقا
 فنظر الشيخ حممود إىل الشيخ حممد ،ً ونحن نستفيد كثريا من كتبه ومؤلفاته،كلكل حرض
 . وفقك اهللا:أديب وقال له

 كان الشيخ حممود يف غرفته الصغرية ،ويف زيارته األخرية التي هنأه فيها بعيد الفطر
خ صالح النعامن والشيخ حممد أديب كيالين رمحهام اهللا  وكان عنده الشي،بعد صالة العشاء

 لقد ، كيف حالك يا أديب: فقال له الشيخ حممود، فجلس شيخنا حممد أديب عىل يمينه،تعاىل
 .)٣( ثم طلب منه أن ينزل معه يف السيارة وأوصله إىل بيته،ّقرصنا يف حقك

ًببا لذلك الفتور الذي ويا خسارة من كان س، فكانت خامتة طيبة بني التلميذ وشيخه
                                                

 .٨املقالة )  ١(
 .١٠جتربتي مع الشيخ  )  ٢(
 .١٥املقالة )  ٣(



٥٧ 

 ، ونرش جناهبام، فهاهو الشيخ وتلميذه قد رفع اهللا لواءمها،حصل بني الشيخ وتلميذه النجيب
 : ورحم اهللا أبا اهلدى الصيادي حني قال.وأعىل مقامهام

  َقال يل حبي تعال    وضعيُ اخلصمَحني رام
  حسبي اهللا تعالـى   أنا يف فــرقي ومجعي

ً لقد ألفاه حني كان طالبا ، حممد أديب مكانة عالية متميزة عند شيخهواحلق أن للشيخ
ً حريصا عىل العلم شغوفا به، غريب النباهة،عنده يف املحمدية الرشعية بارع الذكاء  ناهيك ،ً
ً لذا عينه مدرسا يف ، وسريه يف طريق القوم عىل بصرية،عن استقامته وصالحه ونقاء رسيرته ّ ّ

ًعايته له روحيا أيضاالقسم االبتدائي مع ر ً مستشعرا أن هذا الفتى سيكون له شأن بني ،ً
 كام أنه يف التزكية ،يف العلم الرشعي آخذ منه بأوفر نصيب - كام ذكرنا -  فهو،الرجال

 ولعيل ال ،التي وجهها إليه الشيخ حممود) الرسالة( نزعم ذلك من ،والسلوك يف أعىل رتبة
ّخ حممود منذ زمن كتابتها يف الستينات استرشف أو برش بام  إن الشي:أبعد عن احلقيقة إن قلت ُ

 ألن فيها من اإلشارات ما هو أبلغ من ، وما سيتبوؤه من مقام،سيكون لتلميذه هذا من مكانة
 ويف ذلك فليتنافس .)١( وفيها من الرموز ما ال يفقهه إال أهل البصرية واحلقيقة،العبارات
 .املتنافسون

أن  - رعاه اهللا -   فقد ذكر الشيخ حممد أديب، عىل ما نقولوالواقع املشهود يؤكد
 وقد ذكرت لشيخنا فضيلة العامل املحقق الويل ،صلته الروحية بشيخه قائمة وقوية ومستمرة

 وحني عودهتام أخرباين ،ّالعارف سعيد الطنطاوي أن ولدي حسان وعامد سافرا إىل سورية
ًأهنام حاوال مرارا وتكرارا زيارة قرب ال  إذ كانت حتصل هلام ظروف ،شيخ حممود فلم يستطيعاً

                                                
 ويف ذلك«ي القلبي ولد«: ّ لرتاها بخط الشيخ حممود ـ رمحه اهللا ـ وقد صدرها بالقول١٠انظر امللحق )  ١(

ولد القلب خري من «: ً نقال عن الدسوقي رمحهام اهللا تعاىل قال٢٣٦إشارة أشار إليها الشعراين يف طبقاته 
 .»ولد الصلب، فولد الصلب له إرث الظاهر من املرياث، وولد القلب له إرث الباطن من الرس
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 طعام الغداء واحلاج ممدوح طهامز لتناول وصوارف إىل أن دعامها فضيلة الشيخ حممد أديب
وال أدري من هو اآلن حني  -  وحني استقلوا السيارة طلب الشيخ من السائق،يف املزرعة

ف أمام التكية فنزال وصليا ركعتني ثم أن يق - كتابة هذه األسطر ولعله أحد أوالده أو طالبه
ً إن الشيخ حممد أديب كان مستغرقا :ّتوجه هبام إىل زيارة قرب الشيخ حممود رمحه اهللا وقاال يل

أيده اهللا  -  واملهم أن الشيخ سعيد الطنطاوي،أمام القرب كأنه يف عامل آخر غري عاملنا هذا
نعم هل تظن أن الباب مفتوح للصادي « :بعد أن سمع مني هذه القصة قال ما نصه - بتوفيقه
 فأدركت من ،)١(» والدخول يكون بعد أن تفتح الباب باملفاتيح، إن للباب مفاتيح،والغادي

 ، فللشيخ حممد أديب الكأس املعىل، وما حتمل من أرسار،هذه العبارة ما فيها من إشارة
ًك رسا بينهام أن الشيخ حممد  ولعل مما يؤكد عىل قوة اتصاله بشيخه وأن هنا،واملقام األسمى

سافر بعد أحداث محاة إىل حمافظة مأدبا يف األردن  - نفع اهللا به وبعلومه ومعارفه - أديب
ً عازما عىل استدعاء أهله ،ً واستأجر منزال ودفع ما يسمى بالعربون،ًمنفردا ال يعلم به أحد

 املنزل فرأى شيخه الشيخ حممود  ونام ليلته يف،ًمن محاة لإلقامة يف مأدبا حتى حيدث اهللا أمرا
 - ً واستيقظ صباحا واجته إىل حمطة السفر يف عامن»ارجع يا أديب إىل البلد« :يف املنام وقال له

ً وحني كان واقفا ،وراح ينتظر حتى متتلئ السيارة بالركاب لتنطلق إىل دمشق - العبديل
ً مر به رجل وحتدث معه رسيعا بعبارات مل،بانتظار الركاب ّ  يذكرها الشيخ حممد أديب لكنه ّ

 .)٢(» وأنه عيل الرجوع إىل البلدة،ًأدركت من هذا الرجل أن الرؤيا صحيحة متاما« :قال
ّاجتباه اهللا وهيأه هلذه املرحلة  - رعاه اهللا - وقلت يف نفيس يبدو أن الشيخ حممد أديب

وال مشايخ يرتدد أهل  ،التي متر هبا البلدة حيث ال علامء يلجأ الناس إليهم حلل مشاكلهم

                                                
 .امة وأن جيعلهم بررة اللهم آمنيأسأل اهللا هلام وجلميع أوالد املسلمني اهلداية واالستق)  ١(
أخربنا بذلك يف مكة املكرمة، بصحبة احلاج ممدوح طهامز واألخ الفاضل عادل قندقجي، وولدي )  ٢(

 .ًالشيخ حممدزاهر، وحممد عيل، حفظهم اهللا مجيعا
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واملحنة ،  فاملصيبة عظيمة، ويشكون إليهم احتياجاهتم،البلد إليها يواسوهنم يف حمنتهم
ً لذا نزل الشيخ عند قومه أبا ، والناس بحاجة إىل من هو ثقة عندهم، واجلراح أليمة،شديدة
ً وأخا مواسيا عطوفا،ًشفوقا ً  وورعه وزهده ّ أحبه قومه إلخالصه، وما زال شأنه إىل اآلن،ً

 وجال ،ّ وألهل اهللا أرسار عجيبة ولغوز عميقة يدركها من نور اهللا بصريته،وكريم شامئله
  :الرواس القائل ورحم اهللا ، وأضاء قلبه،حجبه

َ اهللا برشُ أهلُإذا القوم َ يا بني ظهورْبيشء ترقب   همُ بعضَّ ّ   هُ
  هَور نـُوال بد أن اهللا يكمل    رهبمِ حرضةِفوعدهم من نور

وها هي صورة الرسالة التي أرسلها فضيلة الشيخ حممود إىل تلميذه فضيلة الشيخ 
 : ففيها بوارق احلقائق واهللا هو الوهاب الكريم،ْحممد أديب فتأملها

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 ولدي القلبي حممد ديب كلكل وفقه اهللا وحفظه آمني
 السالم عليك ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

ًوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري ﴿ فقد قال اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني :أما بعد
ويف احلديث القديس ﴾ ًلكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو رش لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

 لو أعطيته إياه لدخله إن من عبادي املؤمنني من يسألني الباب من العبادة وإين عليم أين[
 ، وإن من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إال الغنى ولو أفقرته ألفسده الفقر،العجب فأفسده

ّ وإين ألدبر عبادي ،وإن من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته ألفسده الغنى
 ....]لعلمي بقلوهبم فإين عليم خبري

فانحلت  - وسبق القدر بذلك -   من شيخه قبل أوانه عليه بطلبهَِحتُفكم من مريد ف



٦٠ 

ً وكم من مريد كان الفتوح سببا النحالله يف التكاليف ،عقيدته وأصبح من الزنادقة املارقني
ّ وكم من مريد جر عليه الفتوح ذيل العجب والغرور ،اإلهلية فأصبح من اإلباحية املفسدين

 ...فهوى إىل أسفل سافلني
عارفني الوارثني املتمكنني الذين يعلمون من املريد ما ال يعلمه هو لذلك فإن املشايخ ال

نوا َّمَأًمن نفسه يكتفون بمالحظة املريد روحيا من حيث ال يشعر وال يعطونه الرس إال حيث 
 وعىل الغالب ال يكون ذلك إال عند ملسو هيلع هللا ىلص واستأذنوا بذلك رسول اهللا ،عليه هذه املخاطر كلها

ً ليكون املريد وارثا ملقاهلم متمكنا من نقل الرس إىل غريه من ،قرب رحيلهم من عامل الدنيا ً
 هذا وإن عبادة املريد املالحظ من شيخه مع احلجاب هي ،بعده لكيال تنقطع الوراثة املحمدية

 ، حيث ينضم إليها نعمة اإليامن بالغيب التي ال يوازهيا يشء آخر،ًأكثر ثوابا وأسلم عاقبة
أمل ﴿ :لوصف األول األعىل للمتقني فقال يف صدر كتابه العظيمولذلك جعلها اهللا تعاىل ا

 .﴾. .ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب
 وأوصيك بأمور ، بل كن له سبحانه عليها من الشاكرين،فال تستقل نعمة اهللا عليك
 خياجله اضطراب تسليم مطلق ال خيالطه شك وال) ١ (:ًثالثة ليبقى االتصال الروحي قائام

وكثرة الصالة والتسليم عىل من أرسله اهللا تعاىل رمحة ) ٣(وحمبة صادقة ) ٢(وال يشوبه تردد 
 ....للعاملني

  والسالم عليكم،واهللا يتوىل هداي وهداك وهو يتوىل الصاحلني
 حممود عبد الرمحن الشقفة

عامل املتقن واملجاهد ال -  اهللا ثراه بوابل رمحاتهَّلَب -  الشيخ حممد احلامد:ثالثهم
 ومنهج علمي ، صاحب التآليف املفيدة والتصانيف النافعة التي تنم عن علم غزير،املعروف
 وقد بدت ، وما تزال آثاره وشامئله واضحة يف كثرة مريديه وطالبه يف محاة وخارجها،دقيق
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  :صلة الشيخ حممد أديب به وتلمذته عليه يف الصور اآلتية
ومن « : قال،د أديب عىل حلقاته العلمية وخطبه املنربية مدة طويلة ـ تردد الشيخ حمم١

 حرضت له ، ومرشدها املسدد،شيوخي الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل عامل محاة األوحد
 وجامع ، وكذلك يف جامع املدفن، وخطب اجلمعة فيه مدة طويلة،ًدروسا يف جامع السلطان

 ومل يقترص األمر عىل الشيخ حممد .)١(م يف شهر أيار١٩٦٩املسعود حتى توفاه اهللا تعاىل عام 
عليه الرمحة -أديب فقط بل كان يشجع طالبه عىل حضور دروس الشيخ حممد احلامد 

ً وقد كنت أنا واحدا من الذين يصلون اجلمعة مع شيخنا ،وخطب اجلمعة -  والرضوان
رص عىل أن نسلم عىل الشيخ  وبعد انتهاء الصالة كنا نح،الشيخ حممد أديب يف مسجد املدفن

ّ ولقد تربكت بلثم يد الشيخ حممد ،ًحممد احلامد مع أين كنت صغريا يف أول املرحلة اإلعدادية
 : وممن كان معنا األخ الفاضل محدو محشو إذ ذكر ذلك بقوله،احلامد أكثر من مرة وهللا احلمد

امد بعد أن هدم جامع وكان يصحبنا إىل مسجد املدفن حيث كان خيطب فيه الشيخ حممد احل«
كان حيثنا عىل حضور جلسات العلم أو الذكر عند « : وأكد ذلك األخ غالب قال.»السلطان

 وزيادة يف الفائدة .)٢( »...العلامء العاملني من أمثال الشيخ حممد احلامد والشيخ حممود الشقفة
 - لدرس املسائي يف كان الشيخ حممد أديب يطلب منا أن نقوم بتلخيص اخلطبة وإلقائها بعد ا

كان  - رمحه اهللا -  فمام أذكره أنني حرضت مرة خطبة للشيخ،عىل اإلخوة - دار املشايخ
 فرجعت إىل البيت وخلصتها مبارشة بعد الصالة لئال أنسى ،موضوعها اإلرساء واملعراج

 ، ومثل ذلك صنع األخ محدو محشو وغرينا، ثم ألقيتها أمام إخواين بعد الدرس،أفكارها
 كثر اهللا فوائده -  فلله در الشيخ،والغاية من ذلك تعليمنا اخلطابة وعدم اخلوف من هذا املقام

 . وما أبدع مسلكه،ما أرقى منهجه -
                                                

 .٣اللمحة )  ١(
 .١٠جتربتي  )  ٢(
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ويندرج حتت هذا املظهر صلة األخ األستاذ غالب املرصي الوثيقة بالشيخ حممد 
من تالميذ الشيخ حممد  وحني عرف الشيخ أنه ، فهو من تالمذته يف املدرسة احلكومية،احلامد

 . وصار األخ غالب صلة الوصل بني االثنني عىل نحو ما سنذكره بعد،ّأديب أحبه وأكرمه
 ـ تشجيع الشيخ حممد احلامد تلميذه عىل البحث والتمحيص واالستقراء الدقيق أي ٢

 ، وذلك بتحقق رشوطه من الرجوع إىل املصادر األصلية،حثه عىل البحث العلمي اجليد
 وقد أشار الشيخ حممد أديب إىل ذلك ، ثم الوصول إىل احلقيقة،يان باألدلة وما يرد عليهاواإلت

 ، فاتصلت بسيدي حممد احلامد عليه الرمحة والرضوان« :يف مقدمة كتابه تنبيه الفكر قال
 فوضح يل ، وما وصلت إليه من يقني، وصارحته بام استقر يف فكري،ورشحت له أمري

ّ احلقيقة وصارحني بأن الذي أشكوه وآمل منه قد مر به هو يف مرحلة  وكشف يل،بعض األمور
ً ومتحيص األمر متحيصا علميا لئال ، وشجعني عىل متابعة البحث،معينة من مراحل دراسته ً

 تثبت احلقيقة وتنري السبيل فعرضتها عليه ،ً فجمعت أقواال كثرية لعلامء أفاضل،ّيرد عيل راد
ًرمحه اهللا فرس هبا رسورا ّ  فقد أجدت وأفدت أهيا :أما بعد« : وكان مما كتبه إيل بخطه،ً عظيامُ

 والرصاط ، وإن هذا الذي تدعو إليه مجاعة الذاكرين هو املهيع السليم،األخ الناصح
 وجدير بكل مشفق عىل دينه من النقص أن يعتد هبذه ، واملحجة البيضاء الواضحة،املستقيم
 .)١( »...م العملُ وحيلها حملها من القبول ث،النصيحة

ًوقد تأثرت به تأثرا عظيام من حيث « :وأكد الشيخ حممد أديب عىل هذه الفائدة فقال ً
 فقد ،األسلوب مع التحقيق واملنهج السديد يف الوقوف عىل دقائق املسائل وغوامضها

 .)٢(»استفدت من أسلوبه العلمي الذي يعتمد عىل التمحيص والتحقيق والتدقيق

                                                
 .٨ ـ ٧تنبيه الفكر )  ١(
 .٣اللمحة )  ٢(
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 حممد أديب عرض كل ما مجعه من بطون الكتب حول الذكر ومعلوم أن الشيخ
 وكتب له ،الرشعي بعد ترتيبها ومناقشة ما فيها عىل فضيلة الشيخ حممد احلامد فوافقه عليها

  .)١(نرشها الشيخ حممد أديب يف الكتاب املذكور -  املنع من الذكر املحرف - كلمة بعنوان
 فمام ال شك ، وذلك بنرش كتب تلميذه،عه ـ رعاية الشيخ حممد احلامد له يف تشجي٣

 فكان الشيخ يرسل ،ّفيه أن شهرة الشيخ حممد احلامد تعدت سورية إىل أقطار عربية وإسالمية
 من ذلك أنه أرسل ،مؤلفات الشيخ حممد أديب إىل العلامء الذين يعرفهم وتربطه هبم عالقة

 ،ء يف مرص كتاب تنبيه الفكرللعامل الفاضل الشيخ موسى رشف وهو من مجاعة كبار العلام
 .)٢(ونقل الشيخ حممد احلامد رسالة الشيخ موسى رشف الذي أثنى فيها عىل الكتاب

ًومن ذلك أيضا إهداؤه الشيخ عبد الغني محادة من علامء إدلب نسخة من كتاب تنبيه 
 إىل )صحح صالتك(ّالفكر فرد الشيخ عبد الغني محادة عىل هذه اهلدية هبدية من مؤلفه 

الشيخ حممد أديب عن طريق الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا وكتب الشيخ حممد احلامد عىل 
ًغالف اهلدية ما يفيد إعجاب الشيخ عبد الغني محادة بكتاب تنبيه الفكر طالبا من الشيخ 
ّحممد احلامد أن يطلب من الشيخ حممد أديب ترمجة ذاتية ليضمها ضمن كتاب يعده عن 

 .)٣(العلامء
 قال ، طالب العلم عىل حضور جمالس الشيخ حممد أديب والتزامهم منهجه ـ حثه٤

م كنت يف الصف ـ أي شعبة ١٩٦٦يف أواخر العام الدرايس « :األستاذ غالب املرصي
 ،ً وكان الشيخ حممد احلامد جالسا،الدراسة ـ مع اثنني آخرين مها ثابت هربة وعبد اهللا كرزون

نا عن عدد ، الصفوكان ال يغيب حتى إن مل يكن أحد يف  فقال لنا من بني ما قال بعد أن سألـَ
                                                

 .اب تنبيه الفكر، وانظر ما ذكرناه حول هذا الكتاب يف فصل مؤلفات الشيخانظر مقدمة كت)  ١(
 ).٦(انظر صورة املكاتبة يف امللحق )  ٢(
 ).٩(انظر امللحق )  ٣(



٦٤ 

 ، فهو كالصحابة يف هذا الزمان،الزموا هذا الرجل« :املداومني عند الشيخ حممد أديب كلكل
 فقد أعطى هذا املوضوع ،وكتابه تنبيه الفكر إىل حقيقة الذكر مل يسبقه فيه أحد يف هذا املضامر

  .)١(-ًكررها ثالثا  - ب هذا الرجل  واهللا إين أح، إنه عىل احلق،حقه
 كيف :أن الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا رآين مرة فسلم وقال يل« وذكر يف موضع آخر

ْ سلم يل عليه وقل له أن حيرص عىل نرش الطريقة الرفاعية يف البلد؟حال الشيخ حممد أديب ْ، 
 .)٢(» لكنني أفضل انتشار الطريقة الرفاعية،صحيح أين نقشبندي

 من ًن مظاهر هذه الرعاية أن الشيخ حممد احلامد ـ نور اهللا قربه ـ كان ال يمنع أحداوم
حضور جملس الذكر الذي عقده الشيخ حممد أديب يف املسجد الرشقي مساء اجلمعة من كل 

 وأحسب ، فقد كان ابنه الفاضل حممد أمني من املواظبني عليه مع بعض تالمذة الشيخ،أسبوع
 عن ذلك لنهاه عن احلضور كام هو شأنه يف تعامله مع كل ما ليس ً راضياأن والده لو مل يك

 .ًرشعيا
واحلق أن الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا مل يقترص يف رعايته الشيخ حممد أديب عىل 

 فحني علم باخلالف ، بل امتد ذلك إىل االهتامم به يف تدبري شؤونه يف احلياة،اجلانب العلمي
 حاول إصالح األمر عن طريق ،مد أديب وإدارة جملس التكيةالذي حصل بني الشيخ حم

 ، ولكن املسعى مل يثمر عن يشء ألن احلاسدين كانوا وراء تصعيد األزمة،الشيخ سعيد حوى
وكان الشيخ حممد أديب رعاه اهللا يقابل هذا االهتامم والتشجيع بالثناء عىل الشيخ وتوقريه 

كام  - وهو معهم -   لذا كان يأمر طالبه، يستضاء بهً ومشعال،ً وجعله نرباسا حيتذى،وتبجيله
 يضاف إىل ذلك أنه جعل إهداء كتابه الفقه املبسط ،ذكرنا عىل حضور دروس الشيخ وخطبه

                                                
 .٨ً وذكر ذلك أيضا األستاذ عوض القناين يف مذكرته من ذكريايت ٣٣جتربتي )  ١(
 .٢٣جتربتي  )  ٢(



٦٥ 

ًإىل اإلمام الشافعي وإىل الشيخ حممد احلامد مصدرا ذلك بألقاب تدل عىل مكانة الشيخ عنده  ّ
مام الدعوة واإلرشاد سيدي الشيخ حممد احلامد  وإ،وإىل فقيد العلم واإلسالم«  قال،ومنزلته

 يف عدد من ّ وعدد ألقابه العلمية التي يود الشيخ أن يمدحه هبا،)١(»عليه الرمحة والرضوان
وهو « ،)٣(»ّعامل محاة األوحد ومرشدها املسدد« و،)٢(»فهو شيخ محاة بال منازع« مؤلفاته

 .)٤(»ّشيخه اجلليل وسيده ومواله
ملؤلفه / كيف ندعو الناس / اف السائل مقالة خاصة نقلها من كتاب وأفرد له يف إحت

 وقد جعل الشيخ حممد أديب ،عبد البديع صقر الذي يعرف الشيخ  حممد احلامد معرفة طيبة
  وفيها يعدد الشيخ عبد )٥(/من مآثر الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل / عنوان املقالة 

امد ومآثره وسجاياه الكريمة التي تدل عىل ريادته يف البديع صقر صفات الشيخ حممد احل
نيس يف الوحدة  وتفرد أيضا الشيخ حممد أديب يف كتابه األ.العلم واملعرفة والورع والزهد

بذكر ستة أبيات للشيخ حممد احلامد عنوهنا باستغفار الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
 :وهي

   إليك يا رباهُال الرجوعإ   ٌ الرمحاء مايل حيلةَيا أرحم
  غوثاه مما قد عرا غوثاه    وأنت رب غافرُأنا قد أسأت

  أواه مما نابني أواه    إليه شكايتيْنَيا سيدي يا م
   مما جنته يداهًمستغفرا   ٍ ذا حرسةً بلطفك نادماْأدرك

  إال الدعا اهللا يا اهللا   ٌ كربةْما للضعيف إذا أملت
                                                

 .٣الفقه املبسط )  ١(
 .١٢أة  تطبيب املر)  ٢(
  .٣اللمحة  )  ٣(
 .٤السهام الصائبة  )  ٤(
 .١٩٦ / ٣إحتاف السائل  )  ٥(



٦٦ 

  )١(عنا ودهاه  مما قدُهْرحَوأ   ُهَ كربَكِبيدُ ع عنْسِّ نفِّيا رب

وقد أخربين مع جمموعة من طالبه حني كانوا يف العمرة أن الشيخ حممد احلامد رمحه 
 ومما سبق » فأجابه هذا من جتيل األسامء؟ما هذا اخلفاء« :اهللا رأى الرواس يف املنام قال له

  .يخ حممد أديب ورفعة شأنه وعظمة أمرهندرك منزلة الشيخ حممد احلامد عند تلميذه الش
 هـ عن أن بعض ١٤٢٧ /٦ / ٨وقد سألته مرة يف إحدى املكاملات اهلاتفية  وذلك يف 

ً إننا نتهيب كثريا من رؤية الشيخ حممد أديب إذ نشعر بشعور خاص قوي ال :اإلخوة قالوا يل
 ً راجياًأن يكون رصحيا وأكدت عىل اجلواب ؟نستطيع التعبري عنه حني نجلس معه فام األمر

ًمنه بيان ذلك ألين أسأل عن ذلك كثريا ُ ْ ّ يا بني لعل ذلك يعود إىل املشايخ : وبعد إحلاح قال،ُ ُ
 ولعل ما يشعر به هؤالء ،الذين عشنا معهم يف صفاهتم وأخالقهم وعلومهم ومعارفهم

من الشيخ عبد  فاجلالل اتصفنا به ،اإلخوة يعود إىل انعكاس شخصية هؤالء العلامء علينا
 واجلامل اتصفنا به من ،الوهاب الشعراين رمحه اهللا تعاىل والشيخ حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل
 . واهللا تعاىل أعلم،الشيخ يوسف النبهاين رمحه اهللا تعاىل والشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا

 هذا  وال شك أن،بأنك تلحظ فيه اجلالل واجلامل - فيام سبق -  وهلذا وصفت الشيخ
 ... .ّحال ومقام يدركهام أهل الذوق ممن صفت أخالقهم وتنورت أرواحهم

 .- كام قالوا – وحال القوم فيها بدائع ال يفطن إليها أهل القواطع
 :وما أمجل قول الرواس رمحه اهللا هنا

َ مسكا ضمنُاحلال يعبق   ُ مزكومِ املسكَ ريحُنشقَوكيف ي    حاملهً
  ُ مرحومِ املرحومُفإنام صاحب   عوا أثري حايل واتبَصيحابُقوموا أ

ـــاب قد ذُتلك املراتب   ُ ومفهــومٌ منطوقِ األمـــرُوسرية  ْتَكــرُ لألحـب

                                                
 .١/١٣١األنيس )  ١(



٦٧ 

  .بعلومهم ومعارفهمً مجيعا نفعنا اهللا
 وهم الذين كاتبهم أو كاتبوه ، من أساتذة الشيخ حممد أديب وشيوخهالقسم الثاين ـ ٢

 وهم ينتمون إىل ، أو قاموا بزيارته،ًله ثناء بعد قراءهتم بعض كتبه أو كتبوا ،يف مسائل رشعية
 : عرفنا منهم،عدد من حمافظات القطر السوري

تلقيت « : قال الشيخ عنه: رمحه اهللا تعاىل ـ الشيخ رشيد الراشد التاذيف احللبي١
وين رمحه الطريقة النقشبندية عن الشيخ رشيد الراشد التاذيف احللبي عن الشيخ عيسى البيان

 وقد أحب الشيخ رشيد ،)١(اهللا تعاىل عن الشيخ أيب النرص خلف احلميص رمحه اهللا تعاىل
 وأذكر أنني رأيته أكثر من مرة يف ، فأكثر من زيارته،)٢( وعرف قدره،ًالشيخ حممد أديب كثريا

 وكان الشيخ حممد أديب يعقد حال ،دار املشايخ جيلس بالقرب من الشيخ يف درسه املسائي
 وكان ،حضور الشيخ رشيد أكثر من حلقة ذكر يف الدار بعد االنتهاء من الدرس املسائي

كان من علامء « : قال عنه األستاذ غالب املرصي ما نصه،ًالشيخ حممد أديب يوقره وجيله كثريا
أي الشيخ حممد أديب  -   وله مؤلفات كثرية فكان،حلب الذين عليهم سيام العلم والصالح

 إال ، ويف إلقاء الدروس يف معظم األوقات التي كان حيرض فيها،ّقدمه يف الصالةي - حفظه اهللا
مرة كان فيها درسه الصباحي يف شهر رمضان يف اجلامع الرشقي وكان لتلك الدروس برنامج 

ً وكان حريصا عىل متابعة برناجمه ومنهجه ،منهجي وضعه الشيخ حممد أديب لتكتمل الفائدة
                                                

 من املفيد هنا أن نذكر أن شيخ الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل يف الطريق هو أبو النرص ٤اللمحة )  ١(
مد رمحه اهللا عند الشيخ أيب خلف احلميص، وهذا يعني أن الشيخ حممد أديب يلتقي مع الشيخ احلا

النرص، كام التقى مع الشيخ حممود الشقفة عند الشيخ عبد الرمحن السبسبي يف الطريقة الرفاعية، وانظر 
 ًفائدة ذلك يف قراءتك لرتمجة الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا، فالشيخ حممد أديب متصل بأستاذيه علام

 .وطريقة
نحظى بلثم أنامل األستاذ الفاضل الشيخ «إليه رسالة كتب عىل غالفها  ومن وجوه إعجابه به أنه أرسل )  ٢(

 .)٥(  انظر صورهتا يف امللحق »أديب كلكل فتح اهللا علينا وعليه فتوح العارفني آمني حممد



٦٨ 

 وينقطع تسلسل املوضوعات ، انقطاع فيه حتى ال تضيع الفائدة أو،دون تغيري لألسلوب
ًوكأن الشيخ رشيد أحب من الشيخ حممد أديب أن يقدمه للتدريس يومها لكن الشيخ التزاما 

ً والظاهر أن الشيخ رشيد عد ذلك إمهاال له ،ًمنه باملنهج مل يقدمه حفاظا عىل تسلسل الدروس ّ
 ويصيبه بالعجز عن ،روحي عليه أن يوقفه عن الدرسّفحاول من خالل التوجه القلبي وال

 -  وصارح الشيخ حممد أديب بذلك، وتضيع منه األفكار،االستمرار فيستغلق عليه الكالم
 ثم علق عىل ،وأخربه أنه فعل ذلك مع كثري من قبله فلم يقدروا عىل متابعة الكالم - بعدئذ

ولقد لقنه الطريقة ، » وتأييد اهللا لكهذا دليل إخالصك ومتكنك وثقتك بنفسك« :ًذلك قائال
ً وأخذنا ذلك منه تربكا بذكر اهللا تعاىل وبطريق الصاحلني يف ،النقشبندية وأذن له بوردها
 .)١(الرتبية والسلوك إىل اهللا تعاىل

ومن شيوخي الشيخ « : ذكره الشيخ بقوله: رمحه اهللا تعاىلّ ـ الشيخ عبد الغني محادة٢
 وتبادلنا أطراف ، وقد زارين مرات يف بيتي،بيني وبينه عالقة قويةعبد الغني محادة وكانت 

ّ وسيمر معنا يف فصل ثناء العلامء عىل الشيخ أن فضيلة ،)٢(احلديث وبعض النواحي العلمية
 ،ملسو هيلع هللا ىلصالشيخ حممد أديب أهداه كتابيه احلج والعمرة وبداية السول يف تفضيل الرسول املعظم 

يا أخي لقد كنت يف العلم « :سالة أرسلها إليه ومما قاله فيهافأثنى عىل الشيخ حممد أديب يف ر
ًهالال فأصبحت يف هذا الكتاب بدرا ً)٣(. 

وأرسل إليه نسخة من كتاب تنبيه الفكر عن طريق الشيخ حممد احلامد رمحهام اهللا تعاىل 
 يف رده ترمجة وافية عن الشيخ حممد أديب ليضعه يف معجم  من الشيخ حممد احلامدفطلب

                                                
 .١٦جتربتي  )  ١(
 .٣اللمحة  )  ٢(
 .٢انظر امللحق )  ٣(
 



٦٩ 

 .)١(ص بالعلامء يقوم بتأليفهخا
 وقد كان بينه وبني الشيخ حممد أديب : رمحه اهللا ـ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة٣
 .)٣( لعل أمهها تلك الرسالة التي تتصل بكتاب تنبيه الفكر،)٢(مراسالت
 وقد ، من قرية إعزاز القريبة من مدينة حلب: رمحه اهللا ـ الشيخ عيسى اخلطيب٤

 فرد عليه برسالة ماتعة يمدح فيها ،مد أديب نسخة من كتابه تنبيه الفكرأرسل له الشيخ حم
 .)٤(املؤلـِّف واملؤلـََّ ف

 وكان الشيخ حممد أديب قد أرسل ، رمحه اهللا مفتي دوما ـ الشيخ أمحد صالح الشامي٥
 فأجابه برسالة مضموهنا تأييده لفتوى ؟ًله سؤاال حول األوراق النقدية أهي عروض أم نقود

 .)٥(شيخ حممد أديب حفظه اهللال
 وكان قد أرسل له الشيخ ،وهو من مجاعة كبار العلامء يف مرص ـ الشيخ موسى رشف ٦

 فأعجب به وأرسل للشيخ حممد احلامد ،حممد احلامد رمحه اهللا نسخة من كتاب تنبيه الفكر
 .)٦(ّرسالة ضمنها إعجابه وثناءه هبذا املؤلف

شافعية بحلب كاتبه الشيخ حول األوراق النقدية  مفتي ال ـ الشيخ أسعد العبجي٧
 .فأكد له بام أفتى به الشيخ حممد أديب حفظه اهللا

 العامل املشهور املعروف  كاتبه الشيخ  ـ الشيخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي٨
                                                

 .٩انظر امللحق )  ١(
 .٤اللمحة  )  ٢(
 .٤انظر امللحق )  ٣(
 .٧انظر امللحق )  ٤(
 .٣ً، وانظر أيضا امللحق رقم ١انظر صورة هذه الرسالة يف امللحق )  ٥(
 .٦انظر صورة من ذلك يف امللحق )  ٦(



٧٠ 

ًأيضا حول األوراق النقدية فأكد له أيضا بام أفتى به ً. 
لروضة يف دمشق  كاتبه الشيخ حول األوراق   إمام جامع ا ـ الشيخ عارف جوجيايت٩

 .)١(ًالنقدية فأكد له أيضا فتواه
 .)٢( شيخ الشافعية يف دمشق ـ الشيخ صالح العقاد١٠
 .)٣( العامل املجاهد املعروف يف دمشق ـ الشيخ حسن حبنكة١١

 وحرشنا يف زمرهتم حتت لواء سيد املرسلني عليه الصالة ،رمحة اهللا عليهم أمجعني
 .موالسال

هؤالء هم أبرز املشايخ والعلامء الذين أفاد منهم الشيخ حممد أديب وفقه اهللا سواء  ♦
 ...برتدده عىل حلقاهتم العلمية أو مكاتبته هلم أو زياراته أو بالعكس

 قراءات الشيخ
 فقراءات الشيخ منذ ، الشديد للقراءةاحلبً رافد آخر أفاد منه الشيخ كثريا وهو ثمة

 متابع ملا يصدر من مؤلفات ، هنم يف القراءة حريص عليهاوهو ،وعة متعددةنعومة أظفاره متن
كتابه األنيس يف  وأ يبدو ذلك من موسوعته العلمية إحتاف السائل ،وجمالت علمية متخصصة

الوحدة إذ ترى فيهام مكتبة عامة تشمل ما يتصل بالعلوم الرشعية واللغوية واحلياتية من طب 
 - وهللا احلمد -   وقد وقع إيل،إلخ  فتدهش من كثرة قراءات الشيخ.. .وفلك وهندسة وجتارة

ما حفظته ذاكرة الشيخ من كتب قرأها للعلامء العاملني واألولياء العارفني من قدماء 
ً وبني فيها مدى تأثريهم عىل شخصيته علميا وفكريا وسلوكيا وروحيا،وحمدثني ً ً  وما أفاده ً

                                                
 .٢٧ / ١ وانظر إحتاف السائل ٤ ـ ٣اللمحة )  ١(
 .٤اللمحة )  ٢(
 .٤اللمحة )  ٣(



٧١ 

 .منهم
 :عداءه وكبت أ،ّقال بلغه اهللا مناه

ومن الشيوخ الذين تأثرت هبم سيدي حجة اإلسالم الغزايل رمحه اهللا وخاصة كتابه «
 ، وهو من أوائل الكتب التي قرأهتا وانطبعت أفكاره يف نفيس،اجلامع املانع إحياء علوم الدين

ًفهو حجة اإلسالم حقا وصدقا وفكره العجيب يستويل عىل القلب فيستجيب ملا ينتج عنه ً، 
 اجلاحظ وأبو حيان التوحيدي وابن خلدون : عظامء الفكر اإلسالمي اخلمسة وهموهو أحد

 ، واملنقذ من الضالل، وقرأت من كتبه بداية اهلداية ورشوحها،وحميي الدين بن العريب
 والوسيط يف الفقه ويقع يف ، واملستصفى يف األصول، وهتافت الفالسفة،ومقاصد الفالسفة

 .سبعة جملدات
 العهود :يخ عبد الوهاب الشعراين رمحه اهللا تعاىل وقرأت من كتبهومن شيوخي الش

 ، والطبقات الكربى، واليواقيت واجلواهر، وتنبيه املغرتين، وامليزان، ولطائف املنن،املحمدية
 وله ، وله وقع خاص يف نفيس وإن كان قد دس عليه الكثري يف حياته وبعد وفاته،والصغرى

 وتصوف الغزايل ،قوفة عليه ال أوافقه عليها وال أرتضيهاآراء يف بعض مراحل السلوك مو
 وإن كان رمحه اهللا تعاىل له آراء موقوفة عليه كذلك يف الزهد ،أقرب إىل املنهج العلمي

 .﴾قد علم كل أناس مرشهبم﴿ ،والتوكل وغري ذلك
ن تأثرت هبم سيدي الشيخ حميي الدين بن العريب رمحه اهللا تعاىل ـوخي الذيـن شيـوم

 وقد ثبت عنه أنه قد ، وله اصطالحات خاصة يف مدارج السلوك،خاصة كتاب الفتوحاتو
 ،أحدث لغة خاصة به كام أشار إىل ذلك مصطفى صادق الرافعي يف كتابه تاريخ آداب العرب

 .»ًحترم القراءة يف كتبنا ملن مل يكن عارفا باصطالحنا« :ولذلك قال رمحه اهللا تعاىل
هبم سيدي الشيخ أبو اهلدى الصيادي وشيخه السيد حممد ومن شيوخي الذين تأثرت 
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 وقرأت كل ما ، وقد تعلقت بكتبهام منذ الصغر،هباء الدين الصيادي املشهور بالرواس
 .وصلت إليه يدي من كتبهام

ومن شيوخي الذين تأثرت هبم سيدي الشيخ أمحد الرفاعي وسيدي عبد القادر 
 وسيدي ،ميذاه الكبريان سيدي أبو العباس املريس وسيدي أبو احلسن الشاذيل وتل،الكيالين

أمحد بن عطاء اهللا السكندري وخاصة كتابه لطائف املنن ومفتاح الفالح والقصد املجرد يف 
 .معرفة االسم املفرد والتنوير يف إسقاط التدبري واحلكم العطائية

 .نومنهم سيدي املحدث األكرب الشيخ بدر الدين احلسني عليه الرمحة والرضوا
 .)١(موغريهم كثري ال يمكن حرصه

 ورأيته يف عامل املنام .وإن أنس ال أنسى إمامي الكبري يف املذهب اإلمام الشافعي وأمه
 .أنني وإياه رشيكان عىل قطيع من الغنم

 ، وقوت القلوب أليب طالب املكي،وتأثرت بكتاب الرعاية أليب احلارث املحاسبي
 وغري ذلك من كتب التصوف ، والرسالة للقشريي،عيوالربهان املؤيد لسيدي أمحد الرفا

 ، فهم رضوان اهللا عليهم أطباء القلوب،اليشء الكثري الذي مل حيرضين ذكر اسمه اآلن
 . نفعنا اهللا هبم وأفاض علينا من بركاهتم،وأساتذة علم النفس يف العامل

 .ومنهم الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي وقد قرأت كل كتبه
 والدكتور مصطفى السباعي ، والدكتور وهبة الزحييل،تور نور الدين عرتوكذلك الدك

ً والدكتور عبد احلليم حممود شيخ األزهر سابقا رمحه اهللا تعاىل وخاصة كتابه ،رمحه اهللا تعاىل
 .املدرسة الشاذلية احلديثة

                                                
 .أفاض الشيخ يف ذكر أشياء حذفناها بعد االسئذان منه)  ١(
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ببته وتأثرت بالشيخ الفاضل العامل الرباين أيب احلسن الندوي رمحه اهللا تعاىل فإين أح
ًحبا شديدا  وقد أهداين يف إحدى الرؤى ، وكم رأيته يف عامل املنام، وقرأت الكثري من كتبه،ً

 .جهاز تسجيل ضخم هو وجمموعة من علامء اهلند الصاحلني
 واللواء الركن حممود شيت ، وحسنني خملوف،ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي

وأديب العروبة واإلسالم مصطفى صادق  ، والشهيد عبد القادر عودة،خطاب رمحه اهللا تعاىل
 وحي ،الرافعي رمحه اهللا تعاىل ومن كتبه التي قرأهتا تاريخ آداب العرب يف ثالثة جملدات

 حتت راية ، رسائل األحزان، حديث القمر، السحاب األمحر، أوراق الورد، املساكني،القلم
 .القرآن

وزية وخاصة كتاب مدارج  وابن قيم اجل،وإن أنس ال أنسى كتب أيب الفرج اجلوزي
 وغري ذلك من كتبه الكثرية ، وإعالم املوقعني يف أربعة جملدات،السالكني يف ثالثة جملدات

ً وكذلك بعضا من كتب ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل فهو وابن القيم من أعظم فالسفة ،املتنوعة
ًهتم ال تعد شيئا الفقه واحلديث وإن كانت هلام بعض السقطات واهلفوات فهي يف جانب حسنا

ً وإن كان ابن القيم أهدأ نفسا وألني عريكة فهو صاحب ﴾ِ السيئاتَنْ يذهبِإن احلسنات﴿
 .القلم السيال والسحر احلالل

وقد قرأت أكثر كتب الفقه الشافعي املعروفة مثل األم للشافعي والوسيط والوجيز 
لخطيب الرشبيني والرساج للغزايل واملجموع للنووي ورشوح املنهاج مثل مغني املحتاج ل

الوهاج للغمراوي وحاشية قليويب وعمرية عىل رشح املنهاج للمحيل وحاشية الباجوري 
 .واإلقناع وحاشيته للبجريمي عليه والروضة لإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل وغري ذلك

 وحاشية ابن ،وقرأت يف الفقه احلنفي اهلدية العالئية وكتبت عليها تعليقات مفيدة
 وحاشية ، ومراقي الفالح،ً واملبسوط للرسخيس ويقع يف مخسة عرش جملدا،بدينعا



٧٤ 

 .الطحطاوي وغري ذلك من كتب السادة احلنفية
 واملغني البن قدامة املقديس ويقع ،وقرأت من كتب احلنابلة اإلقناع يف أربعة جملدات

 والفقه ،ل املآرب ورشح دليل الطالب املسمى ني، والعدة برشح العمدة،ًيف اثني عرش جملدا
 .احلنبيل امليرس يف أربعة جملدات للزحييل

 ،وقرأت من كتب املالكية املدونة الكربى لإلمام مالك وتقع يف ستة جملدات
 ،ُ والقوانني الفقهية البن جزي، وحاشية الدسوقي عليه يف أربعة جملدات،والرشح الكبري

 والفقه املالكي امليرس ،اطبي واملوافقات واالعتصام للش،وبداية املجتهد البن رشد
 .للزحييل

ًوقرأت يف احلديث الرشيف كتبا عديدة منها صحيح البخاري وبعض أجزاء من رشح 
 ، وموطأ مالك، وسنن الرتمذي، ورشح صحيح مسلم لإلمام النووي،القسطالين عليه
 ورياض الصاحلني ، والرتغيب والرتهيب للمنذري، وسنن ابن ماجه،وسنن النسائي

 ، وفيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي، وطرح التثريب برشح التقريب،يللنوو
 وكتب أخرى تتعلق يف أحاديث األحكام وعلوم احلديث الرشيف مثل مقدمة ،وسبل السالم

 . وقواعد التحديث للقاسمي،ابن الصالح ومنهج النقد يف علوم احلديث
 وابن ، والنسفي، والبيضاوي،ي والقرطب. واخلازن،وقرأت يف التفسري الفخر الرازي

 ، وأحكام القرآن للشافعي، وآيات األحكام للسايس، وظالل القرآن لسيد قطب،كثري
 وآيات األحكام ، وأحكام القرآن البن العريب املالكي،وأحكام القرآن للجصاص احلنفي

 ومناهل العرفان ، واإلتقان للسيوطي، ومن علوم القرآن الربهان للزركيش،للصابوين
 .للزرقاين

 والسنوسية وحاشيته ،وقرأت من كتب العقائد جوهرة التوحيد وحاشيته للباجوري
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 وتوضيح ، واالقتصاد يف االعتقاد وإجلام العوام وكالمها للغزايل،ًللباجوري أيضا عليها
 والعقائد ، وكربى اليقينيات الكونية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي،العقائد للجزيري

ً وغري ذلك مما كتب قديام وحديثا يف ،سسها ومبادئها للدكتور عبد الرمحن حبنكةاإلسالمية أ ً
 .هذا الشأن

 واملوافقات ، واإلحكام لآلمدي،ًوقرأت كتبا يف األصول منها املستصفى للغزايل
 . والتبرصة أليب إسحاق الشريازي، وأصول الفقه للخرضي،للشاطبي

ً وكثريا من ،ً وكتبا يف اللغة، وتراجم الرجالًوقرأت كتبا يف السرية النبوية والتاريخ
 وما زلت أقرأ كل ما يستجد مما ينمي امللكة العلمية ويدعم الثقافة ،املجالت العلمية

 .الفكرية
ّ وذخرية حية ال بأس هبا ،ّوقد استطعت واحلمد هللا أن أكون يف نفيس ملكة علمية

قامتني عىل املحجة البيضاء  وأ، وكشفت يل عن غوامض األمور،حيث أنارت يل السبيل
 وعبادة ،الواضحة من عقيدة صحيحة تتمثل يف عقيدة أهل السنة واجلامعة من سلف وخلف

 وسلوك طيب حسن إن شاء اهللا ،حية مبنية عىل أسس متينة من املعرفة بمناهجها وقضاياها
  ، وسرية السلف رضوان اهللا عليهم،ملسو هيلع هللا ىلصمنبثق من كتاب اهللا وسنة رسوله 

 فقمت ،ع الناس عن طريق النصيحة والدعوة إىل اهللا تعاىل عىل بصريةوأحببت نف
ً وأحيانا موسمية خالل شهر رمضان املبارك من كل عام ، وأخرى مسائية،بدروس صباحية
 . وكان حيرضها اجلم الغفري من الناس،يف اجلامع الرشقي

أن أكون عىل  وذلك مل يمنعني ،ّوغلب عيل حب االنفراد واخللوة وقلة خمالطة الناس
 وإن صح التعبري أنني قد أصبحت ذا فكر صويف ،علم فيام يستجد من أحداث اجتامعية

 وذا يتطلب قلة يف العالقات وعدم التعمق واالنشغال يف أمور ،بمعناه الرشعي الصحيح
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ً وحبا بالغا للصاحلني واالقتداء هبم،الدنيا ّ ومررت بفرتة زمنية روضت هبا نفيس وحاولت ،ً
 ويا هلا ، هذه الفرتة هي مرحلة التصفية،روحي وتزكية نفيس بقدر ما أستطيع من جهدتصفية 

 وانصبغت بالفيض ، وارتقت فيها الروح معارج اإلرشاق واألشواق،من أيام زهت بالصفاء
 والشعور بلذة العبادة وحالوة املناجاة واألنس باهللا تعاىل حيث ،اإلهلي واإلرشاق الرباين

 وحتس بذلك وتوقن إيقان من علم حق ، تشاهد ما غاب عنها رأي العيانكانت النفس كأهنا
 . وربام ارتقى إىل عني اليقني،اليقني

 ولكنه املنهج ،وأحببت منهج السادة الرفاعية والقادرية والشاذلية والنقشبندية
 ، واالنحراف عن قواعد الرشع،الرشعي املجرد من األوهام واخلرافات والدجل والشعوذة

ديري وحبي لكل من انتسب إىل طريق معترب من طرق الصوفية رضوان اهللا عليهم إذا مع تق
ًكان منضبطا بقواعد الرشع حاال وقاال ً ً)١(. 

 ويسجل ذلك عىل الورقة ،ومما أذكره أن الشيخ كان يقرأ بعض الكتب أكثر من مرة
كان « :راءة بقوله وقد أشار تلميذه األخ عامد زغرات إىل حب الشيخ للق،األوىل بعد الغالف

يرقب كل جديد يف ميادين العلم ويطلع عىل كل ما يصدر من كتب معارصة تناقش قضايا 
 .)٢(» فالكتاب صديقه األول يأنس به وينهل منه،األمة

وال شك أننا بعد وقوفنا عىل قراءات الشيخ الغزيرة املتنوعة ببيانه املسهب وما حواه 
 ، فذل له ما صعب، ونظرة حممدية، رعته عناية إهليةمن مضامني تدرك أن الشيخ حفظه اهللا

ً ويمأل وقته درسا ، فبارك اهللا له يف وقته مما جعله يرتدد عىل العلامء يف بلده،ويرس عليه ما عرس
 ، فتمكن من أسبابه، ومتابعة للعلم يف مظانه ومصادره األصلية القديمة واحلديثة،ًوتدريسا

                                                
 . ٨ ـ ٧ ـ ٦اللمحة )  ١(
 . لرتى منهجه وطريقته يف القراءة وتبويبها وتصنيفها١/٦ وانظر مقدمة كتابه األنيس ٢الشيخ، )  ٢(
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 وفوائده ، هذا الثمر اليانع بطعومه اللذيذة املتنوعةّوتبحر يف أصوله وفروعه حتى أثمر
 .املتعددة

 ،ّ شهد بعلوها العلامء املحققون،لقد أثرى احلياة العلمية بعدد من املؤلفات املفيدة
 لقد وصل إىل ، وما جهل به إال األصاغر، فام عرفه إال األكابر،وبقيمتها األثبات املتقنون

 واألولياء ، والدعاة الراشدين،ًا من أعالم الفقهاء املتميزينًالقمم السامقة فأضحى علام بارز
ّ وما أعظم سجاياه يف وقت قلت فيه األكابر الكمل،ّ فلله دره ما أكثر مزاياه،ّالكمل العارفني ّ، 

 وما أمجل قول الرواس رمحه اهللا تعاىل حني قال يف هؤالء العلامء ،وندرت فيه العلامء األولياء
 :عانا بحقهمنفعنا اهللا هبم ور

  ُ كيفام خيتارُ ويفعلًكرما    يف الغيوب اختارهمُ املهيمنَّلَج
  ُ األنصارِ ونعمتُ اجلنودَنعم   ِه رسولُ اهللا جندِ دينُأنصار

  ُ وال دينارٌما مههم دار    رسهمُهم ومهةُّاهللا مه
  ُ فيها بلبل وهزارُّفالكل   همُ بروضات العلوم فهومْسبحت

  ُمنها تألأل يف الشؤون هنار   ٍ املغلقات هبمةكشفوا دياجي
  فتمكنوا فيام هناك وحاروا   ٍ عىل طريق حممدَعرفوا اإلله

  ُارَّب الُكُرَستصغُبرجاهلم ي   أكابر هللا منهم يف الوجود
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 : دروسه العامة واخلاصة-١

ّيل الذي حصله الشيخ من قراءاته وأساتذته سيثمر عن ال شك أن التكوين العلمي العا
 ، ألن منهجه فريد حني مجع بني الرشيعة واحلقيقة عىل سنن واضحة،نشاط علمي متميز

  : وقد تعددت مظاهر نشاطه فبدت لنا عىل النحو التايل،ومعامل ظاهرة
 . ً ـ إقامة الدروس العامة واخلاصة١
 نرشها  ً ـ واملشاركة يف تأليف الكتب و٢

 )الدروس العامة(أ ـ 
َ أو ينبه عىل خطأ ملحه عند ،منذ صباه اعتاد عىل الوقوف بعد الصلوات ليعظ الناس

 فام إن ، األمر الذي أعطاه اجلرأة والشجاعة عىل تصدره احللقات العلمية فيام بعد،املصلني
خيفى  وال ، واجتمع حوله بعض الطالب،وصل إىل سن العرشين حتى ترأس حلقة تدريس

ًما لتدريسه يف املحمدية الرشعية أيضا من أثر عىل مترسه بالتدريس السيام أنه كان واحدا من  ً
ً فعهدي به أنه كان يف هذه املدرسة مرشدا ومعلام ،األساتذة الالمعني البارزين يف املدرسة ً

 ،درسه وال نكاد نشعر بالوقت لشدة انتباهنا إىل ،ً لقد كنا نشتاق إىل درسه كثريا،ًوأبا
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 .وسعادتنا برؤيته
ومن أمجل مظاهر تربيته أنه كان حيرض الطالب الصغار إىل املسجد الرشقي إللقاء 
الدروس الدينية أمام الرجال الكبار لعلهم يتشجعون إلرسال أوالدهم إىل املدرسة 

 .املحمدية
 ففي املسجد ،ّلقد اشتد عود الشيخ وتصدر للدرس والتدريس كغريه من العلامء

ًعاما - ًقي أقام درسا بعد صالة الفجرالرش  واعتاد الناس عىل هذا ،يف أيام رمضان املبارك -  ّ
 فكانوا يتهيؤون له منذ أواخر شعبان سائلني من له صلة بالشيخ عن هذا ،الدرس يف كل عام

  فكان املسجد يمتلئ بالناس يفيدون من علوم الشيخ،الدرس خوفا من أن يتوقف عنه الشيخ
 وقد ذاع صيت هذا الدرس يف املدينة كلها فكنت ترى الناس زرافات ،- حفظه اهللا -

 وقد غلب عىل هذا الدرس الرتغيب ،ًووحدانا يتوافدون إىل املسجد حلضور هذا الدرس
 .والرتهيب واإلرشاد والنصح

 أو بليلة ،ومل يكتف الشيخ هبذا الدرس بل رأيناه يستثمر االحتفال باملولد النبوي
 أيده اهللا -  وكان،ًيلة اإلرساء واملعراج ليلقي دروسا خاصة حول املناسبة نفسها أو بل،القدر

ًحريصا جدا عىل استمرار هذه الدروس مهام كانت العوائق -  فإن حصل ما يمنع أرسل ،ً
 وهو صغري السن -  من ذلك إرساله األخ غالب املرصي،ًأحد طالبه إللقاء الدرس بدال منه

 .)١(س هناكواء الدرإىل مسجد املهنا إللق -
ًيتألق يف دروسه علام وروحا - رعاه اهللا - وكان الشيخ  ، يأخذ بمجامع القلوب،ً
 مع روح ، وفصاحة يف األسلوب، وروعة يف اإللقاء، نصاعة يف البيان،ويأرس أرباب العقول

 ، ولتشعل فيها جذوة اإليامن،ًمؤثرة جتعل للكلامت سحرا فتنسل إىل القلوب لتسكن فيها
                                                

 .٢ وجتربتي مع الشيخ ٧من ذكريايت )  ١(
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 ، وتارة مع العارفني الزاهدين،ّحيلق تارة مع العلامء الفقهاء - رعاه اهللا -  تراه،ور اهلدايةون
 هيدر من صدره كأنه يقرأ يف ، وكثرية فنونه، غزير علمه،وثالثة مع املفرسين واملحدثني

 ويرجع إىل موضوعه حني يرى يف وجوه ، يستطرد إن رأى يف االستطراد فائدة،)١(كتاب
 وتتمنى لو أنه مل ، جتلس أمامه ساعة أو ساعتني كأهنام ملتعتهام دقائق، العائدةاحلضور حب

 ، فالعقل به مأخوذ، وينرش اإلشارة، يبسط العبارة، وزجره رادع، تشويقه ممتع،يتوقف
ويف حزن وإنابة وخشوع إن  - َبَّإن رغ -  والقوم يف حبور ورسور،والروح لسلطانه مأسور

 كل ، يفيد من دروسه أهل احلقيقة والرشيعة عىل السواء،شأنه عال و، حاله عجيب،َبَّهَر
 وهنلوا من ،ً فالكل خيرج مستفيدا وقد نعموا يف بستان معارفه،حسب استعداده ومرشبه

 : وهللا در من قال،ينابيع علومه
  ُ عجائبه متوجٌهلا بحر   ٍ رقاقٍ بألفاظٌمَكِله ح

 :)الدروس اخلاصة ودار املشايخ(ب ـ 
 لتحقيق غاياته السامية وأهدافه النبيلة بدار كان يستأجرها - رعاه اهللا - ان الشيخاستع

ً وعلمي أن أول دار استأجرها هلذا الغرض كانت دارا ،جيمع فيها طالبه - مع قلة ذات اليد -
 ثم تركها واستأجر دار احلاج عبد اهللا ،آلل الصمصام يف حي الرشقية خلف املسجد الرشقي

رمحه اهللا تعاىل ثم تنقل بني عدد من الدور أذكر منها دارآل العليوي ثم  -  املدينةنزيل - حاتم
 . ثم تم إغالق آخر دار حني مرت البلدة باألحداث الدامية املعروفة،دار آل منصور

 )األستاذ(كام أطلق عىل الشيخ لقب «دار املشايخ «واملهم أن هذه الدار أطلق عليها 
هذه مدرسة «دار املشايخ « لقد كانت ،طالب الشيخ وغريهمواشتهر هذا اإلطالق عند 

 والصحبة ،ّ تربط بني أفرادها األخوة احلقة، وطريقة أمحدية، ومنارة إسالمية،رشعية

                                                
 . ٧من ذكريايت )  ١(
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 تعلقت قلوب الطالب هبذه الدار ، يف جو إيامين روحي متلؤه املحبة واملودة والصفاء،الصادقة
 ، وترعاه العني اإلهلية، حتوطه العناية الربانية،فريدألن كل واحد منهم شعر أنه يف مرتع إيامين 

 ،عليهم من روحه وعلمه وأخالقه - أعزه اهللا  -  أفاض الشيخ،وترافقه الصحبة األمحدية
 خبري بأدواء ، وعامل صالح، معلم ناجح، واألخ الكبري، واألم الرؤوم،فهو األب احلاين

 لقد كانت ،ذا الشيخ قدوته ونرباسه وجد كل طالب يف ه، بصري بأمراض القلوب،العقول
 :هذه الدار كام قال الرواس
  ِ اخلالقُشملته عناية    حول رحايبَمن أتاين وطاف

 ففي اإلجازة الصيفية تكثر الدروس ،يتلقى فيها الطالب أنواع العلوم واملعارف
 لطلبة  غرفة، جتد غرفها القليلة غاصة بالطالب، وكأن الدار مدرسة،الصباحية واملسائية

وهكذا األمر يف كل يوم ضمن جدول أسبوعي ... وثالثة للسرية، وأخرى لطلبة النحو،الفقه
ّ وقسم الطالب إىل جمموعات تم اختيارها بدقة وفق معايري يف ذهن ،يلصق عىل لوحة إعالنية ُ

 ، واملراحل الدراسية املدرسية، والقدرات العقلية عند الطالب، منها مراعاة السن،الشيخ
 الطريف اجليد أن الشيخ أطلق عىل كل جمموعة من هؤالء الطالب اسم صحايب مع ومن

 فمام أذكره أنه وضعني يف أول أمري ضمن حلقة أطلق عليها اسم حلقة ،نشيد خاص هبا
 : ونشيدها الذي كنا نردده،عامر بن يارس ريض اهللا عنه

  ْعىل الطاغية اجلبار   ْنار نار نـار
  ْامرــــــه عــــنــواب    يارسُنحن أرسة

ثم نقلني إىل حلقة أخرى مع إخوة آخرين أذكر منهم األستاذ محدو محشو واألخ 
ً مجيعا حفظهم اهللا - األستاذ حسن حبط واألخ غسان الريس واألخ املهندس إبراهيم صليعي

 :وأطلق عىل هذه احللقة حلقة أسامة بن زيد وكانت تردد -
     ْــدُ سْدُ سْدُ سْدُس
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    سامة بن زيـدأ
    نحن جند طائعون

    ونــــللرفاعي تابع
    ون العهــدـــحافظ
    ه استعـــدـــــللفق

    لوــــــتَأللحديث 
    عىل النبي صلوا

 فنصيل الظهر ،وكانت احللقات العلمية يف الصيف تبدأ منذ الصباح حتى صالة الظهر
ع بعد صالة املغرب فنصيل املغرب يف املسجد الرشقي ثم يف املسجد ثم نعود إىل منازلنا ونرج

 ، ثم نعود إىل املنزل لتناول طعام العشاء،يقوم بعض من أخذ الورد من الشيخ بقراءة ورده
وبعد صالة العشاء يف املسجد نتوجه إىل الدار حلضور الدرس املسائي العام الذي كان يلقيه 

 .-حفظه اهللا  - الشيخ
 ، ثم يعقد الدرس املسائي، فكانت دروس التقوية بعد صالة العرصأما يف فصل الشتاء

 ويف كثري من األحايني كان بعض اإلخوة يأيت إىل الدار بعد ،وهكذا يسري النظام يف هذه الدار
 فإذا صعب عليه مترين أو ،صالة العرص ومعه كتبه املدرسية فيقوم بحل واجباته ووظائفه

 .حل استعان ببعض اإلخوة ليساعدوه
 :ولكن... . ما أحالها وما أسعدها،رحم اهللا تلك األيام والليايل

  ِ تسعى إىل اإلمتامٌوبداية   ٌ والزمان حكايةٌّ ظلُّفالكل
  ِ احلكامِ ألحكمَّ ظلُواحلكم    لشأنهَ ال بقاءٌ غريُوالغري

 ،م ينبوع علو، وشعلة نورانية،ة علميةران وم،وهكذا كانت دار املشايخ حمطة إيامنية
 ، فزاد عددها، وترسع إليها مهج القلوب، هتوي إليها أفئدة الطالب،ومهد معارف وفنون
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 ورعايته ، وعناية اهللا فوق هذا حتوطه، وسار هبا بفطنته، رعاها الشيخ بحكمته،وانترش أمرها
 : ولسان حاله يقول،تسوقه

  ًعن أن تشاهد نوعا من نظائرنا   ًى أبداً يف عمٍ حسودِّ كلُأنظار
ِعول علينا ونم يف مهد ْ   ً حيا يف ستائرناَ ما دمتَرقعتُب    رأفتناّ

 وهو ما ،ولعل القارئ صار يف شوق ملعرفة منهج الشيخ التعليمي والرتبوي
  .سنتحدث عنه فيام يأيت قبل احلديث عن مؤلفاته العلمية لتكتمل الفائدة

 : املنهج التعليمي والرتبوي عند الشيخ حفظه اهللا تعاىل-٢
حرص الشيخ رعاه اهللا عىل إقامة التوازن بني اجلانب النظري والتطبيقي يف منهجه مع 

ً فسلحهم بالعلم الرشعي والزاد الروحي مريدا بذلك أن جيمعوا بني الرشيعة ،طالبه
 : وقد بدا اجلانب التعليمي يف منهجه يف املظاهر التالية،واحلقيقة

 : عند العلامء واملربني بفوائدها وآثارها اجليدة اختياره الكتب النافعة املشهورةً:أوال
أ ـ ففي الفقه اعتمد كتاب متن أيب شجاع وهو كتاب يساعد حجمه عىل حفظ أحكام 

ً ويشكل هيكال عظميا للفقه الشافعي، ثم البناء عليها،الفقه األساسية  وكان الطالب ،ً
 . نافعة للكتابحوايش - فيام بعد - ًيسجلون عند قراءته رشوحا وتعليقات صارت

ـ ثم ينتقل الشيخ إىل كتاب عمدة السالك وعدة الناسك البن النقيب املرصي وهو * 
 .أوسع من متن أيب شجاع

 ويتخلل ذلك كله إنشاء ،ـ ثم يرتقى الطالب عنده ليقرأ املقدمة احلرضمية ورشحها* 
  .)١( وتقريرات نافعة جيدة،مذكرات فقهية كان يمليها الشيخ عىل الطالب

                                                
 .٢جتربتي مع الشيخ  )  ١(
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ًـ وخص الشيخ بعض طالبه بجلسات فقهية خاصة درس فيها كتبا منها كتاب * 
 وكأنه ،ّاإلقناع برشح متن أيب شجاع للخطيب الرشبيني الذي يعد من الكتب العظيمة القيمة

تلخيص للمجموع رشح املهذب لإلمام النووي الذي يعد من أوسع كتب الدليل وأروعها 
 وكأن مؤلفه كتبه يف هذا العرص ،قيق واستيعاب الدليلمن حيث الدقة وغزارة العلم والتح

  .)١(كام يقول األستاذ غالب املرصي
ًحفظا وتفسريا - ّعم  -  ب ـ أما يف التفسري فكان يبدأ بجزء  - تبارك -  ثم بجزء،ً
هييئ الطالب فيام بعد ليقرأ كتب التفسري  )٢(ّويقدم تفسريه بأسلوب مدريس مبسط

 .املتخصصة
 ، عناية خاصة بكتاب األربعني النووية يف علم احلديث النبوي الرشيفجـ ـ واعتنى

 .وهو كتاب مشهور فكان يطلب من الطالب حفظ األحاديث بسندها ورشحها
 وخص بعض طالبه بحفظ املنظومة ،ـ وينتقل بعد ذلك إىل رياض الصاحلني* 

 .البيقونية ورشحها
ح مع بعض اإلمالءات حول ـ ويرتقي بالطالب بعد ذلك إىل مقدمة ابن الصال* 

 .)٣(أحاديث األحكام
د ـ واعتمد كتاب الشيخ العالمة أمني الكردي تنوير القلوب القسم اخلاص 

ً إذ درس طالبه منه كثريا الشتامله عىل ، وهلذا الكتاب مكانة خاصة عند الشيخ،)٤(بالتوحيد ّ

                                                
 .٣ ـ ٢جتربتي مع الشيخ  )  ١(
 .٣ ـ ٢جتربتي مع الشيخ  )  ٢(
 .٥جتربتي مع الشيخ  )  ٣(
 .٥جتربتي مع الشيخ  )  ٤(
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 . فقهية وسلوكية،جوانب متعددة
 . كتاب الرحبية املشهورةهـ ـ ويف علم املواريث درس الشيخ

و ـ ويف السرية كان يقرأ عىل طالبه الشداة كتاب رشح نور اليقني يف سرية سيد 
 ثم يرتقي إىل كتاب األنوار املحمدية للشيخ يوسف ،املرسلني للشيخ حممد اخلرضي رمحه اهللا

 .النبهاين رمحه اهللا
 الندى البن هشام  قطر رشححـ ـ أما النحو فكان الكتاب املعترب عنده هو كتاب

ً يضاف إىل ذلك أنه كان يلقي عىل طالبه دروسا وفق ، يتلوه كتاب شذور الذهب،األنصاري
 ومما أذكره ، ويستعمل يف دروسه هذه سبورة وضعت عىل جدار،)١(املنهج املدريس تقوية هلم

 ،ديةًأين حرضت دروسا له يف النحو ألقاها عىل بعض طالبه من منهج السنة الثالثة اإلعدا
 : وأكثر ما علق يف ذهني يومها إعراب قوهلم،وكنت حينها يف الصف اخلامس االبتدائي

إذ حفظتها وبدأت أحتدى هبا أقراين يف املدرسة احلكومية حتى املرحلة «الظلم مرتعه وخيم «
 .الثانوية

وهو يف تدريسه للنحو ال ينسى التعريج عىل الرصف والبالغة واألدب كلام سنحت له 
 .ة ليتزود الطالب بكل العلوم اللغويةالفرص

آداب «ط ـ ومن الرسائل التي اهتم هبا رسالة األستاذ عبد العزيز كامل املعنونة 
 وتزودهم ، ألهنا رسالة مفيدة نافعة تنظم العالقة بني الطالب ومعلميهم»األرسة والكتيبة

 .بآداب العلم
هللا ورعاه كان يشجع طالبه عىل  ومما يتصل هبذا اجلانب التعليمي أنه حفظه ا:ًثانيا

 وكتب ،اقتناء الكتب املتنوعة من هذه الكتب مؤلفات الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي
                                                

 .٣جتربتي مع الشيخ  )  ١(
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 والشيخ عيل ، والعقاد، وكتب الرافعي واملنفلوطي، وأيب احلسن الندوي،أيب األعىل املودودي
يلح عىل رشائها الطنطاوي وكان كتابه تعريف عام بدين اإلسالم من الكتب التي يويص و

ً وكان للدواوين الشعرية نصيب أيضا من هذا التشجيع كديوان الشافعي وابن ،وقراءهتا
 أما كتب الشيخ يوسف ،الفارض وحسان واملتنبي ودواوين الرواس وأيب اهلدى الصيادي

 .نائها إذ كان ال يفرت عن التذكري هبا واقت،النبهاين فلها املنزلة العالية واملرتبة الراقية عنده
ومما أذكره أنه كان يويص أحد الدارسني يف األزهر وهو األستاذ عبد الرزاق احلسن 

الذي كان «أسد الغابة « منها فيام أذكر كتاب ،برشاء بعض الكتب من مرص ليوزعها علينا
وكان الشيخ رعاه اهللا يعلم ، »إعالم الساجد« وكتاب ،ًيصدر يف أجزاء وقد اقتنيت عددا منه

ًملك املال لدفع ثمن الكتاب مبارشة فكان يقوم بتقسيط ثمنه عىل دفعات تسهيال لنا أننا ال ن
ً وحقا لقد مجع كل طالب كتبا كثرية قيمة،ًوترغيبا  ناهيك عن اقتنائنا الكتب التي كان ،ً

 وناهيك عن اهلدايا التي كان يوزعها علينا حفظه اهللا ،يدرسها يف احللقات العلمية يف الدار
 السيام بعد حصولنا عىل درجات عالية يف املواد ، األنبياء والصحابة والتابعنيكسلسلة قصص

 ، وضاء صباح، أعزه اهللا ما الح فجر،ًالتي كان جيري لنا فيها امتحانا كالفقه والعقيدة والسرية
 .فكم له من  حمامد و مآثر

  ِ معجبٍمرَحسنى جتئ بكل أ    من أوصافه الـَ ما شئتْ وقلْحدث
 صاحب ، وشيخ قدير، مسلك خبري،ما اجلانب الروحي فالشيخ ابن بجدهتاـ وأ* 

 مع السري يف طريق ،ً فالرشط عنده هو التمكن أوال من العلوم الرشعية،منهج متميز يف الرتبية
ً والسري يف طريق القوم جيب أن يكون بعيدا عن الرتهات ،القوم فتحصل بذلك الثمرة

وأحببت منهج السادة الرفاعية والقادرية والشاذلية « : هذاً قال مشريا إىل منهجه،والشطحات
 ، ولكنه املنهج الرشعي املجرد من األوهام واخلرافات والدجل والشعوذة،والنقشبندية

 مع تقديري وحبي لكل من انتسب إىل طريق معترب من طرق ،واالنحراف عن قواعد الرشع
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ً الرشع حاال وقاالًالصوفية رضوان اهللا عليهم إذا كان منضبطا بقواعد ً«)١(. 
  )٢(»ّال هيمني إن أطلق عيل وهايب« :وقد نقل عنه تلميذه األستاذ عوض قناين قوله

مع احلق  - حفظه اهللا - وما ذلك إال لتمسكه بالطريق اخلايل من اخلرافات والرتهات فهو
 .وبناء عىل ذلك سار الشيخ يف تربية طالبه .يدور

الكتب التي تعتني بالرتغيب والرتهيب منها خمترص  قراءته وتدريسه بعض :ًثالثا
 وكتاب العهود املحمدية ، وكتاب تنبيه املغرتين، وخمترص منهاج القاصدين،تذكرة القرطبي

 وكتاب ، وقراءة اجلزء الثالث من كتاب تنوير القلوب وهو اجلزء املتعلق بالتصوف،للشعراين
  .إحياء علوم الدين

ًوكنا كلام أهنينا جملدا من جملداته األربعة « :عد ذلكقال األستاذ غالب املرصي ب
 وهو يرشد طالبه عىل ،)٣(»نجتمع عىل وليمة مصغرة فيام بيننا احتفاء باستكاملنا ذلك املجلد

 قال الشيخ عامد ،املستويني العلمي والروحي إىل قراءة الكتب قراءة جيدة مفيدة
يحة املتعمقة يف النصوص وهناين عن القراءة أرشدين ـ حفظه اهللا ـ إىل القراءة الصح«:زغرات
 وقال يف موضع ،)٤(» فهم الدليل أهم من الدليل: وكثريا ما كان يقول يل،السطحية

  .)٥(»علمني الصرب يف طلب العلم وعدم اليأس إذا استصعبت عيل غوامضه«:آخر
 :ويمكن رصد منهجه عىل النحو اآليت

 واالهتامم اخلاص بحضور الصلوات ،ً وفعالًااللتزام الكامل باإلسالم قوال ً:أوال
                                                

 .٨اللمحة )  ١(
 .٢من ذكريايت  )  ٢(
 .٧جتربتي مع الشيخ  )  ٣(
 .٨الشيخ )  ٤(
 .٨الشيخ )  ٥(
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 فكان دائم احلث بعد الدرس املسائي إىل ،اخلمس مجاعة السيام صاليت الصبح والعشاء
 ويردد ،ًوجوب النوم باكرا بعد االنرصاف من الدرس لالستيقاظ مبكرين لصالة الفجر

 وحضور ،يلصالة العشاء يف مجاعة تعدل يف ثواهبا قيام نصف الل [:ملسو هيلع هللا ىلصحديث الرسول 
 .]صالة الصبح يف مجاعة يعدل قيام الليل كله

 وأذكر أن ،وكان يطلب من بعض اإلخوة أن يطرقوا أبواب دور إخواهنم ليوقظوهم
ًواحدا من الطالب قام بربط أصبعه بخيط طويل يسقطه من نافذة غرفة نومه إىل الشارع 

 . ليسحبه أحد اإلخوة عند صالة الفجر فيستيقظ
تي استخدمها الشيخ للحفاظ عىل الصلوات ما ذكره لنا األستاذ محدو ومن السبل ال

ًكان الشيخ يكتب أحيانا جدوال يتابع فيه أعامل الطالب وفيه يسجل الطالب « :محشو إذ قال ً
 .»كم صالة جامعة حرضها

 كام حرص عىل إحياء ،ًوالتفت الشيخ أيضا إىل الصيام فكان يشجع عىل صيام النفل
 وطريقته يف إحياء مثل هذه ، وليلة العيد، وليلة القدر،يلة النصف من شعبانبعض الليايل كل

 ثم تنعقد ، ثم يقوم ليصيل بطالبه قيام الليل،الليايل أن يبدأ فيها بدرس عام بعد صالة العشاء
 ، ويسرتوح الطالب بعد ذلك فمنهم من تأخذه سنة من نوم، ثم الدعاء،حلقة الذكر اجلامعي
 ومنهم من يتجمع حول الشيخ يتذاكرون معه ، ومنهم من يصيل،لقرآنومنهم من يتلو ا

ً وبعضهم خيتيل مع الشيخ ليحدثه حديثا خاصا قد يكون أرسيا بحاجة إىل حل ،مسائل العلم ً ً
 فيذهبون إىل ،حتى صالة الفجر - ال يشقى هبم جليسهم -  وهكذا ترى القوم،أو مشورة

 . وزادت قلوهبم صفاء ونقاء،ًااملسجد للصالة وقد امتألت أرواحهم زاد
حفظه  -  وقد ذكرنا من قبل أنه قرر، مع تفسريه، احلث عىل قراءة القرآن وحفظه:ًثانيا

 ومما أذكره أن الشيخ حفظه اهللا كلف ، عىل طالبه)تبارك( و)عم(حفظ وتفسري جزء  - اهللا
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 يوم يف اجلامع الشهيد حممد العثامن رمحه اهللا حتفيظنا جزء عم بعد صالة املغرب من كل
 .الرشقي

ًومما أذكره أيضا أن الشيخ تعاون مع األخ أمحد اخلاين واألخ عيل البارودي حني عرضا 
عليه إقامة جمموعات طالبية لتحفيظ القرآن الكريم يف املسجد الرشقي فكان املسجد يغص 

 .بالطالب
اول أن وقد ذكرنا قبل قصة الطالب الذي حرض إىل حلقة الشيخ القرآنية وكيف ح

 نعم : فأجابه الشيخ هبدوء املريب؟حيرج الشيخ حني سأل الشيخ هل حتفظ أنت هذه السورة
 .)١( فام كان منه إال أن خجل وسكت،اسمعها يل
 : إذ عقد حلقتني للذكر الرشعي، العناية باألذكار واألوراد املشهورة:ًثالثا

 . يف اجلامع الرشقي ليلة  اجلمعة: األوىل
 والثاين ، واألول عام،يوم األحد بعد الدرس املسائي يف دار املشايخوالثانية مساء 

 وأهم ما يميز حلقة الذكر عند الشيخ هو أنه ذكر رشعي أثنى عليه العلامء حتى إن ،خاص
الشيخ عبد الغني محادة رمحه اهللا تعاىل طلب من الشيخ حممد أديب احلضور إىل إدلب لنرش 

 .)٢(الذكر الرشعي هناك
ره أن بعض طالب الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا ومعهم ابنه األخ الفاضل ومما أذك

 فليس يف هذا الذكر رقص أو تصفيق أو ،حممد أمني كانوا من املداومني عىل هذا الذكر
وكان الذاكرون يستشعرون األنس الروحي الذي ، ات ممجوجة أو حتريف للفظ اجلاللةحرك

 مع نغامت تتفق ملسو هيلع هللا ىلصكون القلوب بمدائح الرسول  واملنشدون حير،ّكان خييم عىل احللقة
                                                

 . صفات الشيخ وأخالقهالثاينانظر الفصل )  ١(
 .٧جتربتي مع الشيخ  )  ٢(



٩١ 

وكم رأيت الرجل الصالح التقي النقي صاحب الكرامات الظاهرة  ،)١(وحركة الذاكرين
ّبل اهللا ثراه  - واملناقب الوافرة الذي أحبه الناس والعلامء واألولياء احلاج رشيف الكامل

ا زلت أذكره يف إنشاده األبيات  وم،ُ جييش بالبكاء ثم يسعد ويرس بالصفاء - بشآبيب رمحته
 :املشهورة ونحن نتهيأ للذكر

  ْحِتُ الرضا قد فُفباب   ْوا بنا نصطلحَتعال
ُويا مدعي ح   ْ ثم انطرحَ الروحِدع   ــاَنِّبّ

  ْحِرُبسيف اهلوى قد ج    الذيَوداو الفؤاد
 وحنت ،ًفنردد معه هذه األهزوجة املاتعة وقد امتألت القلوب شوقا إىل الذكر

 فكم ، وإسعاد للنفوس، إهنا حلقات إرشاق للقلوب وصفاء لألرواح،)٢(ًاألرواح حبا باللقاء
 وكم من ضال اهتدى بحضور واحدة من ؟من مذنب غافل عاد بعدها إىل الطريق القويم

 فانخرط بعد ، وكم من منحرف استقام أمره بعد أن شاهد فيها حقيقة الصفاء؟هذه احللقات
ًلشيخ مداوما عىل دروسه مستقيام عىل طريقهذلك مع طالب ا ً. 

أما الشيخ حفظه اهللا بعد أن يطمئن إىل أن حركة الذكر وألفاظه سليمة صحيحة 
ً تراه منجمعا عىل نفسه مستغرقا يف ذكره،رشعية وسبحان  -  فيهيم ويغيب ويشتد به احلال،ً

                                                
 الذي كان )أبو حممود (لقة الرجل الصالح املجذوب خالد ضباب رمحه اهللاوممن كان حيرض هذه احل)  ١(

ًمشهورا بشجاعته وعنفوانه فكان حاله شديدا وجذبه قويا، وكان حمبا للشيخ حبا عظيام، وهو مشهور  ً ً ً ً ً
 .ومعروف عند أهل البلد

 :ما أحسن قول أيب الفتح كشاجم حني قال)  ٢(
   ونفـــعاًفائدة ِحلان    أن يف األُإن كنت تنكر

   منك طبعاُال شك أغلظ    التيِ إىل اإلبــلْانظر
  عا فتقطع الفلوات قطِة   ـداُ احلِتصغي ألصوات
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 فرتى ،ري اللفظ الذي يذكر بهًمهام كانت شدة حاله فال تراه أبدا يقفز أو يرقص أو يغ - اهللا
 بعامله الذي ًمبتهجا ،ً وتشعر كأنه يطري يف السامء فرحا بذكر اهللا،رجليه ثابتتني يف األرض

 وإذا انتهى الذكر ،ليمسك به - ًأحيانا -  فكان بعض اإلخوة هيرع إليه،يعيش فيه مع ذكره
احة روحية أمدتك  وأدركت أنك كنت يف سي، وشعرت باجلامل،رأيت اإلرشاق واألنوار

بطاقات إيامنية وإمدادات روحية تنعكس عىل سلوكك نحو العبادة والطاعة والسري نحو 
فام أمجل قول الرواس ،  وعامل املأل األعىل والنور،طريق القوم واجلامعة حيث األنس واحلبور

 :يف مثل هذا
  ِ النــورُ وضاحةٌفإهنا حرضة    حرضتناِ إىل احلق من أبوابْورس
َّ حرضة حفيا   ِ ومنظورٍ حمفوفَ خريَفأصبحت   ها اهلادي بنظرتــهً

قد انبلج جبينهم بأنوار الفرح ً مجيعا وتنتهي حلقة الذكر بدعاء للشيخ فرتى الذاكرين
 .والرسور ولذة احلضور والقبول

وإىل جانب جمالس الذكر هذه كان هناك ورد يومي يأمر الشيخ طالبه به بعد صالة 
 :املغرب وهوالفجر وصالة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ـ االبتداء بقراءة الفاحتة وإهداء ثواهبا إىل الرسول ١
 . مرة١٠٠ ـ أستغفر اهللا العظيم  ٢
 . مرة١٠٠ ـ ال إله إال اهللا  ٣
 . مرة١٠٠ ـ اللهم صل عىل سيدنا حممد النبي األمي وعىل آله وصحبه وسلم  ٤
 . مرة٢٣ ـ حسبي اهللا ونعم الوكيل  ٥

اللهم إنك تعلم « :د ذلك أن يستحرض صورة إخوانه ويقرأوكان يطلب من األخ بع
 وتعاهدت عىل نرصة ، وتوحدت عىل دعوتك،أن هذه القلوب قد اجتمعت عىل طاعتك
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 ، وامألها بنورك الذي ال خيبو، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها،رشيعتك
 وأمتها عىل ،بمعرفتك وأحيها ، ومجيل التوكل عليك،وارشح صدورها بفيض اإليامن بك

 .»الشهادة يف سبيلك إنك نعم املوىل ونعم النصري
 .ً وينهي الورد بقراءة الفاحتة أيضا عىل نية القبول،ثم يدعو بام شاء

عليكم أن « :َومما أذكره أيضا أنه كان يعلم اإلخوة كيف يبدؤون هذا الورد ويقول
 ويف حال قولكم ،ملسو هيلع هللا ىلصون أمام الرسول  وأن تتمثلوا أنكم جالس،تطردوا كل اخلواطر الدنيوية

 .»ال إله إال اهللا عليكم أن تتخيلوا أن لفظ اجلاللة قد وقع يف قلوبكم
وإىل جانب هذا الورد اليومي كان لبعض اإلخوة أوراد أخرى خاصة تتفق مع 

 .مراتبهم وأحواهلم
صية  ملء فراغ الطالب باألنشطة الرتفيهية التي حث عليها الرشع تقوية لشخ:ًرابعا

 وأحب املؤمن القوي خري [ملسو هيلع هللا ىلصً وتنمية لقدراهتم اجلسمية عمال بحديث الرسول ،الطالب
ً فأسس يف الصيف لطالبه ضمن دار املشايخ ناديا رياضيا أسامه ،]إىل اهللا من املؤمن الضعيف ً

 فكنا نخرج إىل أرض قريبة من ثانوية عثامن احلوراين بعد صالة )نادي الفجر اإلسالمي(
 ومنها كرة القدم ثم نعود لتناول طعام الفطور ،وم االثنني فنلعب أنواع الرياضاتالفجر من ي

ً ويف أيام أخر كنا نامرس رياضة السباحة بعد صالة الفجر أيضا يف منطقة ،يف دار املشايخ
 وما زلنا نذكر تلك النزهات اجلميلة التي كان يصحبنا الشيخ فيها إىل بستان بيت ،البرشيات

ً إذ كنا نميض يوما كامال من الصباح حتى ،رماء عىل طريق منطقة الدوارالك) احلمشو( ً
 وقد أشار إىل هذا ،ً ثم نعود أدراجنا مشيا إىل البلدة،املغرب يف البستان عىل شاطئ النهر

ًوكثريا ما كان ينظم لنا رحالت ترفيهية إىل أماكن « :غالب املرصي فقال اجلانب األستاذ
 وعني قصارين رشقي محاة عندما كان النبع جنات خرضاء ، قبيسيباصطيافية مثل متنزهات أ



٩٤ 

للنزهة واالستمتاع بمروجها وعيوهنا وجداوهلا  يقصدها الناس من كل حدب وصوب
وإطاللته اجلميلة عىل النهر والنواعري   وكذلك منطقة الدوار عىل ضفاف العايص،الرقراقة

رحلة  - أعز اهللا شأنه -   الداخليــة بل نظم ومل يكتف الشيخ هبذه الرحالت،والبساتني الغناء
ًإىل املسجد األقىص قبل عام النكسة جعلها عامة أيضا لكل من يرغب من أهل احلي 

وزرنا املسجد األقىص ومسجد قبة الصخرة « : قال عنها األستاذ غالب املرصي،وغريهم
ماكن األخرى يف ومسجد اخلليل إبراهيم عليه الصالة والسالم وبيت حلم وغري ذلك من األ

 .)١(»األرايض املقدسة
 وعدم اخلوض يف ،عىل احرتام غريه من العلامء وتوقريهم - ًدائام -  حثه طالبه:ًخامسا

 وهلذا يعد الشيخ من طائفة العلامء الذين يتسمون ،خالفاهتم إال إذا كان وراءها فائدة علمية
 .بن تيمية وابن عريببالتوازن واالعتدال يف موافقة األئمة املختلف حوهلم كا

 :وقد بدت مظاهر احرتامه للعلامء وحثه طالب العلم عىل تقديرهم يف الصور اآلتية
 ـ كثرة أحاديثه عنهم ورواية حياهتم وتكوينهم الثقايف والروحي سواء أكانوا قدماء ١
علم كانت جمالسنا مع أستاذنا جمالس « :ً قال األستاذ غالب املرصي مشريا إىل ذلك،أم حمدثني

ن البرصي ـر الصحابة والتابعني والعلامء الصاحلني من أمثال احلسـوذكر تألألت بذك
 كام عمرت بإحياء ،وسعيد بن املسيب واألئمة األربعة وأئمة احلديث وغريهم من علامء األمة

فقه وسرية ثلة مباركة من علامء الشام والسيام علامء محاة الذين مل يعرف فضلهم ومستواهم 
 ومن أولئك العلامء ، بل ومل يسمع بأسامء بعضهم إال قلة من الناس ممن فقدنا منهم،العلمي

الشيخ فارس الشقفة والشيخ مصطفى احلداد املعروف بالشيخ مصطفى حنحون والشيخ 
سعيد اجلايب والشيخ سعيد النعسان مفتي محاة السابق والشيخ حممود الشقفة والشيخ حممد 

                                                
 .١٤جتربتي مع الشيخ )  ١(
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  .)١(ًفي وغريهم من العلامء رمحهم اهللا تعاىل مجيعااحلامد والشيخ حممد منري لط
 من ذلك أنه كان ، ـ تشجيعه طالبه عىل الذهاب إىل جلسات العلامء املوثقني عنده٢

ّبل اهللا  -  يصحبنا إىل جامع املدفن ثم السلطان حلضور خطبة اجلمعة عند الشيخ حممد احلامد
شيخ يف جامع السلطان بعد صالة ًوقد حرضت عددا من دروس ال - ثراه بوابل رمحاته

 ،املغرب  وقد ذكرنا من قبل مدى حب وتقدير الشيخ ألستاذه العالمة الشيخ حممد احلامد
وتأثري الشيخ حممد احلامد عىل املنهج العلمي عند الشيخ حممد أديب الذي دفعه إىل إنتاج 

 :ه الصورة بقولهّ وقد بني األستاذ غالب املرصي هذ،مؤلفات عظيمة النفع كثرية العطاء
 بل يصحبنا ،يبالغ يف تشجيعنا عىل احرتام أهل العلم والصالح -  حفظه اهللا -  وكان أستاذنا«

 فقد حرضت معه جلسات علمية لدى الشيخ ،حلضور جمالس العلم التي كانوا يعقدوهنا
 يف  وكنا نصحبه من حني آلخر لزيارة الشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا،توفيق الصباغ رمحه اهللا

 ، والشيخ حممد منري لطفي، والشيخ خالد الشقفة،اهلدائية بحامة جلساته املسائية يف التكية
 .)٢(» والشيخ عبد احلميد طهامز،والشيخ سعيد العبد اهللا

 ومل يكتف الشيخ بتوجيه طالبه نحو علامء بلدته بل حثهم حني يذهبون إىل اجلامعة 
أن يتصلوا بعلامء البلد الذي سيقطنون به ليستفيدوا  )العسكرية(للدراسة أو إىل خدمة العلم 

ويف دمشق كنا ال نتحرج عن حضور « : قال األستاذ غالب املرصي،من علومهم ومعارفهم
اجللسات العلمية والوعظية وخطب اجلمعة والدروس األسبوعية لدى ثلة من املشايخ 

 والشيخ حممد سعيد ،عي والشيخ عبد الكريم الرفا،العلامء من أمثال الشيخ حسن حبنكة
 والشيخ العامل العامل حممود احلبال ، والشيخ الدكتور حممد عجاج اخلطيب،رمضان البوطي

الذي كانت له جلسة صباحية يتلو علينا عن ظهر قلب أكثر من جزأين من القرآن الكريم ثم 
                                                

 .٢٠جتربتي مع الشيخ )  ١(
 .١١ ـ ١٠جتربتي مع الشيخ )  ٢(



٩٦ 

ّنكمل جزءا نطبق من خالله أحكام التجويد الطالبني يف  وله جلسة مسائية يدرس فيها إعانة ،ً
استفدت من الشيخ حب اهللا « : وأكد عىل ذلك األخ عامد زغرات حني قال،)١(الفقه الشافعي

 ـ والتفاين يف خدمة هذا الدين وحمبة العلامء وإجالهلم ومالزمتهم ألهنل من ملسو هيلع هللا ىلصورسوله ـ 
 .)٢(»علومهم ومعارفهم وأحواهلم

  -  بل اهللا ثراه - والشيخ الكامل كام يقول الرواس
َ القوم األكابرُّلُوجي ً طراَ ُطارحا يف الطريق غ   ّ    التعايلَوشً

 وتنويع ،وال شك أن اتصال طالب العلم بالعلامء واملشايخ فيه إثراء مللكاهتم
 . ينعكس عىل حمصوهلم الفكري ونتاجهم الثقايف، ويثمر عن تكوين علمي متفتح،ملواردهم
ىل تقبيل أيدهيم مع أنه كان هو نفسه  ـ ومن مظاهر احرتامه للعلامء تشجيع طالبه ع٣

 .)٣(يسحب يده إن أراد واحد من طالبه تقبيلها
ومما أذكره أننا كنا نقبل يد الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا بعد صالة اجلمعة عنده يف 

 .ًمسجد املدفن مع أننا كنا صغارا
فيدوا مما يقوله ال يرتدد حني يزور بعض العلامء من مجع طالبه ليست - رعاه اهللا - وكان

وله ،  فقد كان الشيخ رشيد الراشد التاذيف احللبي وهو من علامء حلب،ذلك العامل الزائر
 فيحسن الشيخ وفادته ويدعو الطالب ،مؤلفات كثرية يزور الشيخ حممد أديب يف دار املشايخ

 .حلضور لقائه واالستامع إليه

 ملسو هيلع هللا ىلصلصالة عىل رسول اهللا ًوهو ال يفتأ أيضا من تشجيع طالبه عىل حضور جملس ا
                                                

 .١٠جتربتي مع الشيخ )  ١(
 . ٨الشيخ )  ٢(
 .١٣جتربتي مع الشيخ )  ٣(



٩٧ 

 ،الذي كان يعقد بعد صالة الفجر من صباح كل يوم مجعة مرة يف مسجد التكية يف احلارض
 وكنا نرجع بعد ،ومرة يف املسجد الكبري يف السوق بعناية الشيخ حممد عيل املراد رمحه اهللا

 ،)فتة محص( وهو ،عند بعض اإلخوةً مجيعا حضور هذا املجلس املبارك لتناول طعام الفطور
 تربية ، حيثنا عىل لعق اإلناء-   حفظه اهللا وزاده رفعة- وما زلت أذكر كيف كان الشيخ

 .)١(ًوتوجيها
وأحسن إليه يطلب من  - حفظه اهللا -   فكان، تشجيعه طالبه عىل فن اإللقاء:ًسادسا

ت أذكر  وما زل،ًالطالب إعداد مقال ليلقيه الطالب بعد الدرس املسائي أمام إخوانه مكتوبا
ًأنه طلب مني أن أكتب موضوعا حول اإلرساء واملعراج مستعينا بكتب السرية  بعد سامع ،ً

 كام ،خطبة عنه من الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا ـ يف جامع املدفن وأنا يف املرحلة اإلعدادية
 .ًكان يطلب من أفراد حلقتنا القيام بتلخيص الكتب التي قرأناها أيضا

كان يوكل إليه  - كام يقول األستاذ غالب املرصي - التشجيع أنهومن مظاهر هذا 
 أو يف اجللسات العلمية ،ًإلقاء بعض الدروس بدال عنه يف جامع الرشقي أو جامع املهنا

 بل ،ً وأضاف قائال وكنت وقتها يف أواخر املرحلة اإلعدادية وأوائل الثانوية،املسائية اليومية
ّ ويرص عيل ّ حتى أقف ،ني لإلمامة يف الصالة رغم متنعيكان يف كثري من األحايني يقدم

كان يشجعني عىل نظم الشعر وحيتفل بذلك حتى إنه كناين « : وقال يف موضع آخر،لإلمامة
  .)٢( حسان بن ثابت ريض اهللا عنهملسو هيلع هللا ىلصنسبة إىل شاعر الرسول «أبو حسان «

جازي وزياد  اعتنى حفظه اهللا بتكوين فرقة لإلنشاد ضمت عبد الكريم ح:ًسابعا
                                                

ًيبدو أن هذا املجلس تم تأسيا باملجلس الذي كان يعقده الشيخ نور الدين الشنواين رمحه اهللا يف : فائدة)  ١(
ًتأسيا األزهر الرشيف، والظاهر أن الشيخ حممد عيل املراد رمحه اهللا وهو األزهري دراسة قد أنشأه 

 .٢٦انظر األنوار املحمدية  .بذلك
 .٣٠ ـ ١٣جتربتي مع الشيخ )  ٢(



٩٨ 

 وقد أحسن الظن يب بعض إخواين حني سمعوا صويت أنشد معهم ،السفاف رمحهام اهللا تعاىل
 وكان الشيخ خيتار يل ،ً فشجعوين إىل أن رصت واحدا من جمموعة املنشدين،يف قصيدة مجاعية

 : القصيدة التي أوهلابعض القصائد ألنشدها حني اسرتاحة الذاكرين منها
ُ األرسة ترقـــدَحتى متى فوق   ُأهيا املتعبـــد يف الدجى يا ْمُق ّ  
  ُ فقد دعاك املسجدِ وامضَوالصبح    الدجىَ موالك الذي خلقُ وادعْقم

وإىل جانب هؤالء املنشدين األساسيني كان هناك جمموعة تساعدهم يف األناشيد 
 أعد أتذكر اجلامعية منهم األستاذ غالب املرصي وحسن حبط وإبراهيم خليفة وآخرون مل

 وكنا يف رحالتنا الرتفيهية ننشد األناشيد اجلامعية ونتعلم عىل أدائها لنقوم بإنشادها ،أسامءهم
 .يف حلقتي الذكر العام واخلاص

حماولته الدائمة إجياد التوازن واالعتدال مع احلركات الفكرية واجلامعات  :ًثامنا
ً بل كان رجال للجميع منفتحا عىل ،ة عىل أن ال يشكل مع تالمذته مجاعة مستقل،اإلسالمية ً

 التوسط ،)١(كل مجاعة بميزان رشعي دقيق فال يميل إىل مجاعة دون أخرى أو فئة دون فئة
ً وإن ملس خريا شكر عليه ،ً إن رأى منكرا عند أحد نبهه إليه، واالعتدال طريقه،منهجه

حيح الذي جيب أن  هو الطريق الص»العلم«ًوشجع عليه وأرشد طالبه إىل ذلك مؤمنا أن 
أخذ بيدي يافعا ووضعني « :قال األخ عامد زغرات ،يتسلح به املسلم حتى ال يقع يف املزالق

 ولطاملا كنت إذا أملت يب ملمة كنت أهرع ،عىل طريق القوم وأصبح يرنو إيل بعينيه كي ال أتعثر
ي أنار يل معامل  وأجد بني جنبيه القلب الشفيق الذ،إليه فأجد املالذ اآلمن واحلصن احلصني

 .)٢(»الطريق
ولقد كان درسه العام يف املسجد الرشقي يغص بالطالب الذين يفدون إليه من كل 

                                                
 .٩جتربتي مع الشيخ  )  ١(
 .٨الشيخ )  ٢(



٩٩ 

 ، ومنهم من ينتمي إىل مذاهب سياسية متنوعةحدب وصوب منهم الصويف ومنهم السلفي
  وما ذلك إال ألن الشيخ حفظه اهللا، يستفيد من عطاء الشيخ وينهل من معينه،كل جيد بغيته

 فكان بذكائه يتآلف اجلميع ما مل متس األصول ،متثلت يف شخصه الكريم املدارس الفكرية
 وهو دائم الدعوة إىل نبذ اخلالفات وترك ،التي تؤثر عىل العقيدة أو عىل أحكام الرشع احلنيف

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملحاججات التي ال طائل من ورائها إال االبتعاد عن منهج اهللا وسنة رسوله 
كان يرشدنا « : منهج الشيخ فقالجامعةألستاذ غالب املرصي يف عبارة ّوقد بني األخ ا

إىل حماسن كل طريق وحيضنا عىل التوازن بني االلتزام بأحكام الرشيعة ومراعاة أدب 
السالكني إىل اهللا تعاىل دون أن يطغى أمر عىل أمر أو يصار إىل املبالغة يف بعض األمور أو 

 .)١(»اب الرشيعةالتنطع يف تطبيق األحكام عىل حس
ولعل أسلوب الشيخ يف « :ًوقال يف موضع آخر مشريا إىل منهجه الصويف ما نصه
  .)٢(»الرتبية كان جيمع حماسن معظم طرق الرتبية والسلوك إىل اهللا تعاىل

 وحضه عىل تفوق ،عىل اجلمع بني علوم الدين والدنيا - أعزه اهللا -  حرصه:ًتاسعا
أن الزمن كام يقول هو زمن  -  رعاه اهللا -  نه أدركالطالب يف مدرسته وجامعته أل

 وما ،ً وأن املسلم املتفوق يفيد اإلسالم كثريا يف الوظيفة التي سيتوالها فيام بعد،)٣(الشهادات
 لذا عمد إىل إقامة دروس تقوية يف دار املشايخ يتقوى هبا ،أكثر ثغور اإلسالم يف هذا الزمن
ا من مدرسيهم يف املدارس احلكومية كاللغة اإلنجليزية الطالب يف املواد التي مل يفهموه
 .إلخ.. .والرياضيات والنحو والرصف

                                                
 .١٦جتربتي مع الشيخ  )  ١(
 .١٦جتربتي مع الشيخ  )  ٢(
 .٤اللمحة )  ٣(



١٠٠ 

 فمام أذكره أن أستاذنا ،وكان يستعني عىل ذلك ببعض اإلخوة ليساعدوه يف هذه املهمة
 ،الفاضل غالب املرصي كان يدرسنا اللغة اإلنجليزية والرياضيات وعلوم العربية والكيمياء

 ،وأشار األستاذ عوض القناين إىل هذا املظهر - ًحقا - رجل أعجوبة يف الذكاءوكان هذا ال
ًوأضاف أن الشيخ كان يستعني بمدرسني من خارج دار املشايخ ليدرسوا الطالب حبا يف 

 :الشيخ بقوله  ورحم اهللا الرواس فكأنه يرمق صنيع،ًطالبه وإيامنا بمبدئه
  بـــاَقُإهنم لشؤونات اخلفا رف   دباَ هبا األْ ال ترتكِ القومُحمارض

  ــاَبِلَنقُ مِ واخلرياتِ بالعلمَفعاد    والذل يصحبهٌ جاءهم جاهلمك
ً أتاهم خملصا وهلــاٍوكم فقري   هم ذهباِْربصار الرتاب له يف ت   ً

  فكم رأينا هلم من طورهم عجبا   واحفظ فؤادك يا هذا بحرضهتم
ُهللا عزمهم الفعال   ـــاَ كم وهبُ كفهم الفياضهللا    كم فعـــالّ

  اَبِرَ جْنَ مِ اجللدَقد يستلذ حكاك    باطنهِ عىل أسقامَ احلسودِدع
هذه هي أهم املظاهر التي بدت لنا من منهج الشيخ حفظه اهللا التعليمي الرتبوي وهي 

  .بمجملها جتمع أركان الشخصية اإلسالمية املتكاملة املتزنة املعتدلة
 . وهو املرغوب املطلوب، وتوفيقه عن فالح للمرء يف الدنيا واآلخرةوتثمر بعون رهبا

 : مؤلفات الشيخ ومظاهر منهجه العلمي-٣
 إذ إنه ،املظهر الثاين من مظاهر نشاطه اإلسالمي -  حفظه اهللا - متثل مؤلفات الشيخ
ة  وبرز يف أصوله وفروعه ال بد أن يثمر ذلك عن مصنفات مفيد،بعد أن متلك أسباب العلم

ومؤلفات رائدة يف عدد من العلوم الرشعية وهلذا قال يل الشيخ الفاضل العامل حممد سعيد 
حني أخربته أنني بصدد الكتابة عن الشيخ حممد أديب  - أمد اهللا يف عمره - الطنطاوي

ّ إشفاقا عيل من هذا العمل»إنك ستنوء بكلكل« :كلكل  ، ومراده أن علوم الشيخ متنوعة،ً
 كام ،فيصعب عليك يف مثل هذا العمل العلمي البسيط أن تلم بشخصيته ،وبحوثه دقيقة



١٠١ 

 وقلت يف نفيس ما ال يدرك كله ال يرتك ،يعرس عليك الوقوف عىل حقيقتها لكثرة شامئلها
 فلعيل فيام أقدمه يشجع الباحثني من طالب الدراسات العليا عىل دراسة هذه األعامل ،جله

 وإين لعىل يقني بأن نتائج بحوثهم ستكون ،وفروعها املختلفة وبيان قيمتها يف فنوهنا ،العلمية
 . وللمكتبة اإلسالمية عامة، ذات نفع عظيم للعلم وطالبه،الغاية يف القبول

 ،ً واحدا تلو اآلخر،وهاأنذا أرسع اخلطا ألقدم تعريفات عامة حول مؤلفات الشيخ
ا املنهج العلمي للشيخ لعلها تكون ًحماوال يف هناية املطاف أن أبرز أهم اخلصائص التي متيز هب

منارات هيتدي هبا من أراد فهم علم الشيخ وفقه معارفه والوقوف عىل آرائه التي تفرد هبا فيام 
 : وعىل العموم فمؤلفاته تنقسم إىل قسمني، ومن أراد البحر استقل السواقيا،كتب وألف

 :نوعة وهي مؤلفات تناول فيها موضوعات خمصوصة يف فنون مت:القسم األول
 . ـ تنبيه الفكر إىل حقيقة الذكر١
 . ـ الفقه املبسط يف ثالثة أجزاء٢
 . ـ األضحية والعقيقة وأحكام التذكية٣
 . ـ إحتاف السائل بام ورد من املسائل يف ثالثة أجزاء٤
 . ـ حكم اإلسالم يف النظر والعورة٥
 . ـ احلج والعمرة٦
 . ـ صون اإليامن من عثرات اللسان٧

 .ملسو هيلع هللا ىلصة عني رسول اهللا  ـ قر٨
 . ـ منتخب النفائس ألبناء املدارس٩

  . ـ تطبيب املرأة وثمن عالجها١٠



١٠٢ 

 . ـ اعدلوا بني أوالدكم١١
 ، ـ األنيس يف الوحدة وهو موسوعة معارف ضمنه اختياراته من قراءاته املتنوعة١٢

 .يقع الكتاب يف جملدين
 :د خدمتها بدراستها وهي مؤلفات ورسائل حققها الشيخ ونرشها بع:القسم الثاين

 ـ السهام الصائبة ألصحاب الدعاوى الكاذبة يف الرد عىل مدعي االجتهاد للشيخ ١
 .يوسف النبهاين

 ـ حسن الرشعة يف مرشوعية صالة الظهر إذا تعددت اجلمعة  للشيخ يوسف ٢
 .النبهاين

 .  للعز بن عبد السالمملسو هيلع هللا ىلص ـ بداية السول يف تفضيل الرسول ٣
 .د إىل نصيحة الولد  البن اجلوزي ـ لفتة الكب٤
 .)ضمن كتاب واحد( ـ رسالة أهيا الولد والقواعد العرش للغزايل ٥
  )ضمن كتاب واحد( ـ األدب يف الدين والرسالة الوعظية ورسالة الطري  ٦

ً ولنقدم للقارئ اآلن تعريفا موجزا حول كل كتاب ً: 



١٠٣ 

 
 الكتاب األول

 تنبيه الفكر إىل حقيقة الذكر
 صفحة ٢٠٠حث علمي يكشف عن فضائل الذكر وحقيقته الرشعية يقع يف وهو ب

 هـ املوافق ١٣٨٧ه صدرت عام  وأول طبعات،من القطع املتوسط وطبع أكثر من مرة
 .م١٩٦٧

إلخ  ما ...وأنواعه وأحواله وآدابه ومرشوعيته.. .بني فيه الشيخ أمهية الذكر وفوائده
 ولب ، أو شبهة ظهرت،لامء يف كل مشكلة أثريت وأوضح رأي الع،يتعلق بالذكر والذاكرين

 والدعوة إىل الذكر ،موضوعه هو الرد عىل من زعم أن ذكر اهللا جيوز فيه التحريف والتشويه
فإين واحلمد هللا منذ سن « : وقد ذكر الشيخ يف مقدمة الكتاب أسباب تأليفه فقال،الرشعي
 ،ً والتنعم يف رياضه ال أنقطع عنها غالبا،ه وارتياد جمالس، متعلق بذكر اهللا تبارك وتعاىل،مبكرة

ورسعان ما تنبهت عن طريق بعض .. .أذكر كام يذكر أهل تلك احللقات وألفظ كام يلفظون
 واحلركات ،ًأهل العلم ممن كان يقيم تلك املجالس إىل أن كثريا من تلك األلفاظ املحرفة

 وبدأت أبحث عن احلقيقة ،اراملصطنعة ال يرضاها الرشع وال يقرها بل ينكرها أشد اإلنك
ثم «وأفتش عنها يف ثنايا الكتب حتى انكشفت واتضحت وضوح الشمس يف رابعة النهار 

بني أنه حني أعلن ما توصل إليه من أحكام حول هذا الذكر حورب من قبل بعض اجلاهلني 
. .مما دفعه إىل االتصال بالشيخ حممد احلامد لعرض األمر عليه.. .املتعصبني لألشخاص

ً وشجعه عىل متابعة البحث ومتحيص األمر متحيصا علميا ،فصارحه الشيخ حممد احلامد بأمله ً
لع الشيخ حممد أديب أستاذه الشيخ حممد احلامد عىل ما مجعه،لئال يرد عليه راد َ وبعد أن أطـْ َ، 
 وظل الشيخ حممد أديب يتابع »فقد أجدت وأفدت أهيا األخ الناصح« :كتب إليه ما نصه



١٠٤ 

ً فطبعه كتابا حيمل ،ث والتنقيب يف أمهات الكتب حتى نضج البحث واستوى عىل سوقهالبح
  .)١(العنوان املذكور وضمنه كلمة الشيخ العامل حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل حول هذه الشبهة

 ويكفي أن ، كثري الفائدة، عظيم النفع،واحلق أن هذا الكتاب مل يؤلف يف بابه مثله
 )٢(وصفه بالكتاب الرشيف - بل اهللا قربه بشآبيب رمحاته - حقق حممد احلامدالشيخ العامل امل

 ،مل يسبقه فيه أحد يف هذا املضامر فقد أعطى هذا املوضوع حقه إنه عىل احلق« :وقال عنه
 .)٣(»ًواهللا إين أحب هذا الرجل  وكررها ثالثا«:وأضاف قائال

 ،ان فكرة إىل حني ظهورهوقد وضح األستاذ غالب املرصي قصة الكتاب من حني ك
وقصة هذا الكتاب « : ومتابعته الشيخ حممد أديب يف تأليفه فقال،ورأي الشيخ احلامد فيه

تتلخص يف أنه كانت حلقات الذكر غري الرشعية التي ال تتقيد باألسلوب الرشعي السليم 
ي الصحيح  وال يقبل أصحاهبا أية مناقشة أو مراجعة بشأن احلكم الرشع،منترشة يف كل مكان

 إذ من شأن من يذكر اهللا االلتزام ،يف الترصفات التي تتناقض وحال الذاكر هللا سبحانه وتعاىل
 وما هو ،باألدب مع اهللا تعاىل وعدم الترصف ترصف الراقصني أو حتريف لفظ اجلاللة

مطلوب يف الصالة من نطق سليم صحيح للفظ اجلاللة ينسحب عىل النطق به يف كافة 
 حتى إن بعض مشاخيهم أفتاهم بمقاطعة قراءة هذا الكتاب حتى ال ،خرىاألحوال األ

 وقبل التفكري بنرش الكتاب ،يطلعوا عىل ما فيه من حق رصيح واضح وأدلة ناطقة ساطعة
من قبل عىل الشيخ حممد احلامد «األستاذ «كان عبارة عن مذكرات ونصوص عرضها الشيخ 

ًها بفرتة قصرية محلت كتابا كان يتضمن فتاوى غريبة  وقبل نرش،ّفأقره عليها وأيد ما جاء فيها
وغري ) الها(و) إيل( إنه جيوز الذكر بـ :يعتمد عليها أصحاب الذكر املحرف يقول فيه مؤلفه

                                                
 . ٨انظر كتاب تنبيه الفكر  املقدمة )  ١(
 .٩انظر امللحق )  ٢(
 .٣٣جتربتي مع الشيخ  )  ٣(



١٠٥ 

ً وبكيفيات غريبة أيضا ال تتالءم واألدب مع ،ذلك من األلفاظ الغريبة عىل أهنا أسامء هللا تعاىل
 وكان يف ذلك الوقت يدرس مادة ،يخ حممد احلامد وذهبت به إىل الش،املذكور عز وجل

 وكنت وقتها يف ،الرتبية اإلسالمية لطالب الثالث الثانوي يف ثانوية ابن رشد بمدينة محاة
 فام أن اطلع عىل ما ورد فيه حتى سارع إىل القول بحرقة وأمل ،الثاين الثانوي يف تلك املدرسة

 يا أستاذ لو تكرمت بكتابة : قلت له»ال جيوز. .جيوزال . .كم مرة قلنا إن ذلك ال جيوز« :وتأثر
ً وكان ذلك صحيحا فقد »إنه مريض« : فاعتذر يف البداية وقال،ًالرد ليكون نصا يستفاد منه

 ،ًكان يشكو من عدة أمراض نظرا لألعباء التي كان يتحملها ويعجز عنها الرجال األشداء
سؤولية عن تبليغ احلق وعدم السكوت  وإذا به بدافع الشعور بعظم امل،واستدرت ألذهب
 ويف الغد أعاد إيل الكتاب »ًتعال غدا وخذ الرد. .هات. .تعال يا ابني« :عن الباطل يناديني
 ،وإىل الفقهاء الرجوع يف األحكام« : ومما ورد فيه من عبارات علمية قيمة،ومعه الرد املفصل

 وهذه قاعدة جليلة خيلط بسبب عدم »ال إىل املفرسين واملحدثني والصوفية عىل احرتامنا هلم
 .)املطبات العلمية( ويقعون يف كثري من ،استيعاهبا كثري من الناس يف فهم األحكام الرشعية

ويف إحدى املرات التقيت الشيخ حممد احلامد وهو ذاهب إللقاء خطبة اجلمعة 
 وهل أسأنا ؟َومل ال« :فاستأذنته يف نرش كلمته ضمن كتاب تنبيه الفكر يف طبعته األوىل فقال يل

وبعد أن صدر الكتاب واطلع عليه « قل للشيخ حممد ديب ينرشها ؟األدب فيها حتى ال تنرش
 وكان مضمون خطبته ،ألقى خطبة اجلمعة حول موضوع الكتاب دون أن يشري إليه باالسم

 أورد ً وقد وجه إليه أحد اإلخوة سؤاال عن حكم الذكر  فقال له بعد أن.ًتأييدا ملا ورد فيه
ً فإنني أوافق عليه حرفا حرفا،اقرأ كتاب تنبيه الفكر« :عليه احلكم الرشعي  ذكر يل ذلك أحد »ً

 : وكانت ردة فعل الناس بني ثالثة فرقاء،ًإخواين ممن أثق بكالمه نقال عن الشخص السائل
 ،فمن الناس من فرح بام يف الكتاب من وضوح أزال اللبس وجال وجه احلق يف هذه املسألة

 وفريق ثالث ال ،ًومنهم من قاطع الكتاب سامعا لوصية بعض املحرفني للذكر غري الرشعي



١٠٦ 

 مع أن اآليات الداعية إىل ذكر اهللا كثرية ،حيب الذكر رغم ادعائهم بأهنم دعاة إىل اإلسالم
 ، وكانوا يدعون بأن هناك قضايا هتم األمة أكثر من هذه املسألة،يزخر هبا كتاب اهللا تعاىل

 ،جود قضايا مهمة يعفي املسلم من بيان حكم اهللا يف أمور دينه وسامع ذلك احلكموكأن و
 .)١(وقد رجع كثري من أولئك اإلخوة إىل الذكر الرشعي بعد ذلك وأيدوه

 فراح يرسل ،ًواملهم أن الكتاب صدر وانترش وأعجب به الشيخ حممد احلامد كثريا
 فقد أرسل نسخة من ، واألقطار اإلسالمية،يةًنسخا منه إىل العلامء يف شتى املحافظات السور

هذا الكتاب إىل العامل الفاضل الشيخ الصالح موسى رشف وهو من مجاعة كبار العلامء 
 فأرسل إىل الشيخ حممد ، وسكرتري جامع األزهر، وعضو من أعضائها،الرسمية يف مرص

 وبدايته تدل عىل ،نهايةتدل عىل ال - تنبيه الفكر - بداية الكتاب« :احلامد رسالة جاء فيها
 .)٢(قيمته العلمية

 فأرسل الشيخ ،ونحو هذا صنع مع الشيخ عبد الغني محادة من علامء إدلب املشهورين
ً وطالبا ،ًحممد احلامد ما ذكره الشيخ عبد الغني محادة حول الكتاب املذكور مظهرا إعجابه به

 .)٣(منه ترمجة ليضع الشيخ حممد أديب يف سجل العلامء العاملني
وأشاد به الشيخ العامل عيسى اخلطيب يف رسالته التي أرسلها إىل فضيلة الشيخ حممد 

ّقد من اهللا عيل بقراءته من بدايته حتى هنايته فوجدته حسن الرتتيب « :أديب إذ قال فيها
ً ومنبها إىل فوائد الذكر ورشوطه وآدابه ،ً جامعا ملا تفرق يف غريه من الكتب العلمية،والتبيني

 وبودي أن يطلع عليه ،التي ال بد منها ملن عكف عىل باب مواله وأراد التقرب إىل ذاته العلية
 حتى يلقنوا صيغ الذكر ملريدهيم ،مجيع شيوخ الطرق الصوفية يف سائر األقطار اإلسالمية

                                                
 .٩ ـ ٨ ـ ٧جتربتي مع الشيخ  )  ١(
 . ٦انظر امللحق )  ٢(
 .٩نظر امللحق ا)  ٣(



١٠٧ 

 ليتم هبا النفع ويعظم هبا األجر ويطمئن إليها القلب ،وأتباعهم ساملة من التحريف والتشويه
ًأسأله تعاىل أن جيزيكم عني خريا وأن جيزل لكم األجر عىل ما قدمتم .. .نرشح هلا الصدروي

ً آمال منكم أن ال تنسوين من ،لألمة اإلسالمية من نصح وما بذلتم يف تصنيفكم من جهد
 .)١(»دعواتكم الصاحلة

نظرت يف « :وأبدى فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إعجابه ورسوره بمضمونه قال
 :واهللا يا أخي. .لكتاب من أيام قريبةا

   عن أخيه رايضٌّ كلَوبات    اسرتاح القايضُلو أنصف الناس
قرأت أكثر كتابك ورسين فيه إحلاحك عىل لزوم التأدب مع ذكر اسم اهللا تعاىل 

ًوتكريمه قلبا ولسانا وحاال ومظهرا ً ً  وهو قد قال يف كريم ، فاهللا الذي جيزي من يدافع عنه،ً
 .)٢(» هلم اهللا وكفى، فيا هناءهم ويا سعادهتم﴾إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا﴿ كالمه

وأما كتاب تنبيه الفكر «:وحتدث األخ عامد زغرات عن هذا الكتاب وأثنى عليه بقوله
إىل حقيقة الذكر فهو كتاب أرشقت من ثناياه أنوار احلقيقة صافية تبدد ظلامت اجلهل لتنري 

كون العالج الروحي الذي يتداوون به لصفاء أرواحهم وإرشاقها للسالكني طريق احلق وت
 ولتبعث الذكر يف النفوس وتقطع مادة الغفلة عن اهللا تبارك ،وختليصها من طغيان املادة

وتعاىل يف تلك القلوب التي تكاثفت عليها األوزار واألسقام حتى رانت فحجبت عن تلك 
لكن املوىل تبارك وتعاىل شاء له السعادة  و،)وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا(احلقيقة 

 وهذا الكتاب الذي أحتدث عنه له قصةحيكيها الشيخ ،والفالح فأيقظها من سباهتا وغفالهتا
 ولكن يد العناية داركته وأسعفته فعاين احلقيقة ،عن نفسه يف مقدمته أثرت فيه أيام تأثري

                                                
 .٧انظر امللحق )  ١(
 .٤انظر امللحق )  ٢(



١٠٨ 

أهلها كالليث يدافع عن عرينه ربى حفظه اهللا ورعاه للدفاع عن احلقيقة ونفا.. .ساطعة
 فام كان من هؤالء اجلهلة إال أن أغروا به سفهاءهم وسقوه من هذه الفتنة ،ويذود عن حياضه

 فأنار يف هذا الكتاب ، ولكن اهللا تبارك وتعاىل تداركه مرة حرى بنعمة منه وفضل،مر رشاهبم
يحة من الكتاب والسنة للسالكني ذلك احلق املبني مدعام باألدلة الناصعة والنقول الصح

 وهذا هو الذكر الذي أتت به الرشيعة الغراء ،واملطهرة وأقوال العلامء املخلصني الصادقني
   .)١(» فجزى اهللا اليخ خري اجلزاء،وهو املريض عند اهللا تبارك وتعاىل

ً فبدا عاملا حمققا،تألق فيه مع أنه باكورة بحوثه العلمية - رعاه اهللا - واحلق أن الشيخ ً، 
 فإن ذلك لن يغني عن قراءته ،ومهام حاولنا وصف الكتاب وبيان ما تضمنته فصوله وبحوثه

 ولعيل ال أبعد عن احلقيقة إن قلت إن هذا ،ودراسته ملا فيه من خري ونفع وفوائد علمية
 فهو يبسط األدلة ويورد الردود ثم ،الكتاب يعلم طلبة العلم طرق البحث العلمي اجليد

ً رابطا بني األفكار بلغة سهلة ،ًما يراه متفقا مع األصول الرشعية الصحيحةيضعف أو يرجح 
 فيوقن القارئ أن ما ذهب إليه ، إىل أن تظهر احلقيقة التي ينشدها واضحة جلية،بسيطة راقية

ً ويرى أدلة اخلصوم تتهاوى واحدا بعد ،ه وهو الصحيحهو املتج -  أدام اهللا عزه - الشيخ
 .راهينهاآلخر لقوة أدلته وب

 فهو بحث علمي ،ومهام أفضنا يف احلديث عن هذا الكتاب فإن ذلك ال يوفيه حقه
 وفيه إضافة واضحة إىل املكتبة اإلسالمية حيث مل أقف عىل واحد من القدماء أو ،متميز

وكأين  - رعاه اهللا - املحدثني أفرد هذه القضية بالبحث والتأليف سوى الشيخ حممد أديب
 :ريده وأمثاله حني قالبالشاعر الرواس ي

  ُ كثري الدر خمتــومٍ كنزَّفرب    مكانتـهْ ال هتملِ القومُمَطلسُم
  ُ مزكومِ املسكَوكيف ينشق ريح   ً مسكا ضمن حاملهُاحلال يعبق

                                                
 .٤الشيخ )  ١(



١٠٩ 

 الكتاب الثاين
 الفقــه املبسط

ّجاء هذا الكتاب يف ثالثة أجزاء تضمن اجلزء األول فقه العبادات وصدر عام 
 . صفحة وطبع مخس طبعات٤٠٠م ويف ١٩٦٩املوافق هـ ١٣٩٨

 هـ املوافق ١٤٢٦ وصدر عام )أحكام البيع(وتضمن اجلزء الثاين فقه املعامالت 
 . صفحة وطبع مرتني١٢٦م يف ٢٠٠٥

م ٢٠٠٧ هـ املوافق ١٤٢٨ وصدر عام )فقه املعامالت املالية(وتضمن اجلزء الثالث 
 . صفحة١٣٦يف 

ية بني صدور اجلزء األول واجلزأين األخريين لظروف صعبة وإنام تباعدت املدة الزمن
 فكان من املتوقع أن ،ّأمهها املرض العضال الذي أمل بالشيخ - حفظه اهللا -  مر هبا الشيخ

ً والعون اإلهلي أوال وآخرا، والعزيمة القوية،يتوقف عن التأليف لكن اهلمة العالية  كل ذلك ،ً
 ، والكتاب من عنوانه يدلك عىل منهجه،لعلمي املتميزساعد الشيخ عىل إمتام هذا العمل ا

أن  - أمد اهللا يف عمره - وهبذا املنهج متيز الكتاب عن غريه من كتب الفقه فقد رأى الشيخ
ً فارتأى أن يقدم كتابا سهال واضح ،الكتب الفقهية قد ال يفهمها من مل يقرأها عىل يدي شيخ ً

ً مرتبا ترتيبا جيدا لتسهل ق،العبارة ً  وإىل ذلك أشار يف مقدمة اجلزء األول ، ويعم نفعه،راءتهً
 وأكثرت من التقسيامت ليتم ،وقد بسطت العبارات الفقهية ما استطعت« :ًمن الكتاب قائال

ً ورتبتها ترتيبا متناسبا مع متطلبات ، وتعم الفائدة منها، ويسهل فهمها،االنتفاع هبا ً
 .)١(»الدراسة

 : أن الشيخ مع تبسيطه للعبارة اهتم بإيراد األدلة قالومن ميزات هذا الكتاب اجلليل
                                                

 . ٦الفقه املبسط ـ قسم العبادات )  ١(



١١٠ 

وأكثرت من إيراد الدليل يف أكثر األحكام حتى بلغت األحاديث التي ضمنتها الكتاب «
 .)١(تقارب اخلمسمئة حديث رشيف

 ،ولكي تعم الفائدة ذكر الشيخ يف املقدمة املصادر التي استقى منها أصول هذا الكتاب
 .ع إليهاوذلك ملن أراد الرجو

أهدى الكتاب إىل عامل قريش حممد بن  -  حفظه اهللا - ومما يلفت االنتباه أن الشيخ
 ثم إىل فقيد العلم واإلسالم وإمام الدعوة واإلرشاد سيدي الشيخ حممد ،إدريس الشافعي

 لكنه احلب والوفاء ،مع أن الشيخ حممد احلامد حنفي املذهب .احلامد عليه الرمحة والرضوان
 :ر كام قال الشاعروالتقدي

  ِ هذا العاملِّ عن كلٌمستورة   ٌ يف املحبة نسبةَبيني وبينك
  ِ آدمَ طينة اهللاِِمن قبل خلق    أرواحناْ اللذان تعارفتُنحن

 فقد تناول الشيخ فيه )أحكام البيع(أما اجلزء الثاين من الكتاب وهو قسم املعامالت 
ًوجب عىل كل من يامرس عمال « :ة من تأليفه فقال وبني يف املقدمة الغاي،أحكام البيع فقط

 ثم يتعلم كيفية ؟ هل هو حالل أم حرامً،من األعامل أن يعلم حكم اهللا عز وجل فيه أوال
ًالقيام به وأدائه أداء صحيحا حسب األحكام والضوابط التي وضعتها له الرشيعة ليكون 

ًاألداء صحيحا نافذا معتربا ً ً«)٢(. 
 فيجب عىل كل من ،ن مجلة تلك األحكام أحكام البيع والرشاءوم« :ًوأضاف قائال

 .)٣(يامرس ذلك أن يتعلم األحكام املتعلقة هبام حتى ال يقع يف خمالفة أو حمظور
                                                

 .، وهذا العدد أورده يف اجلزء األول فقط ٦ الفقه املبسط)  ١(
 .٥الفقه املبسط ـ املعامالت  )  ٢(
 .٦املرجع السابق  )  ٣(
 



١١١ 

أن يصدر اجلزء الثالث من هذا الكتاب  -  حفظه اهللا وشفاه من األسقام - واستطاع
أحكام الربا والرصف والقرض (دمة  وقد ضمنه كام قال يف املق،ًخمصوصا باملعامالت املالية

 .)١( )والرهن والرشكات واملزارعة واإلجارة وبطاقة االئتامن
 فأقبل طالب العلم عىل دراسته يف كثري من ،وقد اشتهر هذا الكتاب وشاع أمره

 وقررته جامعة اخلرطوم عىل طالب كلية ،حلقات العلم فهو يدرس يف املعاهد الرشعية
 .ته بعض اجلامعات اجلزائرية كام اعتمد،)٢(الرشيعة

ًوعلمت مؤخرا أن بعض الكليات الرشعية يف الكويت اعتمدته مصدرا من  ً
 وبلغ اإلقبال عليه كام ذكر أحد النارشين أن بعضهم يطبعه دون احلصول عىل إذن ،مصادرها

 .)٣(من املؤلف أو النارش وذلك لكثرة الطلب عليه
 إذ قل أن جتد ،يف املكتبة الفقهية وطار ذكرهوعىل العموم فالكتاب احتل مرتبة عالية 

 -  وال أدل عىل ذلك من كونه قد طبع،طالب علم أو باحث ختصص ال يثني عىل هذا الكتاب
 وقد وصفه األستاذ عامد زغرات ،مخس مرات  واهللا يعطي الفضل ملن يشاء - اجلزء األول

رسم هلم معامل الطريق الفقهي قد أجاد الشيخ فيه وأفاد ليكون للطالب ذخريةحية ت« :بقوله
 وتنري هلم طريق العبادة الصحيحة املبنية عىل أساس متني ال لبس فيه وال غموض وال ،القويم

 ومتدهم بملكة علمية يستطيعون عىل ضوئها ضبط عبادهتم التي يتقربون ،زيغ فيه وال رشود
ا خري اجلزاء وأن جيزل له املثوبة لذا أسأل اهللا تعاىل أن يثيب الشيخ عىل عمله هذ... .هبا إىل اهللا
  .)٤(»والعطاء

                                                
 .٣لية  الفقه املبسط ـ املعامالت املا)  ١(
 . ٥، الشيخ كام عرفته ١من ذكريايت )  ٢(
 .٣جتربتي مع الشيخ )  ٣(
 . ٥ عرفته يالشيخ الذ)  ٤(



١١٢ 

 الكتاب الثالث
 األضحية والعقيقة وأحكام التذكية

كل األحكام الفقهية  - حفظه اهللا -  ضمنه، صفحة١٢٦يقع هذا الكتاب الفقهي يف 
 هـ املوافق ١٤٢٠ وطبع ثالث مرات آخرها طبعة عام ،املتعلقة باألضحية والعقيقة والتذكية

 .م١٩٩٩لعام 
والذي دفعني إىل مجع « :األسباب التي دفعته إىل تأليفه فقال - رعاه اهللا - وقد وضح

هذه الرسالة جهل الكثريين يف هاتني القربتني وعدم اهتاممهم بشأهنام وأصبح البعض يتنكر 
ملرشوعيتهام ويبخل ويأمر غريه بالبخل بالتقرب إىل اهللا بمثلهام ومن الناس من يؤدهيام ولكن 

 .)١( غري بينة من األمر واستجالء لألحكام املتعلقة هبامعىل
وأحلقت هبام أحكام التذكية « :ثم راح يوضح سبب إحلاقه أحكام التذكية هبام فقال

 .)٢(»للعالقة القائمة بينها وبينهام
 ،واضح فيه إذ مجع فيه ما تفرق يف أمهات كتب الفقه - رعاه اهللا -  وجهد املؤلف

 بأسلوب سهل واضح قريب ،آراء املذاهب األربعة يف كثري من األحكاموتفرد بكونه يورد 
 وازدان هذا الكتاب بلفتة ممتعة فريدة وذلك حني ختمه بنظرة ، ليعم نفعه ويسهل بيانه،املأخذ

 فجاء من ذلك ما يؤكد عىل البعد اإلنساين الذي يرمي إليه ،اإلسالم إىل احليوان والرأفة به
ًالة قطعة علمية أدبية قل أن جتد هلا نظريا عند من ألف يف هذا اجلانب  واملق،الفقه اإلسالمي
 .العلمي الثقايف

                                                
 .٧األضحية والعقيقة  )  ١(
 . ٧املرجع السابق )  ٢(
 



١١٣ 

 الكتاب الرابع
 »أحكام فقهية صادرة عن املذهب الشافعي وبقية املذاهب األربعة«احلج والعمرة  

 هـ ١٣٩١ صفحة من القطع املتوسط وطبع طبعة أوىل عام ٢٠٠جاء هذا الكتاب يف 
 .م ونرش عن طريق مكتبة دار الدعوة بحامة١٩٧١املوافق لعام

عىل  - حفظه اهللا -  اشتمل عىل كل األحكام الفقهية املتعلقة باحلج والعمرة جعله
 بدأه بمقدمة بني فيها مكانة الكعبة ومكة ، لتكتمل الفائدة ويعم النفع،املذاهب األربعة

 ، احلجيج واملعتمرين فتشعر كأنك مع،املكرمة ووضح بأسلوب عال مشاهد احلج والعمرة
ّ ثم عرج إىل احلديث ، وما أسعده من وصال،ما أهبجها من رحلة - كام يقول الشيخ - فيا هللا

يوضح  - كام يقول الشيخ -   وعىل العموم فالكتاب،عن أمهية احلج ومكانته يف اإلسالم
أحكام املناسك بطريقة سهلة وأسلوب مبسط وعرض مناسب يساعد عىل أدائها أداء 

 .)١( ويؤهلها للقبول إذا اقرتنت باإلخالص إن شاء اهللا تعاىل،ًحاصحي
ومن تصفح هذا الكتاب يدرك القارئ أنه مل يعد بحاجة إىل دليل أو مرشد يف حجه أو 

ّمل يرتك شيئا يعرض للحاج واملعتمر إال أظهره وبينه عىل  -  رعاه اهللا - عمرته ألن الشيخ ً
 ، ممتعة تبعث القارئ إىل استشعار روحانية احلج وفوائدهًاملذاهب األربعة مضمنا إياه مباحث

ً ملخصا من رسالة املحدث حمب الدين الطربي ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك حديثه عن كيفية حج الرسول 
 وكيف ملسو هيلع هللا ىلص ثم بيانه فضل مدينة رسول اهللا ، وتسجيله خطبة الوداع كاملة، هـ٦٩٤املتوىف 

 وكل ،ارة البقيع واملساجد املشهورةيكون دخول املدينة ثم املسجد النبوي ثم الروضة ثم زي
حني  - حفظه اهللا -  فكأن الشيخ، وأرجيهملسو هيلع هللا ىلصذلك بأسلوب مشوق يظهر فيه أنس الرسول 

                                                
 .٥احلج والعمرة  املقدمة  )  ١(
 



١١٤ 

 فتنقل املشاهد بصورة ،كتب ذلك كانت الروح تستمتع بتلك األماكن املقدسة وهتفو إليها
 وال عجب من ،وبروحية عجيبة ال يستطيع القارئ إال االعرتاف بتأثريها ونفاذها إىل القل

ًذلك فالشيخ كام ذكرنا دائام ينشد يف تآليفه اجلمع بني الرشيعة واحلقيقة ويف ذلك اخلري 
 .العميم

ومن أهم مظاهر هذا الكتاب ذلك اجلدول الذي اشتمل عىل أعامل مجيع املناسك مع 
صنع  مما يدل عىل عقلية رياضية عند الشيخ استثمرها ل،حكم كل عمل يف املذاهب األربعة

 .هذا اجلدول
فقد « :ولقد أثنى عىل هذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد الغني محادة رمحه اهللا بقوله

ًتوسعتم يف تأليفه توسعا علميا نافعا فصار أشبه يشء بدائرة معارف فيه كل يشء يتعلق باحلج  ً ً
طالب منه  يزداد ال، وال يستغني عنه العلامء العاملون،والعمرة حيتاج إليه الطالب الراغبون

ًعلام ومعرفة باملناسك وفضائلها وأحكامها فمن مشى من احلجاج عىل ضوء تعاليمه كان 
ًحجه صحيحا ومقبوال عند اهللا تعاىل ومربورا ومشكورا ً ً  وكان جزاؤه اجلنة كام أخربنا بذلك ،ً

  .)١(ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 الكتاب اخلامس

 تطبيب املرأة وثمن عالجها
 صفحة ٥٦ تقع يف ، عنواهنا يدل عىل مضموهنا،لنفع عظيمة ا،رسالة صغرية احلجم

ً ذكرها الشيخ يف كتابه إحتاف السائل ثم أفردها متوسعا هبذه الرسالة ،من القطع الصغري
 وهي إجابة عن سؤال ورد إليه يسأل فيه صاحبه عمن جيب عليه جتهيز املرأة ،ألمهيتها

                                                
 .٢انظر امللحق )  ١(
 



١١٥ 

  )١(؟ا وعمن جيب عليه ثمن دوائه؟وتكفينها ودفنها حال موهتا
ًاجلواب مشريا إىل أن أحد املفتني من أنصاف  - عطر اهللا مقاله - فبسط الشيخ

ًاملتعلمني قد خطأ الشيخ يف فتواه معتمدا يف ذلك عىل قول ألحد الفقهاء فراح الشيخ يوضح  ّ
ّ مفندا زعم من رد عليه باألدلة الواضحة والرباهني القاطعة،رأيه  وانتهى بعد ذلك كله إىل ،ً

 وهذا ،لذا نرى وجوب نفقة الدواء عىل الزوج كغريها من النفقات الرضورية«:القول
 ، وهو ما توجبه املروءة وحسن العرشة،الوجوب هو الذي يتالءم مع عالقة الرجل باملرأة

 .)٢(وقد جرى به العرف بني الناس
ًثم أرسى أساسا من أسس البحث العلمي موضحا لذلك الشيخ الطريق الواجب  ً

 فلعل ما سبق :وبعد« :تنمية امللكة العلمية قبل التصدر للفتوى وختطئة العلامء قالسلوكها ل
ًفيه الكفاية لفهم هذه املسألة فهام صحيحا ال لبس فيه  وفيه بالغ إلقناع الشيخ فالن بأن ،ً

وإنام هي قضية فهم واستيعاب وطول أناة وتفكر ومثابرة .. .القضية ليست جمرد قراءة ونقل
ة املتنوعة حتى حتصل امللكة العلمية التي يستطيع هبا املوازنة بني األقوال واختيار عىل القراء

 .)٣( وعليه أن يعلم أين ما أخطأت يف جوايب وما نأيت عن الصواب،الراجح منها
 الكتاب السادس

 إحتاف السائل بام ورد من املسائل
يخ من فقه وتفسري  ظهرت فيه عبقرية الش،وهو كتاب غزير العلم وسفر منوع الفوائد

وسرية وحديث  إىل آخر ما فيه من العلوم الرشعية واللغوية فهو شبيه بموسوعة علمية 

                                                
 .٩٨ / ١ وانظر إحتاف السائل  ٥املقدمة )  ١(
 .٤٦رأة  تطبيب امل)  ٢(
 .٥٦تطبيب املرأة  )  ٣(



١١٦ 

 .متنوعة
م أقامه ١٩٩٨هـ املوافق لعام ١٤١٩ًيقع الكتاب يف ثالثة أجزاء صدر حديثا عام 

الشيخ عىل طريقة السؤال واجلواب إذ كثري من مباحثه كانت أسئلة أجاب عنها الشيخ ثم 
 فقد ، إهنا طريقة مشهورة قديمة: وقد أبان عن طريقته هذه بقوله،َمنها هذا املؤلف النفيسض

يسألونك ماذا ﴿ عن كثري من األمور فأجاب القرآن عن بعض منها مثل ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص وأجاب رسول اهللا ﴾يسألونك عن اخلمر وامليرس﴿ ﴾يسألونك عن األهلة﴿ و﴾ينفقون

 تتابعت األسئلة وتواردت عىل العلامء يف كل عرص فكانت  وهكذا،عن البعض اآلخر
ًاإلجابات عنها ليزداد الناس علام ومعرفة ولتكون نرباسا هلم يف مسرية هذه احلياة ً)١(. 

وقد أحسن الظن يب بعض « :إىل سبب تأليفه ومجعه فقال - نور اهللا قلمه -  وأشار
 ، فأجبت عليها بقدر علمي ومعرفتي،اإلخوة فأوردوا عيل بعض األسئلة بني احلني واآلخر

ًوقد مجعتها يف هذا الكتاب لتكون حتفة للسائلني ونفعا عاما للمؤمنني ً«)٢(. 
فإن أصبت احلق فلله احلمد يف « :ًوعىل منهج العلامء العاملني املتواضعني أضاف قائال

صب ملذهب  وأرشد إىل حق من غري تع،ً وإال فرحم اهللا امرأ دل عىل صواب،األوىل واآلخرة
 والعني تبرص ، ألن املؤمن كثري بإخوانه،ّ أو تبن لفكرة مسبقة يف ذهنه، أو اتباع هلوى،أو رأي

  .)٣(»ما دنا ونأى وال تبرص نفسها إال بمرآة
ينهي الشيخ  - ًحفظه اهللا وزاده عزا ورفعة - وهبذا التواضع الرائد املعهود من الشيخ
ً ظهر فيها الشيخ جمتهدا إزاء ، معارف علميةمقدمته لسفره العظيم الذي يعد موسوعة

                                                
 .٥ / ١إحتاف السائل )  ١(
 .٦ ـ ٥ / ١إحتاف السائل )  ٢(
 .٦ /  ١إحتاف السائل )  ٣(



١١٧ 

 ، التي حتتاج إىل نظر واسع يف الفقه وبرص دائب يف أصوله،املشاكل االجتامعية املستحدثة
 مع ، وملكة علمية تستظهر النصوص وتدرك مضامينها وغاياهتا،وتنقيب دائم يف مطوالته

 فهناك ،شاكل املجتمع اإلسالمي وغايته الوصول من وراء ذلك كله إىل حل م،توفيق من اهللا
 وفقد الزوج وانقطاع ، وخلو احلوانيت، وبيع اإليصاالت،أسئلة عن احلواالت املرصفية

إلخ مما استحدث يف هذه .. . واعتامد احلسابات الفلكية يف الصوم، وبطاقات االئتامن،خربه
 ،تنوعة األغراض ناهيك عام تضمنه الكتاب من أسئلة م،املجتمعات املعارصة مما يلزم حله

 يورد السؤال ويبسط األدلة ،ابن بجدهتا - كام ذكرنا -  فربز الشيخ،متعددة اجلوانب
 الواضحة ، حتى خيرج بالفتوى الناصعة الربهان،والرباهني املعتمدة عىل األصول املعتربة

 وهو يف هذا الكتاب وصل إىل درجة العامل املحقق الثبت الذي متكن من أسباب ،الظهور
 وهللا الفضل ، وصار به من مجلة العلامء املتميزين النحارير، ومتلك أصوله وفروعه،لمالع

 .واملنة
وإين لعىل يقني أن هذا الكتاب بأجزائه الثالثة يصلح ليكون دراسة علمية ينال 
صاحبها درجة علمية أكاديمية ملا حواه من آراء تفرد هبا الشيخ بعد مناقشات علمية هادئة 

 األمر الذي جعل هذا الكتاب مادة علمية مليئة بأصناف ،نهج العلمي السليممتزنة وفق امل
 : فهو كام قال الرواس رمحه اهللا، وثمرات الفهوم،العلوم

  ِ يف كل العلومَفاز    بكالميَّ حتىلْنَم
  ِبأفانني الفهــوم   وأتى من كل فن

 فتحقق فيه ،لومه ومعارفه وبارك له يف ع، وأعز به رشعة نبيه،أيد اهللا الشيخ بتأييده
  :قول شيخه الرواس رمحه اهللا

  ِ يف الرشق والغربُ هبا الركبانْفسارت   ٍ يف كل بقعةِّ احلقَأفضنا علوم
ً ومصدرا أساسيا للمتخصصني،ًنعم إن هذا الكتاب سيكون رائدا للطالب  إذ ال ،ً



١١٨ 

 ألنه سيجد الشيخ ال ،يصح لباحث يشتغل بمسألة عرض هلا الشيخ أن يغفل عام ذكره الشيخ
ًشك جمتهدا فيها متفردا برأي ارتضاه إضافة علمية متميزة إىل املكتبة الفقهية  ً فالكتاب حقا،ً

 .خاصة واإلسالمية عامة
ولقد أشار األخ عامد زغرات إىل ما متيز به الشيخ من ميزات فقهية ومؤهالت علمية 

  :إن أسباب ذلك تعود إىل عدة أمور« : قال،جعلته يف دائرة العلامء املتمكنني املربزين
 صفة راسخة يف النفس حتقق الفهم : وامللكة الفقهية هي،نه يتمتع بملكة فقهيةأـ ١

ملقاصد الكالم الذي يسهم يف التمكن من إعطاء احلكم الرشعي للقضية املطروحة إما برده 
 وهي حتصل ،د الكليةإىل مظانه يف خمزون الفقه أو باالستنباط من األدلة الرشعية أو القواع
 ومنهاج أصيل يقوم عىل ،للفقيه بتحقق مقوماهتا من استعداد عقيل وروحي وشخيص للفقيه

 ومعرفة مواطن اإلمجاع واالختالف يف الفقه اإلسالمي ملسو هيلع هللا ىلصفهم كتاب اهللا وسنة رسوله 
يه ومعرفة أصول الفقه واللغة العربية والعلم بمقاصد الرشيعة اإلسالمية وفهم الواقع بام ف

 والناظر يف شخصية الشيخ حممد أديب كلكل حفظه اهللا جيد أن مجيع ،من تغريات وتطورات
 فهو ، فالشيخ حفظه اهللا لديه منالفطنة والذكاء ما يؤهله لذلك،تلك املقومات قد حتققت فيه

أضف إىل ذلك ، وهو متضلع يف اللغة العربية،ملسو هيلع هللا ىلصعىل معرفة واسعة لكتاب اهللا وسنة رسوله 
 جتد ذلك جليا يف كتبه ،أصول الفقه وعلم الفقه بام فيه من مواطن اتفاق واختالفمتكنه من 

  .إحتاف السائل بام ورد من املسائل بأجزائه الثالثة
 ونقصد باملقارنة بني املذاهب اإلسالمية ،نه عامل باملقارنات الفقهية بني املذاهبأـ ٢

 وتفيد ،س أدلتها وترجيح بعضها عىل بعضمجع اآلراء الفقهية املختلفة واملوازنة بينها بالتام
 ،هذه املقارنة الفقه من حيث الكشف عن مكنون جواهره وعدالة مبادئه ورسوخ قواعده

 .وتظهر ما فيه من روائع االجتهاد واالستنباط والتخريج



١١٩ 

نه أحد الدعاة إىل صياغة الفقه صياغة جديدة وهو ال يعني هبذا الكالم التخلص أـ ٣
 فاملجدد للفقه حيتفظ بجوهر ،حماولة هدمه بل احلتفاظ به وإدخال احلسني عليهمن القديم أو 

 ويدخل التحسينات ،بناء الفقه ويبقي عىل طابعه وخصائصه ويعمل عىل إبرازه والعناية به
عليه إما باجلتهاد يف القضايا اجلديدة أو بالدراسة املقارنة بني املذاهب اإلسالمية أو بصياغته 

 ومن أراد االستزادة والوقوف عىل ما ذكرناه فلريجع إىل ،جديدة يف ثوب جديدصياغة لغوية 
 .)١(»كتب الشيخ وفقه اهللا ورعاه

 الكتاب السابع
 حكم اإلسالم يف النظر والعورة

هـ املوافق لعام ١٤٢٤ صفحة وطبع أربع طبعات آخرها عام ١٩٢يقع الكتاب يف 
 ، وتشعبت حوهلا األقوال،رت فيها اآلراءم وتأيت أمهيته بتناوله مسألة خالفية كث٢٠٠٣
ً ذاكرا يف املقدمة أمهية ،أن يعرضها بأسلوب بسيط واضح -  بارك اهللا قلمه - فاستطاع

ًفكم من منظر حسن حيدث يف نفس اإلنسان سموا يف «البرص والنظر عىل سلوك املسلم 
 وكم من منظر ،اله وتستقيم أحو، فيحسن به سلوكه، وقوة يف إيامنه، وصفاء يف نفسه،روحه

ًسيئ حيدث يف النفس انعكاسا يف األوضاع وارتكاسا يف الطبع  »ً وانحرافا يف السلوك،ً
مجعت يف هذا الكتاب ما حيل النظر إليه وما حيرم « :-رعاه اهللا  - لذلك كام يقول الشيخ

  وعىل فوائد غض البرص،ليقف املسلم عىل حكم الرشيعة يف النظر احلالل والنظر احلرام
 وعىل آفات إطالق البرص وما فيه من مثريات ، وإرشاق نفيس،وما فيه من يقظة روحية

 .)٢(»هائجة

                                                
 . بترصف٢،٣،٤الشيخ )  ١(
 .٦ ـ ٥حكم اإلسالم يف النظر  )  ٢(



١٢٠ 

ثم عرض ملسألة السرت السابغ الفضفاض مع مناقشة األدلة وإقامة الرباهني عىل 
  .وجوب ذلك

وال ختلو قراءة هذا الكتاب من فوائد نافعة  ملا حوى من إرشادات ونصائح وترغيب 
 لعل من أمهها مسألة إظهار الوجه ومسألة ،اقشات علمية تتصل هبذه املسألةوترهيب ومن

 ،ً وال خيفى أن انتشار الفضائيات بات وباء عضاال،حترر املرأة وغري ذلك من املسائل املعارصة
 واملسلم الغيور بات يف ،ّإذ قل أن جتد قناة فضائية اقترصت يف تقديم براجمها عىل الرجال

مثل هذا الكتاب ينري سبيله ويرشده إىل الطريق األقوم الذي يريض اهللا  ف،حرية من أمره
 . وحتفظ به أعراض املجتمع اإلسالمي،سبحانه وتعاىل

 فقد ذكر يل بعض األحبة أنه كان جالسا أمام ،وقد ذاع أمر الكتاب واشتهر عند الناس
 حمدثي هو من مدينة  وحني علم األخ املرصي بأن،الكعبة املرشفة وبجانبه أخ مرصي فتعارفا

 لكم بالشيخ حممد أديب كلكل صاحب كتاب ً هنيئا: لهًمحاة أثنى عىل أهلها وشيوخها قائال
 ويعد . عن هذا اجلانبتحكم اإلسالم يف النظر والعورة فهو من أحسن الكتب التي حتدث

 .فلله احلمد واملنة.الشيخ من الرواد يف تنبيهه عىل خطر االنحالل والفجور
  :ت عليه سيدة فاضلة ومربية كريمة بقوهلاكام أثن

 فخلوت يف ،ولقد قر ناظري وانرشح خاطري بمطالعة كتاب حكم اإلسالم يف النظر
 ولو أنني أنفقت عمري يف ، ويف فم الدنيا ابتسام،قراءته ليايل وأيام هي يف وجه الدهر غرة

ن وهو الدواء الناجح لداء  وكيف ال أثني عليه الثناء احلس،الثناء عليه ملا وفيت جانب حقه
 .)١(أهل هذا الزمن

                                                
 .١٦املقالة )  ١(
 



١٢١ 

 الكتاب الثامن
 صون اإليامن من عثرات اللسان

 ١٤١٣ وطبع ثالث مرات آخرها ، صفحة من احلجم املتوسط١٦٠صدر الكتاب يف 
م وقدم له الشيخ الفاضل حممد منري لطفي رمحه اهللا مقدمة ماتعة أثنى ١٩٩٣هـ املوافق لعام 

دفعت « : أنه شجعه عىل تأليف هذا الكتاب ملا له من فوائد قال وذكرفيها عىل صنيع الشيخ
الغرية الدينية األخ الصالح حممد أديب كلكل للقيام بالنصيحة إلخوانه وحتذيرهم من 

 وقد كنت ممن حثه عىل ، وتفصيل آفاته اخلطرية ليتقوها قبل فوات األوان،عثرات اللسان
 ويفوز املؤلف باألجر ،الوجود لتعم فائدته املؤمننيّإنجاز هذا املوضوع وإبرازه إىل حيز 

فجزاه اهللا . .َ وأخرج لنا هذا املؤلف النافع للمؤمنني، فلبى الطلب وحقق الرغبة،العظيم
 وأدام نفعه وشكر اهللا له وملن يؤازرونه يف نرش هذا الدين ،ًخريا عن اإلسالم واملسلمني

 .)١(»املبني
فقد ذكر يف املقدمة خطورة اللسان وبني أن  - رعاه اهللا -  أما املؤلف الشيخ حممد أديب

وحثني « :الشيخ الكريم حممد منري لطفي شجعني عىل تأليف مؤلف يتناول هذه اآلفة قال
 وذلل الصعاب فتقدمت به ،املرة تلو املرة عىل إنجازه حتى هيأ اهللا سبحانه وتعاىل األسباب

ت من أكثرها فجزاه اهللا خري ما جيزي  وقد استفد،إليه ليديل بمالحظاته وإرشاداته
 ، وقد قسم الشيخ حفظه اهللا تعاىل إىل أبواب وفصول وقدم األهم فاألهم،)٢(»املخلصني

وأيت يف كل ما عرضه من آراء باألدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة 
   .)٣( ثم ذيل الكتاب بخامتة يف فوائد نافعة،والعلامء والصاحلني

                                                
 .٦صون اإليامن  )  ١(
 .٥صون اإليامن  )  ٢(
 .٦صون اإليامن )  ٣(



١٢٢ 

ُوما أجدر باملسلم أن يقرأ هذا الكتاب فهو يغنيه عن مراجعة املطوالت التي تناولت 
 وينتفع بتلك الفوائد النافعة ، ويوقفه عىل خطورهتا من جهة ثانية،هذه اآلفة من جهة

واإلرشادات السامية التي ختم هبا الشيخ كتابه كحديثه عن الرشك وأنواعه وأسباب حسن 
 . لينال املسلم الفوز والرضوان،كار التي يرطب هبا اللسان وبعض األذ،اخلامتة

 فهو ابن بيئته يعرف ، ما أمجل موضوعاته وما أنفعها ملجتمعه،حفظ اهللا الشيخ ورعاه
 . كثـّر اهللا فوائده ونفع بعلومه،أمراضها وأدواءها الناجعة

 الكتاب التاسع
 ملسو هيلع هللا ىلصقرة عني رسول اهللا 

 هابحث يف آداب الصالة وفوائدها وفقه
هـ املوافق لعام ١٤٢٠ طبع سنة ، صفحة من القطع الكبري١٤٤يقع هذا الكتاب يف 

ً مقدما له ،عىل كل ما يتصل بالصالة من آداب وأحكام -  أعزه اهللا - م أتى فيه الشيخ٢٠٠٠
 : وأثرها عىل املسلم قال، أوضح فيها بإجياز حقيقة الصالة وأمهيتها وميزاهتامفيدةبمقدمة 

ر كل يوم مخس مرات أن ال ينسى وال يغفل عن تلك اخلصائص واملميزات فجدير بمن ذك« ـِّ
ّ وخاصة إذا أديت عىل الوجه املطلوب من خشوع وخضوع وتعظيم ،التي تضمنتها الصالة ُ
  وقد حتدث عن أبوابه وفصوله تلميذه األخ عامد زغرات ثم أهنى .)١(»جلالل اهللا سبحانه

 لطالب الفقه إىل الكتب األخرى التي تبحث يف فالكتاب يعد مدخال« :حديثه بالقول
 فهو يعترب احللقة األوىل حتى يتمرس الطالب عىل فهم العبارة وحل األلفاظ ،العبادات

  .)٢(والوقوف عىل مرامي الرشيعة الغراء
                                                

 .٦  ملسو هيلع هللا ىلصقرة عني رسول اهللا )  ١(
 .٧الشيخ )  ٢(



١٢٣ 

 ، ونصائح نافعة ضمنها الشيخ أحاديثه الفقهية،واشتمل الكتاب عىل توجيهات مفيدة
  من ذلك،ًمتميزا عن غريه من الكتب املؤلفة يف هذا اجلانب -  أحسبفيام -  مما جعل الكتاب

 ذكر ما حيرم صنيعه ،حديثه عن اللباس إذ بعد أن بني أنه نعمة من اهللا عىل عباده -  ً مثال -
 ولبس الثياب ،عىل الرجال والنساء من أعامل تتصل باأللبسة كزيادة الثوب عن الكعبني

يديل بنصيحته الرائعة التي يريد منها احلفاظ عىل هوية  - اهللاأيده  -  راح،الضيقة الشفافة
وعىل الرجال أن حيافظوا عىل الزي العريب يف اللباس لتبقى هلم « : قال،املجتمع اإلسالمي
 ، وحيذروا التقاليد املستوردة من رشق أو غرب، ويف ذلك حتقيق للذات،شخصيتهم وكياهنم

 .هللا الشيخ وأيدهحفظ ا .)١(»وذلك يدل عىل ضعف السلوك
 الكتاب العارش

 منتخب النفائس ألبناء املدارس
 هـ ١٣٧٦ صفر ٥ أنجزه يوم الثالثاء يف ،وهو كتيب صغري يقع يف عرش ورقات

الذي تردد إىل الشيخ  - حفظه اهللا - م أعده لتلميذه عبد اهللا كرزون١٩٥٦ أيلول ١١املوافق 
مؤونة احلديث عنه  - ليه العلوم واملعارفأفاض اهللا ع -  وقد كفانا الشيخ،وهو طفل صغري

هذا كتاب لطيف وسفر نفيس مجعت فيه مجلة من مكارم األخالق « :يف مقدمته املوجزة قال
 ،ً لكي يكون منطبعا عىل األخالق العالية،التي جيب عىل الطالب أن يتحىل هبا منذ الصغر

ْواآلداب املرضية فيام بعد  وقلب الطفل كاملرآة ، احلجر وألن العلم يف الصغر كالنقش يف،َ
 وقد اخترصت هذا الكتاب امليمون ، فهو قابل ألن ينطبع فيه كل يشء من خري أو رش،صفاء

من دروس القراءة واألخالق خلليل شانوحة وكتب أخرى نفع اهللا به املسلمني وخاصة هذا 

                                                
 .١٣٨  ملسو هيلع هللا ىلصقرة عني رسول اهللا )  ١(
 



١٢٤ 

 .)١(»النشء الذي هو ابن اليوم ورجل املستقبل
ًن منشورا متداوال بني أيدي األرس املسلمة التي باتت وما أجدر هذا الكتاب أن يكو ً

تفتقد إىل هذا النوع من املخترصات املفيدة كي يتعلم أوالدها ما تضمنه هذا الكتيب من 
 .إلخ.. . وحسن املعارشة،مكارم األخالق يف املأكل واملرشب واألدب مع األساتذة

 أسوق للقارئ هذا النص ،وألن هذا الكتيب نادر بل هو أندر من الكربيت األمحر
َاملعنون بـ  يا بني إن أستاذك « :لتبدو منه أمهية هذا الكتاب ونفعه قال«األدب مع األساتذة «ُ

 وينظر يف مصاحلك فله عليك حقوق جيب أن ،يف املدرسة هو أبوك األكرب الذي يدبر أمورك
أن حتسن الكالم إذا  و، وأن تطيعه يف مجيع أوامره املدرسية،ّ وأن ال تقرص فيها،تراعيها
 واحذر كل احلذر من أن ، وال ترفع صوتك فوق صوته،ّ وأن تنصت إليه إذا حدثك،حدثته

 فإنه أفضل من ،تكذب عليه بل لك أن تسأله عن كل مسألة مل تفهمها بأدب ولطف واحتشام
 .)١( )٢(»أبيك ألن األب يريب البدن واملعلم يريب الروح

ّبلغه اهللا  -  فجمع فيه ما تفرق يف أمهات الكتب ،بوعىل هذا النحو ألف هذا الكتا
 .-مناه 

 الكتاب احلادي عرش                                                 
                                                اعدلوا بني أوالدكم

ألنيس يف وهو رسالة صغرية تقع يف ثالثني صفحة أعانه اهللا عىل إمتامه مع كتاب ا
 والكتاب إجابة عن سؤال كان قد ورد إليه ، مع أن الشيخ يعاين من آالم شديدة،الوحدة

بعض «: قال الشيخ،حول تفضيل بعض األوالد عىل بعض وعدم التسوية بينهم يف العطية
                                                

 .١منتخب النفائس ـ املقدمة )  ١(
 .٦منتخب النفائس )  ٢(



١٢٥ 

 وبعض آخر يرى جواز ،الفقهاء يرى منع التمييز وأوجب العدل ما مل يكن هناك مربر رشعي
وية أقوى سوإن كان دليل املوجبني للعدل والت.. .ة ولكل من الفريقني دليلهذلك مع الكراه

 ًوأضاف الشيخ موضحا«وأرصح يف الداللة عىل وجوب التسوية بني األوالد يف العطية 
ولكن أحد املتفقهة اآلخذين باالجتهاد القائم عىل « :ًاهلدف من تأليف هذه الرسالة قائال

 ثم »والواجب التزامه.. . أن ما عليه وأمثاله هو احلقًظانا.. .جواز التفضيل مل يعجبه جوايب
 ،مثال هؤالء بنصائح يفيد منها طلبة العلم عامة يف حياهتم العلميةَأراح كعادته ينصح 

 وظنوا أال فهم إال ،لقد رسخ يف عقول بعض املتفقهة إلغاء اآلخر وعدم االكرتاث به«:قال
وقد رأيت أن أكتب يف هذه املسألة « : صنعه بقوله بنيثم »فهمهم وال صواب إال ما هم عليه

بحثا أذكر فيه أقوال الفقهاء من جميزين ومانعني ودليل كل طرف ثم أوازن بني األدلية وأبني 
 ، وأرد عىل أدلة املجيزين حسب القواعد واألصول التي قعدها وأصلها العلامء،الراجح منها

 جواز م ألن القول بعد، رابعة النهار كالشمس يف ال لبس فيهيليتضح يف النهاية احلق الذ
التمييز بني األوالد والتفاضل بينهم يف العطية هو الذي ينبغي معرفته واعتامده لصحة األدلة 

  .)١(»ورصاحة داللتها
 الكتاب الثاين عرش
 األنيس يف الوحدة

 = هـ١٤٢٩ طبعتهام املكتبة العربية بحامة عام ،يقع الكتاب يف جزءين كبريين
 .م٢٠٠٨

 ، ودوحة علوم غناء، فهو روضة معارف فيحاء،وعنوان الكتاب يدل عىل مضمونه
الناظر  جيتني كل طالب علم ما يريد منهام من ثامر يانعة وأزهار بديعة وورود زاهية ترس

                                                
 .٣اعدلوا بني أوالدكم، )  ١(



١٢٦ 

 وهو من الكتب التي إن وقعت إليك تشدك لتقرأها كلها ،وتبهج القلب وتسعد الروح
 .دها املاتعة ومعارفها الغنيةألسلوهبا اجلذاب وفوائ

  ثم بني كيف مجع،حتدث الشيخ يف مقدمة الكتاب عن القراءة وأمهيتها يف حياة األمم
هذا وإين ـ واحلمد هللا عىل «:املادة العلمية للكتاب وأهدافه وعرض إىل منهجه يف القراءة فقال

 ،كتاب واجلريدة واملجلةفضله ونعامئه ـ منذ مطلع اخلمسينيات من القرن املايض كنت أقرأ ال
وكنت أدون ما حىل يل من وأعجبني منها يف دفرت خاص من غري تبويب وال حتقيق وال تدقيق 

 أما تلك ، ألن هذه األمور ال بد منها للبحث العلمي املوثق،وال توثيق وال عزو يف الغالب
املقصود منها العظة  وإنام كان ،الكتابات واالختيارات التي كنت أدوهنا فليست من هذا القبيل

 ، بغض النظر عن صحة نسبتها إىل قائليها أو تصنيفها وتبويبها وتوثيقها،والعربة والذكرى
ً باا وكان من عاديت يف تلك األيام إذا قرأت كت،ولذلك تركتها كام سجلت عىل السجية والفطرة

يف كل   ذلك أفعلوكنت ،أن أكتب اسم الكتاب واسم مؤلفه وعدد صفحاته ورقم طبعته
 فأحببت اختيار نصوص هذا ،كتاب قرأته حتى جتمع لدي الكثري الكثري من ذلك عرب السنني
األنيس يف ( واخرتت له عنوانا ،الكتاب مما جتمع لدي من خمتارات كتب وجمالت وجرائد

  . لقارئيه من هواة القراءة وشداة الثقافة العامةً حمبباً جعله اهللا أنيسا وجليسا)الوحدة
 حتى ،وأن يرفع مهمنا ملامرسة القراءة املتنوعةً مجيعا هللا عز وجل أن ينفعنا بهأسأل ا

  .)١(»تنمو ملكتنا الفكرية وتتوسع مداركنا العلمية
 .هذه هي الكتب التي ألفها الشيخ وتناول فيها موضوعات رشعية متنوعة

 الرسائل رأى أن ًأما الطائفة الثانية من أعامله العلمية فهي حتقيقه ونرشه عددا من -* 
 :املجتمع بحاجة إليها وهي

                                                
 .٦األنيس يف الوحدة، )  ١(



١٢٧ 

 الكتاب الثالث عرش
 حســـن الرشعــــة يف مرشوعية صالة الظهر إذا تعددت اجلمعة

 للشيخ يوسف النبهاين
 وطبعه يف ، وترجم ملؤلفه،ّ صفحة من القطع الصغري قدم له٥٢كتيب صغري يقع يف 

 وأهنا ألمهيتها صار األصل فيها ،ة اجلمعة وساق يف هذه املقدمة أمهية صال،دار الدعوة بحامة
 - ّ ثم بني، واختلفت أنظار املجتهدين فيه، ثم ألمر ما حصل التعدد،أن تقام يف مسجد واحد

أنه ظهرت يف هذه األيام ظاهرة جديدة تدعو إىل عدم مرشوعية صالة الظهر بعد  - رعاه اهللا
أحببت أن أنرش هذه « :نتهى إىل القول وا، وأن صالهتا بدعة ال أصل هلا يف الترشيع،اجلمعة

 وصالة الظهر بعدها ، ويتضح لنا حكم الرشيعة يف هذا التعدد،الرسالة لتنكشف لنا احلقيقة
 .)١(»عىل املذاهب األربعة

وقد قدمت الرسالة بلمحة خاطفة عن « :ًثم أشار إىل ما صنعه أيضا يف حتقيقه فقال
 .)٢(» الكربى لهحياة الشيخ وختمتها بمختارات من الرائية

ويف ترمجة الشيخ يوسف النبهاين أشار الشيخ املحقق إىل مكانة النبهاين ومنزلته العالية 
ً مؤكدا عىل أن ملؤلفات النبهاين تأثريا ،ًمشيدا بإنتاجه العلمي وأثره عىل النفس واملجتمع ً

  .)٣(ًخاصا يف تكوين الشيخ حممد أديب العلمي
                                                

 .٥ ـ ٤حسن الرشعة )  ١(
 .٥حسن الرشعة )  ٢(
 . من هذا الكتاب٤٩ انظر احلديث عن شيوخه يف الصفحة )  ٣(
 
 
 



١٢٨ 

 الكتاب الرابع عرش
 صائبة ألصحاب الدعاوى الكاذبةالسهام ال

 يف الرد عىل مدعي االجتهاد للشيخ يوسف النبهاين
جيدر بكل غيور عىل  ، صفحة من القطع الصغري٦٠وهو رسالة صغرية تقع يف نحو 

 - أنصاف املتعلمني -   ملا حوت من فوائد عظيمة وردود مكينة عىل أولئك،دينه أن يقرأها
 وما أشد خطرهم عىل ،وما أكثرهم يف زماننا - بة االجتهادالذين يظنون أهنم وصلوا إىل مرت

 ثم أشار إىل تلك ، وقد وضح الشيخ املحقق أمهية االلتزام باملذاهب املعتربة-  بنيان ديننا
 وعميت ، وفسد عقله،وقد حال لبعض من انحرف مزاجه« :الطائفة من أدعياء العلم فقال

 فأخذ ينادي بالتفلت من قيود ،فرق وحدهتاوي... . أن يقطع صلة األمة بقادهتا،بصريته
 ، واالجتهاد من جديد، وإعادة النظر يف اجتهاداهتم والرجوع إىل الكتاب والسنة،املجتهدين

 .)١(»ًزاعام أن األمة ضلت الطريق وجانبت الصواب يف تقليدها األئمة
وال ُوقد استجاب هلذه الدعوة من مل يعرف منه العلم « :ّوشنع عىل هؤالء بقوله
 وقاموا بحملة دعائية كبرية أوقعوا يف رشكها بعض ،واحلياء التقوى وال النزاهة واألمانة

ّ وخطر كبري حيث تلتبس األحكام وتتشوه ، وهذا ينذر برش مستطري،األغامر البسطاء
 .)٢(»احلقائق

 ثم أملح الشيخ إىل أن أول من وقف أمام هذه البدعة اخلطرية هو الشيخ يوسف 
 وتبعه يف ذلك الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا حيث ألف رسالة يف هذا ،محه اهللالنبهاين ر

 ثم ألف الدكتور حممد ،)ًلزوم اتباع مذاهب األئمة حسام للفوىض الدينية(املوضوع عنواهنا 

                                                
 .٤السهام الصائبة )  ١(
 .٤السهام الصائبة )  ٢(



١٢٩ 

الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الرشيعة (ًسعيد رمضان البوطي ألف كتابا آخر عنوانه 
 .)اإلسالمية

وقد رأيت أن أنرش هذه « :ًة من نرش رسالة الشيخ يوسف النبهاين قائالّثم بني الغاي
ً وحذرا من أولئك ، وحيطة ألنفسهم،ًالرسالة ليزداد اإلخوان األكارم وقوفا عىل احلقيقة

 وإشاعة ،الطغام اللئام الذين مههم اجلدل وتشويه احلقائق وتبديل املعامل وتعكري الصفو
 .)١(»الفوىض والفساد
ًيف هناية الرسالة أقواال أخرى  - حفظه اهللا -  هذا املوضوع زاد الشيخ املحققوألمهية

 وليظهر خطر هذه الدعوة ،للمؤلف وغريه تتصل هبذا املوضوع لتبدو القضية واضحة
 .-والعياذ باهللا  - الفاضحة
وليت طلبة العلم يعكفون عىل قراءة هذه الرسالة ليكونوا عىل بصرية من أدعياء «
هلة الذين ضلوا وأضلوا يف دعواهم هذه فإهنم كام قال الشيخ يوسف النبهاين رمحه العلم اجل

 ويسوقون لألمة هداية ،ًاهللا تعاىل من أعظم جنود إبليس وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا
 .)٢(»ً ويكونون سببا يف إضالل األنام، وما علموا أهنم يكتسبون بذلك قبيح اآلثام،ًونفعا

 الكتاب اخلامس عرش
 لفتــة الكبد إىل نصيحــة الولــد
 أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي

حفظه  -   قدم هلا الشيخ املحقق، صفحة٢٧ًوهي رسالة صغرية احلجم أيضا تقع يف 
 وواجبات اآلباء إذ عليهم أن يغرسوا يف قلوب ،بمقدمة مفيدة ضافية حول تربية األبناء - اهللا

                                                
 .٥ ـ ٤السهام الصائبة )  ١(
 .٣٣ ـ ٣٢السهام الصائبة )  ٢(



١٣٠ 

 ويعلموهم حقيقة املراقبة هللا تعاىل يف الرس ،ن الشوائبأبنائهم معاين التوحيد اخلالص م
ّ ويعودوهم اجلرأة األدبية يف اجلهر ، والوقوف عند حدوده، واالحتكام لرشيعته،والعلن

 ، ويرغبوهم يف الفضائل واملكرمات،ّ وال يقروا عىل منكر،باحلق حتى ال يسكتوا عىل ضيم
وليكن كل منا لقامن احلكيم يف « :جامعة فقالًوأضاف ملمحا إىل أمهية هذه الرسالة بعبارة 
 .)١(»توجيه أبنائه أو ابن اجلوزي مع ولده يف نصيحته
 . عميمة النفع، فهي غزيرة الفوائد،وهذه الرسالة مشهورة عند أهل العلم

 الكتاب السادس عرش
 رسالتان

 أهيا الولد والقواعد العرش
 حلجة اإلسالم الغزايل

 صفحة من القطع ٢٥ًاحلجم أيضا إذ تقع األوىل يف ومها من الرسائل الصغرية 
 . صفحات٨ والثانية يف ،الصغري

ًأدامه اهللا ذخرا  -  لقد وضح املحقق، وعطاؤمها غزير،ومع صغرمها فنفعهام كبري
 فرآه حرب هذه األمة ومفخرة ،أنه منذ نعومة أظفاره تعلق بالشيخ الغزايل وبكتبه - للعلم
ُ ويسار ، لذا فهو يستضاء به، وخضم علم زاخر، نرباس هداية فهو، ورجل فكرها،تارخيها

هاتني الرسالتني يقدمهام إىل رواد الفضيلة والعلم  - حفظه اهللا -  فاختار،عىل منهجه
  .)٢(واألخالق والتوجيه احلسن

                                                
 .٥ ـ ٤ ـ ٣انظر لفتة الكبد  )  ١(
 .٣انظر مقدمة الرسالتني )  ٢(
 



١٣١ 

 رسم ،هي رسالة توجيهية قدمها إىل أحد تالمذته« :وعرض إىل مضمون األوىل فقال
 فكانت خري هدية يقدمها مرشد إىل ، وأقام له الدالئل إىل احلقيقة،قله فيها معامل الطري

 وليستضئ بنورها ، فلينسج عىل منواهلا العارفون، وأستاذ إىل تلميذه،مسرتشده
 .)١(»املسرتشدون

وقد وضعت هلا عناوين متناسبة مع سياق الكالم ليتم « :ثم ذكر ما زاده عليها بقوله
 .)٢(»هبا النفع العام
ثانية فقد حتدث فيها الغزايل عن األسس التي قام عليها بناء طريق احلق ومنهج أما ال

 وكشف عن القواعد العرش التي ارتكز عليها بناء املعرفة احلقة اخلالصة من ،الصدق
  .)٣(الشوائب

ًوعىل عادته حفظه اهللا ترجم للغزايل ترمجة وافية ضمنها كثريا من اإلرشادات 
 املستنري بنور اهللا ،وهكذا املؤمن الصادق املخلص« :فيدة منها قولهوالتوجيهات النافعة امل

 وتكون آخرته ،يكون فناء جسمه غري مانع له من استمرار حياته التي ينفع فيها نفسه وغريه
إنا نحن ﴿ً ومظهرا خللوده الرسمدي ،ّ وتبقى آثاره حية باقية بعلو شأنه،ًاستمرارا جلهاد دنياه

 هذا يف الوقت الذي يكون فيه الغافلون عن اهللا ﴾ قدموا وآثارهمنحيي املوتى ونكتب ما
 أال فلتبق حياتنا ،ًوهم أحياء يف الدنيا بأجسادهم أمواتا يف واقع األمر ال ينتفعون وال ينفعون

  .)٤(﴾ملثل هذا فليعمل العاملون﴿ ، بإقبالنا عىل اهللا،خالدة بعد املوت
ألدبية التوجيهية ال تشتد عزيمته وال تقوى ًوال أعتقد أن طالبا يقرأ هذه القطعة ا

                                                
 .٤انظر املقدمة )  ١(
 .٤املقدمة )  ٢(
 .٤املقدمة )  ٣(
 .١٣ة انظر املقدم)  ٤(



١٣٢ 

 والطريق ، وسلوك النهج األمحدي،شكيمته نحو العلم والعمل واإلقبال عىل الطاعات
 . فلله در الشيخ،املحمدي

 الكتاب السابع عرش
 وهو ثالث رسائل حلجة اإلسالم الغزايل

 . األدب يف الدين:األوىل
 . الرسالة الوعظية:الثانية
 .لة الطري رسا:الثالثة

 . صفحة من القطع الصغري٥٧سائل هو وجمموع صفحات هذه الر
إن هذه « :ّبني ما يف هذه الرسائل من فوائد يف املقدمة فقال - أيده اهللا - وعىل عادته

 والتأزم ، وعالج نافع من عالجات الوهن الفكري،الرسائل عنرص من عنارص التوجيه
ظ الشباب من االنفالت من قيود اآلداب  وسياج واق حيف، والرشود الذهني،النفيس

 والشهوات عىل القيم ،والفضيلة وخاصة يف مثل هذا العرص الذي طغت فيه املادة عىل الروح
 .)١(»ّ وتصدع فيه بنيان الفضائل واملعاين اإلنسانية،األخالقية

لقد حتدثت الرسالة األوىل عن األدب « :ثم راح يتحدث عن مضمون كل رسالة فقال
 وعامد من أعمدة هذه ،معانيه فهو عنرص من عنارص السعادة يف الدنيا واآلخرةبأوسع 
 لقد حتدث حجة اإلسالم الغزايل عن ، ومن ال أدب له وال أخالق فال دين له،الرشيعة

 والعلمية والتعليمية ، واخلاصة والعامة، والفردية واالجتامعية،اآلداب االعتقادية والتعبدية

                                                
 .٤ ـ ٣املقدمة )  ١(
 



١٣٣ 

 .)١(»عة ملا تفرق يف غريهاًفكانت حقا رسالة جام
 واملنهج القويم ،أما الرسالة الثانية فقد حتدث فيها الغزايل عن الطريق املستقيم

 وتصعيدها نحو املعاين ، وختليصها من عوائقها وعالئقها،الواجب سلوكه يف معاجلة النفس
 مجلة من وختمها بذكر«.. . وتوجيه اهلمة إىل الدار اآلخرة، والغايات النبيلة،الرشيفة

ًمقتضيات العقيدة الصحيحة املعتد هبا رشعا ّ)٢(. 
ًوبني أيضا مضمون الثالثة قائال ً حتدث فيها حجة اإلسالم عن حقيقة سري املؤمن يف « :ّ
 وصفاء ، وعن هناية السري وما فيه من راحة للروح،طريق التصفية وما ينتابه من عقبات

مرة املطلوبة أال وهي املعرفة احلقة  وحصول عىل الث، وقرب من اهللا جل وعال،للنفس
 كل ذلك بأسلوب ، وحينذاك حيظى بالنعيم املقيم يف حياة هادئة ناعمة،اخلالصة من الشوائب

 .)٣(» والتعبري الرمزي الذي يسلكه أهل املعرفة،أهل اإلشارات
ًوإمتاما للفائدة ترجم للغزايل أيضا ترمجة موجزة  قدم هلا باحلث عىل قراءة كتب ،ً

 وأرشد الناس بواسطته إىل ، أحيا اهللا به الرشيعة،ّزايل ألنه شخصية إسالمية قل نظريهاالغ
     .)٤(حفظه اهللا ـ - سلوك املحجة البيضاء كام قال الشيخ

ووعد القارئ يف هناية هذه الرسائل بأنه سيصدر جمموعة أخرى من رسائل الغزايل 
 والظاهر أن ،وجهة إىل بعض علامء عرصه ورسالة م، ومنهاج العارفني، كيمياء السعادة:هي

 .كثرة الشواغل حالت دون ذلك
                                                

 .٤املقدمة  )  ١(
 .٤املقدمة  )  ٢(
 .٥املقدمة )  ٣(
 .٥املقدمة )  ٤(
 



١٣٤ 

رأى أن طالب العلم لو أخذوا بام يف هذه الرسائل التي  - حفظه اهللا -  ولعل الشيخ
 فالتفت إىل صنع ،نرشها للغزايل والبن اجلوزي لرتقوا يف اآلداب وصلح حاهلم وفعلهم

 والكتب ، إليها كرسائل الشيخ النبهاينتآليف وحتقيقات أخرى وجد أن الطلبة بحاجة
 .الفقهية التي ألفها ونرشها

 تصوير :ويف هناية هذه املجموعة قدم اختيارات ثقافية إسالمية لتزداد الفائدة وهي
الشاعر إقبال للشباب املسلم ثم عالمة املؤمن ثم وصية لبعض العلامء ثم زهور الكتب 

 .والبساتني
 وكأين به يلفت انتباه ، قطع أدبية ثقافية تربوية إرشاديةواحلق أن هذه االختيارات هي

الطالب إىل العلامء املحدثني لينهلوا من معينهم ألنه أشار إىل أن ما اختاره حول صورة 
الشباب املسلم عند الشاعر اهلندي حممد إقبال نقله من كتاب روائع إقبال أليب احلسن 

ذ نرى فيه الربط بني أصالة القدماء وجهود  وهذا قبس من منهج الشيخ الرتبوي إ،الندوي
 وأعامهلا ، فعىل الطالب أن يطلع عىل هذه الشخصيات العلمية،املحدثني من العلامء املعارصين

 .لتكون  شخصيته اإلسالمية متكاملة
كان يصدر يف  - حفظه اهللا - ومن هذا العرض املوجز ملؤلفات الشيخ يبدو أنه - * 

 فهو املريب ، وأدرك غاياته،نهج تربوي متكامل رسخ يف عقلههذه األعامل مجيعها عن م
 ، يعرف ما تطلبه تربية الصغار من مناهج، واخلبري بأدويتها،واملرشد البصري بأمراض القلوب
 .وما تطلبه استقامة الكبار من طرق

لذا نلحظ أنه يف املجال الرتبوي بدأ برسالة صغرية هي منتخب النفائس ثم أتبعها 
إلخ  فكأنه بعد أن أدرك نفع أعامله العلمية األوىل أمتها ...لغزايل ثم ابن اجلوزيبرسائل ا

 جيل ، وتتضح الصورة التي رسمها هلذا النشء املسلم،باألعامل العلمية الثانية ليكتمل املنهج



١٣٥ 

 -  وإذا نظرنا إىل رسائله التي حققها ونرشها تلك التي ألفها الشيخ يوسف النبهاين،املستقبل
أدرك ما يعرتي  - ّحفظه اهللا ونور قلمه - ًأدركنا أيضا أن الشيخ -  الرمحة والرضوانعليه

 ، واألفكار اهلدامة مما بعثه عىل حتقيق ونرش السهام الصائبة،هذا النشء من الدعاوى الباطلة
 ومضمون الرسالتني يدل عىل العالقة الوثيقة بني الداعني إىل الالمذهبية ،وحسن الرشعة

 . بعدم صالة الظهر بعد اجلمعةوالقائلني
كام قالوا  - والفقه - ًوالظاهر أيضا أن الشيخ اعتنى عناية خاصة باجلانب الفقهي

 نتيجة األحداث الدامية التي ، ألن املجتمع يف مدينة محاة بات يتطلب ذلك،عمدة العلوم
املوئل  -  اهللاحفظه -  كان، إذ نتج عنها مشاكل اجتامعية صعبة،م١٩٨٢شهدهتا املدينة عام 

 فكان الشيخ ، واالستفسار عن طرق تسهل أمورهم،الذي يفزع إليه الناس حلل مشاكلهم
ًحالال هلذه املشاكل موجها ألبناء قومه نحو ما يصلح أحواهلم ً مستعينا بثقافته الفقهية ،ً

 .ً ولعل كتابه إحتاف السائل يعد دليال عىل صحة ما ذكرناه،الواسعة املتنوعة
 ففي صنعه هذه التآليف هبذا التعدد ، وفطنته النادرة،الشيخ عىل ذكائه اللامحفلله در 

 بتنا ، وخربة ٍ يف التسليك والتوجيه، واسترشاف ٍللحياة،والتنوع ما يدل عىل سعة أفق ٍ
 : فهو بحق ٍ كام قال الشاعر الرواس عليه الرمحة والرضوان،ّنفتقدها عند من تصدروا للدعوة

ُحني من الكــريم    حايلَـه بأهل اهلدى وأصلح    أحلقني اللـّ
ُأمحديا به ارتقيت   ً الفضل علامِوحباين من حرضة    املعــايلً

َنبويا عذبـــا لطيف   ًقد سقاين من حانـة القرب كأسا ً    الزاللً
َخل عنك القول ُال يكون القوال    وافعلَ املزخرفّ    كالفعـــالّ

  ِ النعـالِّ صفَوبحق هم دون    تصدروا بالدعــاوىٍكم أناس
 - كثر اهللا فوائده ونفع بعلومه ومعارفه -  وعىل العموم فهذه هي مؤلفات الشيخ

ًوالناظر فيها يدرك أن للشيخ منهجا علميا سار عليه يف تآليفه وتصانيفه يتضح هذا املنهج  ً



١٣٦ 

 :مما يأيت
هلا يف مؤلفاته مل تقم  فال تكاد جتد مسألة عرض ، ـ اتسم منهجه بالشمول مع الدقة١

 وتنقيبه عن آرائهم ، بل إنك لتدهش من كثرة تفتيشه عن أقوال العلامء فيها،عىل استقراء تام
 عىل اإلملام باملسألة من كل ،ً فتعجب حقا من سعة اطالعه ودأبه،يف بطون الكتب املعنية هبا

ًألمثلة عىل ذلك كثرية جدا  وا،ًجوانبها مراعيا املنهج العلمي املعترب عند املحققني األثبات
 .ًجدا

ً فلو نظرت مثال ،)١(ًولو نظرت يف أي كتاب من كتبه لرأيت هذه الظاهرة واضحة متاما
إىل كتابه حكم اإلسالم يف النظر والعورة لوجدت أن مناقشته حول وجوب سرت وجه املرأة 

ًفلم يرتك رأيا إال  ، رسد فيها كل ما قيل يف هذه املسألة، صفحة٣٠وكفيها استغرق أكثر من 
 ، وسعة علمه، فتعجب لطول نفسه، ومنهج دقيق،وناقش صاحبه وحاوره بأسلوب علمي

واخلالصة أن عىل املرأة سرت مجيع بدهنا بام يف ذلك الوجه « : حتى انتهى إىل القول،ودقة فهمه
 وال يغرتن أحد بفتوى مفرس أو حمدث ، ال يصف وال يشف،والكفني بثوب سابغ فضفاض

 وإىل الفقهاء الرجوع ، وبمتاع من الدنيا قليل،ور أو كاتب مأجور قد باع دينه بدنيا غريهمته
 كام أخرب بذلك سيدي ،يف األحكام ال إىل املفرسين واملحدثني والصوفية عىل احرتامنا هلم

 .)٢(الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل
 فصار يتكلم يف املذاهب ،وهذه الشمولية دفعت بالشيخ إىل توسيع دائرته الفقهية

 مثال ذلك ما ذكره حول سؤال ورد إليه يتعلق ،ً ثم يرجح ما يراه حال للمشكلة،األربعة
ينقل من أقوال العلامء  - حفظه اهللا -  فرتى الشيخ؟باشرتاط األجل يف القرض هل جيوز

                                                
 .١٩٤ / ٣ و ٣٢٢   و٤٩ ـ ٣٦ / ٢ - ٢٩٤  /١ًانظر مثال يف كتاب الفقه املبسط ـ أحكام البيع  )  ١(
اعدلوا بني : سالته وانظر ر٦٣ إىل ٣٠ من الكتاب املذكور، وانظر من صفحة ٥٩انظر الصفحة )  ٢(

 .ًاألوالد، لرتى ذلك أيضا



١٣٧ 

ً ويقف أمامهم مرجحا ما يراه راجحا،ْالقدماء واملحدثني ً ومضعفا ما يراه ضع،ً  حتى ،ًيفاّ
  إن قول املالكية ومن نحا نحوهم هواملعقول :واخلالصة« :انتهى إىل القول

 ومصالح الناس ، حيث تشابكت املعامالت التجارية،واملناسب ملقتضيات هذا العرص
 .)١(»تقيض بتحديد آجال القروض حتى يتم التعاون والتناسق يف مجيع األعامل

 إذ عرض كل ما قيل حوهلا يف ،ل من نفسهومثل ذلك صنع يف حديثه عن بيع الوكي
 ثم ،ً موردا ما يؤيد رأيه،ً مرجحا رأي املالكية واحلنابلة وبعض الشافعية فيها،املذاهب األربعة

ولو تأملنا أقوال املذاهب لعلمنا أن حمور اخلالف قائم من أجل عدم اإلذن واحتاد « :قال
 فلو انتفت التهمة واملحاباة ، كام يقولوناملوجب والقابل الذي يتولد منه التهمة واملحاباة

 أو بمثل ما يبيعه للناس ، وباع من نفسه بثمن املثل،ُووجد اإلذن واتقى اهللا عز وجل الوكيل
ِزمانا ومكانا من غري إجحاف يف حق املوكل ً  وراح يعلل ،)٢(» إن ذلك البيع جائز: لقلت،ً

 .سبب اختياره هذا
 وآراء ،د احليواين فبعد أن أورد النصوص الفقهيةومثل ذلك صنع يف مسألة بيع السام

ً أن بيع فضالت احليوانات جائز مطلقا عند :واخلالصة« :املذاهب األربعة انتهى إىل القول
وختم قوله هذا بالنكري عىل أنصاف «احلنفية واملالكية وعند احلنابلة وبعض الشافعية 

إىل  -  حفظه اهللا -  لكنه مل يرش،طأ إذ الظاهر أن الشيخ يف هذا الرد يصحح خ،املتعلمني
ُ وال يلتفت إىل الذين يبلبلون ،وبعد فهذا هو القول اجلامع يف هذه املسألة« : قال.صاحبه

 ،األفكار وحياولون الظهور الذي كم قصم من ظهور ويا ليتهم جدوا واجتهدوا حتى جيدوا
 وما علموا أن العامي ،ملطالعة ومل حيملوا أنفسهم عناء البحث وأعباء ا،ولكنهم قنعوا بالقليل

                                                
 .٢١٢ / ٢ً، وانظر نحوا من ذلك  ١٠١ / ٣انظر إحتاف السائل )  ١(
 .٣٦ / ٢الفقه املبسط )  ٢(



١٣٨ 

ً ولو أنصفوا السرتاحوا وأراحوا بدال من التعامل ، ومذهبه مذهب مفتيه،ليس له مذهب
  .)١(»واالستكبار

 ، وقوامها االستقراء الكامل حول املسألة،لقد خلقت ملكة البحث العلمي مع الشيخ
 ،ية التي حتتاج إىل روية وتفكري السيام يف تلك املوضوعات الفقه،مع الدقة والدراسة املتأنية
ّ ولعل هذه امللكة البحثية نامها عنده وصية الشيخ حممد احلامد له ،قبل اإلقدام عىل الفتوى

وشجعني عىل « : فقد ذكر الشيخ يف مقدمته ما نصه)تنبيه الفكر(حني أراد تأليف كتابه األول 
ّمتابعة البحث ومتحيص األمر متحيصا علميا لئال يرد عيل ً ً راد فجمعت أقواال كثرية لعلامء ً ّ

م كتب لتلك األقوال ١٩٦٧ ويف عام »...وتابعت البحث أكثر وأكثر.. .أفاضل تثبت احلقيقة
 . )٢(أن خترج مطبوعة يف كتاب حيمل اسم تنبيه الفكر

وال شك أن الشيخ يف هذا الكتاب مل يرتك شاردة وال واردة تتعلق هبذا املوضوع إال 
ً فجاء كتابا جامعا مانعا هلذه املسألة، األقوال التي وقف عليها إذ ساق كل،عرضها ً  والظاهر ،ً

ّأصل هذه امللكة عند الشيخ وغذاها فأثمرت عن تلك الكتب  - كام ذكرنا - أن هذا الكتاب
 .العلمية املعتربة عند أهل التحقيق وهللا الفضل واملنة

لتام يف كتابيه األضحية  واحلرص عىل االستقصاء ا،وتربز هذه الشمولية العلمية
ً فلست واجدا مسألة مل ، إذ أقامهام ابتداء عىل املذاهب األربعة،ً واحلج والعمرة أيضا،والعقيقة

ّيذكر فيها أقوال املذاهب حوهلا منتهيا إىل الرأي الذي يراه راجحا عىل غريه وفق ما جتمع لديه  ً ً
 .يصة املعرفية الدقيقة وقد أمجع من قرأ له عىل هذه اخلص،من أدلة يتقوى هبا

ومن خصائص منهج األستاذ العلمي استيعابه « :قال تلميذه األستاذ غالب املرصي

                                                
 .٣٩ / ٢الفقه املبسط  )  ١(
 .٨انظر املقدمة )  ٢(



١٣٩ 

ً وكثريا ما كنت ،ً بحيث ال يرتك مما يتعلق هبا شيئا إال ويذكره،جلوانب القضايا التي يطرقها
يقترص عىل أسمع قضية من القضايا الرشعية أو الفكرية من أحد من الدعاة أو العلامء فأجده 

 فيتولد لدى السامع تصور غري متكامل عن القضية أو ،بعض اجلوانب واألدلة أو احليثيات
 .)١(»املسألة

ًوأكد عىل هذه السمة أيضا األستاذ مرهف سقا وساق مثاال قال وأقرب مثال عىل « :ً
 فأخذ الشيخ يعدد يل فيها أقوال ،ذلك أذكر أنني كنت أسأله عن مسألة من مسائل احلج

 واستطرد يف ذلك حتى بدا التعجب يف وجهي وأمارات االستفسار من ،الفقهاء ويبني أدلتهم
 ثم علمت من أين له ذلك عندما أخربين أنه قرأ ،أين له هذه اآلراء املتعددة يف املسألة الواحدة

قبل أن يؤلف كتابه عن احلج والعمرة حوايل ثالثة آالف صفحة من كتب املذاهب والفقه 
 .)٢(» قبل أن يؤلفهاملقارن

 ودعا طلبة العلم إىل ،ًورحم اهللا الشيخ وأمد يف عمره لقد أكد عىل هذا املنهج كثريا
ً قال موصيا ، ويسريوا عىل الطريق الواضح الالحب،األخذ به حتى يسلموا من عثرات العلم

ثم يرجع إىل  ،ً ويتعقله ثالثا،ً ويمحصه ثانياً،فعىل طالب العلم أن يستوعب احلكم أوال« :هلم
 ،ً ثم يعطي بعد ذلك اجلواب حتى يكون منضبطا باألصول والقواعد،ًمصادره األصلية رابعا

ُ وإال وقع يف اخلطأ الفاحش الذي جيعله ال يعتد بقوله ،وليحذر الترسع والتصلب الفكري
 ،ة وها هو طالبه عامد زغرات ينقل ما نصحه الشيخ به يف سريته العلمي،)٣(»ًمهام كان صوابا

 اقرأ بموضوعية من : فكان يقول يل،علمني حفظه اهللا اإلنصاف والتجرد يف احلكم« :قال
 . حكمك عىل اليشء فرع عن تصوره: وكان يقول.دون أن حتمل فكرة مسبقة عام تقرأ
                                                

 .١١جتربتي مع الشيخ  )  ١(
 .٨الشيخ كام عرفته )  ٢(
 .٢٠٢ / ٢إحتاف السائل  )  ٣(



١٤٠ 

 وكثريا ما ،وعلمني احرتام األئمة وإجالهلم واحرتام آرائهم واجتهاداهتم دون تعصب أو غلو
 متمثال قول اإلمام مالك ،ملسو هيلع هللا ىلصة إال لكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله  ال قدسي:كان يقول

 كل يؤخذ منه ويرد عليه إال صاحب هذا املقام ـ قاصدا بذلك قرب رسول :ريض اهللا عنه
 ما كان يعيب عىل بعض املتفقهة ً يف تفكريي فهو كثرياً وعلمني أال أكون جامدا. ـملسو هيلع هللا ىلصاهللا

 يف ً كل ذلك كان سببا يف دفعي قدما،ه األمةاجلاهلني وأهنم سبب من أسباب ختلف هذ
 .)١(»ميادين العلم وترشيد سلوكي وتفكريي بالنسبة للعلم

 -  وكأين بالشيخ، ـ ربط األحكام الرشعية باحلكمة منها وإظهار ثمراهتا األخالقية٢
  فليس الغرض عنده بيان،وهو املريب اخلبري يريد اجلمع بني الرشيعة واحلقيقة - حفظه اهللا

ً وترقية وسموا روحيا،ً وإنام يتعدى ذلك إىل جعله تزكية وسلوكا،احلكم الرشعي فقط  وهذا ،ً
 .ما درج عليه الغزايل يف إحيائه وغريه من العلامء الذين أبرزوا مقاصد الرشيعة

بيان  )٢( إذ غلب عىل كتابه الفقه املبسط،ًوقد اختذ الشيخ هذا املسلك منهجا له
 ، والصالة،قاصد احلميدة من األحكام الفقهية املتعلقة بالطهارةالغايات السامية وامل

 من ذلك قوله عن احلكمة من مرشوعية ،إىل آخر ما تضمنه الكتاب. . واالعتكاف،والصيام
ًالصالة فقد قال بعد أن عرفها لغة ورشعا واحلكمة من مرشوعيتها مترين اإلنسان عىل « :ّ
 واستعامل اجلوارح يف ،ومناجاته بالقراءة والذكر ،التذلل واخلضوع بني يدي اهللا عز وجل

 وقطع مادة الغفلة عنه وإشعاره بعظمة خالقه ، وبعث حقيقة الذكر يف نفس العبد،خدمته
 .)٣(»وبارئه

                                                
 .٣الشيخ، )  ١(
 وانظر ،  ٣٥٣ – ٣٤٥ – ٣١٨ – ١٣٤ – ٣٧ – ٣٥ًانظر مثال الصفحات اآلتية من الكتاب املذكور )  ٢(

 .٥١، وتنبيه الفكر ٢٧كتاب احلج والعمرة 
 .١٤٣ / ١الفقه املبسط )  ٣(



١٤١ 

 ،ومن ذلك بيانه يف كتابه أحكام األضحية والعقيقة رس التأذين يف أذن املولود اليمنى
ن أن يكون أول ما يقرع سمعه كلامته املتضمنة ورس التأذي« :فبعد أن نص عىل أنه سنة قال

 فكان ذلك كالتلقني له ، والشهادة أول ما يدخل هبا يف اإلسالم،لكربياء الرب وعظمته
 .».. كام يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها،بشعار اإلسالم عند دخول الدنيا

ًثم أضاف وجها آخر هلذا التأذين قائال بعد أن انتهى من بيان احل وغري « :كمة األوىلً
 مع ما يف ذلك من فائدة أخرى ،مستنكر وصول أثر التأذين إىل قلبه وتأثره به وإن مل يشعر

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إىل اهللا وإىل ... .وهي هروب الشيطان من كلامت األذان
 فطر الناس عليها  كام كانت فطرة اهللا التي،دينه اإلسالم وإىل عبادته سابقة عىل دعوة الشيطان

 .)١(»سابقة عىل تغيري الشيطان هلا ونقله عنها

ّ ثم عرج مبارشة إىل ،ّ حتدث عن أقسام الطهارةملسو هيلع هللا ىلصويف كتابه قرة عني رسول اهللا 
 ،وهي طهارة اجلوارح عن اجلرائم واآلثام« :ّاحلديث عن الطهارة املعنوية فعرفها بقوله

كرب والرياء والعجب إلخ وطهارة الرس عام وطهارة القلب من أدناسه الباطنة كاحلقد وال
ّ والصديقني من الوراث ، وهي طهارة األنبياء صلوات اهللا عليهم،سوى اهللا تعاىل

 .)٢(»والتابعني
 ، وينرشح له الفؤاد،ثم راح يدلل عىل كل نوع من هذه الطهارات بام تقر له العني

 .)٣(هارة املعنوية ومقاصدها وأتبعها بوسائل الط،وذكر بعد ذلك وسائل الطهارة احلسية
ّ إذ بني احلكمة من ذلك ،ومن ذلك حديثه عام حيرم عىل املرأة احلائض والنفساء

                                                
 .١٥٨ / ٣، وانظر إحتاف السائل ١٢٥ ـ ٩٤ً و وانظر نحوا من ذلك ٨١األضحية والعقيقة )  ١(
 .٩٠ملسو هيلع هللا ىلص انظر قرة عني رسول اهللا )  ٢(
 .١٣٨ وانظر ٩٣ – ٩٢ – ٩١- ٩٠ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ٣(



١٤٢ 

 الصالة والصوم وقراءة القرآن ومس :وحيرم باحليض والنفاس« :بحديث ممتع مفيد قـال
املصحف ومحله إال لعذر ودخول املسجد والطواف والوطء واالستمتاع بام بني الرسة 

 .)١(»كبة عىل قولوالر
هذا وقد حرم اهللا سبحانه هذه « :ثم أفاض ببيان احلكمة من كل واحد مما ذكر فقال

 واحلائض ، ومناجاة له،األشياء عىل املرأة حلكمة ظاهرة  فالصالة وقوف بني يدي اهللا تعاىل
ء يف الدنيا  وكام ال جيمل باإلنسان أن يقابل أحد العظام،والنفساء ملوثتان بالدم النازل عليهام
 . فإن اهللا أوىل بأن نتأدب يف حقه ألنه أعظم من كل عظيم،وهو يف ثياب قذرة متلطخة بالنجاسة

 فنمنع من ، خليقة بأن نحرتمها ونعظمها:والكعبة التي هي أقدس مكان عند اهللا تعاىل
 .ّالطواف هبا نساءنا إذا كن يف هذه احلال

 إنه ملراعاة حرمة هذا الكتاب ؟ف ومحلهوهل تدري ملاذا حرم اهللا عليهام مس املصح
 . والذي هو أهم مصادر الترشيع اإلسالمي، والدرجة الرفيعة،الكريم الذي له املنزلة العالية

 إن نزول الدم حيدث من اجلهد عندمها ؟وهل تعلم احلكمة من حتريم الصيام عليهام
 الصوم مشقة ظاهرة  ويف، ويورثهام التعب واآلالم،واملشقة العظيمة ما يضعف صحتهام

 فتقيض الصوم ، ومشقة الدم، مشقة الصوم:فاقتضت رمحة اهللا أال جيمع عليهام بني مشقتني
 .لعدم تكرره دون الصالة لتكرارها

أما حرمة االستمتاع هبا ووطئها يف هذه احلالة فقد أثبت الطب ما يف ذلك من الرضر 
ّ وهلذا ونحوه من املصالح حرمه اهللا ،اءعىل حد سوً مجيعا العظيم الذي يلحق بالرجل واملرأة

  .)٢(»تعاىل

                                                
 .١٠٨ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ١(
 .١٠٩ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ٢(



١٤٣ 

واحلكمة منها « :ومن ذلك ذكره احلكمة من صالة االستسقاء قال بعد أن حتدث عنها
 واالعرتاف بأنه وحده القادر ، وتبديل العرس باليرس،االلتجاء إىل اهللا تعاىل يف كشف الرض

  .)١(» أهلها وفيها من احلكمة التوبة ورد املظامل إىل،عىل ذلك
 فبعد أن ،ًويندرج حتت هذا أنه حيرص كثريا عىل احلث عىل العبادة بعد حديثه الفقهي

ً أردفه باحلديث عن قيام الليل فأورد عددا من اآليات ،انتهى من احلديث عن الوتر ووقته
 ً ثم انربى حاثا املسلمني عىل صالة القيام،القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال التابعني

ّ أتدري كيف مر عىل العباد الليل،يا أخي املسلم« :والتهجد بأسلوب أديب عال فقال  ألك ؟ّ
 ؟علم بام جرى للقوم يا أسري الغفلة والنوم

ْ فإنه روح ورحيان،قم وانتبه أهيا الغافل وال تدع قيام الليل  وأنس ، ونرضة نعيم،َ
ْ احلق بأقوام تتجاىف جنوهبم عن املضاجع،ورسور إن ربك يعلم أنك ﴿بمن أنزل عليه  واقتد ،َ

ّأمن هو قانت ﴿ وكن ممن مدحهم احلق جل وعال ﴾تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه
ًآناء الليل ساجدا وقائام ً والزم أقواما صفتهم ﴾ً  وحاول ﴾ًكانوا قليال من الليل ما هيجعون﴿ْ

ًيبيتون لرهبم سجدا وقياما﴿أن تكون ممن  ً﴾)٢(.  
يذكر األسباب الظاهرة والباطنة التي نص  - وفقه اهللا -  بل راحومل يكتف بذلك

  .)٣( تلك التي يتيرس هبا قيام الليل،عليها الغزايل
 مع حرصه عىل األصول ، ورغبته الوصول إىل الرأي الصحيح، ـ نشدانه احلقيقة٣

 ،ًعتربة رشعاأن احلكم الرشعي ال يؤخذ إال من مصادره امل« :ً فقد ذكر مرارا،الرشعية املعتربة

                                                
 .٧٥ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ١(
 .٢٠٦ / ١الفقه املبسط )  ٢(
 .٢٠٦ / ١الفقه املبسط )  ٣(



١٤٤ 

ً وقياسا صحيحا،ًكتابا وسنة  .)١(»ً وإمجاعا،ً
 إذ تراه يورد ،هذه املصادر املعتربة خاصة يف كتبه الفقهية - ًدائام - ّوقد ضمن مسائله

 ، وبالقياس إن حصل، ويتبعها باإلمجاع إن وجد، واألحاديث النبوية،اآليات القرآنية
 منها ذكره األدلة من الكتاب ،ل نظرة يف كتبهًواألمثلة عىل ذلك كثرية جدا تظهر من أو
  .)٢(والسنة واإلمجاع للداللة عىل أن الربا حرام

  .)٣(ومنها استدالله باآليات القرآنية واألحاديث النبوية عىل أن تارك الصالة كافر
 بل ،ببيان الدليل للحكم الرشعي عىل نحو ما ذكرنا - حفظه اهللا - ومل يكتف الشيخ

ًهذه األدلة أو بعضا منها لرد رأي أو تقويته من ذلك ما ذكره حول وجه حرمة كان يستثمر 
 واعتامده عليها ، فرتى يف مناقشته مدى متكنه من هذه األصول،ّاألكل من املعينة باجلعل
 أما ؟ّواهللا ما أدري ما هو وجه حرمة األكل من املعينة باجلعل« :للوصول إىل ما يريد قال

ً فلم يرد فيهام يشء حيرم األكل من املعينة باجلعل ال رصحيا وال ملسو هيلع هللا ىلصه كتاب اهللا وسنة رسول ّ ْ
 بل كالم الشافعي رمحه اهللا تعاىل ، وكذلك ال يوجد إمجاع سلف عىل حرمة األكل منها،ًتأويال

 .يدل عىل حل األكل
أما القياس فقد علمت أن األضحية إذا أطلقت تنرصف إىل األضحية املسنونة التي 

 وعىل ، ومل يقل أحد بحرمة األكل من أضحيته إال إن كانت منذورة،األكل منهاأباح الشارع 
ّ وقد بني العلامء يف علة حرمة األكل أن املنذورة خرجت من ملك الناذر إىل ،خالف يف ذلك

                                                
 .٥٦ / ٣، والفقه املبسط ٩٩، وانظر تنبيه الفكر ٦١حكم اإلسالم يف النظر )  ١(
 .٦ / ٣والفقه املبسط )  ٢(
 – ٤٤ – ٣٨ / ٣، وانظر املواضع اآلتية لرتى ما ذكرناه الفقه املبسط ٢١ – ١٩ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ٣(

  و إحتاف ٧٣ – ١١ واألضحية والعقيقة  ١٢٠ – ١٠٢ – ٩٤ – ٧٤ – ٤٤ – ٨ / ٢ و ١٠٢- ٦٦
 .١٣٥ / ٣ و ٨٨ – ٢١ / ١السائل 



١٤٥ 

 :ثم انتهى إىل القول )١(ملك الفقراء فهي مستحقة للفقراء وال جيوز األكل من مال الفقري
ة األكل وهي كون العني مملوكة للفقراء انتفى معها ما اقتضته تلك وإذا انتفت علة حرم«

 .)٢(»العلة وهي حرمة األكل
ّوبعد ذلك وجه حديثه إىل من يعارض هذا الرأي بعد أن ضيق عليه املسالك باعتامده 

فليأت املعارض بنص من أي كتاب قبل كتب الشيخني « :األصول املعتربة التي رأيناها فقال
ّ ينقل أن واحدا ممن يعتد بقوله وممن ال يعتد به قال بأن املعينة باجلعل )رافعيالنووي وال( ُ ً

 ولكن ليس ببعيد عىل مثل أفهام هؤالء املعرتضني ملا ال يستطيعون اخلوض ،حيرم األكل منها
فيه أن يردوا كالم السابقني بكالم الالحقني كام زعموا وتصوروا يف أذهاهنم ولكن هيهات 

 .)٣(»هيهات
هبذه األصول سواء حني يكون  - رعاه اهللا - مام سبق ندرك مدى اهتامم الشيخف

 .رسدها للتعليم أو للرتجيح أو للتضعيف عىل نحو ما رأينا يف األمثلة السابقة
 فهي املانع احلصني أمام أنصاف ،حريص عىل هذه الثوابت الرشعية - رعاه اهللا - وهو

 لذا نراه يؤكد عىل ، وفهم مرامي األقوال فيها،ن فقههام - بعد - املتعلمني الذين مل يتمكنوا
 لذا فالسري مع اجلمهور هو األساس املعترب ، واجلمهور عىل الغالب اعتمدوا عليها،مراعاهتا

 ، ويعلم أن يد اهللا مع اجلامعة ومن شذ شذ يف النار،املؤمن احلق يدور يف فلك اجلمهور« :قال
  .)٤(د أباطيل وترهات ليثري من ورائها مفاسد خطرية وال يتصي،ًوال يتتبع أقواال شاذة
ًاملؤمن احلق ال حيوم حول احلمى ألنه يعلم يقينا أن من حام حول « :ًوأضاف قائال

                                                
 .٨٨ / ١إحتاف السائل )  ١(
 .٨٨ / ١إحتاف السائل )  ٢(
 .٨٩ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 .٢٩٦الفقه املبسط  )  ٤(



١٤٦ 

 وأخذ نفسه بمنهجهم ترك ما ال ، ومن سلك مسلك الصاحلني،احلمى أوشك أن يرتع فيه
 .)١(»ًبأس به حذرا وخشية مما به بأس
لعوام وأنصاف املتعلمني إىل االلتزام بآراء اجلمهور كان يرى ولكن الشيخ مع دعوته ا

 وينظر ،أن الفقيه احلق من ينظر إىل األحكام نظرة عامة وشاملة بعني ظاهرة وعني باطنة
 وينظر بعني باطنة من ،بالعني الظاهرة إىل األحكام املتعلقة بالظاهر من حيث اهليكل والشكل

 واإلعراض عن ،لوقوف عند حرفية األلفاظ واملباين فا،حيث احلكمة واملضمون والغاية
 وطمس ملعامل احلقيقة والبيان الذي أراده اهللا عز وجل لعباده أن ، خطأ كبري،املقاصد واملعاين
 ولذلك ينبغي للفقيه أن يكون ذا نظر كامل شامل وواسع حتى يستطيع ،يفهموه ويدركوه

تمع فاضل يعرف مرامي هذه احلياة  وتكوين جم، وبعث حضارة، وإحياء ترشيع،بناء أمة
  .)٢(وكيف يتابع مسريته فيها

 ورأى أن ، ورسخت قدمه فيها،متكن من هذه األصول - حفظه اهللا - والشيخ
َ فلم ال يتبع الدليل القوي ، واألصول الرشعية مرنة،املجتمع احلديث بحاجة إىل مرونة فقهية ِ

 - محاة - سيام أن الشيخ عارص أبناء بلده ال،الصحيح مادام فيه حل ملشكلة وقع فيها مسلم
 وعاش معهم مشاكلهم االجتامعية ،م١٩٨٢بعد املعارك الدامية التي شهدهتا البلدة عام 

ً فرتاه مفتيا عىل املذاهب األربعة ، فلعل هذا األمر دفعه إىل توسيع دائرة فتواه،العرسة الصعبة
ً وأحيانا خمالفا إياها،ًحينا ً تراه مؤيدا لرأي من أي مذهب مادام الدليل  ويف أحايني أخرى،ً

ًقويا مكينا ً. 
نعم قد ختتلف األنظار « : وخرب بام انتهج قال،ُوالشيخ يف كل ذلك عىل برص بام سلك

                                                
 .٢٩٧لفقه املبسط  ا)  ١(
 .٨٨، ٨٧ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ٢(
 



١٤٧ 

 فال جمال للتكفري أو التفسيق ، ومتى كان األمر كذلك،العلمية واملدارك االجتهادية والتأويلية
 ومل تشذ ،دارك مل خترج عن أصول الرشيعة وقواعدها مادامت تلك األنظار وامل،أو التبديع

 ومل ختالف التأويالت املقبولة التي تستقيم مع أساليب اللغة العربية ،عن مصادرها
 .)١(»وقواعدها

علينا أن نعتمد الروايات الصحيحة دون غريها « :ّوبني خطوات بحثه العلمي بقوله
 أما اآليات القرآنية فهي األساس األول يف بحثه ،مراده هنا األحاديث النبوية الرشيفة - ًأوال

 حتى ،ً ونقابل الروايات بعضها ببعض ثالثا،ًو نبحث األمر من مجيع جوانبه  ثانيا - العلمي
 وهبذا تستقيم األمور ،نصل إىل قول رصيح وحكم صحيح مبني عىل أسس البحث والعلم

  .)٢(»ويتضح احلق
ًوبني هذا املنهج أيضا يف موضع آخر  :ً مشريا إىل كيفية تناول املسائل العلمية فقالّ

 والفهم هو ارتسام يشء يف الذهن عىل وجهه ،فالفقه يف أصل معناه اللغوي هو الفهم«
ً فال بد إذن من تصور املسألة أوال ثم فهمها فهام صحيحا واقعيا مبنيا عىل أسس ،الصحيح ً ً ًً

 وهكذا ينبغي أن تكون ،ًيف الواقع ثانيا عىل ماهو عليه وقواعد العلم الذي هو إدراك اليشء
 وال ، فحينام أقرأ ال أضع عقيل أمامي لئال أضل،الدراسة العلمية مؤسسة عىل هذين املبدأين

ًخلفي لئال أكون جامدا ناقال وحاكيا   .)٣(» ولكنني أقرأ وعقيل معي أستنري به وأستهدي به،ًً
ًل مل يرتكوا شيئا لألواخر فقد وهو ال يغيب عن باله قول من فرتت مهته إن األوائ

 إن األوائل قد طبخوا لنا وقدموا لنا الطبخ :أنا ال أرىض لنفيس ما قاله كبريهم« :أجابه بقوله
قبال عىل طبخهم واألكل منه من غري سؤال ألن اإلًجاهزا عىل طبق من ذهب فام علينا إال 

                                                
 .١٣٢تنبيه الفكر )  ١(
 .وا بني أوالدكماعدل: ، وانظر مقدمة رسالته١١٢ / ١إحتاف السائل )  ٢(
 .١٦ ـ ١٥تطبيب املرأة )  ٣(



١٤٨ 

 أنا ال هيمني ،لمية وهو حرلقد ريض لنفسه هذه الدرجة الع... .إمكاناتنا ال تستوعب ذلك
الطبق إن كان من ذهب أو فضة أو نحاس وإنام هيمني ما يف الطبق هيمني أن أعلم كيفية 

عيل أن  الطبخ ومكوناته ومقاديره واحلرارة التي طبخ هبا وهل الطبخ ناجح أو غري ناجح
بني األقوال أعلم ذلك كله حتى أحصل عىل امللكة العلمية التي أستطيع بواسطتها املوازنة 

 .)١(»وأهيا أقرب إىل الدليل
ًيشري إليه كلام سنحت له الفرصة موضحا هو وقد تضافرت أقواله حول منهجه هذا ف

 فال يضيق :وبعد« : قال حني سئل عن خلو احلوانيت واملحال التجارية.ًحقيقته ومربزا ثمرته
ً إليه غريه خمالفا مذهبه  أو متبن لفكرة مسبقة يف ذهنه بام ذهب،ًذرعا متمذهب بمذهب معني

ً ويرضب صفحا عن حججهم ودالئلهم واستنباطاهتم ويعلن النكري ،أو فكرته املسبقة
 ويدفع عنها ، بأن جيلب املنفعة لألمة،وكل قول أو مذهب حيل مشكلة اجتامعية..... .عليهم

ياع ال من الض املرضة وحيقق هلا مصاحلها بانتظام أمرها وحفظ حقوقها وأمواهلا وجهودها
 واملشقة جتلب التيسري وما ضاق ،مانع من األخذ به إذا استند إىل أصل من أصول الرشيعة

 ، ومن أراد حرص نفسه برأس الزاوية وإغامض عينيه عن مواجهة الواقع،أمر إال واتسع
ًويمأل الدنيا رصاخا وإنكارا عىل خمالفيه فله ما أراد بعد أن يقدم احلل والبديل  ولكنه ال ،ً

 .)٢(» واهللا تعاىل أعىل وأعلم،ك إلزام الناس بام ألزم به نفسهيمل
 .-حفظه اهللا  - ويكاد هذا املنهج الذي ذكره الشيخ هنا هو الغالب عىل كل مؤلفاته

إن الرشيعة قد « :ًوقريب من هذا ما ذكره أيضا حني حتدث عن رشوط عقد البيع قال
 وتراثنا الفقهي ،دث فيها من مشكالت وما حي،ًوضعت حلوال لكل ما يستجد يف هذه احلياة

                                                
 .١٧ ـ ١٦تطبيب املرأة  )  ١(
 .١٢٦ / ٢إحتاف السائل )  ٢(



١٤٩ 

 كل ذلك من أجل رفع ، واختالف األئمة رضوان اهللا عليهم شاهد عىل ذلك،كفيل بذلك
 وحاجتها إىل ،ًوأضاف موضحا حال املجتمعات اإلسالمية اليوم«احلرج ودفع الرضر 

 نستطيع إننا أمام وقائع وأحداث ومستجدات ال« :توسيع دائرة اإلفتاء حلل مشاكلها قال
 وال ، وال يليق أن نمر هبا مرور الكرام، أو إغامض العني عنها،التهرب منها أو جتاهلها

ّيستطيع أي كان ممن ضاق أفق تفكريه  أن يلزم الناس بمذهب ، وضاق صدره،ّ وتزمت عقله،ّ
 ،ً ويضيق ذرعا بمذاهب وأقوال وحجج اآلخرين، أو قول اعتمده فانترص له،معني التزمه

 أما أن يعمم احلكم بام ألزم ، ومن أراد إلزام نفسه بام اقتنع به فال حرج عليه،ت قويةمهام كان
 وينكر عىل اآلخرين التزامهم بام وصلوا إليه بعد بحث ودأب وقناعة قائمة عىل ،به نفسه

 علينا أن نعلم أن ، فهذا مرفوض وغري مقبول يف لغة العلم والبحث العلمي،صحة الدليل
 وأن ، واخلروج من مواطن اخلالف ما أمكن مطلوب ومرغوب،عىل االحتياطالعبادة مبنية 

 ويدفع الرضر ، فأي مذهب حيل مشكلة اجتامعية،املعامالت مبنية عىل التيسري ودفع احلرج
 .)١( »عن الناس فليس هناك ما يمنع من األخذ به متى صح النقل وقوي الدليل

 وأركان البحث ،امتالك امللكة العلميةوهبذا الدرس العلمي األصيل الداعي فيه إىل 
ًمرعيا بعناية اهللا وتوفيقه  - حفظه اهللا -  انطلق،ّالعلمي الصحيح عىل نحو ما بني ورشح

 أو ،ً ليخرج من ذلك برأي إما مؤيدا فيه غريه،ليناقش العلامء وحياورهم يف آرائهم وأدلتهم
 ،نده أن يأخذ به ولو خالف مذهبه وال هيمه حينئذ بعد رجحان الرأي ع،ً أو منفردا،ًمضعفا

والشيخ كام نعلم  - من ذلك أنه رجح رأي ابن القيم من احلنابلة وابن حجر من الشافعية
 فبعد عرضه أقوال الفقهاء يف املسألة ،عىل آراء الفقهاء يف طواف احلائض والنفساء - شافعي
 ولدى تأمل أقوال ،هذه خالصة ما جاء يف طواف احلائض والنفساء يف كتب الفقه« :قال

                                                
 .١٥٤ /٢ و ٢٣ / ٣ً وانظر تأكيده عىل هذا املنهج يف إحتاف السائل أيضا ٣٣ / ١إحتاف السائل )  ١(
 



١٥٠ 

 .)١(»الشافعية واحلنفية يف شأن طوافهام نجد أنه من الصعوبة بمكان حتقيق ذلك
ًثم راح ذاكرا وجوه الصعوبة احلاصلة مرجحا رأي ابن القيم من احلنابلة  -  رمحه اهللا - ً

     .وابن حجر من الشافعية
ة والوجوب إنام هو يف وكالم الفقهاء وفتاوهيم يف اشرتاط الطهار« :وانتهى إىل القول

 فاحلائض والنفساء إذا خشيتا االنقطاع أو ، ال يف حال الرضورة والعجز،حال القدرة والسعة
 ألهنام فعلتا ما استطاعتاه ،عدم انتظار الرفقة ومل تطهر فإهنا تطوفان بالبيت وال يشء عليهام

عد الرشع الكلية أنه ال  فإن من قوا،وهو قول ابن القيم من احلنابلة وابن حجر من الشافعية
  .)٢(» وال حرام مع رضورة،واجب مع عجز

 وذلك يف مسألة تطبيب املرأة وثمن ،وقد يسوقه الدليل إىل خمالفة املذاهب األربعة
 خالفهم وارتأى ، فبعد أن نص عىل أنه ال جيب عىل الزوج ذلك يف املذاهب األربعة،عالجها

ً متبعا يف ذلك رأي ابن احلكم من فقهاء ،النفقاتوجوب نفقة الدواء عىل الزوج كغريها من 
 .)٣(»املالكية

وقد أشار تلميذه الفاضل مرهف سقا إىل هذه السمة التي حتىل هبا الشيخ يف منهجه 
 وال أقصد هبذا الكالم أن الشيخ ،إن من منهجه الفقهي اتباع الدليل الصحيح« :العلمي فقال

 عن عقلية الشيخ  الكشفل أقصد يف هذا الكالم عىل العكس ب،ًحفظه اهللا كان ال مذهبيا
 واجلالس يف مسامراته العلمية يرى ، فالناظر يف فتاويه، وكيف يقرأ الفقه ويدرسه،العلمية

 وحكم رشوط اجلزاء التي ،ً فمثال إذا نظرت إىل مسألة الرشط يف العقد،ًهذا املنهج فيه جليا
                                                

 .٢٣ / ٣ إحتاف السائل)  ١(
 .٥٤ ـ ٤٥ ـ٤٢الفته ملتأخري الشافعية يف األضحية إذا تعينت ، وانظر خم٢٤ ـ ٢٣ / ٣ إحتاف السائل)  ٢(
 .  وانظر رسالته تطبيب املرأة ١٠٣ / ١ إحتاف السائل)  ٣(
 



١٥١ 

 جتد أن الشيخ حيفظه اهللا يرجح قول املالكية ، وجتار العقارات خاصة،تكون يف عقود املقاولني
 أن الدليل يؤيده : وذلك لسببني رئيسني مها،ًيف صحة هذا الرشط خمالفا مذهبه الشافعي

 أن هذا الرشط حيقق مصلحة الناس خاصة : والثاين،ملسو هيلع هللا ىلصحديث جابر عندما باع بعريه للنبي 
اء ال تنضبط فكيف بعدمه الناس مع رشط اجلز« : بل كان يقول،يف زمن فسدت فيه الذمم

ًذلك ألن كثريا من التجار إذا أتاهم من يدفع يف البيت أو األرض أكثر مما باعه يقلب عىل «
 . ويبيع ملن يدفع أكثر،البيع

ًوإذا كانت املسألة املبحوثة اجتهادية ال دليل عليها فإنك جتده يبحث فيها بحثا 
ر كفارة اليمني والفطر يف رمضان فكان  فمن ذلك تقدي،ًاجتهاديا يظهر عقله وسعة مدركه

من ﴿ : ولكن اهللا تعاىل يقول، وإنام هي اجتهادات،ملسو هيلع هللا ىلصال يوجد نص عن رسول اهللا « :يقول
 واحلقيقة فإن .» وهل حفنة من قمح تكفي إلطعام مسكني﴾أوسط ما تطعمون أهليكم

 وقد  ،)١(يةاألمثلة يف ذلك كثرية وكتاب إحتاف السائل شاهد واضح ملنهجية شيخنا الفقه
فهو حفظه اهللا تعاىل مطلع اطالعا واسعا عىل « :أكد عىل ذلك املنهج األخ عامد زغرات بقوله

 ، ينتقي منها يف فتاواه ما يتناسب مع حاجات الناس يف هذا العرص،املذاهب الفقهية األربعة
مستجدة فهو مع كونه شافعي املذهب إال أنه يسري مع الدليل فرتاه إذا عرضت عليه مسألة 

 وله آراء فقهية خاصة به نابعة عن فهم ،يستجمع أقوال العلامء فيها ويناقشها مناقشة علمية
 فهي مليئة باألحكام الرشعية التي بنيت عىل فهم ، جتد ذلك جليا يف كتبه،صحيح للدليل

 وما استجد فيها من أحوال حتتاج لقياس صحيح عىل ،صحيح الدليل ورؤيا ثاقبة حلال األمة
 لو أن األئمةرمحهم اهللا : وكثريا ما كان يقول يل،صول الرشعية املقررة يف الرشيعة الغراءاأل

تعاىل كانوا يف عرصنا هذا لتغريت نظرهتم الفقهية ولتغري كثري من األحكام الفقهية وذلك بناء 

                                                
 .٨ ـ ٧األستاذ الشيخ كام عرفته )  ١(



١٥٢ 

 .)١(»عىل تغري العرف واالستقراء وغري ذلك
سلكه الشيخ يف بحثه العلمي مل الذي اإلشارة إىل أن هذا املنهج ًوأخريا ال بد من 

 فهاهو يستنكر عىل بعض املتصوفة ،يقترص عىل املسائل الفقهية بل نراه يف مجيع بحوثه العلمية
إن املشكلة التي يعاين منها « : من ذلك قوله يف بعضهم،ًتقديسهم لشيوخهم جهال منهم

نتصارهم هلا سواء كانت  وا،املصلحون تتمثل يف متسك كثري من املريدين بأقوال شيوخهم
ًحقا أم باطال  من غري وقوف ، وسواء خالفت رصيح الكتاب والسنة ومجهور العلامء أم ال،ً

 وممن قيل هلم ، فكانوا كالببغاوات يرددون ما يسمعون، ومنطق مستقيم،عىل دليل سليم
 ،ن وحال فال، ووجد فالن، وسلموا لذوق فالن، والنقل الصحيح، وكفروا بعقوهلم،فقالوا

  .)٢(»وفعل فالن
 ، ومن مشاهريهم كام ذكرنا يف سريته،يعد من أئمة الصوفية - حفظه اهللا - لكن الشيخ

 إذ هو الغاية السامية ، وال هيمه إال بيان احلق،ومع ذلك مل يرض بصنيع هذا الفريق منهم
تنكر عىل  راح ينصف غريهم ممن اس، لذا نراه بعد أن استنكر، وهو األصل املعترب لديه،عنده

 ،واملنكرون عىل التصوف إنام أنكروا الدجل الذي دخل عليه« :ًاملتصوفة عموما قال
 وإنكارهم هذا املقصود منه نرصة الرشع ال إنكار ،والشبهات واخلرافات التي تسللت إليه

ي  وخيونه األسلوب ُ العلم،ُ وجيانبه التوفيق يف اتباع احلكمة،َ وقد ختون املنكر العبارة ُ،أصله
ْ وال أظن مسلام مهام قسا يف تعبريه،املبني عىل احلقائق فيقسو يف إنكاره َ  أو انحرف يف أسلوبه ،ً
 .)٣(»يكون قصده إنكار الكتاب والسنة

ُ يدرك فائدته ونفعه العلامء ،ًهذا هو الشيخ الفقيه الذي غرس منهجا للبحث الفقهي َ
                                                

 . بترصف٣الشيخ، )  ١(
 . من هذا الكتاب١٧٥ وانظر أقواله عن الصوفية اجلهلة يف الصفحة  ٨٣تنبيه الفكر )  ٢(
 .١٣٢تنبيه الفكر )  ٣(



١٥٣ 

 وينكره من ضاق ، وارتقوا قممه،العاملون املخلصون الذين ملكوا أدوات البحث العلمي
 . وضالالت عقله، فظل حبيس جهله، فلم يوفقه اهللا إىل نفع عباده،ّ وقل زاده،فكره

 يا رب ، وافتح مغاليق القلوب والعقول، وعلمنا التأويل،اللهم فقهنا يف الدين
  .العاملني
ستئناسه  وا، واألحاديث النبوية الرشيفة، ـ عنايته بالشواهد القرآنية الكريمة٤

 : وعلوم العربية،باألقوال والقصص واألشعار
رام الوصول إىل الرأي الراجح يف تناوله ملسائل  - رعاه اهللا - ذكرنا من قبل أن الشيخ

 أي عىل ، واعتمد يف ذلك عىل الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس والعرف،الفقه وغريها
 .الدالة عىل ذلك من األمثلة ً ورسدنا عددا،مصادر الترشيع األساسية

 بل نراه يف ،واحلق أن اعتامد الشيخ عىل الكتاب والسنة مل يقترص عىل هذا اجلانب فقط
 - وفقه اهللا -  وال ننسى أنه، وأهداف متعددة،ًكتبه كلها يعتمد عليهام كثريا ألغراض أخرى

 فتارة يأيت ، كلام لزم األمر، لذا ال نعجب من كثرة رسده للشواهد القرآنية،حافظ لكتاب اهللا
 : من ذلك استدالله بقوله تعاىل،باآلية لبيان معنى لغوي يفيد منه يف مسائله الفقهية

 لبيان أن الرصف من معانيه ﴾فاستجاب له ربه فرصف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم﴿
 لبيان أن الرصف من ﴾رصف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون﴿ : وبقوله تعاىل.الرد والدفع

  .ً  ونحو ذلك كثري جدا.)١(ًنيه النقل والتحويل أيضامعا
ً ففي حديثه مثال عن الصالة ذكر أن ،وتارة يأيت باآليات القرآنية للرتغيب والرتهيب

ًالشارع اهتم هبا اهتامما كبريا  ثم راح ،ً فذكرت يف القرآن الكريم يف تسعة وتسعني موضعا،ً
واملتتبع آليات القرآن الكريم يرى أن اهللا « : قال،يذكر كل موضع ذكرت فيه مع ما قرنت به

                                                
 . ٣٨ / ٣الفقه املبسط )  ١(



١٥٤ 

إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللا ﴿تعاىل يذكر الصـالة ويقرهنا بالذكر تارة 
 وتارة يقرهنا ،﴾وأقم الصالة لذكري﴿ ﴾قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصىل﴿ ﴾أكرب

ت كثرية تتصل بكيفيتها يف السفر  إلخ ثم رسد آيا﴾أقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴿بالزكاة 
 .)١(»َ وأن الرسل أوصوا أممهم بالقيام هبا،واحلرب واألمن

ًوسوقه لآليات القرآنية ترغيبا وترهيبا ال تكاد صفحة من صفحات كتبه ختلو منها ً)٢(.  
ًويف أحايني كثرية جدا يأيت باآلية الكريمة عىل أهنا دليل رشعي الغاية منها إقرار احلكم 

  .)٣(عيالرش
وكان اسم الفقه يطلق يف العرص األول « :ّومن أمثلة ذلك أنه بعد أن عرف الفقه قال

 والعلم بحقارة ، ومفسدات األعامل، ومعرفة دقائق آفات النفوس،عىل علم طريق اآلخرة
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ﴿ :الدنيا يدل عىل ذلك قول اهللا تعاىل

هلم ﴿ : وقال اهللا تعاىل،]١٢٢ :التوبة[ ﴾ا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرونولينذرو
  .)٤( ﴾قلوب ال يفقهون هبا

 ففي حديثه عن حكمة ، والقراءات،عىل دراية بعلوم القرآن - أدامه اهللا - والشيخ
ّ قال بعد أن بني املراد من ،نزول القرآن عىل األحرف السبعة تلمس مدى متكنه من ذلك

واحلكمة يف نزول القرآن عىل األحرف السبعة هو التيسري عىل األمة « :ألحرف السبعةا
 وكان ، فإهنا كانت قبائل كثرية،ًاإلسالمية كلها خصوصا األمة العربية التي شوفهت بالقرآن

                                                
 .٤١ ـ ١٥  ملسو هيلع هللا ىلصقرة عني رسول اهللا )  ١(
 وحكم اإلسالم يف ١٥ ـ ١٤ وصون اإليامن ٦ / ٢ و ٢٠٥ ـ ١٦ / ١انظر لالستئناس الفقه املبسط )  ٢(

 .١٨٣ / ٣ و إحتاف السائل ١٧٧النظر 
 .اعدلوا بني أوالدكم: ه، وانظر رسالةمن خصائص منهج: ٣ًذكرنا أمثلة لذلك أيضا حتت رقم )  ٣(
 .١٣٥ / ٣ وإحتاف السائل ١١٢ ـ ١٠ / ٣ و ٥٥ ـ ٦ / ٢ وانظر الفقه املبسط ٨٧ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٤(



١٥٥ 

 وشهرة بعض األلفاظ يف ، وطريقة األداء،بينها اختالف يف اللهجات ونربات األصوات
 فلو ، ويوحد بينها اللسان العريب العام،رغم أهنا كانت جتمعها العروبةبعض املدلوالت عىل 

أخذت كلها بقراءة القرآن عىل حرف واحد لشق ذلك عليها كام يشق عىل السوري أن يتكلم 
 وإن مجع بينهم اللسان ، أو الدمشقي أن يتكلم بلهجة احلموي أواحللبي،بلهجة املرصي

  .)١(»العريب
 فرتى الشيخ ،ىل الشواهد القرآنية قد يتبعه كالم املفرسين حوهلاوبدهي أن االعتامد ع

 ً ليكون استخالصه النتيجة قائام عىل،يكثر من نقوهلم إليضاح املراد من الشاهد القرآين
 .استقراء كامل حول اآلية الكريمة

الفخر الرازي والقرطبي وابن جرير (ًففي كتابه تنبيه الفكر مثال أورد آراء املفرسين 
مشتقة  - آه -  لريد عىل من قال إن كلمة)لطربي والنسفي والرشبيني وابن القيم واملراغيا

إن هذا قول املرشكني إن أسامء أصنامهم مشتقة من أسامء « :ّ فرد عليهم،من لفظ اجلاللة اهللا
 وانتهى من أقوال املفرسين الذين ذكرناهم ﴾وهللا األسامء احلسنى فادعوه هبا﴿ ،اهللا عز وجل

نعلم مما تقدم من أقوال املفرسين أن اإلحلاد يف أسامئه تعاىل هو « : هذه اآلية إىل القولحول
 وينقص منها ألن أسامءه تعاىل ، أو أن يزاد عليها، أو نسبة ما ليس منها إليها،االشتقاق منها

 .)٢(»توقيفية
 - يخ فقد ساقه الش،ـ أما احلديث النبوي وهو املصدر الثاين من مصادر الترشيع *
 )يؤدم(ً فحينا يرشح بعض ألفاظه كرشحه للفظة ،ًلعدد من األغراض أيضا - حفظه اهللا

 إليها فإنه أحرى أن يؤدم انظر[ للمغرية بن شعبة حني خطب امرأة ملسو هيلع هللا ىلصالواردة يف قوله 

                                                
 .١٠٤تنبيه الفكر )  ١(
 .١٣٣ ـ٣٥ ـ٣٢ وحكم اإلسالم يف النظر ٦٠ / ١ وانظر إحتاف السائل ١٠٢ ـ ١٠٢تنبيه الفكر )  ٢(



١٥٦ 

 ،ّ يدوم فقدم الواو عىل الدال:ومعنى يؤدم« :ّ قال الشيخ بعد أن خرجه،املودة واأللفة] بينكام
 حكى األول املاوردي ، ألنه يطيب به، مأخوذة من األدم وهو أدم الطعام،ن اإلدام م:وقيل

 .)١(» والثاين عن أهل اللغة،عن املحدثني
برشح  -  حفظه اهللا ورعاه -   وقد قام،والغاية من ذلك هو الوصول إىل املراد منه بدقة

ًعدد من األحاديث رشحا لغويا مطوال لشهرهتا ونفاستها ً حه حلديث أم زرع  من ذلك رش،ًّ
  .)٢(الذي استغرق ثامين صفحات

 ففي رده ،وإذا لزم األمر بيان مرتبة احلديث وخترجيه ترى أن الشيخ من علامء احلديث
 أورد رأي اجلمهور بأنه جيوز ؟ هل جيوز صوم التطوع بعد النصف من شعبان:عىل سؤال

صوم يوم أو يومني إال ال تقدموا رمضان ب [:ملسو هيلع هللا ىلصًالصوم تطوعا وساق دليلهم وهو قوله 
إذا انتصف  [:ملسو هيلع هللا ىلصوعلق عىل رأي املانعني املستدلني بقوله ] ًرجل كان يصوم صوما فليصمه

 لكن احلديث تكلم فيه من هو جليل العلم والقدر كابن مهدي وأيب :ًقائال] شعبان فال صيام
 ويرده حديث : قال اإلمام أمحد، قال اإلمام أمحد وابن معني إنه منكر،زرعة الرازي واألثرم

 وأشار األثرم ،إذ مفهومه جواز التقدم بأكثر منها .] تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومنيال[
 وحكى ، وذهب الطحاوي إىل نسخه، أي فهو شاذ، شعبان كله خيالفهملسو هيلع هللا ىلصإىل أن صومه 

 .)٣(»اإلمجاع عىل ترك العمل به

مر بوضع  أملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول [ح وهو ـع اجلوائـث وضـه عىل حديـليقومن ذلك تع
د بن حنبل وحييى بن معني ـم أمحـة منهـت رواه األئمـ احلديث ثاب:قلت« :قال] اجلوائح

                                                
 .٢٢١ / ٣سائل إحتاف ال)  ١(
 .١٥٤ / ٢إحتاف السائل )  ٢(
 .اعدلوا بني أوالدكم:  وانظر٥٨ / ٣إحتاف السائل )  ٣(



١٥٧ 

وعيل بن حرب وغريهم عن ابن عيينة عن محيد األعرج عن سليامن بن عتيق عن جابر رواه 
 فيكون بذلك مذهب الشافعي ، وابن ماجه وغريهم، وأبو داود يف سننه،مسلم يف صحيحـه

ًمطلقا أيضا    .)١(»وضع اجلوائحً
ّ ورده عىل ،ويف كثري من األحايني يسوق الشيخ احلديث لبيان رأيه وتأكيد فكرته

 :وقوله] النبيون من قبيل ال إله إال اهللاأفضل ما قلته أنا و [:ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك ذكره لقوله ،معانديه
مدى متكن فقد علق بعد ذلك بام يفيد ] ال تقوم الساعة وعىل وجه األرض من يقول اهللا اهللا[

 ولفظ ، كلمة التوحيدملسو هيلع هللا ىلصهكذا ينطق رسول اهللا « :من علم احلديث قال - رعاه اهللا - الشيخ
ًاجلاللة نطقا واضحا َ ال عوج فيه وال أمتا وال زيادة وال نقصانا،ً  ومعلوم ، وال خلط وال خبط،ً

ألول عند علامء احلديث ومتتبعي األسانيد والروايات أنه إذا ورد حديث ما وآخر بخالف ا
  فإهنم جيعلون لكل لفظ رواية ،سواء كان بزيادة بعض الكلامت أو بعض احلروف أو نقصاهنا

 هو من ،ثم راح يرسد أمثلة عىل ذلك ليخرج بنتيجة مؤداها أن الذكر بـ ال إله إال اهللا أو اهللا«
  .)٢(» فوجب بمقتىض ذلك احلفاظ عىل اللفظ الوارد دون حتريف أو تشويه،ًالسنة أيضا
ال ننسى أن الشيخ له أجوبة كثرية تتعلق بمراتب احلديث من حيث القوة والضعف و

بل إنه عقد إجابة خاصة موسعة حول احلديث  .)٣( ]أنا مدينة العلم وعيل باهبا[منها حديث 
 .)٦(والعمل هبا )٥(واالحتجاج باألحاديث الضعيفة )٤(املرسل

                                                
 .٨٤ / ٢الفقه املبسط )  ١(
 .١٢٥ / ٣ و ١٠٥ ـ ٥٦ / ٢ وإحتاف السائل ١٢١ ـ ٥٩ ـ ٤٥ وانظر ٦٤تنبيه الفكر )  ٢(
 .٢١٧ ـ ٢٠٥ وما بعدها، وانظر ١١٦ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 .٢٤٩ -٢٢٠ - ١٧٨ -  ١٤٨ -١٤٧ -١٣٠َ وانظر أيضا ٣/١٢٥إحتاف السائل )  ٤(
 .١٢٣ / ١إحتاف السائل )  ٥(
 .٤٦ / ٢إحتاف السائل )  ٦(



١٥٨ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ذلك حديث الرسول  من،ًوأحيانا يسوق احلديث ليصحح فهمه عند الناس
 .)١( ]أنت ومالك ألبيك[

 وجعل احلديث عامده ،أما استدالله باألحاديث النبوية الرشيفة لبيان حكم فقهي
ًوأصال من األصول فذلك كثري جدا تلحظه من اطالعك عىل كتبه الفقهية خاصة  من ذلك ،ً

 عليه دالئل الكتاب وجواز البيع مما تظاهرت« : قال،سوقه األدلة الدالة عىل جواز البيع
 :والسنة وإمجاع األمة

 .﴾وأحل اهللا البيع وحرم الربا﴿ :أ ـ من الكتاب قوله تعاىل
رواه البخاري ومسلم ] ّالبيعان باخليار[ : قوله عليه الصالة والسالم:ب ـ من السنة

 .اه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي رو]إنام البيع عن تراض[ :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،واإلمام أمحد

  .)٢(اإلمجاع منعقد عىل جوازهجـ ـ 
ًوثبتت فرضية السعي أيضا بفعله « :ًومن ذلك أيضا قوله يف ثبوت فرضية السعي قال

ً وأورد أيضا رواية أخرى عن ،]اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي[ وبقوله وهو يسعى ملسو هيلع هللا ىلص
ي قد أهيا الناس اسعوا فإن السع[ :ملسو هيلع هللا ىلصالدارقطني وغريه وذكر أن إسنادها حسن وهي قوله 

  .)٣( ثم رشح معنى لفظة كتب بقوله إهنا بمعنى الفرض]كتب عليكم
ومن املفيد أن نذكر أن استدالله باألحاديث النبوية تأيت يف الغالب بعد استدالله 

                                                
 .٢١٠ / ٢إحتاف السائل )  ١(
 .٣١ وانظر األضحية والعقيقة ٨ / ٢الفقه املبسط )  ٢(
 و ١٠٢ – ٦٦ – ٥٧ – ٤٤- ٢٤ – ٨ / ٢ وانظر الفقه املبسط ٩٨ وانظر مثل ذلك يف ٩١احلج والعمرة )  ٣(

 ١١٩ – ٩٧ وحكم اإلسالم يف النظر ١٠١ /٢ وإحتاف السائل ١١٣ – ٨٣ – ١٩ – ١٦ / ٣
 .١١٠ – ٣١األضحية والعقيقة  و



١٥٩ 

 أورد ؟ هل اإلصابة بالعني حقيقة ثابتة: من ذلك أنه حني أجاب عن سؤال،بالقرآن الكريم
 ثم ساق دليل الكتاب وهو ، ودل عليها الواقع املشاهدأهنا ثابتة نص عليها الكتاب والسنة

ّيا بني ال تدخلوا من باب واحد ﴿ :قوله تعاىل حكاية عن سيدنا يعقوب حينام خاطب أوالده َ
 قاله ابن عباس ،وإنام خاف عليهم العني :.. قال القرطبي﴾وادخلوا من أبواب متفرقة
ساق الدليل من السنة وهو احلديث  ثم ، ونحوه قال ابن كثري،والضحاك وقتادة وغريهم

العني حق ولو [ :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :النبوي الرشيف الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال
  .)١( ثم أورد أحاديث أخرى بروايات أخرى]كان يشء سابق القدر لسبقته العني

 ففي رده ،وهو يف أحكامه عىل األحاديث يستعني بأقوال املحدثني ليصل إىل ما يريد
 قال ملسو هيلع هللا ىلصىل أصحاب الذكر غري الرشعي املستدلني باحلديث الرشيف الذي فيه أن الرسول ع

 ، فحجل كذلك]أنت أخونا وموالنا[ : وقال لزيد، فحجل عيل]أنت مني وأنا منك[ :لعيل
 :قلت« : قال الشيخ،كذلك حجل جعفر ملا وىص له بابنة محزة حني خاصمه فيها عيل وزيد

فقد رد هذا االستدالل نفسه ـ أي ابن حجر ـ يف . .رقص جعفرأما االستدالل عىل الرقص ب
وأذكر احلديث « :راح يؤصل املسألة فقال -  حفظه اهللا -   وعىل عادته،كتابه كف الرعاع

 قال ابن حجر رمحه اهللا هذه كلها :ّ فخرجه ثم نقل قول ابن حجر نفسه ونصه،بتاممه ليعرف
 أي ألن ،سلمت صحتها مل تتحقق حجتها ولو ،ّ وألفاظ موضوعة مزورة،أحاديث منكرة

ّاملحرم الرقص الذي فيه تثن وتكرس  .)٢(» وهذا ليس كذلك،ّ
ونرى غزارة يف رسد األحاديث يف كتبه الوعظية كصون ،ومثل ذلك كثري يف كتبه

                                                
 .اعدلوا بني أوالدكم: ، وانظر١٤٩ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .دكماعدلوا بني أوال: ، وانظر١٢١ – ١١٦ وانظر  ١١٤ – ١١٣تنبيه الفكر )  ٢(
 
 



١٦٠ 

 .)١( فقد أورد ستة أحاديث رشيفة للتحذير من اللعن،اإليامن من عثرات اللسان
ًذكره عددا من األحاديث املختارة ذات األهداف الرتبوية ًوكثريا ما أهنى بعض كتبه ب

  . واعدلوا بني أوالدكم،ملسو هيلع هللا ىلص وتنبيه الفكر وقرة عني رسول ،كإحتاف السائل بأجزائه الثالثة
ًأخريا ما أمجل وقفات الشيخ أمام بعض األحاديث الرتبوية ورشحه هلا رشحا يفيض  ً

 ومجال التعبري مثال ، ورهافة احلس،عنى ودقة امل،باإلرشاد والنصح ويدل عىل عمق الفكرة
  فقد رشحه حتت ] هذاثلِ األرض مْلءُهذا خري من م[ :ملسو هيلع هللا ىلصذلك رشحه حلديث رسول اهللا 

  .)٢(عنوان ميزان الرجال فلريجع إليه من شاء
 وعنايته برسد ،وال يسعنا أن نرتك احلديث عن حرصه عىل األصول الرشعية -* 

 من غري أن نعرج عىل اعتامده ،وية الرشيفة الدالة عىل ما يريدهاآليات القرآنية واألحاديث النب
  . وإبراز براهينه، وتوضيح فكره، لتأييد موقفه، التي هي من علوم اآللة،عىل علوم العربية

  لعلوم العربية يف مناقشاته - أيده اهللا -ًوجدير بنا أن نذكر ابتداء استثامر الشيخ 
 وقد ،عىل قدم راسخة يف النحو والرصف وعلوم البالغة فهو كام ذكرنا من قبل ،ومسائله

ً فال غرو أن نجده لغويا نحويا،ًدرس عددا من الكتب املتعلقة بذلك  . إن لزم األمر،ً
 ،)٣( والفرق بينهام،ًفرتاه يف اللغة ظاهرا حني حتدث عن الفعل يقنت وتقنت - * 

 وحني عرض للمعاين اللغوية ،)٦( ةواألم )٥(ومعاين اهلدى )٤(وحني ذكر أنواع النظر يف اللغة
                                                

 .٧٢صون اإليامن، )  ١(
 .١٨٥ / ٣إحتاف السائل )  ٢(
 .٢٠٦ / ٢إحتاف السائل )  ٣(
 .٢٢٦ / ٢إحتاف السائل )  ٤(
 .٤٨ / ٣إحتاف السائل )  ٥(
 .٢٤٨ / ٣إحتاف السائل )  ٦(



١٦١ 

 وحني ،املشهور )٢( وتألق مع اللغويني الكبار حني رشح حديث أم زرع)١(»من«حلرف اجلر 
وكذا حني رشح مفردات بعض اآليات القرآنية  )٣(عرض للفرق بني األحد والواحد

 .)٤(واألحاديث النبوية الرشيفة
ً فرتاه راسخا فيها عاملا ،رد عىل معانديهًأما البالغة فهو يرتكن إليها أيضا حني ي - *  ً
ويف حتقيقه  )٥( حتدث عن االستعارة واملجاز، ففي حديث نزول ربنا إىل سامء الدنيا،بفنوهنا

 .)٦(اخلرب واإلنشاء ها حتدث عنيلعلعبارة هذه أضحية وما ينبني 
 »أل«  عن ترى ذلك حني حتدث،وانتثرت دقائق النحو يف عدد من مناقشاته -* 

 انظر إليه كيف استثمرها ؟لداخلة عىل اجلمع هل تكون من صيغ العموم وتعم مجيع األفرادا
 وكذا الفرق ، واستعامالهتا النحوية)أنى(ومثل ذلك حني حتدث عن   )٧(ًليؤيد رأيا ارتضاه
 .)٨(الدقيق بني ال ولن

تثناء وتعمقه يف النحو جعله عىل رأي ظاهر أمام بعض الذين ذهبوا إىل أن االس -* 
 يفيد ما ظهر منها عىل إطالقه يشمل حالة االختيار ﴾إال ما ظهر منها﴿ :يف قوله تعاىل
ً أورد عددا من أقوال املفرسين تفيد غري ما ذهب إليه – حفظه اهللا - لكن الشيخ ،والرضورة

                                                
 .١٢٥ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .١٥٤ / ٢إحتاف السائل )  ٢(
 .١٤٧ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 ١١٤ – ١١١ واألضحية والعقيقة  ٢٢١ / ٣ و ١٦٠ – ٨٥ – ٨٤ / ٢ و ١١ / ١السائل إحتاف )  ٤(

 .٢٠٠ وتنبيه الفكر  ١٥٧ – ١٥٤ – ١٥٣  ٤١ – ٤٠وحكم اإلسالم يف النظر 
 .٩٠ / ١إحتاف السائل )  ٥(
 .٤٧ وانظر األضحية والعقيقة ١٢٢ / ١إحتاف السائل )  ٦(
 .٤٣ يف تنبيه الفكر  وانظر مثل هذا٨٦ / ١إحتاف السائل )  ٧(
 .١٣٦ / ٢إحتاف السائل )  ٨(



١٦٢ 

ً وأكد عىل أن املراد من هذا االستثناء هو جواز ظهور ما كان ظاهرا ال يمكن ،هذا الفريق
 تدل – حفظه اهللا – وهذه اجلملة كام يقول ، أو هو بدون قصد اإلظهار هلذه الزينة،اؤهإخف

 غري أن ما ظهر منها بدون قصد كأن ،عىل أن النساء ال جيوز هلن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة
ًخيف اجللباب هلبوب ريح وتكشف بعض الزينة مثال أو ما كان ظاهرا بنفسه كالرداء اجلميل  ً

 ألن هذا ال يمكن ،فال حرج عليها فيه وال مؤاخذة عليه من اهللا. . يمكن إخفاؤهبحيث ال
ونحن نكاد نعجز عن أن نفهم بأي قاعدة من قواعد « وراح يتحدى هؤالء بقوله ،إخفاؤه

 فإن الفرق بني ، ما يظهره اإلنسان باختياره وإرادته،اللغة العربية جيوز أن يكون معنى ما ظهر
فسه من غري فعل وال إرادة وأن يظهره اإلنسان بقصده واضح ال يكاد خيفى أن يظهر اليشء بن

 .)١(عىل أحد
اعلم أن اللغة العربية هي سيدة اللغات «والشيخ حمب للعربية منافح عنها قال  -* 
ً وأصدقها هلجة وأقواها أسلوبا وتعبريا ومنطقا،وأفصحها ً  ولذلك نزل ،ً وأسلسها بيانا،ً

  .)٢( أفصح العرب والعجمملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا  ،القرآن الكريم هبا
 عىل أمهية دراسة العربية بفروعها املختلفة حني – حفظه اهللا –وهلذه اخلصائص أكد 

إن فهم األحكام إنام يعود إىل التمكن من أساليب اللغة « :قال عبارته التقريرية الواضحة
  .)٣(العربية يف التعبري والبيان

اعة للشيخ طريفة حني استثمر النحو يف استهزائه من ًوأخريا  وقفت عىل بر -* 
فاملخنث هو الذي مجع صفات الذكورة « : إذ سمى مجعه مجع املخنث الوقح قال،املخنثني

                                                
 .٣٧ – ٣٦انظر حكم اإلسالم يف النظر )  ١(
 .١١١تنبيه الفكر )  ٢(
 .٨٩ / ١إحتاف السائل )  ٣(



١٦٣ 

 واملؤنث السامل ، فجمع املذكر السامل عالمته الواو والنون أو الياء والنون يف آخره،واألنوثة
لعالمتني الواو والنون أوالياء والنون مع األلف  فإذا مجعنا ا،عالمته األلف والتاء يف آخره

 ،املجدداتون« هل يقوى :والتاء نكون قد حصلنا عىل مجع املخنث الوقح املعني بقولنا
 ، واملغنياتون، والراقصونات، والراقصاتون، والتقدميونات، والتقدمياتون،واملجددونات
إننا بحاجة إىل خمرتعني ! ؟ من مجع املخنث الوقح عىل الكفاح والنضال»واملغنيونات
 وأخالقيني وأخالقيات قبل احلاجة إىل متهتكني ، ومنتجني ومنتجات،وخمرتعات
  .)١( وراقصني وراقصات ألجل أن نأخذ طريقنا إىل النرص يف معركة الثأر،ومتهتكات

 ومأله بالوصايا ،فلله در الشيخ عىل هذا األسلوب السامق فقد ضمنه املعاين السامية
بلغه  -   والرساب اخلادع، وسخر ملكاته وأدواته لينفر املسلمني من ذاك التيار املاجن،العالية

  .-اهللا مناه ووفقه 
 ، ـ استئناسه باألقوال والقصص واألشعار لتوضيح آرائه وتأكيد مذاهبه وتوجيهاته٥

تي تناوهلا فبعد أن اعتمد عىل األصول الرشعية املعتربة عند العلامء يف درسه العلمي للقضايا ال
 والعلامء من ، والتابعني،إىل أقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم - حفظه اهللا - ّ عرج،يف كتبه

 وذلك ليكمل استقراءه ، سواء أكانوا قدماء أم حمدثني،ّاملفرسين واملحدثني والفقهاء والوعاظ
ابتداء مدى  ففي كتبه الفقهية يلحظ القارئ ، وليعم النفع من جهة ثانية،للمسألة من جهة

ً ويظهر ذلك جليا ، وفقهاء املذاهب األربعة،اعتامد الشيخ عىل أقوال الصحابة ريض اهللا عنهم
 وأحكام األضحية ،يف الكتب التي ألفها ابتداء عىل املذاهب األربعة كاحلج والعمرة

اها   أما نقله وسوقه أقوال العلامء يف امليادين األخرى فرت، واعدلوا بني أوالدكم،والعقيقة
 من ذلك قول عبد اهللا بن مسعود ، يدعم هبا آراءه أو يوضحها،مبثوثة يف حنايا موضوعاته

                                                
 .١٤١حكم اإلسالم يف النظر )  ١(
 



١٦٤ 

  .)١( رواه الطرباين يف الكبري]نعم ساعة الغفلة  يعني الصالة فيام بني املغرب والعشاء[
حممد (ومن ذلك قول عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام الذي ذكره جاد املوىل يف كتابه 

 ، رشع غسل الكفني لألكل من موائد اجلنة: يقول ابن عباس ريض اهللا عنهام)الكاملاملثل 
 وغسل الوجه للنظر إىل وجه اهللا ، واالستنشاق لروائح اجلنة،واملضمضة لكالم رب العاملني

 ومسح األذنني ، ومسح الرأس للتاج واإلكليل، وغسل اليدين إىل املرفقني للسوار،الكريم
 .)٢( وغسل الرجلني للميش إىل اجلنة،لسامع رب العاملني

وال « :ومنه قول عائشة ريض اهللا عنها الذي ساقه حني حتدث عن تكفني امليت قال
ًثم قال مستدال عىل ذلك «قميص وال عاممة بل إزار ولفافتان  - أي يف الكفن - يكون فيها

 أثواب بيض  يف ثالثةملسو هيلع هللا ىلص كفن رسول اهللا :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت« :بقول عائشة
واه ر» ليس فيها قميص وال عاممة - قطن - من كرسف  - نسبة إىل قرية باليمن - سحولية

 .)٣(البخاري ومسلم
 فمن تدبر مصادر الترشيع وموارده تبني له أن الشارع ألغى :ومن أقوال ابن القيم

بل للداللة عىل  ،األلفاظ ال تراد لعينها« : وقال،األلفاظ التي مل يقصد املتكلم هبا معانيها
 وقد حتققت غاياهتا ، فإذا ظهرت املعاين واملقاصد فال عربة باأللفاظ ألهنا وسائل،املعاين

 .)٤(»فرتتبت عليها أحكامها
ومن نقوله من أقوال املحدثني ما نقله عن الدكتور يوسف القرضاوي من كتابه فقه 

                                                
الفقه  و٩٣ – ٩٢ – ٩ً وانظر مثال تنبيه الفكر ٨٨ – ٦٧ – ٥٢ – ٤٣ وانظر ٧٧ملسو هيلع هللا ىلص قرة عني رسول اهللا )  ١(

 . ٣٢ – ٣١ – ٣٠ – ٢٩ / ٣ و– ٧١ – ٧٠ / ٢ و ٣٠٩ – ٢٩٣ – ٢٤٠ / ١املبسط 
َ حرصنا عليه لبيان أن الشيخ ينقل من القدماء واملحدثني للداللة عىل ما يريد١٠٠املرجع السابق )  ٢( ْ. 
 .٢٥٩ / ١الفقه املبسط )  ٣(
 .٤٨األضحية والعقيقة )  ٤(



١٦٥ 

و غريها من املوارد ال زكاة  أموال احلكومة التي جتمعها من الزكوات أوالرضائب أ:الزكاة
 وألن احلكومة هي التي تتوىل ، ومنها الفقراء، فهي ملك مجيع األمة،فيها لعدم املالك املعني

 .)١(جباية الزكاة فال معنى أن جتبي لنفسها لتعطي لنفسها
 ،واحلق أن نظرة رسيعة يف أي صفحة من صفحات كتب الشيخ يرى القارئ ما ذكرناه

 . مقنعولعل فيام ذكرناه
 أو لبيان ،من التعرض إىل القصص لتوضيح ما يريد -  حفظه اهللا - وال يني الشيخ

 ففي كتابه الفقه املبسط ، وذلك ألن القصص مليئة بالعظة والعربة،احلكمة من مسألة طرحها
ً وعىل عادته يف البحث الفقهي أورد احلكمة منها بسوقه عددا من ،عرض للزكاة وأحكامها

 وختم هذه األحاديث بقصة مؤثرة تدل عىل رجل ،غبة فيها واملرهبة من منعهااألحاديث املر
 .)٢(َ فنبش عليه الرتاب بعد موته فإذا القرب يلمع عليه نارا،كان ال يؤدي الزكاة من ماله

ومن ذلك سوقه قصة اإلمام الشافعي مع اإلمام مالك للداللة عىل أثر املعايص يف 
  .)٣(القلب

ًأحيانا القصة لفائدة خمصوصة ببيان حكم حديث  - ّور اهللا مدادهن -  ويستثمر الشيخ
 من ذلك سوقه القصة للداللة عىل أن احلديث الذي ،نبوي رشيف من حيث القوة والضعف

 ما تقول يف قوله عليه :كان أحد العلامء يعظ فقام إليه رجل فقال« :ذكر هو موضوع قال
 ال ، نعم: فأطرق حلظة ثم رفع رأسه وقال]هباأنا مدينة العلم وعيل با[ :الصالة والسالم

 إنام احلديث أنا مدينة العلم وأبو ،ًيعرف هذا احلديث عىل التامم إال من كان صدرا يف اإلسالم

                                                
 .األنيس يف الوحدة، ففيه نقول كثرية عن املحدثني: ، وانظر٥٨ / ١إحتاف السائل )  ١(
 . ٥٣ – ٥٢ ملسو هيلع هللا ىلص وانظر قرة عني رسول اهللا ٢٠٥ وانظر ٢٧٦ / ١الفقه املبسط )  ٢(
 .٢٠٤ – ٢٠٣ – ١٨٤ / ٣ وانظر ١٧١ / ٣إحتاف السائل )  ٣(



١٦٦ 

  .)١(فاستحسن احلارضون منه ذلك«بكر أساسها وعمر حيطاهنا وعثامن سقفها وعيل باهبا 
وهو بصدد حديثه  -  قال،ها لهوقد تسوقه الفكرة إىل نقل قصة عن عامل معارص حكا

 فضيلة الشيخ توفيق الصباغ رمحه اهللا تعاىل حدثه يف جملس وقد حدثني « - عن حكم الدخان
خاص مشافهة أن أحد علامء اهلند زاره يف محاة وحدثه عن قصة رجل مدخن رأى فيام يراه 

ًالنائم بأنه حوسب حسابا يسريا وانطلق إىل اجلنة فأوقفته املالئكة عىل  باهبا ومنعته من دخوهلا ً
 وبعدها ،ًحتى يتطهر أوال من الدخان الذي يف جوفه وذلك عن طريق تقطيعه بمكنة خاصة

 .)٢(»ًيكون مؤهال لدخول اجلنة
ً فبعد أن ذكر هذه القصة بشأن الدخان راح ناصحا ،حفظ اهللا الشيخ ما أحسن مسلكه

 ، وقد وقفت عىل بعضها، بشأن التدخني هذه أقوال العلامء،فيا أخي املدخن« :املدخنني فقال
 وإن كنت تريد املزيد من ،ً ومنهم من قال إنه مكروه حتريام،ًفمنهم من قال بتحريمه قطعا

 وإن كنت ،اإليضاح فسل علامء الصحة واالجتامع واالقتصاد والبيئة ينبئوك بام فيه قناعتك
  .)٣(ًمتصوفا فقد ذكرت لك من قال بتحريمه من أهل التصوف

ًقد ذكر بعد ذلك أكثر من عرشين بيتا شعريا يف هجاء الدخان وبيان معايبهف ً:  
 :أوهلــا

  ه عىل إنكــارهُ رذائلْدلت    معايب ومكارهِكم يف الدخان
 :وآخرها

  )٤(ا ما أقول عساكُفعساك تقبل   ًوبذلت قويل ناصحا لك يا فتى

                                                
 .١١٧ / ١ وانظر إحتاف السائل ١٥٢صون اإليامن )  ١(
 .١٩٤ / ٣إحتاف السائل )  ٢(
 .١٩٤ / ٣حتاف السائل إ)  ٣(
 .١٩٤ / ٣إحتاف السائل )  ٤(



١٦٧ 

 سعيد الربهاين وهو بصدد  ما ذكره عن الشيخ،ومن مروياته القصصية اهلادفة -* 
ً فبعد أن بني الفروق بينهام متاما أهنى اجلواب هبذه احلكاية ،حديثه عن املعجزة والكرامة ّ

 ليس :ًسئل الشيخ سعيد الربهاين رمحه اهللا تعاىل أن يروي شيئا من كراماته فقال« :قال
 ليس :جابه وقد ألح عليه أحدهم وشدد عىل الشيخ فأ،ً ولست أهال هلا،عندي كرامات

 وهي أنني أصيل األوقات اخلمس مع ،عندي إال كرامة واحدة إذا أحببت أن تسميها كرامة
 .)١(»اجلامعة

مصادره فاجته نحو الشعر يؤنس به  - بارك اهللا لنا يف عمره - ّولون الشيخ -* 
 فرتاه ، والناظم األريب، وكيف ال يعتمده وهو الشاعر األديب، ويمتع به الناظر،القارئ

 من ذلك سوقه بعض األبيات ،)٢(ًأحيانا يأيت بمنظومات شعرية تعليمية لتوضيح فكرته
 الشعرية لإلمام األخرضي نتبني منها رشوط الذكر الرشعي 

 :أوهلا 
   حروف االسم أو يفرطاَبعض   ن ال يسقطاَومن رشوط الذكر أ

 :وآخرها
  )٣(ه من خشية وفكـــرُفرشط   ًفمن يكن مشتهرا بالذكـــر

عىل هذا النهج فكان دائم السوق لألشعار التعليمية هذه  -  حفظه اهللا - وحرص
 من ذلك ذكره رشوط النية التي هي ركن من أركان الصالة فبعد أن ذكرها ،ليسهل حفظها
 :وقد مجع بعضهم هذه الرشوط بقوله« :مفصلة قال

                                                
 .١٣٣ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .٢١٥ – ٢٠٦ – ١٢٥ / ٣إحتاف السائل )  ٢(
 .٧٤تنبيه الفكر )  ٣(



١٦٨ 

  )١( والفرضيةُ والتعينيُالقصد   يا سائيل عن رشوط النية

 ْعتُوقد مج« :ً ذلك البيتان اجلامعان لرشوط التسليمة األوىل قال بعد ذكرها نثراومثل
 :هذه الرشوط يف هذين البيتني

ْعرف ْمستقبال ثم ال تقصد  ْ ووال وكنْ وصل وامجعْ وخاطبّ   ـراَ به اخلبً
ْ وأسمع به نفسا فإن كملتْواجلس   )٢( ومتت كان معترباُتلك الرشوط   ً

  :اللذان مجع فيهام مواقيت احلج والعمرة ومهاومنها البيتان 
   املدينُرمُ حيِليفةُوبذي احل   ِ يلملم اليمــنِعرق العراق

  )٣(ِ فاستبنٌ قرنٍوألهل نجد    جحفة إن مررت هباُوالشام

ًويروح عىل القارئ فيورد له ما يعد لغزا فقد ذكر للتتائي  - وهو أحد علامء املالكية - ّ
ًبيتا ملغزا   :حول الوضوء الذي ال ينقض وهوً

  )٤(ُِبنُ للجِ النومُ وضوءِسوى اجلامع    ليس ينقضهًا وضوءَإذا سئلت

 فهي كثرية ظاهرة يف كل كتبه السيام ،ّأما األشعار الوعظية فحدث عنها وال حرج
تلك التي تتعلق بالوعظ منها شعر إسامعيل املقري املتعلق باخلشوع يف الصالة وطرد 

 :قال فيهاالشواغل 
  ًيكون الفتى مستوجبا للعقوبة    بمثلهاً صالةٍتصيل بال قلب

ًتزيد احتياطا ركعة   ٍ عاملَتظل وقد أمتمتها غري   )٥( بعد ركعةً

                                                
 .٢٠٧ – ٢٠٦ / ٣ وانظر إحتاف السائل ١٥٩ / ١الفقه املبسط )  ١(
 .٢٥٩ وانظر ١٦٧ /١الفقه املبسط )  ٢(
 .٣٧٤ / ١الفقه املبسط )  ٣(
 .١١٦ / ١إحتاف السائل )  ٤(
 .٩٧ – ٦٦ وانظر ٥٣ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٥(
 



١٦٩ 

 :ومنها سوقه للبيتني املشهورين يف الكذب ومها
  ِ أو قلـــة األدبَأو فعله السوء    إال من مهانتهُال يكذب املرء

  )١(ِ ويف لعبّ يف جدِ املرءِمن كذبة    رائحةُ خريٍ جيفة كلبُبعضَل

 وها أنا ،ومن ذلك تلك القطعة التي كتبها يل يف ورقة ألحفظها وأنشدها يف الذكر
 وحضور صالة الفجر مجاعة مع االستغفار ،أجدها اآلن يسوقها الشيخ للحث عىل قيام الليل

 تبدو من أبياهتا ،ية وغايات ساميةالدائم والتوبة النصوح إلخ  ما تتضمنه من مقاصد سن
 :ظاهرة واضحة منها

  ُ األرسة ترقـــدَحتى متى فوق   ُقم يف الدجى يا أهيا املتعبـــد
  ُ فقد دعاك املسجدِ وامضَوالصبح    موالك الذي خلق الدجىُقم وادع

  )٢(ُواطلب رضاه فإنه ال حيقــــد   ٍ بذلــــةَواستغفر اهللا العظيم

 رسد تلك األشعار التي تدعو إىل حشمة النساء وعفافهن عىل طريقة السؤال وما أمجل
  : بدأها الشيخ بسوقه قطعة شعرية منها،واجلواب

  ْ يف األباطح والوعورِقع    سابغة البــراَيا أخت
  ْ اهلجيــرُتؤذيك الفحة    حيث ال-  فديتــك- يّرِق

  ْعشيــر الَ وخففي أملِر    إىل السفوَودعي اجلنوح
 :واحذري ممن« :وبعد االنتهاء من هذه القطعة قال
   به احتجاباِأو ما كفاك   قالوا ارفعي عنك احلجابا
   واطرحي النقاباَر اليوم   واستقبيل عهد السفــو

                                                
 .١١٨ / ٢ وإحتاف السائل ٤٣٤ – ٢٦٨ / ١ً وانظر مزيدا من ذلك يف الفقه املبسط ٩٣صون اإليامن )  ١(

 .٦٧ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٢(
 



١٧٠ 

 : وردي عليهم بقولك:ًوأضاف قائال
   جواباْعدمُفمي ومل أ   ُ ملءُفأجبتهم والضحك

  قد غركم إال رسابـا   ًمهال فام هــذا الذي
ثم يعرج إىل قول عائشة التيمورية متحدثة عن زينة املرأة احلقيقية وهي ما يريده 

 :الشيخ
  ِ األنــوارِ عليك هبالةْفاضت   ٍ بفضـائلٍ تزينُوحالك فرط
  :إىل أن تقول

  ِ ويف استغفارٍيف ترك معصية    بعد حتجبِ اخلريُّ كلُواخلري
 :هلا مرة ثانيةًوأكد ذلك أيضا بقو

  )١(وبعصمتي أسمو عىل أترايب    حجايبَّ عزُ أصونِبيد العفاف

 كام ،والتكلم بلغة الشعر هذه تدل عىل كثرة حمفوظات الشيخ الشعرية وقراءاته اللغوية
 . متعددة ليصل إىل ما يريد من التوجيهًتدل عىل ذكاء الشيخ يف سلوكه سبال

لكونه ذا أثر فعال يف النفس  -  رعاه اهللا - لشيخوألن للشعر مكانة خاصة عند ا -* 
ًتراه يورد يف مقدمة كتابه احلج والعمرة عددا من األبيات الدالة عىل شوق الشيخ إىل زيارة 

 مكة والتعرض لنفحاهتا وبركاهتا 
 :أوهلا

ْهنيئا لعني شاهدت ِوطافت ببيت اهللا سبعا ولبت    مكةَ أرضً ً)٢(  

ًومل يستطع وهو املحب العاشق حني حتدث أيضا يف الكتاب املذكور عن زيارة مدينة 

                                                
 .ً أيضا١٠٤ وانظر ١٦٣حكم اإلسالم يف النظر )  ١(
 .٤العمرة  املقدمة احلج و)  ٢(



١٧١ 

 :  أن يتخلص من هيامه وحبه فسجل البيت املعرب عن حالهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  )١(ُإىل القلب من أجل احلبيب حبيب    كلكمَ طيبةَفيا ساكني أكناف

حني ساقها للوعظ  نراه يبدي إعجابه ببعض األشعار ،وألن الشيخ ذواق للشعر
 إهنا آثار ؟ ما البكاء، ما الفرح، ما احلزن، ما العقل،ما الروح« :والتأمل يف حقائق األشياء قال

 : قول ابن احلداد رمحه اهللا تعاىل ويعجبني،ومظاهر حلقائق باطنة جيهل طبيعتها اإلنسان
  ْدَ عربِولذاك صاحي القوم    بسكرهمُ األنامَتاه

  .)٢( بديعة املعاين،ئعة اجلاملوهي عرشة أبيات را
 :وا كاجلرجاين يف قصيدته املشهورةًوهو يدعو أيضا طالبه وقراءه أن يكون

َوا رجال عن موقف الذل أَرأ    وإنامٌيقولون يل فيك انقباض   )٣(حجامً

 وقد أرشنا إىل ذلك حني حتدثنا عن ،وقد ذكر منها عرشة أبيات متثل منهج حياته
  .منهجه يف حياته

 :ً فقد أعجبه بيتان فتمثل هبام قائال،ومن ذلك حديثه عن جواز القيام ألهل الفضل
 :ولقد صدق من قال

  والرشفُوإن نالني من والدي الفضل    أستاذي عىل نفس والـديُفضلُأ
 )٤(وهذا مريب اجلسم واجلسم كالصدف   ٌ جوهرُ والروحِفهذا مريب الروح

هنى به جواب من سأل عن صفات الداعية ومن هذا القبيل ذلك الشعر الذي أ
 ، وصفاته التي تتعلق بمعاملته مع تالمذته ومريديه،ّواملرشد فبعد أن بني صفاته الشخصية

                                                
 .١٨٨احلج والعمرة )  ١(
 .١٦صون اإليامن  )  ٢(
 .١٣٤تنبيه الفكر  )  ٣(
 .١٧٦ / ٢إحتاف السائل )  ٤(



١٧٢ 

ًأورد عددا من األشعار تتعلق هبذه املسألة وأهناها بقطعة أعجب هبا فاختارها لتضمنها ما 
 :ن كام قال القائل يف هذه األرجوزةواخلالصة إن املرشد أو الداعية ينبغي أن يكو« : قال،يريد

   واألصحابِ املختارِوسنة    من كان عىل الكتابُالشيخ
   ما كان من األحكـامُّوكل    واحلــرامِ احلاللُمبني
   إىل مواله ذي اجلاللٍداع    واألفعـالِ األخالقُبَّمهذ

  :وآخرها
َمستعمال فيهم كالم   )١(اللوم َال خيتيش يف اهللا أهل   ِ القومً

ومن طريف مسلك الشيخ يف استخدامه للشعر أنه يورده للرد عىل معانديه الذين  - * 
ًذكروا رأهيم شعرا ال نثرا  ففي كتابه تنبيه الفكر ذهب املجيزون إىل إيراد شعر نرش يف جملة ،ً

 : هـ للشاعر أمحد خريي يقول فيه١٣٨٠املسلم عدد شوال عام 
   اآلالماُ خيففَ األننيُجدَأ   ي األنني وإننَقد أنكروا خرب

   كان إماماَّفالشاذيل لدي    يف وضعـهً مقالةُّال أستحل
ً أما قرأتم ما قاله األستاذ عيل سامل عامر الشاذيل مضمنا البيتني :قلت« :ًفرد الشيخ قائال

 : هـ حيث قال١٣٨١السابقني وذلك يف عدد صفر من عام 
   للعــال يتسامىٌ ذكر)اهللا(    قاماٍاألنني عىل اصطالح)آه(

    :ومنها
   واألقالماَ األلفاظُال أقحم    وإنني) األننيَقد أنكروا خرب(

  ) اآلالمـاُ خيففَأجد األنني(   فبأي لفظ لألنني وبالرضا
ًوضعا يشكل ريبة   ) يف وضعهً مقالةُّال أستحل(    ومالماً

  ) كان إماماَّفالشاذيل لـدي(    أن الشاذيل أتى بهَّما صح
                                                

 .١٤٨ / ٣إحتاف السائل )  ١(



١٧٣ 

  :وأهناها بالقول
   اإلسالماِفاذكر به تستوعب    يف ذاتـــهٌ مفردٌ لفظ)اهللا(

أن  -  حفظه اهللا - وهكذا استطاع الشيخ )١(ًوالقصيدة طويلة تعد ردا عىل ما زعموه
 .يرد عليهم بمثل ما سلكوا

 .عىل كثرة تنقيبه وتفتيشه وسعة اطالعه -  فلله دره-
 بد من اإلشارة إىل رشح الشيخ األديب العايل لبعض مقطوعات الشيخ ًوأخريا ال -* 

   ورشح هادف قويم، براعة يف التقديم،يوسف النبهاين اهلادفة فقد أجاد الشيخ فيها وأفاد
  .)٢(ًأدامه اهللا عزا للمسلمني.. .فق مع جاللة الشيخ يوسف رمحه اهللا وحب شيخنا لهتي

 وثقافته املتنوعة أن جيعل موضوعاته ،اعته العلمية أن الشيخ استطاع برب:واخلالصة
 ، بام ضمنها من آيات قرآنية، سلسة،سائغة - كام هو الشأن يف كتبه الفقهية - العقلية الذهنية

 وأشعار خمتارة ، وأقوال مفيدة، وحكايات عن العلامء والصاحلني،وأحاديث نبوية رشيفة
 وامتالكه القدرة عىل تقديمها بأحسن ، ويف هذا دليل عىل وضوح الفكرة عنده،نافعة

 . ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، لتكتمل الفائدة ويعم النفع، وأرقى بيان،أسلوب
 وإظهار الصورة التي بدت له من ، للوصول إىل احلكم، ـ ربطه القديم باحلديث٦

ثه عن اعتامد  ولعل أبرز مثال عىل هذه السمة حدي،نظره يف اآلراء واألقوال القديمة واحلديثة
ً إذ تراه رابطا ما ذكره القدماء من أحكام وآراء حول هذه ،احلسابات الفلكية يف الصوم

ّ وبعد مناقشة علمية جادة توصل الشيخ إىل تأكيد رأي ،القضية بام توصل إليه العلم احلديث
 ّيمكننا القول إذن بدخول الشهر إذا دل احلساب الفلكي الدقيق« :ًمن أجاز ذلك قائال

                                                
 .٩٨تنبيه الفكر  )  ١(
 .٢٣٩ / ٢انظر إحتاف السائل )  ٢(



١٧٤ 

 وعىل أساسه تسري الطائرات والسفن وتطلق األقامر الصناعية ،ًاملعمول به اآلن عامليا
  .)١(واملراكب الفضائية والصواريخ

 وأورد ، فبعد أن ذكر أهنا حقيقة ثابتة،َومن ذلك أيضا ً جوابه عن سؤال اإلصابة بالعني
َ التفت، وأقوال العلامء،األدلة عليها من الكتاب والسنة إىل الواقع املشاهد  -  اهللارعاه -  َ

تؤيد وقوع اإلصابة  - وهو عامل اللغة املشهور - املحسوس فذكر قصة ذكرها األصمعي
 آب ٩ الصادر يوم الثالثاء ٤٠٣٧ ثم نقل عن جريدة القبس الكويتية يف عددها ،بالعني
قعة ما يفيد أن هذه الظاهرة وا )أغرب من اخليال يشعل احلرائق(  حتت عنوان )٢(م١٩٨٥

 ثم أكد ذلك باستعانته ،ً وملا راح يعلل هلا نقل عن ابن القيم تعليال هلا،ًأيضا يف عرصنا احلارض
ثم حتدث بام «. .وقد أكد ذلك العلم احلديث هذه احلقيقة« :بام قاله العلم احلديث حيث قال

 ،ر ربط يف إجابته القديم باحلديث حتى حيكم األم وعىل هذا النحو)٣(ًيوضح ذلك متاما
ًويكون اجلواب مقنعا واضحا مفيدا ً  وإذا لزم األمر وقوف الشيخ عىل املصادر احلديثة ،ً

 ، أو اإلشارة إليه ليسدد رأيه ويوضح مراده،لتناوهلا ما هو بصدده رأيته ال يتوقف عن ذكره
ًفليس عجبا أن تراه معتمدا عىل املجامع الفقهية وهيئة كبار العلامء وجلنة الفتوى يف األزه ر ً

 وجملة األحكام ،)٥( واملجالت الفقهية املتخصصة كمجلة األحكام العدلية،)٤(الرشيف
 والكتب احلديثة املؤلفة يف قوانني األحوال ،)٦(الرشعية عىل مذهب اإلمام أمحد
                                                

 . ٧١ / ١يف ً وانظر حديثه أيضا عن اختالف املطالع ٦٩ / ١إحتاف السائل )  ١(
 . يف نقوله ونصوصه- رعاه اهللا -حرصنا عىل ذكر العدد وسنة صدوره للداللة عىل مدى دقة الشيخ )  ٢(
 .١٥٣ – ١٤٨ / ٣إحتاف السائل )  ٣(
 .١٩١ / ٣ وإحتاف السائل ١٣٥ – ١٢٨ – ٦٠ / ٣ و ١٠٩ /٢انظر الفقه املبسط )  ٤(
 .١١٥ / ٢اف السائل   وإحت١١٤ – ١٠٠ / ٣ و ٥٦ / ٢الفقه املبسط )  ٥(
 .١٢٩ / ٣الفقه املبسط )  ٦(
 



١٧٥ 

 والصحف كام رأينا فيام سبق كجريدة ،)٢( واملجالت كالعريب واملسلم وغريها،)١(الشخصية
ً بل إنه يستعني أيضا بام توصل إليه الطب ،رية املرصية وغريمهاالقبس الكويتية واجلمهو

 مثال ذلك ما ذكره من ،)٣(- رعاه اهللا -  احلديث لإلفادة يف تقرير احلكم الذي يراه الشيخ
م حول أسباب انتشار الكولريا يف اهلند ليؤكد حديث ١٩٢٢حديث الدكتور ديريل سنة 

دكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن يف أحد إذا وقع الذباب يف رشاب ألح[ :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
  .)٤( ]جناحيه داء ويف اآلخر شفاء

ومثل ذلك ترى حني حتدث يف كتابه حكم اإلسالم يف النظر والعورة عن مظاهر 
ًالتربج فنقل عن جريدة اجلمهورية املرصية حديثا صحفيا للصحفية األمريكية هيلسيان  ً

 ،)٥(طيت لألفراد يف املجتمع األوريب واألمريكيستانسريي تستنكر فيه تلك احلرية التي أع
 يذكر فيه الفروق اجلوهرية )اإلنسان ذلك املجهول(ومنه نقله عن ألكسيس كاريل من مؤلفه 

ًونقله أيضا عنه حديثه عن فوائد الصالة يف كتابه قرة عني رسول اهللا  )٦(بني املرأة والرجل
 .)٧(ملسو هيلع هللا ىلص

 وذلك بالتنبيه عىل ،حدثني املعارصين ـ عنايته بكشف الشبهات وأغالط بعض امل٧
 ولعل أول مظهر من مظاهر هذا النهج يبدو حني كان الشيخ يعلق ، وبيان فسادها،أخطائهم

                                                
 .٤٨ وانظر تطبيب املرأة ١٢٦ / ٢ و ١٢٣ – ١٠٣ – ١٨ / ١إحتاف السائل )  ١(
 .٢٢ / ٣ وإحتاف السائل ٨٤ – ٨٣ و حكم اإلسالم يف النظر  ٩٧ – ٦٩تنبيه الفكر )  ٢(
 .٩٢ واألضحية والعقيقة ١٢١ – ١٢٠ / ١ والفقه املبسط ١٥٣ /٢ و ١٤٣ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 .١٩٤ / ٣ وإحتاف السائل ٦٧ – ٦٦ وانظر ١٢٠ / ١الفقه املبسط )  ٤(
 .٨٥ ففيه ما نرشته جملة القبس الكوينية ١٥١ / ٣ وانظر إحتاف السائل ١٤٦)  ٥(
)٨٠)  ٦. 
)٣٦)  ٧. 
 



١٧٦ 

ًعىل بعض األخطاء التي يراها عند املصلني منذ كان صغريا حتى ضاق ذرعا به بعض العوام ً، 
ًار جزءا من شخصيته  وظل هذا املنهج ينمو عنده حتى ص،)١(لكن الشيخ مل يأبه لذلك

 وقد أثمر هذا املنهج عن عدد ،ً وموضحا الغامض،ً مربزا الصحيح،ً منافحا عن احلق،العلمية
 فحقق ونرش رسالة الشيخ يوسف النبهاين رمحه ،من األعامل العلمية التي تتصل هبذا املظهر

هب الفقهية  ومضموهنا هو الرد عىل من يدعو إىل التحرر من املذا)السهام الصائبة(اهللا 
حسن الرشعة يف مرشوعية صالة الظهر إذا تعددت ( وأتبعها بتحقيق ونرش ،املشهورة
ً ومضموهنا أيضا يتعلق بالظاهرة اجلديدة التي يزعم أصحاهبا أنه ال داعي إىل صالة )اجلمعة

 .الظهر بعد صالة اجلمعة ألهنا بدعة
لقد «: قال،رد عىل أحد املتفقهة وهو كام ذكرنا ، اعدلوا بني أوالدكم:ونرش حديثا كتابه

 رواية صادقة بضوابطها ، ونيس أن العلم رواية ودراية،ظن أن العلم رواية ونقل وراءة فقط
 ودراية باألدلة وما ترمي إليه دالئل األلفاظ من معان ومقاصد مع اإلحاطة ،العلمية املروفة

 . )٢(بكيفية االستنباط من تلك األدلة والرتجيح واملوازنة
 ففي مقدمة كتابه أشار ،ا كتابه تنبيه الفكر إىل حقيقة الذكر فهو يمثل قمة هذا املظهرأم

ًإىل أن طائفة من أهل الذكر يذكرون اهللا ذكرا غري رشعي فهاله األمر وراح يتابع البحث فيه 
 وإزاء ذلك لقي العنت ، وذاع صيته وانترش أمره،ًإىل أن صار كتابا أثنى عليه العلامء األثبات

واهتمت من قبل بعض اجلاهلني « : وهو ماض ال يأبه لذلك قال،من هؤالء وراحوا حياربونه
 ،املتعصبني لألشخاص واآلراء ممن يتسمون بسيام أهل العلم بأين خصم لدود ألهل الذكر

ً وأن لدي نزعات منحرفة وأفكارا شاذة تتبناها جهات معينة،وعدو للتصوف وأهله ّ«)٣(. 
                                                

 .٢٤جتربتي )  ١(
 .٢والدكم، أاعدلوا بني )  ٢(
 .٧املقدمة )  ٣(
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  لكنه ضمن هذه الردود،ألدلة التي اعتمدوها بأجوبة علمية متينةّوقد رد الشيخ كل ا
 وهم ،التشنيع عىل بعض املتصوفة الذين يعتقدون أن رأي الشيخ مقدم عىل رأي غريه

 إن :طبيعة املشكلة« : قال،فال تصح خمالفة الشيخ وال ترد أقواله .يرددون ما يسمعون
متسك كثري من املريدين بأقوال شيوخهم املشكلة التي يعاين منها املصلحون تتمثل يف 

ًوانتصارهم هلا سواء كانت حقا أو باطال  وسواء خالفت رصيح الكتاب والسنة ومجهور ،ً
 ومنطق مستقيم فكانوا كالببغاوات يرددون ما ، من غري وقوف عىل دليل سليم،العلامء أم ال
 ، وسلموا لذوق فالن، والنقل الصحيح، وكفروا بعقوهلم، وممن قيل هلم فقالوا،يسمعون

 وأقواله ، حجة عىل الرشيعة)فالن( كأن هذا الـ ، وفعل فالن، وحال فالن،ووجد فالن
 والعصمة ، وما علموا أن احلفظ املطلق هو لكتاب اهللا عز وجل،وأحواله ال تناقش وال ترد

 ، وما كان وجد وذوق وحال فالن أن يكتب له احلفظ والعصمة،ملسو هيلع هللا ىلصالكاملة لسنة نبيه 
 ، كل أحد يؤخذ من كالمه ويرتك إال صاحب هذا القرب:ًم اهللا اإلمام مالكا حيث قالويرح

 .)١(»ملسو هيلع هللا ىلصويعني به رسول اهللا 
يا ليت شعري بأي دليل متسك بعض الذاكرين املحرفني « :ومثل ذلك قوله فيهم

ويا ليت شعري ما يرضهم يف .... إهنم متسكوا بشبهات؟ وعىل أي قول وقفوا،السم اهللا
 ، وساروا يف طريق اجلامعة، وحافظوا عىل النطق الصحيح،لو التزموا الوضوحسلوكهم 

 والتصوف ، ومل يسيئوا إىل حقيقة الذكر الرشعي،وقطعوا ألسنة املستهزئني واملنتقدين
 أين العمل بالقواعد ؟ أم يكونون من زمرة األرشار؟ هل حيط ذلك يف درجاهتم؟الرشعي
املباح ( و )ًاإلنكار سدا للذرائع( وقاعدة ) جلب املصالحدرء املفاسد مقدم عىل( :األصولية

                                                
 .٨٣فكر تنبيه ال)  ١(
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ِإذا تولد منه حمظور منع  .)١( ]٩١ :األنعام[ ﴾قل اهللا ثم ذرهم يف خوضهم يلعبون﴿ )ُ
 والتزام ،إن األحكام الرشعية تعم اجلميع« : بقولهًومثل ذلك أيضا ما ذكره عنهم

ً وال تبني أفكارا ،ال استثناءات فال خصوص وال عموم و،الكتاب والسنة واجب عىل الكل
 فاملؤمن ال يتبع ، وتأويالت فاسدة تنرصها، ثم حماولة التفتيش عن أقوال تدعمها،مسبقة

 ومن الذي قال أنه ال ، والنقل متى وافق النص، بل هو أسري الدليل متى صح،هوى نفسه
 والتمسك بام  ومن الذي حكم أهنم بريئون من كل خمالفة؟يوجد بني الصوفية طغام ورعاع

 إن أهل اللهو قد ، فطغام الصوفية يفسدون أكثر مما يفسد غريهم من أهل اللهو؟هو مبتدع
 ،يعرتفون بخطئهم أو خمالفتهم ويقرون بأهنم مذنبون ويطلبون منه سبحانه العفو والغفران

 وخيالفون ويظنون املخالفة ،أما طغام الصوفية ورعاعهم يعصون ويظنون املعصية طاعة
كرساب بقيعة ﴿ ولكنه يف احلقيقة ، وهل يتوب أو يستغفر من كان يظن نفسه عىل يشء،ةقرب

 ،]٣٩ :النور[ ﴾ًحيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه
قل هل ننبئكم ﴿ ]٢٣ :الفرقان[ ﴾ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴿

 .)٢( ]١٠٣ :الكهف[ ﴾ الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنياًباألخرسين أعامال
ًوعىل هذا النهج سار الشيخ كاشفا مزاعمهم الباطلة وموضحا آراءه يف هذه الطائفة ً، 

واحد من كبار  - كام تعلم -  ألن الشيخ، وبيان الطريقة،كشف احلقيقة وليس وراء ذلك إال
 مستمد من الكتاب :تصوف عنده هو كام قال لكن ال،َ وعلم من أعالمها املتميزين،الصوفية
ً وكفى بذلك نصاعة وبيانا ووضوحا،والسنة ً.  

وقد ظهرت شدته عىل أنصاف املتعلمني حني أفرد رسالة خاصة يف اجلواب عىل 
                                                

 .٧٧تنبيه الفكر )  ١(
 .١٢٣تنبيه الفكر )  ٢(
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 ذلك الذي تعقبه يف جوابه عىل سؤال عمن جيب عليه جتهيز املرأة وتكفينها حال ،أحدهم
برسالته  - أيده اهللا -  فرد عليه الشيخ؟بها وثمن دوائها وعمن جيب عليه ثمن تطبي،موهتا

منها ذلك الرد الشديد  - اآلن -  والذي يعنينا)تطبيب املرأة وثمن عالجها(التي عنوهنا بـ 
 : قال الشيخ، وفكر فاتر،عىل هذا الرجل الذي أخذ عىل الشيخ ما أخذ مما يدل عىل فهم قارص

 وأمور هامة أخرت ، لوال شواغل شغلت، يف حينهاًكنت أود أن تكون كتابتي ردا عليه«
 : البد من ذكر مالحظات ثالث، ومع ذلك أقول قبل البدء يف التعليق عىل كالمه،الكتابة

 يفيد أن الشيخ زكريا هو شيخه ، قوله قال شيخنا الشيخ زكريا األنصاري: األوىل
 : األول:أمران حتقق له أن من يقول قال شيخنا ينبغي أن يكون قد - حفظه اهللا - فيعلمه

ًاالجتامع وهو إما أن يكون حقيقيا حسيا وهو الظاهر ً أو روحيا كام هو معلوم ومقرر عند ،ً
 لذا كان من األوىل أن يقول هذا الرجل قال ،االستامع أو السامع من ذلك الشيخ :الثاين .أهله

 .ًالشيخ فالن بدال من القول قال شيخنا
 وكان األوىل أن يذكر ، أطلق عىل نفسه لقب الشيخ فالن أنه قد:واملالحظة الثانية

ًاسمه جمردا من ذلك اللقب تواضعا  :ورحم اهللا القائل. . كام هو شأن الصاحلني من العلامء،ً
َكاهلر حيكي انتفاخا صولة    يف غري موضعهاٍ مملكةُألقاب   ِ األسدً

أن ما قلته عن نفقات  أن الشيخ فالن أراد أن يلفت نظري إىل :واملالحظة الثالثة
 ،التطبيب واملداواة ووجوهبا عىل الزوج هو خطأ بدليل ما نقله عن الشيخ زكريا رمحه اهللا

 وإنام هو احلق الذي قام عليه الدليل العلمي الذي سأورده يف ،واحلقيقة أن ما قلته ليس بخطأ
 .هذا الرد والتعليق

 املرددين لألقوال ،عني يف أحكامهمًثم بني الشيخ له ما يردده دائام بحق هؤالء املترس
ما رضيت لنفيس أن أكون من الصنف الذي قيل له « :من غري دراسة متأنية لتلك األقوال قال
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وما أكثر الببغاوات يف  -  وال ارتضيت لنفيس أن أكون ببغاء، ولو مل يقل له ملا قال،فقال
 ثم راح يرشح له ويعلمه »يق أو حيكي ما يقرأ من غري متحيص وال حتق،عرصنا يردد ما يسمع

 .)١(كيف يكون البحث العلمي
 إذ يدهلم عىل أسس البحث ،واحلق أن ما ذكره الشيخ فيه فوائد عظيمة لطلبة العلم

 : فهو كام يقول الرواس، واخلري مطلبه، فالنفع مذهبه، فرعى اهللا الشيخ وبارك فيه،العلمي
  لكائنات ينجيل يف اٍ نفعُنور    ومماتٍنحن يف حال حياة

 فريميهم بالتكفري ،إىل من يترسع يف إطالق األحكام عىل الناس - رعاه اهللا - والتفت
ولكن قد حال لبعض من « : وبني خطورة هذا الفريق ووضح له الطريق قال،والتفسيق

 وانحرف مزاجه وضاق صدره أن يكيل ألفاظ التكفري أو التبديع أو التفسيق ،ضعف عقله
 وهذا شطط ، وتباعد عن منهج أسلوبه العلمي أو العميل، وباين فهمه،لكل من خالف فكره

 ]ًر مؤمنا فقد كفرَّمن كف[ وحكم عىل الناس بالكفر من غري أثارة من علم أو فهم ،وأي شطط
 أو وقع فيه ،أي من حكم عليه بالكفر من غري دليل قطعي الداللة فقد عرض نفسه إىل الكفر

ادرؤوا [ :ملسو هيلع هللا ىلصًحكام احلدود وإثباهتا عسري وضيق جدا لقوله  من املعلوم أن تطبيق أ،حقيقة
 ،ً فكيف باحلكم عىل إنسان بالكفر هكذا جزافا من غري روية وإعامل فكر]احلدود بالشبهات

ًومن املقرر أن من مقتضيات الرشيعة أن اإلنسان إذا كان حيتمل كفره تسعة وتسعني وجها 
واحد يف املئة فإننا نأخذ هبذا % ١ الكفر ومن وجه واحد ال حيتمل أي نسبة احتامل عدم

  .)٢(الواحد ونرتك التسعة والتسعني كام نص عىل ذلك اإلمام مالك ريض اهللا عنه
ًويف كتابه حكم اإلسالم يف النظر والعورة عقد مبحثا خاصا للرد عىل صاحب كتاب  ً

                                                
 ).املقدمة(اعدلوا بني أوالدكم : ، وانظر١٤ - ٥تطبيب املرأة وثمن عالجها  )  ١(
 .١٢٠صون اإليامن )  ٢(
 



١٨١ 

آخذه عىل ما ورد  ثم بني م،فنقل نصوصه بحروفه، »حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة«
فهل « : وأهناها بالقول، وراح يفندها بأدلة علمية استغرقت أكثر من تسع صفحات،فيها

 - أي رشوط االجتهاد - ؟ومن لف لفيفه هذه الرشوط - ومل يذكر اسمه - وعى الكاتب
   أال قاتل اهللا اجلهل بنوعيه البسيط واملركب ؟وهل وجدت فيهم هذه الرشوط

  )١(ُمَ أعظُوإن كنت تدري فاملصيبة   ٌتلك مصيبةفإن كنت ال تدري ف

ًومثل ذلك ما رأيته يف كتابه الفقه املبسط قسم املعامالت املالية إذ وضع عنوانا نصه 
سئل عن بيع العمالت الورقية  - ومل يسمه -  ذكر فيه أحدهم)خطأ أحد الكتاب املعارصين(

لشيخ ما ذهب إليه هذا الكاتب  ورد ا،إلخ...ًبعضها ببعض وأجاب أن ذلك ليس رصفا
   .)٢(ًمفندا رأيه باألدلة الواضحة والرباهني الساطعة

ويندرج حتت هذا ما ذكره عن الدخان وحكمه فبعد ذكره قول الشيخ حممد احلامد 
ً ولكن من املؤسف جدا أن يكون بعض املتعاملني حجر عثرة :قلت« :رمحه اهللا تعاىل حوله قال
ًفبدال من أن .. . وختليص املجتمعات من رشوره وأرضاره،ة التدخنييف طريق احلملة ملكافح
إذا هم  - مراده من العلامء من أمثال هاشم اخلطيب وعيل الدقر - ينضموا إىل هذا الركب

 والقول بأنه مباح أو ، ويغرون البسطاء من العامة به عن طريق القدوة السيئة،يثبطون اهلمم
 ولكنهم جلؤوا إىل ،وا بام ابتلوا به ورجوا التخلص منه هلان األمر ولو أهنم اعرتف،ًمكروه تنزهيا

 ألهنم قد سيطرت عليهم نفوسهم واستحكمتهم األهواء وكانوا من ،اللف والدوران
  .)٣(ّ ولذلك ختبطوا يف فتاواهم خبط عشواء بني حملل له ومكره،املتخاذلني

 واستنكاره ، املعارصينوعىل العموم فليس وراء ردود الشيخ عىل شبهات املحدثني
                                                

 .١٨٦حكم اإلسالم يف النظر والعورة )  ١(
 .٣٩ / ٣الفقه املبسط )  ٢(
 .٥٧ / ٢   وانظر١٩٣ – ١٩٢ / ٣إحتاف السائل )  ٣(
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 والعلامء حراس هذه ؟ وكيف ال، وجالء املسألة،عىل أنصاف املتعلمني سوى تبيان احلقيقة
بل اهللا  -  لقد رأينا العالمة الشيخ حممد احلامد،الرشيعة ووراث األنبياء يف بيان احلق واحلقيقة

 وتبعه تلميذه الشيخ حممد ،ينهج هذا املسلك يف كتابه ردود عىل أباطيل - بوابل الرمحة ثراه
 . والكل يسقى من ماء واحد،أديب يف منهجه هذا

  : ورحم اهللا الرواس القائل،وال شك أنه منهج العلامء الغيورين عىل احلق والدين
   يرىَ أو النفسُ املرءَيكابر    أنَ فإن الداءَ النفسَوال تر
َفلَ سْإن    يف مذهبهَّ املعوجِوخالف    عالْ به وإنُ الشأنُ

 . وهو اهلادي إىل الرصاط املستقيم،واهللا يتوىل الشأن
 وإىل ، ـ حتذيره الدائم من بعض العادات االجتامعية املستقبحة والتنبيه إليها٨
 :مضارها

 ،ـ من ذلك حديثه عن إطالق العيارات واألسهم النارية حني قدوم احلجاج* 
 وما شابه ذلك ألن فيها ،ناعية أو طبيعيةواستنكاره ما يقدم يف مناسبات األفراح من ورود ص

ًرسفا وتبذيرا َ ومما نبه إليه أيضا ما ، وينصح بأن يقدم هدايا رمزية يبقى نفعها وحتيا ذكراها،ً
وكأن التعزية « : ويقول،يقدم للمعزين من الشاي والقهوة والدخان يف حال وفاة شخص

مه أهل املتوىف من والئم يف اليوم  وكذلك ما يقي،ًأصبحت موئال للضيافة واستقبال الضيوف
 ويمنعها الفقراء ،ً يدعى إليها األغنياء املرتفون غالبا،الثالث من الوفاة أو األربعني

، « وتكلفهم مبالغ كبرية تنفق يف سبيل املباهاة والرياء ، مما ترهق أهل املتوىف،املحرومون
نة النبوية التي تنص عىل تقديم  خمالفني الس،ًوبعضهم يقدم طعاما للمعزين« :ًوأضاف قائال

  .)١(»الطعام ألهل امليت ألنه شغلهم عن هتيئته ما نزل هبم

                                                
 .٢٦٧ / ١ وانظر الفقه املبسط  ١١٩ / ٣إحتاف السائل )  ١(
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ـ ومن ذلك دعوته إىل االلتزام باللباس العريب األصيل بعد رؤيته مدى االنحالل * 
وعىل الرجال أن حيافظوا عىل الزي العريب يف اللباس لتبقى هلم « : قال،الذي وصل إليه الناس

 وحيذروا من التقاليد املستوردة من رشق أو ، ويف ذلك حتقيق للذات،وكياهنمشخصيتهم 
 .)١(» وذلك يدل عىل ضعف السلوك،غرب

وال بأس « :ـ ومثل ذلك حديثه عن عادة حتجري القبور للمباهاة واستنكاره هلا قال* 
 ، فال جيوزً أما بقصد املباهاة كام هو واقع فعال،بتحجرية بسيطة إذا خاف نبش القرب وضياعه

 .)٢(»لضياع املال من غري فائدة
ومما يؤسف له أن بعض الناس « :وما أشد حزنه ملا آل إليه االنحالل األخالقي قال

 ورغبت فيه بالنظر إىل الصورة الضوئية التي تعرب عن ،أبدلوا النظر الذي أمرت به الرشيعة
وقد يكون  -  جتلس أمام املصور كيف أجازوا لفتاهتم أن ؟ سبحان اهللا،مدى اإلغراء واإلثارة

 ومل جييزوا ما أجازته ، ويقلبها عىل النحو الذي تريد أو يريد،بأوضاع شائنة - غري مسلم
 واآلداب التي ،الرشيعة من نظر مأمون ضمن احلدود التي حددهتا والقيود التي وضعتها

 .)٣( »؟ارتضتها
 حتى صار هلم ، املاجنةـ ويتصل هبذا أسفه النحدار األمة وانشغاهلا باألغاين* 

ًمن املؤسف جدا أن يكون للغناء « : قال،مهرجانات توزع فيها اجلوائز واألوسمة التقديرية
 ، واستحكم يف القلوب،يف عرصنا احلارض هذا االهتامم الزائد حتى سيطر عىل النفوس

هرجانات ً لقد أصبح للغناء واملغنني سوقا رائجة مائجة حيث أقيمت امل،واستوىل عىل العقول
 وأنفقت عليها األموال الطائلة التي لو ركزت يف جماالت أخرى لكانت أنفع لألمة ،الغنائية

                                                
 .١٣٨ملسو هيلع هللا ىلص  انظر قرة عني رسول اهللا )  ١(
 .٢٦٤ / ١الفقه املبسط )  ٢(
 .٨٧حكم اإلسالم يف النظر )  ٣(



١٨٤ 

ً إنك ترى يف هذا اجليل من حيفظ األغاين وأسامء املغنني وال حيفظ شيئا عن عباقرة ،وأسلم
ًهذه األمة وأهل العلم فيها فضال عن حفظ آيات من القرآن الكريم أو شيئا من أحاديث  سيد ً

 .)١(» وهذا هو االنعكاس واالرتكاس،األولني واآلخرين
ًـ ومما يتصل هبذه اخلصيصة ما ذكره أيضا حول الذبح بني رجيل القادم من احلج * 

أن جيتنب ما اعتاده بعض الناس من الذبح بني رجيل « :قال حتت عنوان من آداب الذبح
 وحترم الذبيحة إن قصد ، اإلسالم فإنه بدعة ال أصل هلا يف،القادم من سفر حج أو غريه
 بخالف ما يذبح ،ّ فإن الذبيحة ال تؤكل ألنه أهل هبا لغري اهللا،التقرب إليه وتعظيمه بالنحر

 .)٢(»للضيف بقصد إكرامه واالستبشار بقدومه فإنه جائز
فاحذر الكذب يا أخي بشتى « :ًـ ومن ذلك حتذيره من الكذب ولو كان مزحا قال* 

 والكذب ، وخاصة ما اشتهر بني الناس بكذبة أول نيسان،ًو كنت مازحاأنواعه وصوره ول
 .)٣(» والرذيلة ما كانت يف يوم من األيام فضيلة،األبيض

وليس هلا وقت ينبغي التزامه « :ـ ومن ذلك تنبيهه حول وقت صالة التسابيح قال* 
 ينبغي أن ، للسنة وما يفعله الناس من ختصيصها يف ليلة النصف من شعبان خمالف،يف أدائها

 .)٤(»تصىل قبل النصف بيوم أو بعده بيوم
 فهو طبيب ، فالشيخ ابن بيئته يعرف أمراضها وأدواءها،وال عجب من كل ذلك

 . وحكيم نطايس ماهر و وسبحان من يعطي الفضل ملن يشاء بام شاء،ناجع
ً ـ امليل نحو االستطراد تروحيا عىل القارئ وتنشيطا للذهن٩  وقد ،لفائدة ورغبة يف ا،ً

                                                
 .٢٣٦ / ٣إحتاف السائل  )  ١(
 .١٠٥ وانظر حكم اإلسالم يف النظر ١١٨األضحية والعقيقة  )  ٢(
 .٢٠٦ / ٢ وانظر إحتاف السائل ٩٣يامن صون اإل)  ٣(
 .٧١ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٤(



١٨٥ 

 وتنبيه ،وتنبيه )١(ًللداللة عىل ذلك عددا من األلفاظ نحو فائدة - رعاه اهللا - استخدم
 أسامء األطعمة املعتادة التي :مثال ذلك ما ذكره حتت عنوان فائدة .)٣( ومالحظة،)٢(هام

م  طعا: واملأدبة، القرى وهو إطعام الضيفان:جتري جمرى الشكر وكلها سبيلها الطبخ ومنها
 .)٤(»إلخ.. . طعام العرس: والوليمة، طعام الزائر: والتحفة،الدعوة

َ وحديثه عن حيص بيص،)٥(ومن ذلك حديثه عن النظر وأنواعه  ورشحه عبارة ،)٦(َ
 .)٨(ً وما ذكره أحيانا حتت عنوان مسائل متفرقة أو متفرقات،)٧(تربت يداك

 واألشعار ،)٩(تكلمة بالقرآنومن هذا القبيل ذكره بعض القصص التارخيية املفيدة كامل
 :حول الوضوء الذي ينقض وهو - أحد علامء املالكية - امللغزة كلغز التتائي

  )١٠(ِ للجنبِ النومُ وضوءِسوى اجلامع    ليس ينقضهَا ً وضوءَئلتُإذا س

 ، )١١(»من« كحديثه عن معاين حرف اجلر ،ويتصل هبذا ذكره بعض الفوائد النحوية
 ً وباجلملة ال جتد كتابا من كتبه ليس فيه استطراد رغب إليه الشيخ،)١٢(»لن وال«والفرق بني 

                                                
 .١٦٠ / ١والفقه املبسط ٨٠ واألضحية والعقيقة ١١٧ – ١١٢ – ٢٥انظر كتاب احلج والعمرة )  ١(
 .١٠٥ / ٣ والفقه املبسط ١٠٢ واحلج والعمرة ١٠٥حكم اإلسالم يف النظر )  ٢(
 .١٣١ - ٧٣ - ٥٣ – ٢٥ واحلج والعمرة ٦٤ / ٢  و٣٧٦ – ٣٧٠ / ١الفقه املبسط )  ٣(
 .٧٨األضحية والعقيقة )  ٤(
 .٢٢٦ / ٢إحتاف السائل )  ٥(
 .٢٢٤ / ٢إحتاف السائل )  ٦(
 .٢٢٥ / ٢إحتاف السائل )  ٧(
 .٢٤٣ -  ٢١٥ / ٢إحتاف السائل )  ٨(
 .١٩٥ / ٣ و ١٩٩ / ٢ وانظر إحتاف السائل ٥٩صون اإليامن )  ٩(
 .١١٦ / ١ئل إحتاف السا)  ١٠(
 .٢٥٠ / ٢إحتاف السائل )  ١١(
 .٢٢٥ / ٢إحتاف السائل )  ١٢(



١٨٦ 

 . وسعة يف املعرفة،زيادة يف الفائدة - حفظه اهللا -
  : ـ األمانة العلمية يف حترير النصوص ونقل األقوال١٠

ً وأحيانا ،ًفهو يف كل مباحثه الفقهية ينقل النص ذاكرا املصدر ورقم اجلزء والصفحة
عن ذكر بعض املصادر  - حفظه اهللا -  وال يرتدد،)١(ن النقل انتهى بحروفه ولفظهينص عىل أ

 .)٢(واملراجع يف هناية املسألة ملن أراد أن يتوسع فيها
 ففي جوابه ،وحرصه عىل هذه األمانة العلمية دفعه إىل شكر من أمده بيشء وأفاد منه

هو حرام شديد التحريم « : قال؟ هل جيوز السجود بني يدي املشايخ ونحوهم:عن سؤال
هذا وأشكر األخ الكريم الذي قدم إيل بعض األحاديث الواردة يف كتاب « :ًوأضاف قائال«

  .)٣( وفتح عليه بام حيبه ويرضاه، أجزل اهللا مثوبته،األدب املفرد للبخاري
 : ـ تواضعه يف العلم١١

األصول الرشعية عىل  - كام ذكرنا - إن الشيخ مع مكانته العلمية وجرأته القائمة
 من ذلك نرشه مقالة الشيخ ، تراه يورد آراء من كاتبهم يف بعض الفتاوى الرشعية،املعتربة

 - حفظه اهللا -    وقد ذكرنا من قبل أنه.)٤(حممد احلامد رمحه اهللا حول حقيقة الذكر الرشعي
ه حول هذا  يف بحثه وتنقيب،ذكر يف مقدمة كتابه تنبيه الفكر توجيه الشيخ حممد احلامد له

ً وذكرنا أيضا أن الشيخ حممد منري لطفي رمحه اهللا تعاىل كتب له مقدمة عن كتابه ،املوضوع
ًصون اإليامن من عثرات اللسان ذكر فيها الشيخ حممد منري لطفي أنه شجعه أيضا عىل إنجاز 

                                                
 .٢٥ واحلج والعمرة ٥٤ – ٥٠ / ٢ والفقه املبسط ١٧٩انظر حكم اإلسالم يف النظر )  ١(
 – ١٢٧ – ١٢٣ –  ١٢١ - ١٠٣ – ٤٨ / ٢ و – ٩٢ – ٣٦ – ٣٣ – ١٩ – ١٨ / ١انظر إحتاف السائل )  ٢(

 .٤٢ / ٢ والفقه املبسط ١٢٧ – ٤٠ / ٣و  ٢٠٢ - ١٧٢  – ١٦٨ – ١٦٧
 .١٨٢ / ٢إحتاف السائل )  ٣(
 .١٨انظر تنبيه الفكر )  ٤(



١٨٧ 

  .)١(ّهذا املوضوع وإبرازه إىل حيز الوجود
 فقد بني يف كتابه إحتاف ،ألوراق النقديةومن مظاهر هذا التواضع ما ذكره عن ا -* 

السائل أنه عرض املقالة املتضمنة رأيه يف هذه القضية عىل سامحة مفتي اجلمهورية العربية 
 فوافق عىل ما جاء فيها وأمهرها باخلاتم الرسمي ،م١٩٩٢السورية الشيخ أمحد كفتارو عام 

  .)٢(وتوقيعه
لامء الذين كاتبهم ووافقوه عىل رأيه وهم الشيخ ويف هناية املسألة ذكر أسامء عدد من الع

 والشيخ عبد الغني محادة رمحه اهللا من ،عارف جوجيايت إمام جامع الروضة بدمشق رمحه اهللا
 والشيخ أسعد العبجي رمحه اهللا من حلب ، والشيخ أمحد الشامي رمحه اهللا من دوما،إدلب

 .لبوطي من دمشق العامل املعروف والشيخ حممد سعيد رمضان ا،وهو مفتي الشافعية فيها
  .)٣(وسجل الشيخ أمام كل اسم من أسامء هؤالء العلامء أن فتواه بخطه حمفوظة عنده

 فهذه ، ويطلبون احلقيقة،وهذا الورع والدقة من صفات العلامء الذين يرومون احلق
جهة ثانية أنه وتدل من  - رعاه اهللا وأيده بتوفيقه -  رأي الشيخ - جهة  من - ّاملكاتبات تقوي
 وقد بينا يف فصل عقدناه مكاتباته األخرى مع ، بل هو مع احلق حيث دار،ال يتعصب لرأيه

 وثمة صور عن هذه املكاتبات وضعناها يف ،العلامء كالشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا
  .)٤(امللحق فلتنظر هناك

 ترى عىل أغلفة كتبه  إذ،ومما يدل عىل تواضعه العلمي عدم اكرتاثه باأللقاب - * 
                                                

 .٦انظر مقدمة صون اإليامن )  ١(
)١٩ / ١)  ٢. 
 .٢٧ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 . الكتاب آخرانظر املالحق يف)  ٤(
 



١٨٨ 

يكتفي بتسجيل اسمه حتت عنوان و ،ّوداخلها أنه ال يصدر اسمه بأي لقب من األلقاب
ّ وأحيانا يصدر اسمه داخل الكتاب يف الورقة التي تيل الغالف ،ًالكتاب خلوا من أي لقب ً

 ألننا ،ة يف نفسه والظاهر أنه كتبها لغاي، كام صنع يف كتابه تنبيه الفكر»املعتز باهللا وحده«بعبارة 
 فلعله ،مدى الرصاع الذي حصل حول هذا اخلالف بني مجاهري املتصوفة والشيخً مجيعا نعلم

أراد من ذلك اإلشارة إىل أنه حريص عىل قول احلق وإظهار احلكم الرشعي وال هيمه من 
 .ًعاند أو خالف ما دام الدليل قويا فيام ذهب إليه

 ، فالتواضع من جبلته، وعدم الظهور،يل نحو اخلفاءمن طبعه امل - رعاه اهللا - والشيخ
 ،التي هي مرض اجلامعات اإلسالمية«األنا « فكم حتدث عن ،واخلوف من الرياء من منهجه
 وهلذا رأيناه يف رده عىل الشيخ الذي خالفه ، وعدم توفيق اهللا هلا،وسبب من أسباب تراجعها
 أنه كتب قبل اسمه :ه بعض امللحوظات منها يقدم له بني يدي رد،يف فتواه حول تطبيب املرأة

 بل ،يرى أن هذا اللقب ال يطلقه املرء عىل نفسه -  رعاه اهللا - والشيخ. كلمة الشيخ فالن
 وقد قال له الشيخ ، ومن ثم يمكن أن يكتبه املرء قبل اسمه،الناس والعلامء هم الذين يطلقونه

 ومع ذلك كان ، هو شيخ محاة بال منازع إن الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا:حممد أديب يف رده
 فلم ال يكون الشيخ حممد احلامد قدوة له ولغريه ،يكتب قبل اسمه الفقري إليه سبحانه وتعاىل

 ولعمري ،خاصة أولئك الذين يزعمون أهنم يسريون عىل هدى الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا
م يف اخلفاء من علية  وك،بإبليس«األنا « وكم أرضت ،كم قصم حب الظهور من ظهور

 : قيل،وظهور
  ِعىل امرئ ذي جالل    بعارُليس اخلمول

   الليايلُك خيــرـــــــوتل   در ختفىــــــــ القُفليلة
 :وقيل

  ُ شوامخَّ رؤوسهنُوالفارغات   ٍ تنحني بتواضعِمألى السنابل



١٨٩ 

قال فيهم السيد والشيخ عىل كل حال هو كغريه من العلامء املتواضعني ينتمون إىل من 
 :الرواس رمحه اهللا

ُذوي طول غياهبم   ٍوإين يف احلقيقة من أناس   ُ حضورٍ
 . وأنوارها يراها أهل الفتوح،وقد تكون اإلشارة أبلغ من العبارة

ومما يدل عىل تواضعه العلمي أنه تراجع عن فتوى أفتى هبا بناء عىل الرشح الذي  -* 
بعد اطالعه عىل احلقيقة إال أن تراجع عن  - دامه اهللاأ -   فلم يك من الشيخ،رشحه السائل

 وسجل ذلك يف هناية الرسالة التي ألفها تلميذه النابه مرهف عبد اجلبار سقا بعنوان ،فتواه
ومثيالهتا من رشكات التسويق الشبكي  مزيل اإللباس عن حكم التعامل مع رشكة بزناس«
 ،)١( الذين ال جيدون غضاضة يف الرجوع إىل احلقوقد قدم تلميذه هلا بالقول إنه مثال للعلامء«

ًبسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وصالة وسالما عىل سيدنا حممد رسول « :قال الشيخ فيها
 :اهللا وآله وأصحابه وبعد

 )بزناس(فقد سئلت عن حكم رشكة التسويق عن طريق اإلنرتنيت املعروفة بـ 
 واستندت إىل أحكام اجلعالة التي يغتفر ،الذي ذكر يل بناء عىل الرشح ،ًفأجبت أوال باجلواز

 ثم ، وغريها من قبيل املبادالت، ألهنا من جنس التربعات،فيها الغرر ما ال يغتفر بغريها
ً ثم اقتنعت أخريا بأهنا ،ُرشحت تلك الرشكة بصور خمتلفة ومتعددة فتوقفت عن اجلواب

 .ًصورة من صور القامر املحرم رشعا
ًأن جوايب األول باجلواز قد رجعت عنه عمال بام تعلمنا من شيخنا ولذلك أعلن ب

 وأن االعرتاف باخلطأ خري من ،حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل بأن الرجوع إىل احلق فضيلة
 .التامدي فيه

                                                
 . من الكتاب املذكور٦٦انظر الصفحة )  ١(



١٩٠ 

 وأخذوا يشيعون بني الناس حلاجة يف ،وإين أهيب بأولئك الذين سمعوا جوايب األول
 واهللا هيدي من ، واهللا سائلهم عن ذلك، ألين قد رجعت عنه،ّ إيلنفوسهم بأن يكفوا عن نسبته

  وحسبي اهللا ونعم الوكيل ، وأستغفر اهللا العظيم،يشاء إىل رصاط مستقيم
  )١(حممد أديب كلكل

ًأخريا ال شك أن دعوة الشيخ الدائمة يف كتبه إىل عدم التعصب ملذهب عىل  -* 
 وقد أكد عىل هذا .)٢(ة عىل تواضعه يف العلمَحساب املذاهب األخرى هلو من أوضح األدل

 ألنه يدرك أن ،ًعرفت الشيخ متواضعا« :التواضع العلمي تلميذه األخ عامد زغرات بقوله
 فهو ـ ،»ًوما أوتيتم من العلم إال قليال«: قال تعاىل،العلم بحر عميق ال يصل أحد إىل قراره

 عن أنه ًبام فيها من وجود العلم والفهم فضال ال يثني عىل نفسه ،حفظه اهللا تعاىل ـ منكر لذاته
 من ً كيف تصنعون شيئا: فعندما عرض عليه هذا الكتاب قال،ال يثني عىل نفسه بام ليس فيها

 .)٣( »ال يشء؟
يف هناية الباب  - رعاه اهللا -  ـ غلب عىل كثري من كتبه التعليمية أن يلخص الشيخ١٢

والغاية من ذلك التسهيل عىل  )٤(عنوان خالصة حتت ،أو الفصل أو البحث ما اشتمل عليه
 ولقناعة الشيخ بفائدة هذا ، وتسهيل حفظه واستذكاره،القارئ للوصول إىل ما يريد برسعة

املنهج العلمي أهنى كتابه حكم اإلسالم يف النظر والعورة بملخص عام لكل ما حوى 
                                                

، ٦٧ – ٦٦عن حكم التعامل مع رشكة بزناس لألستاذ مرهف عبد اجلبار سقا انظر مزيل اإللباس )  ١(
 .وذكر األستاذ مرهف أن نص الفتوى حمفوظ عنده بخط الشيخ وتوقيعه

 .١٥٤ – ١٢٦ – ٥٧ / ٢انظر إحتاف السائل  )  ٢(
 .٤الشيخ، )  ٣(
 و إحتاف ١٢٣ – ١١٩ – ٥٩ر انظر كتاب الفقه املبسط بأجزائه الثالثة، وانظر حكم اإلسالم يف النظ)  ٤(

 ١١٨ – ٩١ وصون اإليامن ١٤٧ / ٣ و ١٦٨ – ٩٥ – ٥١ / ٢ و ١٠٩ – ٩٥ – ٨٠ / ١السائل 
 .٩٩ واحلج والعمرة ١٠٩ – ٩٩واألضحية والعقيقة 



١٩١ 

 .الكتاب زيادة يف الفائدة
 وحكم كل شعرية ،فيه كل أعامل احلج والعمرةويتصل هبذا صنعه اجلدول الذي يبني 

 .)١(فيها عند املذاهب األربعة

 : ـ شعر الشيخ ونثره٤
  : ـ الشعر١

ًضمن الشيخ كتبه كثريا من األشعار التي تتصل بعدد من العلوم والفنون  األمر الذي ،ّ
ًيدل عىل أن للشيخ رصيدا كبريا من الثروة اللغوية الشعرية ًيناه شاعرا  لذا ال عجب إن رأ،ً

 وهو بعد ذلك من ، وانبجست من لدنه ينابيع النظم الرائق،تفتقت عنده عيون الشعر الفائق
ًالعلامء الذين اجتهوا نحو العلوم الرشعية واللغوية درسا وتدريسا وتأليفا ً ً. 

 أحسب أهنم يتصيدون الساعات  بالعلمومثل هؤالء العلامء العاملني املشغولني
 من كر ، وإظهار ما جيول يف اخلاطر والوجدان،بام عندهم من روعة البيان ليجودوا ،الشعرية

 وعىل ، وتوايل ما يشغلهم من رصوف الدهر واألوان، وتعاقب غموم الزمان،مهوم احلدثان
 لكن ، فهو من العلامء الشعراء املقلني يف الشعر،-  حفظه اهللا - هذا النحو وجدت الشيخ

ً لقد عرفته شاعرا ، وإبداعه التعبريي ظاهر،ا واضحةموهبته من شعره الذي بني أيدين
ً وخطيبا مسموعا،ًمطبوعا  ودروسه الوعظية أو ، كام عرفه كل من حرض لقاءاته الرمضانية،ً
 ينساب الشعر من ًعرفته شاعرا« : قال األخ عامد زغرات، بل إنه إن أنشد الشعر أمتع،الفقهية

 .)٢(» تطرب لسامعه اآلذانً عذباًفيه رقراقا
 :وقد تنوعت أغراض شعره التي بني أيدينا عىل النحو اآليت

                                                
 .١٦٣احلج والعمرة )  ١(
 .٢الشيخ، )  ٢(



١٩٢ 

 فكان ينظم بعض ، ـ أشعار نظمها يف تقريظ بعض الكتب التي انتهى من قراءهتا١
وكان من « :إىل ذلك بقوله - رعاه اهللا - وقد أشار .ً مثنيا عىل مؤلفيها،ًاألبيات مادحا إياها

 .)١(ًبياتاًعاديت أين كلام قرأت كتابا كتبت عليه أ
من ذلك األبيات التي نظمها بعد انتهائه من قراءة كتاب الشفاء للقايض عياض  - * 

  :رمحه اهللا تعاىل قال
 :وحينام قرأت كتاب الشفاء للقايض عياض رمحه اهللا تعاىل قلت

  ْ الشفـــاءُحينام الح هلا نور    بالضيـــاءْ شعتُهذه األكوان
  ْ وما فيها السمـاءُوكذا  األرض    تزدهـيْ أضحتُ الزهرُوالنجوم

ً جاء حقا معلنــــاٍ سفرُخري   ْببيان لعظيــــم األنبيــاء   ً
  ْ ودواءٍ كنــزُ خريٍ ذخرُخري   بي إنـــــهُقد شفى قلبي ول

  ْ هدي وضيــاءَ سفر خريَخري   ً احلب دوما تابعــواَيا رجال
  ْ من رجال أغبيــاءأن تكونوا   ًاسمعوا نصحي دواما واحذروا

ْاقرؤوا سفرا مسمى بالشفــاء    املصطفىِ فضلَردتم ذكرَ أْإن ً  
ومنها ما كتبه يف ختام مطالعته كتاب طب القلوب املختار من إحياء علوم الدين  -* 

 :وهي
   اخللق كلهمُ القلوب طبيبُّطب
   بخري اهلدي فهو لناَ أضاءٌرْفِس

  ً به أبداْ قراءته تسعدْفالزم
  ٌفَ من حميط الفيض مقتطُرجانهم

  ِ واللممِ لذي األسقامُفهو الشفاء 
َ والقسمِ واإلنعامِ السعادةُركن َ ِ  

  ِمَكِ العلم واحلُ وعنيُفهو الضياء
  ِ من خضم الفضل والنعمُياقوته

                                                
 .١٣اللمحة )  ١(
 
 



١٩٣ 

   )١(ِن اخلالق احلكمـــ لدي»ٍإحياء علم« ً الورى كتباِفــ تأليَرــــه خيـأعني ب
ه بعد قراءته لكتاب الشيخ يوسف النبهاين أفضل الصلوات عىل سيد ومنها ما كتب -* 

 :السادات وهي
            ْ القلوبُ نورِ الصلواتُأفضل

                  ْفيه الشفا فيه الدواء للذنوب
  ً حقا أتىٍ ساحرٍببيان

ًمعلنا فضال  للكروب             ٍشافَ كً
ً مؤلف حقا له             ُّهللا در

 للخطوب       ٍيوسف النبهاين جال
   املجتبىَيوسف النبهان أنت

 فيه قلبي قد يذوب             ٍيف زمان
 ًالذي نفحـةـــــا مـــي يـــيا إمام

 )٢( للقلوباءالضي ا ــفيها الشفا فيه

   
 

رة ًومنها أيضا ما كتبه بعد انتهائه من قراءة جواهر البخاري ملؤلفه مصطفى عام -* 
 :وهي

  هبى ما بدا يلَ أِخا األشواقَأ
  جواهر للنبي من البخاري

  ْيلُحَ أو كٍقالئد من مجان
  ً هباءْهبدي املصطفى زادت

  ِ الكاملِللُمن األسفار يف ح 
ٍدر أو كياقوتُك    آليلّ
   الغوايلَصدر أعن  حسناء ب

  ِ هذا من مثاليوهل للهد
                                                 

 .١٦اللمحة )  ١(
 .١٧اللمحة )  ٢(
 
 



١٩٤ 

   علمَ ترجو نيلَأخي إن كنت
  ً حقاَ جاءٍرْفِ سَ خري ْفالزم
 د يس طـهـــــــــد أمحـــــــحممـ

ًوفيضا زاخرا من ذي اجلالل ً  
   ذي مجالٍبخري اهلدي هدي

  )١( املعايلُ مفتـــاحِقـ اخللُثــــمغي

 ألخت فاضلة تكنى بأم )دعوة إىل اإلياب(ومن ذلك ما كتبه بعد قراءة ديوان  -* 
  :حممد قال

     ةــــه برسعـــــقرأت
     اإليامنَرقــــــفأش

     دمعة من العنيْوسالت
    ر الربكانــــــفتفج

     واحلق أعىل صوته
    انـــــباحلجة والربه

     ُهَوالقلب ألقى سمع

    )٢(وانـــ الديِبحقائق 
 .ًإىل بعض أحبته من أشعار حني هيدهيم كتابا من كتبه - أيده اهللا - ويتصل هبذا ما كتبه -* 

لقد أهداين « :من ذلك ما ذكره عن قصة مقطوعته الشعرية التي نسوقها للقارئ قال
فقدمت إليه كتاب الفقه «مناجاة الشموع «األستاذ الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل ديوانه 

 السالم عليكم ، األخ احلبيب األستاذ عبد الوهاب الشيخ خليل:املبسط وكتبت له عليه
 .اته وبعدورمحة اهللا تعاىل وبرك

                                                 
 .١٧اللمحة )  ١(
 .١٥اللمحة   )٢(



١٩٥ 

 واألصل هو املقصد ،فهذه عىل سبيل املجاز حماولة شعرية مسداة إىل حرضتكم
 :)١(واملعنى ال اللفظ واملبنى

  ْ اخلميلِ بالثوبُ متيسُ سعادْبرزت
   الـَ حيكي بسمةِوبثغرها الألالء

   الكحيلِوبعطفها الريان والطرف
  ديوان احلبيب«الديوان «لتقابل 

  السليم ِ الوجدان والقلبُشاعر
 ٍ دائــــــــمٍ ورسورٍاءــــن يف هنــك

  ْوبقدها الفتان واخلرص النحيل 
  ْلـــــ األسيِّدــــــــــر واخلــــفج

  ْزري باألصيلُوبشعرها املنشور ي
   ْ لصاحب الشعر األصيل» الشموعناجي«

  ْ النبيلِ ابنِالنبيل ُابنُالنبيل 
  )٢(ْ الوهاب يا بن الشيخ خليلَيا عابد

 :ُ واملمدوحون كثر: املدح ـ٢
 . فقد مدحه الشيخ بعدد من املقطوعات الشعرية،ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا رسول اهللا :األول

 :ً هو شعاره وديدنه دائام قالملسو هيلع هللا ىلصوقد أشار حفظه اهللا إىل أن حبه 
ً شعاري دائام أبداِ الرسولُّحب ٌوذكره دائام فرض   ً   ِ عىل األممً

 : وال تقوم لغة ببيان فضائله قال يف ميميته، ال حتيط عبارة بوصفهملسو هيلع هللا ىلصويقرر ابتداء أنه 
ِتبلغ مداها وال حدا ومل ترم    خري اخللق إنك الَ حماسنْعدد ً  

 : فمنهاملسو هيلع هللا ىلصوقد تعددت قصائد املدح لسيدنا وحبيبنا الرسول 

 »يف ثاين عرش من ربيع األول« وذلك يف مقطوعته املعنونة بـ ملسو هيلع هللا ىلصأ ـ مدح يوم مولده  
 :وهي

                                                
فسعاد هي رمز الفرح «سعاد «وقد رمزت لفرحي وسعاديت حينام استلمت الديوان وتصفحته بـ )  ١(

 .والسعادة
 .٢٤اللمحة )  ٢(



١٩٦ 

   األولِ ربيع منَيف ثاين عرشة
   عبيدهَ اهللا سعدَّوبه أتم

  عدناَوزنا يا سَرشنا يا فُيا ب
  بوا وابدؤوا يف مدحهُيا قوم ه

 رواـــو به اطربوا واستيقنوا واستبش

  ِ املصطفى املستكملُقد الح نور 
ِ عنهم غيهبا مل ينجلَوأزاح ً  

  ِ األولِبمحمد ذاك احلبيب
  ِلتكسبوا اخلط الوفري بأول

  )١(ِلِّـوــ املتطــِمــملنعا اإلله اـبرض
 : ويندرج حتت هذا النوع تشطريه األبيات اآلتية

   يف يوم مولدهٌ آمنةُتقول
  هُمجعَ احلطيم وضاء الكون أَضاء

  ْ احلبيب بدتُيف يوم االثنني أنوار
   الورىِ خريانجىل الكون بأنوارقد 

ًوأصبح الكون مرسورا ومبتهجـــا          ً

  ُ تنسجمُكار حق له األفَمقال 
  ُ لنا والفضل والنعمُجاء الرسور

  ُ واألمالك تزدحمُفالكون يرقص
  ُمَلُّ به الظْمن مكة وانجلت

 ُمــَ واللوح والقلٌ مضطربُفالعرش
  

ْتَتحُ واجلنات قد فُواحلور ترقص  
ً عاكفةَوعند وضعي رأيت الطري  

ْ واألمالك قد وقفتُوالنور يسطع  
ٍوما لقيت بحميل فيه من أمل  

  فيه من كربٍما شعرت بطلقو
  عند مولدهْ مكة خرتُأصنام

  بالشهب حني بداْواجلن قد رميت
ٌر النبي املصطفى أحدَما نال فخ  
ٌدــــ كال وال أحُهــــــَما نال منصب  

  ُواألرض تزهو به والبيت واحلرم 
ُ طرا يل النجمْيتّلُحويل وقد د ً  

  ُحويل وقد أقبلت للبيت تلتثم
ُيضا وال وحمًكال وال ثقال أ ً  

  ُمَودى هبا السقَ التي أِ النساءَمثل
  ُ صار منعدمٌّعىل الرؤوس وكل

ُ جهرا وهي تضطرمَ النارَوأمخد ً  
  ُ شأنه عظمٌروحي فداه حبيب

  )٢( ُمـــــمن األنام له الربهان واحلك

                                                
 .١٦اللمحة )  ١(
 .١٨اللمحة )  ٢(



١٩٧ 

ً فقد أفردها الشيخ بعدد من املقطوعات أيضا منها تلك ،ملسو هيلع هللا ىلصب ـ مدح ذاته الرشيفة 
ً ضمنها كثريا من ،ً وجاءت يف ستة وعرشين بيتا»هنج الربدة«التي سار فيها عىل نسق امليمية 
 واحلجرة ،ّ ثم صور فيها شوقه وحنينه إىل البيت احلرام، وشامئله الرفيعة، احلميدةملسو هيلع هللا ىلصصفاته 
ّ لقد برحت ، وعاطفته املشتاقة املتأججة، وفاضت من األبيات روح الشيخ الصافية،الرشيفة

 : قال الشيخملسو هيلع هللا ىلص فأظهرت أحاسيسه ولواعجه للحبيب املصطفى ،حلب والنوىبه تباريح ا
 :ملسو هيلع هللا ىلصوقلت فيه 

  ِمَ البان والعلِكر ذاتُّ تذْنِمَأ
                   ْ احلمى النجدي فاهنملتٌ برقَأم الح
دوا                  َ كالشموس غٌ فيك رجالَّأم مر

ً مآقي العني منك دما           ْحتى استحالت
 اهلدى شمس احلطيم كذا                ُ  نورَّأم شع

  ناُ اخللق أمحدُزين الربايا ونور
  مهَّ العرش عظُ مثله وإلهْنَم

  ـاأنزهلآيات حق من الرمحن 
   احلق أمحدناُ الوجود رساجُروح
 الكون أمجعه                     ُ اهلداية شمسُكنز

                      ْزت قد برُلواله ما كانت األكوان
 كذا                ُما كان موسى و عيسى واخلليل

 مــهـَ أرسلُنـــــلرمحنا اُّمن أجله رب
  ٌ برشُهَطْعُ الذي مل يَذاك املقام

   إنك الَ مهام اسطعت)َحممد( ْمّعظ

ِّأقلقت عقال ألهل احلل      ِ يف احلرمً
                          ِ بدمع وافر ودمُمنك العيون

                ِكالغيث لألرض أو كالبدر يف الظلم
َ ودرا فائقَحيكي العقيق                         ِ القيمً

                   ِ العرب والعجمُروح الوجود إمام
  ِ اخللق كلهمُ العطايا شفيعُكنز

   لذي وهمَُهنَّيف حمكم الذكر بي
   ـمفاقرأ بعد والقل »النون«كآية 

  ِ اهللا يف القدمُطه الشفيع حبيب
  ِ احلياة ضياء اخللق يف الظلمُّرس

                  ِكال وال خلقت بل حمض يف العدم
نوحهم                         بإسحق يعقوب إدريس 

 ِمــ رسول العرب والعجَفاعرف مقام
   )١( مع خري رسلهمٌكَلَكال وال م
                         ِرمُ وال جٍ وال سوءٍترمى بزور

                                                
 .كتب بجانبها يف األصل جربيل عليه السالم)  ١(



١٩٨ 

   اخللق إنك الِعدد حماسن خري
  باألحبا وكن باحلب ذا ولهِهم 
ًائام أبدا                        الرسول شعاري دُّحب ً

ً الذي فاق الورى رشفا                   ُهو احلبيب
   يف اآليات رفعتهَ أعلناهللاُ

   آيات مفصلة»النجم«يف سورة 
                        ِ نفيس لرؤيا البيت واحلرمَيا هلف

 اخللق أمحدنا                           ُ الربايا شفيعُزين
                              ُهُ الذي أعطاه خالقُهذا احلبيب

 مناقبها                             ْقد ثوى يف طيبة طابتو
ها                          ُ فضائلْ فاقتٍقد ثوى يف حجرةو

 اؤوك إذ ظلمــواـــــ ولو ج:اهللا قال

ِتبلغ مداها وال حدا ومل ترم ً                             
  ً فؤادك معمورا بذكرهمْواجعل

ٌوذكره دائام فرض                          ِ عىل األممً
م                    ومجع اخللق كله،ً طراَوالرسل

                         ِلمَ أو كالنار يف العُكأهنا الشمس
   أو كالبدر يف الظلمُكأهنا النجم

                           ِثم املطي خلري العرب والعجم
                       ِ الصفح والكرمُ اإلله كثريُّبِح
     ِ الفضائل واإلحسان والنعمُّكل

 ودمي                    ً روحي هبا منزوعةَيا ليت
                       ِقلمْمع ً السامء ولوحا بعد َعرش

 )١(ِرمــواستغفروا وجدوا الرمحن ذا ك
 

 لذا ، ومهموم للمصائب التي حتل هبا،مهموم خلطوب أمته - حفظه اهللا - والشيخ
 قال يف قصيدة عدهتا ، وميضء الظلم، صاحب الفضل والكرمملسو هيلع هللا ىلصل راح يشكو أمره للرسو

 :»يا سيد الرسل« عنواهنا ،عرشة أبيات
   سنديْ اهللا كنَيا سيدي يا رسول

   إىلُتيتَما يل سواك وإين قد أ
نا                            ِفمن يلوذ بتاج الرسل أمحد

أرجو من اهللا باملختار جيمعنا                    
 يا سندي                        ُ وأنت الذخرُضامُحاشا أ

                           ِ اهللا يف األزلُ حبيبُأنت احلبيب

                           ِ فائق العظمٍ عظيمٍيف يوم حرش 
                        ِ جودك يا ذا الفضل والنعمِرحاب

   ِم بمحض الفضل والكرَلقى القبولي
  ِهنمْدَ عِ الروض يف جناتِيف روضة

َيا سيدا فاق رسل                                 ِهمّ اهللا كلً
 اهللا يف القدم                             ُّ صفيُأنت الشفيع

                                                 
 .١٨اللمحة )  ١(



١٩٩ 

                               ُ أمجعهُ ومنك الغوثُأنت الغياث
 الكون أمجعه                         ُ ضياءُأنت الضياء
دفعها                                َختار أ باملَإن الشدائد

رش خالقنا                                    ـــ العُك إلهـــصىل علي

فكن غياثي من حزين ومن أملي                              
 الدنيا من العدم         ِلوالك مل خترج
                               ِ الغامء والسقمُفتنجيل ظلمة

  )١(ِر واألصحاب كلهمــــوآلك الغ

 ، فهذا احلب مذهبه وعقيدته،ملسو هيلع هللا ىلصوالشيخ بعد هذه الشكوى يبني مدى حبه للرسول 
 ، كي حيظى باحلبور والرسور،رشيف واحلرم املكيًاهللا دائام أن حيقق له زيارة القرب ال ويدعو 

  :»حبي ألمحد مذهبي« عنوهنا ،قال يف مقطوعة مجيلة بديعة
   مذهبيَحبي ألمحد

 اللقا                                                            َيا فرحتي يوم
   يفِ الشوقَ دموعْأنثر

  ً قائال»أمحد«أناد 
ًأمحدا                                              ْغـــــــِّيا رب بل

                                        حقق إهلي مطلبي
  ًاـــــــوكذاك بيتك آمن

 يـــــي منيتــــ إهلْحقق

   ملطلبيُديتُوبه ه 
   اليثريبِعند املقام
                                        ِ األهيبِذاك اجلناب

ًطفا وجودا يا نبيع ً  
  مني سالم الطيب

يف طيبة يا مطلبي                                                 
                                      ِرعبُ مٍكل أمر من

   )٢(أريبــوم ديـــومقص
وقلت « : قال، الشفاعة من أهوال القيامةملسو هيلع هللا ىلصويف مقطوعة أخرى يسأل الرسول 

 :»ًولريب مستغفراًمنكرسا 
                                 ُ باخلطايا يذهبٍ عيشُونعيم   ُ واملنية تقربُصُنقَ يُالعمر

                                                 
 .١٣اللمحة )  ١(
 .١٦اللمحة )  ٢(
 



٢٠٠ 

  ُبَعطُجتنيه أَ أٍ ذنبِبعظيم  وهوله                                     ِ املامتَيا ويلتي يوم
  ُيف يوم حرش للخالئق ترقب وليس يل إال شفاعة أمحد                           

  ُ اهلادي اجلليل األنجبُالسيد   هادي الربية للمحاسن كلها
  ُ أقربٍّ كلَعايل املراتب فوق   ٌ كل العاملني مزيةَهو فوق

  )١(ُبـــــُنجَة أـما أممت نحو املدين   ًه اهللا ريب دائمـاــــــــى عليـــصل

مل الرباين الشيخ يوسف بن إسامعيل النبهاين رمحه اهللا فأفرده  مدحه لشيخه العا:الثاين
هو  - بل اهللا ثراه بوابل ألطافه ورمحاته -  وال عجب فالشيخ يوسف، رائعةمجيلةبقصيدة 

 بل هو املؤثر األول عىل عقله وفكره وروحه،  وقد ، ورئيس أساتيذه،قطب شيوخ الشيخ
 »يدي الشيخ يوسف النبهاين رمحه اهللا تعاىلنجم التداين بمدح س«عنون هذه القصيدة بـ 

 :وهي
ٍ دوما يف اضطرابُوالقلب   ُقَّ بنورها تتألُهذي النجوم   ُقَلْقُم ً

                                 ُوعىل اخلدود معينها يتدفق    بالدموع كام الدماْ جادتُوالعني
َّشوقا ملن عم   ُقِفَية خيم اهلداَوبه غدا عل   هُ الربايا هديً
                              ُقِرهُ وانحطاط يٍمن بعد طمس   ْ السعادة قد بدتُوملن به طرق

                                   ُوبسيفه ظلم اجلهالة متحق    جمددَوملن أتى للرشع خري
           ُ وكلهم متحققُ الثقاتَنقل    حمب طه حسبامُذاك احلبيب
                             ُ احلقيقة ترشقُكانت له شمس   من» يوسف النبهاين«ذاك املسمى 

                                 ُربقَ يٌفجر )٢(السيام األنوار   ُبهْ عىل صدق املحبة كتْدلت
ُترزق واهلداية ُادةــسعا الـفيه   ى املقتنَنعم  )٣(ادة الدارينـــوسع ُ  

                                                
 .٢١اللمحة )  ١(
األنوار املحمدية التي : ذكر الشيخ حفظه اهللا يف هامش القصيدة أسامء الكتب التي وردت فيها وهي)  ٢(

 .اخترصها من املواهب اللدنية للقسطالين
 .سعادة الدارين يف الصالة عىل سيد الكونني، وهو جملد كبري)  ٣(



٢٠١ 

  ُتلحق )٢(رس التوسل والفضائل    لناْالتي كشفت )١(وشواهد احلق
ُأيضا تسبق )٥(واألربع األجزاء   )٤(ًأيضا والثنا)٣( الصلواتُوفضائل ً                           

  ُ القلوب وللعلوم املرشقُفتح   فإنه )٦( الكبريُوكذلك الفتح
  ُ السابقُبمحمد ذاك احلبيب    بصدق هيامهْباحت   )٧(أسفاره

َيا عاشقا خري ُالزم نجوما بالضيا تتألق    الربية أمحدً ً  
  )٨(ذي يف ذي السطور حمقـقـهي لل    التآليف التـــيَا خريـــــي هبــأعن

 مدحه شيخه فضيلة الشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا وقد سجلنا قصيدته يف :الثالث
 :ّ وقد صدرها بالقول»العامل الشهيد الشيخ حممود الشقفة ـ حياته وآثاره« كتابنا

 :»وقلت فيه منذ أكثر من أربعني سنة«
                           ْ العلم أبدى نوره وظهرُمجال

 الذي                           »حممود« ُهو ذاك الشخص
 ُهَ يا سعـدُهَوزــــــــ يا فُهَرــــيا بش

                      ْيف وجه من حاز الفضائل وازدهر 
ْقد سام نبال وجاها معترب ً ً  

ْ حظا وافرا ومشتهرَالـــــــد نـــق ً ً 
                                                

 .شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق وهو جملد)  ١(
 .املراد كتاب الفضائل املحمدية: الفضائل)  ٢(
 .املراد كتاب أفضل الصلوات عىل سيد السادات: فضائل الصلوات)  ٣(
 .كتاب صلوات الثناء عىل سيد األنبياء)  ٤(
األربع األجزاء هي املجموعة النبهانية، مجع فيها ما ينوف عىل عرشين ألف بيت من الشعر يف مدح )  ٥(

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
الفتح الكبري كتاب يف ثالثة جملدات مجع فيه بني اجلامع الصغري والزيادة عليه وكالمها للحافظ   )٦(

 .السيوطي، و قد رتبها أحسن ترتيب عىل حسب حروف املعجم
كتبه وقد نافت عىل املئة ما بني نظم ونثر، و جلها يف احلديث الرشيف والسرية النبوية والصالة : أسفاره)  ٧(

 .ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول اهللا
 .٢٠اللمحة )  ٨(
 



٢٠٢ 

 :العلم
                                   ِ يف قلبهْنبعتُ أٌ عنيُفالعلم
   ُـؤادهـــــ له وفٌوبــــحمب ُوامليم

 ْهــــــه وتواضعـانظر إىل أخالق

                            ْ البرشُّ ربُهَّ حفٌوالالم لطف 
 ّْرَد صار مأوى للعلوم ومستقــق

 ْرــ لك الرس املصون املستتْيظهر
  

ً حقا متعةَّ بذاك الرسْتدرك ً  
 ن كانت لهـ ملٌقــــه طبـــواسم

                             ْترمي فؤادك باملالحة والعرب 
 ُرـقم للٌ منها انشقاقُصــخصائ

 :حممــود
وىل من املجد أعلم                                 ُ األُفميمه
ٌ حقا رمحةُواحلاء  يف قلبه                                        ً

  وميم ثاين االسم من حمبوبه
والدال من داعي اهلداية والتقى                                   

 من ترد نيل املراتب والعلوم                                      يا
 ورــذلك املذكور يف هذي السط

                                     ْ رس احلقيقة واخلربْدِرُ تْنَيا م 
                           ْرِــدَقتْقد خصها فيه احلكيم امل

    ّْرِوالواو من ود قديم مستق
                                         ْ من قد كان فيها ذا نظرَيا فوز

                                     ْ السريُ من له حسنَفالزم جمالس
ٌمورث  َّ   )١(ْرـــ الشجِتــــ سعن لهممُ

جملها تفيد ما للشيخ حممود من مكانة سامية ومنزلة عالية عند الشيخ والقصيدة بم
 .حممد أديب حفظه اهللا

اشتملت «نداء من وإىل حلب «ويتصل هبذا تلك القصيدة الطويلة التي عنواهنا  -* 
عىل مديح لبعض علامئها وأوليائها منهم أبو اهلدى الصيادي وعيسى البيانوين ونجله عز 

 :ا ونجله مصطفى الزرقا وآل رساج الدين منهاالدين وأمحد الزرق
 الرسول هبا                                ِ لوراثًروحي فداء

                                          ٍ وإصالح ومعرفةٍ علمُبحور
                                     ُ والكتبُ األنباءِبذكرهم سارت 

                                                 ُوكم هبم تنمحي البأساء والكرب
                                                

 .٤٤ وكتاب العامل الشهيد  ١٦املقالة )  ١(
 



٢٠٣ 

 األكارم جا                               ِأبو اهلدى ابنها من نسل
ه                                       مسالَك يفٌ العلوم وبدرُشمس

 يا أميل                                    ِ العلم والعرفانَيا دوحة
 منك يا سيدي                               ٍ إيل بعطفْوانظر

هم                                           ُ منهجَّعيسى البيانوين عز
زرقا يف الرشع مرجعهم                             وأمحد ال
 يف حرم                                          ِ الفقه والقانونُمدرس

                                 ٍ عىل خلقْ الدين همُأما رساج
                                             ْتَنحُالسيام عبد اهللا من م

َّ عنه كتبا له يف العلم سطْلَس رها                                         ً
دوا                                 َ بَ كالشموسٍيا فرحتي يف غوان

وا                                           َشَ كالزهور مٍداتِ لَّرأيتهن
             ٍ يف حسن ويف خفرَ الطرفُأمتع

                       ٌةــــ غانيِســـدامت لنا يف ليايل األن

                                                      ُ ريبً طلعتها دوما فالُوشمس
ُمن كان بحرا وعنه العلم ي                                                         ُتتبْكً

                                                    ُإين إىل بابكم بالفخر أنتسب
                                                      ُلوك أبً قبوال فأنتم يف السْوامنح
                                                       ُبَبَ سُ علم وإرشاد همِلعقد
                                ُ واألدبُه املصطفى األخالقُونجل

                   ُبَكتسُ منه تٌ علومَويف دمشق
                                      ُ اجلهل لألعداء هم حربِيف ظلمة

                                          ُ واألخالق والرتبُله املكارم
                                      ُبَ مرتقُ وفيها النفعُفيها السلوك

  ُوالرشب ُديف حمفل األنس حني الوج
                                       ُبُ ولآلهات هم رسٍّيف حسن دل
ُعيل أفوز                                           ُ هبيفاء وأنقلبّ
  )١(ُـبَا حلـ باهلنْتـــودمتم ما دام

 : ـ العتاب والشكوى واحلنني٣
 وعواطف ، وقلب مدنف،س مرهف ألن الشيخ ذو إحسا،وقد أجاد فيهام أي إجادة

 : من ذلك القصيدة التي صدرها بقوله، ومشاعر حانية،سامية
ًوقلت معاتبا أحد اإلخوان حينام انقطع عني مدة زاد شوقي إليه وقد عاهدين عهدا « ً

 :»ًموثقا بالكتابة بأن ال يطيل الغياب
  إىل متى هذا اجلفا

   فارفق إنه يا خل
فى                                     َ صربي قد عُّيا خل 

  أضحى الفؤاد عىل شفا
                                                 

 .٢١اللمحة )  ١(



٢٠٤ 

قلبي عىل غصن اهلوى        
  بني األفانني التي

   يفَيردد األحزان
  بنظرة من صاحبي

 كادت تنمحي                                         ُّيا خل
  ًوعقيل دوما يف اضطرا
  أهكذا حق األخوة

   الذيُأهكذا العهد
                                          يـأقرأه يف تلك الور

ًقسام بربك إنه                                              
                                      ٌلـــــــئي قاــــ نظمُختامو

  يشدو أناشيد الصفا
  يف حيكم قد رفرفا

سعفا                                                          ُتغريده كي ي
   يغدو هبا مترشفا

   قلبي باجلفاُرسوم
  دائم واملصطفى ٍب
ا                                             ـــــودة والصفــــــوامل

  اــــي يا منصفـــعاهدتن
   عارفاْقة يا فتى كنـ

قد صار قلبي صفصفا        
  )١(اـــن ذا وفــــً وافيا كْنُك

 »شكوى املحب ألهل القرب«ومن ذلك القصيدة التي عنوهنا بـ  -* 
                                      ُبَّ عىل أعتابكم يتقلٌعبد

ُأضحى حزينا للفراق وبعد                                 ُهً
                                               ٌهَّمن فرط الغرام مول ُالقلب
 أضحى كاخليال إذا انمحى                       ُواجلسم

  ٍ بنظرةِّإن مل متنوا للمحب
 ـمُ تعاىل ذكركْنـــَا مـــيا ساديت ي

                            ُيا ساديت و به اخلطايا تلعب 
                              ُ الغضا يتقلبعنكم عىل مجر

                             ُبِعتُلعواذل مل أضحى ُوالعقل
ُ حقا ماؤها قد ينضبُوالعني ً  

                                  ُبَعطُ بقيده قد يُكاد الفؤاد
  )٢(ُبــــ طيـٌ ثم وصلٍجودوا بعفو

ًشوق إىل األحبة يعزف أيضا هذه املقطوعة قائال وال،وعىل وتر الشكوى واحلنني َ: 
 »شكواي من طول الفراق« :وقلت

                                                 
 .١٤اللمحة )  ١(
 .١٦اللمحة )  ٢(



٢٠٥ 

  ْباهللا يا حادي النياق
                                                   ًةـــــا أحبـــــــر لنــــواذك

اديت                                          ـــــــــ سْغـــــــــباهللا بل
 هبم                                              ْ يا منًادةـــــيا س

  ي بقربكمـــــــوا علـــــــمن
  اديتـــــا يا ســــــًرفقا بن

   ْةــــ هاطلُوعــــذي الدمـــه
    ْةــــول ذاهلــــذي العقـــــه
 ّل علنـا ـــــــــودوا بوصـــــج

  ْاقزن واشتيــــــ بحْدندن 
  ْدى املآقُم هتــــــمن أجله

                                           ْ التالقَم يومـــــــ هلْوقل
ْا يف املحاقــــــغدوت حق ً                                     

ْا بالوفاقــــعطفوودوا ـــــــج ً  
                           ْى هذا الفراقـــــــــإىل مت

                                      ْوب يف احرتاقــــــهذي القل
ْا يف اشتياقــــــوالروح دوم ً  

 )١(ْاقـــــــنحظى بكم يوم املس
 القديمة ما كتبته يف األيام رورأيت يف أطراف بعض الدفات« :ومن هذا القبيل قوله

  :الغابرة
  ُ فاشتاقت لك الدارُأم غرد الطري   ُار أم شاقتك أقدُ الشوقَأهاجك

  ُ وضاءت فيك أنوارُمنك العيون   ْ احلي فاهنملتُهيلُأم مر فيك أ
  فام لقلبك هيفو كلام ساروا    قد رضمت هباً ناراَإين أرى الوجد

  )٢( ُ إن احلب أطوارَ رامةُسامء   ْ كلام برقتًفيا فؤادي صربا

ملا حوت من معاين االشتياق «دندنة مشتاق «ّق سامها وثمة قطعة متور باحلنني والشو
 ، ورسها يف رموزها الدالة عىل مقام هؤالء األحباب، وهي موارة باحلنني إليهم،إىل األحباب

 وحصل ، ورتعت يف رحاهبم، فهال طارت الروح إليهم،وآثارهم كبانة واللوى وذي طوى
 )٣( دندنة مشتاق: قال،الوصل والوصال

                                                
 .١٣اللمحة )  ١(
 .١٦اللمحة )  ٢(
ّمن دندن النحل، إذا طن وصوت، ودندن فالن: الدندنة)  ٣( ُتكلم بصوت خفي يسمع وال يفهم: ّ ُْ.= 
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  ُذه اآلثار هُاهللا أكرب
   يف الكائنات زواهرْوتألألت

  ٍجسْرَوحدائق من ياسمني ون
   تزدهيُ تصدح واخلامئلُوالطري

 ون بالبل وزواهـر ـــوعىل الغص

  ُنا األنوارَ كونْتَّ فعمْطلعت 
  ُ األرسارُبضيائها تتنعم
  ُ أرجيها املعطارَحييي النفوس

َباحلسن تيها والزهو فخ   ُارً
 ُــزارَع عنادل وهــوشجى اجلمي

 

 يف أحلانه حلن الصبا                                ُّالكل
                                 ٍ يف طرب وسكر دائمُّالكل
                                                     احر ورس سٍ يف فرحُّالكل

 واللوى                        َهام الفؤاد بذكر بانة
   ونار يف فؤاد مغرمٌورــن

 أنت وعدتني يف حبهم                               ُيا قلب
 لقرهبم ووصاهلم                               ُأين احلنني

ًا                            ع طـر نحو احلمى متسارُيا قلب
ً ذليال باكيا                ْ فقفَفإذا وصلت ً

يا ويف                                 حت بقربكم ُبووقل القل
  جودوا بوصل فالوصال رجاؤنا

 أوصلني إليك فإنه                                       ِّ يا رب
نفيس وذنبي واهلوى هو ثالث                                  

له                                    من رجاك لوصَارحم قطيعة
ًمتوسال باهلاشمي حممد                                  

ه السيام                                        ــــه وصحبــــــوبآل

                                     ُ يف تغريده أوتارُّوالكل 
      ُارَّ والصدُادَّفتاميل الور
                                                  تذكار فشأنه اسُّوكذا املحب

                                   ُوبذي طوى ترتنح األنوار
  ور يف املحبة نارـًا لنــــعجب
                                 ُ الغرام وهذه اآلثارَأين
                                 ُ وشط عنها مزارُ الديارِنأت

ُواقصد رحابا باخلشوع ت                                  ُنارً
                                  ُ األعذارَقبلُ لتَبد اخلضوعاو

                                   ُهجرانكم يتهيج اإلعصار
  ُ التواصل تلتقي األبراروعىل

  ُ اإلغرارُ شأنهْنَقد عاقني م
ُيا واصال يا منعام ستار ً ً                                     

  ُ سؤيل والقطيعة نارُفالوصل
                                   ُرس الوجود معينه الفوار

  ُه الكرارُه فاروقُصديق

                                                 
الرجل نغمة وال تفهم ما يقول، واملراد هنا تعبري عام خيتلج بالقلب وذلك أمر أن يسمع من : الدندنةو=

 .خفي
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ه                               ُ وفضلُ الشهيدُوكذاك عثامن
 إدريس اإلمام الشافعي    ُوكذا ابن

 كأنه                                          ِلكنه حلو املذاق
ه                                    ُ هديِ الربيةُوكذاك نعامن

وبأمحد وباملك يا ربنا                                      
                  ْنَوبسيدي ومالذي النبهاين م

 عاشق                                    ٍروحي فداه من إمام
 عىل النبي وآله                                 ِّيا رب صل

 ٍن مشتاق وما شاد شداــــما ح

    ُ واألخيارُ األبرارُوالعرتة
                                  ُ موجه زخارٍ علمُهو بحر

                                     ُ معطارٌ نقي خالصٌدْهَش
                           ُ الضحى وضياؤها النوارُشمس

ُّأرجو فتوحا كل                             ُه أرسارً
                                  ُ السيارُ هديهَ احلقيقةَكشف
                                   ُ شعارُ البديعُ والنثرَالنظم

                                ُما ضاء نجم أوأفاق هزار
                               )١(ُارـــذه اآلثـــــــاهللا أكرب ه

 وما أرق تقديمه هلذه القصيدة التي محلت من الرموز ، شوقه إىل حلبَوما أمجل
 وال عجب فهي أثر وارد ، وليس لنا إال ظاهر املعاين واملباين،واملعاين ماال ندركه إال باألماين

 وأسجلها كلها ملا ، ينبو عن ورد عذب صاف ال يدركه إال أهل املوارد واملكاشفات،غيبي
 :يها من عجائب وبدائعف

 »نداء من وإىل حلب«
ً فلبيت النداء مرسعا قبل ، فجأة عن طريق وارد غيبي إىل زيارة حلب يف أمرُعيتُد
 وعىل إثر ذلك انطلق الفكر من ، وبعد يومني عدت ثانية، ورجعت مساء من يومي،الظهر
 بأوجه تزري ،هار وثيبات أط، فإذا رسب من فتيات أبكار، ورشد، وتفلت من قيوده،إساره
 وأرق من شعاع البدر عىل البحرية الصافية ، وأجسام ألطف من الياسمني الغض،باألقامر

ُّ ثيابا نسجتها أكفَ لبسن، غرامَليلة  ،ِ وزهر الدراق الفاتن،ِ من زهر املشمش اهلفهاف، الربيعً
 ، من أماهتنَ تفلتن، من عمر احلبُ وأقرص، من شعور املحبُّ أرق، الياسمني الفواحِوزهر

                                                 
 .٢١اللمحة )  ١(
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 . بني الزهور والرياض بكل زهو وافتخارُ كام يرسح الشادنَ ورسحن، األفكارِبنات
                       ُ قد اشتاقت لكم حلبُنادى احلبيب

                        ُأما لكم يف مغاين روضها رغب
 يف احلسن مائسة                          )غادة(أما لكم 
  ًذت منكم هلا أمالقد اخت

أما لكم يف سنا الشهباء من رحم                            
 عند معرتك                                 ٌ فحولٌ كرامٌقوم

هم                   ُ اخلري رائدُبيض الصحائف فعل
خريدة القرص ال أنفك أذكرها                            

ي يف حماسنها                          كأنام الشمس جتر
 هي النعمى بأمجعها                            ُهي اهلناء

  علمت ورحت كاخلودة اخلفراء إذ
   لوراث الرسول هباٌروحي فداء

                              ٍ ومعرفةٍ وإصالحٍ علمُبحور
 بجدهتا                ُابنبل أبو اهلدى ابنها 

 يف مسالكه                            ٌ العلوم وبدرُشمس
 العلم والعرفان يا أميل                         َيا دوحة

  وانظر إيل بعطف منك يا سيدي
                             ُمنهجهمعيسى البيانوين عز 

 مرجعهم                  الرشعوأمحد الزرقا يف 
 الفقه والقانون يف حرم                            ٌمدرس

                                 عىل خلق ْ رساج الدين همأما
                                  ْتَنحُالسيام عبد اهللا من م

  ُربَ فيها وال أٌرَأما لكم وط 
                             ُبُأما لكم يف رباها سادة نج

                    ُ الطرف فيها الوجد يضطربُمقصورة
ٍيف مل شعث                             ُ به األعداء تصطحبّ

                         ُيف سيف دولة محدان لكم نسب
ُّشم األنوف مواض كل                             ُبُهُهم شّ

ُال يعرفون أثاما كلهم س                                   ُبُحً
                          ُالسحر يف اإلفتان واحلببكأهنا 

ُدوما وللحور يف اجلنات تنتسب ً                            
َ منها رضابا كله رضُقد ذقت َ                              ُبً

    ُ هزها الطربٌ قريبَن الوصالأ
                           ُ والكتبُ األنباءِبذكرهم سارت

                                ُبَروكم هبم تنمحي البأساء والُك
                             ُال ريبفً طلعتها دوما ُوشمس

ُمن كان بحرا وعنه العلم ي                                ُبَتَتكً
                                   ُنتسبَإين إىل بابكم بالفخر أ

َ قبوال فأنتم يف السلوك أْنحوام   ُبً
                               ُ هم سببٍرشادإ وٍلعقد علم

                                ُ واألدبُونجله املصطفى األخالق
                                        ُ منه تكتسبٌويف دمشق علوم

         ُيف ظلمة اجلهل لألعداء هم حرب
                             ُ واألخالق والرتبُله املكارم
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  ً عنه كتبا له يف العلم سطرهاْسل
وا         َدَيا فرحتي يف غوان كالشموس ب

وا                              َشَ كالزهور مٍاتَِدرأيتهن ل
 ويف خفر                            ٍنـ يف حسَرفــــ الطُأمتع

  ُبَ وفيها النفع مرتقُا السلوكفيه
   ُوالرشب ُنس حني الوجدُ األِيف حمفل
ُ ولآلهات هم رسٍّ دلِيف حسن                         ُبُ

                   ُبـــــاء وأنقلـــــ هبيفُوزـــ أفِّعيل
  )١ (ُــبَودمتم ما دامت باهلنا حل                                                                           ٌـةـ غانيـِســــدامت لنا يف ليايل األن

اله حول  من ذلك ما ق، ـ نصائح وإرشادات عامة تتضمنها املقطوعات الشعرية٤
د بني يف هذه القطعة الشعرية ما كان ـ وق،يـع اإلسالمـى املجتمـره علـالعلم وفضله وأث

ادة األمم ــوا ســد كانـ لق،ن تقدم وازدهار بسبب رقيهم العلميـون مـــعليه املسلم
  التي مكنتهم فيام بعد ليكونوا أصحاب املخرتعات،وأمدوا أوربة بالعلوم التجريبية والفكرية

                                                
  .٢٢اللمحة )  ١(

 .مجع ملن ال يعقل وهو األفصح من أمهات التي ملن يعقل:  ـ أمات١
 .ًواملتاميلة، واملتثنية لينا: الفتاة الناعمة امللمس:  ـ الغادة٢
 .البكر احليية الناعمة الساكنةالفتاة :  ـ اخلريدة٣
 .الطل، الندى:  ـ احلبب٤
 .العسل األبيض: الريق، الرضب:  ـ الرضاب٥
 .شديدة احلياء: الفتاة الشابة حسنة اخللق، واخلفراء:  ـ اخلودة٦
َ ـ حرب٧  .وقت الرشاب: ويل وهالك، الرشب: َ
 .الدالل وحسن اهليئة والشامئل: طريق ومسلك، الدل: ّ ـ الرسب٨
ًت املرأة عىل زوجها دال ودالالل ود   ـ٩  .جترأت عليه يف تكرس ومالحة، كأهنا ختالفه وما هبا من خالف: ً

 .وهي الرتب بالكرس وهو املامثل يف السن واملراد بسن واحدة: مجع لدة:  ـ لدات١٠
 .وهي املرأة الغنية بحسنها ومجاهلا عن الزينة: مجع غانية:  ـ غوان١١              
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 : قال، فليت املسلمني يعودون إىل ما كانوا عليه، والتكنولوجيا احلديثة
 :العلم وأثره

  ٌ مفخرةَ بأن العلمَّخيُاعلم أ
  ً درسه أبداْ عليه والزمْفاحرص

  ُهَ يف اآليات رفعتَ أعلناهللاُ
   قد ملؤواُىل والكونُبالعلم ساد األ

  ٍ مصطلحِ علمُ أصولٌ وأخالقٌفقه
  ٌ وهندسةٌيح ترشُ كيمياءُفيزياء
  ْ أن العلوم أتتْ علمتٌأوربة

َمن مدن الغرب َ من شع الضياء؟ّ   ؟ بهّ
 ُون همــــــ املسلم،ْمــــون نعــــاملسلم

   ِ ذخر ليوم الكرب والندمُوخري 
  ِ الفضل واحلكمِترقى مراقي أهل

  »ِنون والقلم« فاقرأ ِيف حمكم الذكر
  ِ القيمِ وافرٍ رشيفٍبكل علم

  ِاري اخللق والنسم بِ توحيدُتفسري
  ِ وكل صنوف العلم واحلكمٌّطب

  ِ واحلرمَمن فيض أندلس بغداد
  ِ الدنيا واهلدي يف األممَمَّمن عل

 )١(ِمـــــ باألعامل والكلـَقد مدنوا الغرب
 فيقدم ، يتابع نصحه ألحبابه وطالبه،ومع حثه عىل طلب العلم يف مقطوعته السابقة

 يدرك قيمتها اآلباء يف هذا الزمن الذي انحرف ،راقية نفيسةهلم نصائح غالية عزيزة  ومواعظ 
ّ وبات اآلباء يف حرسة وهم  وغم ملا آل إليه حال أوالدهم،فيه الشباب » نصيحـة« عنوهنا بـ ،ّ

 :قال
      اقرأُبـــــــا الصاحـــــــأهي

ْجيدا هذي السطور ً    
    ا كيـــــــــ ما فيهْزمـــــوالت

    ْورحتظى بخري ورس
    رـــًا عبــــــــا حقــــــــإهن
    ًامــــــــــًدا دائــــن جمــــــــك

                                                
 .١٣اللمحة )  ١(
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     ْ فعل الكسولْواجتنب
     يفَرــــــــذر التقصيـــــواح

                                             ْاخلمولوأمر الدراسة 
    ْرــــــاد مستمـــــــــباجته
     متصفاْل اخللق كنبجمي
     بديوان الرجال الرشفاْتكتب
    ً اجلميل خلقاُ الصدقَحسبك
     ً اخللق حقا وكفىَعمِهو ن

     الق البرشـــــر أخــــــخي
     والتزمْولداعي اهللا سارع

   الرصاط املستقيم واغتنم                       َهنج
     تسعد هباًإن كنت ترجو رمحة

     تنل مراتب العال ثم النعم
                                   وترتفع عىل الرسر
                                    ْيا خلييل استمع نصحي وكن

َمن رجال يسمعوا قوال ح     ْنَسً
     اخللق متقَإن خري

     يات وفطنذو سجايا عال
                                  كنز خري مدخر
    احذر أخالء الزمان دائام
    ًوابتعد عنهم دواما رسمدا

َهم كحرباء دواما ظ     هرواً
   ّبطنوا سم األفاعي غالبا                                 أو
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     ًهم حقيقا كالرشر
    هم كالذئاب الضاريات خدعة
    أو كابن آوى شيمة ال مرية

     الزمان والدهورَفاحذرمهوا طول
   ًتلق دواما رفعة ومتعة                               

     ً حقا عربإهنا
    فبادكار وانفراد وسكوت
    ًمالزم دائام حتى املامت

    ً حقا يا فتىَإن سمعت النصح
     تلقى رفيع الدرجات العاليات
     وتغتنم أزكى السري
    وصالة ريب والسالم األطيب
    عىل احلبيب املصطفى تاج العرب

    اتــــكنز احلقائق والرفيع الدرج
     )١(بـــــه املنتخـأمحد املختار ط

     هو أهبى من قمر
يقة التي  والعبارات الرش، وهو فن يعتمد عىل الكلامت اخلفيفة: ـ األناشيد املدرسية٥

  : قال،أمجل األلفاظ األنيقةمع  ،تتناغم مع املوسيقى
 :ًوقلت أبياتا علمتها لألطفال الصغار يف املدرسة املحمدية الستنزال املطر«

  هتفنا باسم بارينا
  ْ رباه باملطرْفجد

  ييناُ منه حيٍلغيث 
فقد جئناك داعينا                 

                                                
 .١٥اللمحة )  ١(
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  فيا رباه يا ريب
  ِ ذا الكربِّ ربْجِّرَفو

  إهلي بحق أسامئك
 نعامئك          َفضلأغثنا 

 بسيد األنس              إهلي
بحق العرش والكريس         
فبالفاروق والصديق        

 رباه هذا الضيق            ْأزح
  إهلي بحق عثامن
  بأهل البيت نبهاين

 أطفال             ُإهلي نحن
أغثنا أنت مفضال             

 األهنار             ِإهلي غاضت
  ْأغثنا فضلك املدرار

  َي قد أتيناكإهل
 اكـــــا نعمـــــفال متنعن

              ِبحق النور والصحب
 لتحيينا                          ٍبأمطار

بحق عظيم عليائك                   
لتحيي زرع أرضينا           

        ِحممد أهبى من شمس
  تقبلنا بام فينا

بأهل الكشف والتحقيق        
 اجلود تروينا         ِحبُبس

 الشان            ِعيل صاحب
أغثنا فضلك اكفينا             

  وقد ضاقت بنا احلال
إله العرش بارينا                  

 واآلبار             ُوجف النبع
بنور النور هادينا                   

 قد دعوناك        ٍبصدق
                                                                               )١(اـــــبحقك أنت آمينـ

  : ـ أغراض متنوعة٦
 ، األمر الذي يدل عىل براعة الشيخ،ضمنها تشطريات وختميسات ألبيات شعرية

  :وقدرته الشعرية وهي
                                                 

ً،  وما زلت أذكر هذه األنشودة حني كنت طالبا يف املدرسة املذكورة، رحم اهللا هاتيك ١٩اللمحة )  ١(
 :املدارس واملنازل، ورحم اهللا الشاعر

  ومن عادة املحزون أن يتذكرا    لذي اهلوىُتذكرت والذكرى هتيج
 



٢١٤ 

 :ريه بيتني حلسان بن ثابت ريض اهللا عنه من قصيدته اهلمزية املشهورة قالأ ـ تشط
 :ًقلت مشطرا بيتني لسيدنا حسان بن ثابت ريض اهللا عنه«

  قرأنـا يف الضحى ولسوف يعطي
  ً اهللا فوق العقل حقاُعطاء

   اهللا ترىضَوحاشا يا رسول
 اـــفلن ترىض ولن ترىض وحاشــ

   ما يشاءَ العرش أمحدُإله 
  ُ قلوبنا ذاك العطاءَّفرس
   بالنريان باؤواِّ احلبُوأهل
  )١(ُساءُ أو يُذبـــا من يعـــــوفين

 :ًب ـ تشطريه أيضا بيتني يف التقى والزهد يف الدنيا قال
 :ًوقلت مشطرا هذين البيتني«

  ً مجيعااـــــاترك الدني
  ًوى مزاداـــ التقِواجعل
  ً قليالَ البابِواقرع

 ًالــــــ طويي وابكْوانتحب

  ْ لرتبحَوكذا السوء 
  ْإن تقوى اهللا أرجح
ْبالدعا صدقا لتنجح ً  

  )٢(ْحــــَفتُل الباب يـــفلع
  :ًجـ ـ ختميسه بيتا فيه مناجاة وشوق وحمبة قال

ًوقلت خممسا بيتا« ً ّ: 
  منيَّ نورك يف األكوان تيُونرش   منيَّموالي ذكرك يف األسحار هي

  )٣( املحبة يا موالي أسكرينُذكر   رقني فيك وكاد الشوق حيُفهمت

  ًوهل رأيت حمبا غري سكران

                                                
 .١٧اللمحة )  ١(
 .١٧اللمحة )  ٢(
 .١٧اللمحة )  ٣(
 



٢١٥ 

  ونثرهالسامت الفنية ألشعار الشيخ
ًومع رقي هذا الشعر مبنى - وفقه اهللا ورعاه  -  هذا ما عثرنا عليه من شعر الشيخ ّ

ًومعنى وصورة وخياال وموسيقى  نرى الشيخ يتواضع ويقول بعد انتهائه من هذه ،ً
 وهو حماولة شعرية معربة ، ألنه جمرد كالم مصفف،ًهذا ما قلته مما يسمى شعرا« :القصائد

 وقد ، واملحاولة قد يصيب صاحبها وقد حيالفه الصواب،عن شعور رجل يف مرحلة معينة
ً وإنام قلت كالما عربت به عام جيول ، وأنا من هذا الصنف،يتعثر فريتج عليه وال يبلغ املراد

ثم يقرر بأن هذه القصائد قاهلا يف أواخر اخلمسينيات من « ،عقيل وينقدح يف ،يف خاطري
  .)١(القرن املايض

واحلق الذي أحسبه أن شعر الشيخ يعد من الشعر الراقي الدال عىل ملكة شعرية عند 
 ففي ، وألبس أشعاره حلة عربية قشيبة، وراعى بحوره،ّ فها هو قد نوع أغراضه،الشيخ

 ويف حنينه ، ويف تقريظه للكتب التي قرأها جدارة،ة مهارةتشطريه وختميسه ألبيات شعري
 وللعلامء ،ملسو هيلع هللا ىلص ويف مدحه للرسول ، ويف نصائحه وإرشاداته منارة،وشكواه وعتابه مرارة

ّ حلق ، ورقي يف الوجد والشوق واحلب والوله يصل إىل الندارة،األولياء صدق يف العبارة
 :بخياله حني مدح الشيخ يوسف النبهاين بقوله

ُوالقلب دوما يف اضطراب م   ي النجوم بنورها تتألقهذ   ُقَلْقً
 ثم انطوى إىل قلبه املضطرب القلق فكأنه هبذا االنتقال ،فصعد إىل النجوم يف عليائها

من النجوم إىل القلب شهاب ساطع ترك علياءه والتفت إىل ما يعانيه قلبه من حب وشوق إىل 
ه اللمحة اجلميلة مظاهر هذا القلب املضطرب فأبرزها  وأتبع هذ،تلك النجوم الزاهرة اجلذابة

 ،يف تلك الدموع احلارة الدامية اهلاطلة الغزيرة التي حفرت أخاديد عىل اخلدود ألمل الفراق
                                                

 .١٣اللمحة )  ١(



٢١٦ 

 وراح يطوف بخياله عىل ،ّ الذي عم هديه الرباياملسو هيلع هللا ىلص واهليام باحلبيب املصطفى ،وشدة الوجد
خرى ليحلق إىل تلك النجوم لريى الشيخ  ثم رجع مرة أ، حمب طه»يوسف«مزايا الشيخ 

  : وذلك حني قال يف هناية املقطوعة،هناك يف عليائه بكتاباته وتآليفه املباركة
  ًالزم نجوما بالضيا تتـــــألق    خري الربية أمحـــــدًيا عاشقا

  هي للذي يف ذي السطـور حمقق   أعني هبا خري التآليـــــف التي
 ندرك ذلك من قصيدته ،ّ وصاف مبدع ورسام مفنـّن،ا اخليالوالشيخ إىل جانب هذ

 ،فقد شبه أحبابه فيها بغادة حسناء مائسة مقصورة الطرف«نداء من وإىل حلب «املعنونة بـ 
 فبعد أن ، وهي اهلناء والنعامء عىل كل حال،كأهنا الشمس يل هي كاحلور العني رضاهبا الشهد

 إهنا خودة خفراء قد :ع ملسته األخرية عليها حني قال وض،رسم هذه الصورة اجلذابة الرائعة
هزها «شعرت بقرب الوصال فلم تتاملك من فرحتها هبذا اللقاء نفسها فراحت وقد 

ً ولو تأملنا األبيات التي وردت فيها هذه األوصاف لرأينا شعرا يأخذ بمجامع ،»الطرب
 ،وحية تتناسب مع املشهد واأللفاظ م، فالصور بديعة،القلوب وترتاح له النفوس وتسعد

والرتاكيب مؤثرة تتناغم مع املوسيقى العذبة التي حلنها الشيخ باختياره قافية الباء املتفقة مع 
 واحلب هو الذي دفع بالشيخ إىل اإلرساع يف تقديم هذه الصورة »احلب« و،هناية لفظي حلب

ثم انظر إىل وصف الشيخ  ،الشعرية التي امتزج فيها اخليال مع العاطفة واملوسيقى واجلامل
 لرتى كيف ترقى برسد أوصافها إىل أن وصل إىل ،حني سلط قدرته التعبريية إىل تلك الغادة

  :القول
ُّابا كلَضِ منها رُقد ذقت   عمى بأمجعهاُّ هي النُهي اهلناء َه رضً   ُبَ

  ؟فامذا بقي بعد أن صارت هي اهلناء وهي النعامء
البيت فأورد األوصاف احلسية اجلميلة واملعنوية لقد تدرج الشيخ قبل ذكره هذا 

 فلله در الشيخ عىل قدرته يف . هي اهلناء والنعامء:بقولهً مجيعا الراقية ثم التقت هذه األوصاف



٢١٧ 

 فكأن اهلناء يف هناية األمر هو إكليل يضعه عىل أوصافها احلسنة ،الوصول إىل قمة املعنى
  . وسجاياها الرفيعة،البديعة

 وذلك يف قصيدته امليمية التي ملسو هيلع هللا ىلصالشيخ يف الوصف يف مدحه للرسول وتربز دقة 
 »يا سيد الرسل«عنوهنا 

 :وأوهلا
  ِ عظيم فائق العظمٍيف يوم حرش   سنديْ اهللا كنَيا سيدي يا رسول

ًففي هذا البيت نلحظ تسلسال معنويا يتجىل يف مناداته للرسول أوال ليكون له سندا  ً ً ً
 فأجاد الشيخ يف هذا التسلسل ،ً باملصاعب ثالثا امليلءرش العظيم وذلك يف يوم احل،ًثانيا

 وكل ذلك حصل يف بيت ،ً وكأن الصورة أمام القارئ واضحة جلية متاما،املعنوي املنطقي
 والشفاعة ، الذي يطلب شفاعتهملسو هيلع هللا ىلص ثم يتقدم الشيخ ليقدم شخصية الرسول ،شعري واحد

 ووسع وصفه ليذكر شامئل ، األبيات التالية فذكر ذلك كله يف،تتطلب الكرم واجلود والفضل
  :إىل أن وصل إىل القول - ملسو هيلع هللا ىلص -  هذا الشفيع

  ِمَدَ الدنيا من العِلوالك مل خترج    الكون أمجعهُ ضياءُأنت الضياء
 وإىل أجىل صورة ،ففي هذا البيت نشعر أن الشيخ حفظه اهللا وصل بنا إىل قمة املعنى

 هو ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول ،ًلفرعية التي قدمها ابتداء يف األبيات السابقةأرادها يف هناية الصور اجلزئية ا
 ولفضله ، وهو املرشد املنري هلذا الكون أمجعه،الضياء الذي ينري السبيل يف دياجري الظلامت

 لتحيا هبذا الضياء وترشد بذلك ، وهديه وترشيعه خرجت الدنيا من العدم، ومكانتهملسو هيلع هللا ىلص
ًتجأ إليه الشيخ يف أول بيت قاله طالبا منه  الذي الملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو الرسول  - ملسو هيلع هللا ىلص-النور 

 وما أعذب هذا ، فام أمجل هذا الربط بني أبيات املقطوعة،الشفاعة يوم ال ظل إال ظل اهللا تعاىل
 تلك التي ذكرها ملسو هيلع هللا ىلص وما أنبل هذه املعاين النفيسة يف شخصية الرسول ،الرتادف يف الصور



٢١٨ 

 . وأعذب موسيقى، وبأحسن سبك، بأبلغ عبارة،الشيخ
 ،يستخدم ذخريته اللغوية وفق املوضوع الذي يتحدث عنه -  حفظه اهللا  - والشيخ

 ،ً ليخرج البيت الشعري مزدانا بكل مجيل،ويضيف إىل ذلك ما اختزنه من علم املعاين والبيان
فالشكوى يف قصائده التي ذكرناها تستلزم اجلمل اإلنشائية ملا فيها من قدرة عىل تصور 

شكواي «اطفة التي تومئ إىل إحساس الشاعر ففي مقطوعته املعنونة بـ  وإبراز الع،الشكوى
  :نلحظ القسم والنداء وأفعال األمر قال«من طول الفراق 

  ْاقـباهللا يا حادي الني
   لنا أحبةْواذكر

   ساديتْباهللا بلغ
  يا سادة يا من هبم

ربكم                                          ـــــوا عيل بقـــّمن

 ْاقـــدندن بحزن واشتي 
 آقــمن أجلهم هتدى امل

 القــــالت وقل هلم يوم 
 اقــًغدوت حقا يف املح

 ًوجودوا عطفا بالوفــاق 
 وال ينسى ،ًفأضفى هبذه الصياغة التعبريية جوا يتناسق مع الشكوى التي يريدها

ْ فلجأ إىل قافية القاف لتعطي اجلرس ،سيقى عىل إشاعة جو الشكوىحفظه اهللا تأثري املو
 ليدل بذلك عىل ، وكم أبدع حني اختار األلف اللينة قبلها،املوسيقي املناسب ألمل الفراق

 وحصول اللقاء ، فكأن القاف بعدها إيذان بنهاية البعد،مدى البعد والنأي الذي يعانيه
  .املأمول

ً فرتى أيضا ، التي عاتب فيها أحد إخوانه النقطاعه عنهومثل ذلك صنع يف مقطوعته
 »إىل متى هذا اجلفا« : فهناك االستفهام يف قوله،وظفها أحسن توظيف اجلمل اإلنشائية حيث

  .»أهكذا العهد الذي«و «أهكذا حق األخوة «و
يا خل ««يا خل صربي قد عفا « : وذلك يف قوله،ًكام نرى النداء وأفعال األمر أيضا

  .»ًكن وافيا كن ذا وفا« »ً قسام بربك إنه«      »ت تنمحيكاد



٢١٩ 

  .)١(ّوهكذا نوع يف أسلوبه اإلنشائي ليعرب بذلك عن عتابه
 ،ًوهو ال ينسى أيضا اجلمل اخلربية اهلادئة الرتيبة التي تأيت طبق املوضوع الذي يريده

د فيها إال مجلة ال جت -  وهي ستة أبيات - ّففي مقطوعته التي قرظ هبا كتاب طب القلوب
  :واحدة إنشائية وهي قوله

  )٢(فهو الضياء وعني العلم واحلكم   ًفالزم قراءته تسعد به أبدا

 ففي النظم قد حيتاج ،ًوبدهي أن هذا املسلك اللغوي ال يستقيم دائام وال يطـّرد
 املتمكن من  وهلذا رأينا الشيخ وهو، ألن املعاين التي يريدها خمتلفة،الشاعر إىل تنويع مجله

 لتتناسب مع معانيه وعواطفه ،لغته يمزج يف بعض قصائده بني اجلمل اإلنشائية واخلربية
ذكرنا باالستفهام ثم بالنداء ثم بالنداء مرة ثانية  نراه بدأها كام«العتاب « ففي قصيدته ،املتغرية

  : وذلك كله يتضح من قوله،ثم بفعل األمر ثم بجملة خربية
   صربي قد عفـاُّيا خل   اإىل متى هذا اجلف

  أضحى الفؤاد عىل شفا    إنـهْ فارفقُّيا خل
 ، تأججت عاطفته،وقد اشتد به الشوق إىل رؤية صاحبه - رعاه اهللا - فكأين بالشيخ
 فتم بذلك االتزان ،ً مجال خربية حتى أثمرتتن وسك، وما إن هدأت،ًفأثمرت مجال إنشائية

  .ً ورونقاًاللغوي الذي أعطى األبيات مجاال
وكأن سكون عاطفته استمر فنراه يأيت بأربعة أبيات بعد ذلك ال نرى فيها مجلة 

 وأمجل ما فيها ، لكن لواعجه وحبه ثارت مرة ثانية فعادت اجلمل اإلنشائية مرة ثانية.إنشائية
  : يف البيت األخريقوله

                                                
 .ً أيضا لرتى مدى اعتامده عىل اجلمل اإلنشائية»نصيحة«وانظر قصيدته )  ١(
أفضل «فأكثره مجل خربية، وكذا تقريظه لكتاب  » جواهر البخاري«ًوانظر تقريظه أيضا لكتاب )  ٢(

 .»الصلوات



٢٢٠ 

  ًكن وافيا كن ذا وفا   وختام نظمي قائل
 ثم جعل ،طره األول مجلة خربية مجيلة متثل حالة وداع مكتئبةنلحظ أنه ضمنه يف شإذ 

 تعربان عن مدى ثوران عاطفة الشيخ جتاه صاحبه الذي وعده ،شطره الثاين مجلتني إنشائيتني
  . فلم يستطع الشيخ إال أن يأيت بجملتني ليؤكد عىل أن عاطفته متأججة مشبوبة،فأخلف

  .)١( املنيففلله دره عىل هذا النظم املعجب واملعنى
 ،ًوهذا التنوع بني اإلخبار واإلنشاء رافقه تنوع أيضا بني اجلمل االسمية والفعلية

ًويكفي أن نورد بيتا واحدا لنرى اجلامل التعبريي يف هذا التنوع ً يقول مشطرا بيتني لسيدنا ،ً ّ
   : منهام البيت،حسان بن ثابت ريض اهللا عنه

  وبنا ذاك العطاءّفرس قل   ًعطاء اهللا فوق العقل حقا
 ، هو مجلة يف جوهرها اسمية تفيد ثبوت هذا العطاءً»عطاء اهللا فوق العقل حقا« :فقوله

 ، وهذا احلق هو العطاء، فهذا العطاء هو احلق،ًوجاءت كلمة حقا لتؤكد هذا العطاء الكبري الكثري
الدالة «فرس قلوبنا « وما إن أثبت هذا العطاء وأكده راح يستخدم اجلملة الفعلية ،كالمها واحد

 ، ألن هذا العطاء الكبري من خصائصه أنه عطاء مستمر دائم ال ينتهي،عىل التجدد واالستمرار
 وبراعة ، ألننا هنا ننظر إىل حسن االستخدام،وال يقال إن الشطر الثاين ليس من صنع الشيخ

 . استعامهلا فأحسن صياغتها وأجاد، إذ عرف الشيخ مجال مواقع الكلامت واجلمل،الصنعة
 :»دندنة مشتاق«ومثل ذلك قوله يف قصيدته 

ُطلعت فعمت كوننا األنوار    هذه اآلثارُاهللا أكرب ّ  
 فهي ،فتلحظ ابتداءه بجملة اسمية لتقرير أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرب من كل كبري

ذي هدف  وأتبعها بجملتني فعليتني تناسبان املعنى ال،حقيقة ثابتة ناسبتها اجلملة االسمية

                                                
 .ً أيضامل لرتى هذا التامزج بني اجل»دندنة مشتاق«وانظر قصيدته )  ١(



٢٢١ 

 لذا استخدم حفظه اهللا اجلملتني ، فهذه اآلثار مستحدثة وكذلك انتشار األنوار،إليه
 ويف اختياره البحر ، فتم التناسب والتناغم بني اجلمل للوصول إىل املعنى العام،الفعليتني
ً متأل القطعة مجاال وانسيابا ، وقافية الراء بعد األلف اللينة موسيقى شجية ندية،الكامل ً

 :ّ لذا عرب عن ذلك بقوله يف البيت،ًرسوراو
  ُ فشأنه استذكارُّوكذا املحب   ٍ ساحرٍ ورسٍ يف فرحُّالكل

 وحال املحب مما ثبت حصوله واستغرق من الوله ،نعم إن هذا الفرح وهذا الرسور
 ولوال خوف اإلطالة ألتينا إىل كل بيت من هذه القصيدة نتلمس فيه ،فناسبته اجلمل االسمية

 .اضع اإلبداع واألصالة والصياغة الشعرية اجلميلةمو
ّوالشيخ كام ذكرت وأكدت مرارا ذواق وصاحب أذن موسيقية  ، وإحساس مرهف،ً

 ففي القصيدة نفسها نجد قافية الراء ،ُلذا نراه يعتني بالقافية التي تتفق مع املعنى وتوائمه
 املحب مستمر ال هيدأ فكأنه يتكرر  كام أن الشوق يف قلب، فالراء تفيد التكرار،وقبلها األلف

 ، واأللف قبلها تفيد ذلك البعد والنوى مما هييج العاطفة والشوق،ويتجدد وال يتوقف
ً هذه القصيدة يرى حرف الراء خاصة يتكرر كثريا ليشيع نغمة موسيقية  كلامتوالناظر يف

 . واضطرابه عند ذكر األحبة والشوق إليهم،مكررة تتطابق مع خلجات القلب
 وجمزوء ،)٢( واهلزج،)١( فاعتمد البحر البسيط،ّونوع الشيخ يف بحوره املوسيقية

                                                
 : كقوله)  ١(

  يف يوم حرش عظيم فائق العظم   يا سيدي يا رسول اهللا كن سندي
 

 :كقوله)  ٢(
  لغيـــــــث منه حييينـــــا   هتفنا باســـــم بارينـــــــــا

   
   

 



٢٢٢ 

 . وغري ذلك)٤( والكامل،)٣( والرمل،)٢(والوافر   ،)١(الكامل
 تناسقت فيها احلروف والكلامت ،ً وأنغاما مجيلة،مما أشاع يف قصائده موسيقى عذبة

رته عىل استعامل الشعر احلر،  وأضاف إىل ذلك كله، قد.واجلمل واحلركات والسكنات
 .الشبيه بالنثر، عىل النحو الذي رأيناه يف بعض مقطوعاته

وما دمنا نتحدث عن املوسيقى علينا أن نعرج عىل تلك األنشودة املدرسية التي تعد 
ًمهرجانا موسيقيا ممتعا ً  »مفاعيلن مفاعيلن« وألن بحر اهلزج بأوزانه ، ملا فيها من تنوع للقافية،ً

 : وهم يرددوهنا، مع حركة األطفال الصغار وأصواهتم الشجية النديةينسجم
  هتفنا باسم بارينا

إهلي نحن أطفال             
ال             ـــت مفضــــأغثنا أن

  لغيث منه حييينا 
  وقد ضاقت بنا احلال

ـا                                                   ــــرش بارينــــإله الع
ظها أوالدنا بدال من تلك األغاين  ًوما أحوجنا اآلن إىل مثل هذه األناشيد اجليدة نحفـّ
املرذولة التي أفسدت هواء السامء بدنسها ورجسها وروائحها الكرهية التي تأنف منها 

 .النفوس احلرة األبية

                                                
 : كقوله)  ١(

  ه هديــــــت ملطلبيـــــو ب   حبي ألمحـــــــد مذهبي
 

 :كقوله)  ٢(
  إله العرش أمحد ما يشــــاء   ا يف الضحى ولسوف يعطيقرأن

 

 : كقوله)  ٣(
  حينام الح هلا نور الشفــــاء   هذه األكوان شعت بالضيــاء

 

 :كقوله)  ٤(
  ًوالقلب دوما يف اضطراب مقلق    النجوم بنورها تتألـــقيهذ

 



٢٢٣ 

سنات البديعية لينقشها عىل أسلوبه فتظهر الصورة يف ًويلتفت الشيخ أيضا إىل املح
  :ففي قوله  ،غاية اجلامل
ُعجبا لنور يف املحبة نار    يف فؤاد مغـرمٌ ونارٌنور ً  

 . )١(ً كام تراه يف تكراره للفظة النور والنار أيضا،ًترى اجلناس ظاهرا بني النور والنار
   :ويف قوله

  ُت الديار وشط عنها مزارنأ   أين احلنني لقرهبم ووصاهلم
  . كام ترى اجلناس بني النأي والشط،ترى الطباق بني القرب والنأي

    :ومثله قوله
  فالوصل سؤيل والقطيعة نار   ارحم قطيعة من رجاك لوصله
 . وطابق بني الوصل والقطيعة،فجانس بني قطيعة األوىل والثانية

دم جذر لفظة الوصال والتواصل وذلك ًوتظهر براعة الشيخ أيضا يف دقته حني استخ
 :يف قوله

  وعىل التواصل تلتقي األبرار   جودوا بوصل فالوصال رجاؤنا
ويف شعره الذي خصه بالشكوى واحلنني نلحظ جلوءه إىل استخدام بعض األلفاظ 

 ويطلب منهم أن يمنوا عليه »يا ساديت« : فهو ينادهيم بقوله،التي تستوجب الرمحة والعطف
 .)٢( وجيودوا عليه بالعطف والكرم،بالقرب

بل يرصح رصاحة بأنه عبد عىل أعتاهبم والعبد بحاجة إىل العطاء وإىل اجلود وإىل 

                                                
 . نور املحبة واللقاء معد، لكنه نار الشوقهللا دره كيف مجع النور والنار يف قلب املغرم يف آن واح)  ١(
 .»شكواي من طول الفراق«انظر قصيدته )  ٢(
 



٢٢٤ 

   .)١(العفو وإىل الوصال
 ، ذلك التصغري الدال عىل احلنو والعطف،ومن مظاهر استخدامه اللغوي الرائع

 :»نصيحة«وذلك حني قال يف قصيدته 
  ِ ذخر ليوم الكرب والندمُوخري   ٌ مفخـرةَ بأن العلمَّخيُاعلم أ

 : وذلك يف قوله،ومن ذلك استخدامه نداء النكرة املقصودة
  ُ وهذه اآلثـــارُأين الغرام    أنت وعدتني يف حبهمُيا قلب

وما ذاك إال ألن الشيخ نفسه هو صاحب هذا الشوق لكنه حني يريد التعميم تراه 
  :)٢(ك كقولهيستخدم النكرة غري املقصودة وذل

َيا عاشقا خري ُالزم نجوما بالضيا تتألق    الربية أمحدً ً  
 وحيرص عىل ، فهو من جهة يؤكد عىل كثرهتم،ملسو هيلع هللا ىلصّفهو هنا يدعو أي عاشق للرسول 

 وقد ساعده يف ذلك الرتكيب ،أن يكون هذا العشق هو عشق خري الربية من جهة ثانية
 .ملسو هيلع هللا ىلصد اإلضايف ليتم حرص هذا العشق بخري الربية أمح

 من ذلك ،ًوإذا تطلب املعنى االقتباس من القرآن الكريم نجد الشيخ قادرا عىل ذلك
 :»العلم وأثره«قوله يف قصيدته 

  »نون والقلم« الذكر فاقرأ ِيف حمكم    يف اآليات رفعتهَ أعلناهللاُ
 :ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله يف مدح الرسول 

  ِن ذا كرمواستغفروا وجدوا الرمح   ولو جاؤوك إذ ظلموااهللا قال 
 ، وما أحر عاطفته، وما أرهف إحساسه، وما أرقى بيانه،فيا سعداه ما أعىل لغة الشيخ
                                                

 .»شكوى املحب ألهل القرب«انظر قصيدته )  ١(
 .»نجم التداين«من قصيدته )  ٢(



٢٢٥ 

 - كثر اهللا فوائده ونفع بعلومه -   وما أرسع تأثريه يف القلوب والعقول،وما أمجل موسيقاه
 :وسوف نقف عىل مزيد من قدرة الشيخ التعبريية حني نعرض لنثره فيام يأيت

 :ب ـ النثــــر
بلغته السهلة الواضحة الدالة عىل متكنه من علوم العربية  - رعاه اهللا -  ّمتيز الشيخ
 ، وطرقه البالغية، انعكس عىل أساليبه التعبريية،ّ فرتاثه اللغوي ثر معطاء،أصوهلا وفروعها

ً ترى الشيخ أديبا مفننا إذ ،ففي أصعب املوضوعات العقلية تلك التي تستلزم لغة خاصة ً
 يفهمه املختص ،ن يصوغها بأسلوب بسيط واضح ال لبس فيه وال غموضاستطاع أ
 ، بديع األسلوب، طريف اإلشارة، واضح العبارة، وشاعر فائق، فهو ناثر رائق،)١(والعامي

ً فأحيانا يستخدم اجلمل اإلنشائية إن كان املوضوع يتناول ما يناسب هذه اجلمل ،ّأملعي التنوع
 قال عنه تلميذه النابه عامد ،لتنبيه والتخويف والتهويلكالوعظ واإلرشاد والتحذير وا

 .)٢(»ً ومرجاناًإذا تكلم تألأل الكالم من فيه ياقوتا« :زغرات
 ،ً أورد عددا من اآليات التي حتض عليه، وقيام الليل خاصة،ففي حثه عىل الطاعات

 ،لتابعني والصاحلنيّ وذيلها بأقوال ا،َوأردفها بعدد من  األحاديث الرشيفة احلاثة عليه أيضا
ً مضمنا ذلك ،ً ومثريا العزائم،ً كأنه واقف عىل املنرب موقظا اهلمم،ثم قال بأسلوب أديب راق

يا أخي املسلم « : واألمر والنهي ما نصه،كله األسلوب اإلنشائي من نحو النداء واالستفهام
ُأتدري كيف مر عىل العباد الليل  قم وانتبه ؟غفلة والنوم يا أسري ال، ألك علم بام جرى للقوم؟ّ

ْاحلق بأقوام تتجاىف .. . فإنه روح ورحيان ونرضة ونعيم، وال تدع قيام الليل،أهيا الغافل َ
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ﴿ واقتد بمن أنزل عليه ،جنوهبم عن املضاجع

                                                
 .انظر كتبه املؤلفة يف الفقه لتقف عىل ما ذكرناه)  ١(
 .١الشيخ )  ٢(



٢٢٦ 

ًدا وقائامّأمن هو قانت آناء الليل ساج﴿ وكن ممن مدحهم احلق جل وعال ﴾ونصفه وثلثه ً﴾ 
يبيتون ﴿ وحاول أن تكون ممن ﴾ًكانوا قليال من الليل ما هيجعون﴿ًوالزم أقواما صفتهم 
ًلرهبم سجدا وقياما ً﴾)١(. 

ًوإذا كان املوضوع إخباريا حمتاجا إىل اجلمل اإلخبارية التقريرية وجدته حمافظا عليها ً ًْ، 
ًمنسقا بينها  من ذلك حديثه عن اإليامن باهللا ،احدة فكأنه قطعة نسيج و،ً رابطا بني أفكارها،ّ

 :تعاىل
 وأوضح املسالك لغرسها يف ،إن أقرب الطرق إىل التعرف إىل هذه العقيدة احلية
ًالنفوس غرسا قويا ثابتا شاخما مع ما ينتجه من طمأنينة قلبية ً ً  ، وهدوء نفيس، وقناعة عقلية،ً

 والوقوف عىل ،آفاق الكون هي طريقة التأمل والتفكر يف ، وصفاء روحي،وراحة فكرية
 وهي طريقة القرآن الكريم ومسلكه يف عرض اإليامن الواضح ، وبديع الصنع،دقائق اخللق

 ، وإشعال نوره يف الصدور، وترسيخ قواعده يف النفوس،الذي ال لبس فيه وال غموض
 ،صنع وما احتواه من غرائب ال،فنظرة يلقيها اإلنسان إىل ما يف هذا الكون من عجائب اخللق

 وأجرام ساموية حمكمة اخللق متقنة الرتتيب يف سريها ، ونجوم زاهرة متأللئة،سامء مرتفعة
 وطعوم ، ونظرة أخرى يلقيها إىل األرض وما فيها من نبات ذي ألوان متنوعة،ونظامها
 ألدرك أنه البد ، وتنبت يف أرض واحدة، مع أهنا تسقى بامء واحد، وروائح خمتلفة،متفاوتة
 وخالق اخللق ،ون العجيب من خالق خلقه وأتم صنعه وأتقنه هو واجب الوجودهلذا الك

 .)٢(سبحانه وتعاىل
 ،ًوهو يف سوقه هذه اجلمل يردفها بجمل قصرية مرتادفة تتضمن كل مجلة معنى خاصا

                                                
 .٢٠٦ – ٢٠٥تنبيه الفكر )  ١(
 .١١ اإليامن صون)  ٢(



٢٢٧ 

 فكأن القارئ بعد أن ، وهي املعنى العام الذي يريده،تنصب هذه املعاين مجيعها يف غاية واحدة
 أراد الشيخ توكيد هذا املعنى وإيضاحه فزوده بتلك اجلمل ،عنى األساس يف ذهنه املاستقر

 انظر معي إىل هذه اجلمل ،القصرية اإلخبارية املرتادفة الدالة عىل غزارة الشيخ اللغوية
 ،ذات مضامني معنوية خاصة هبا - كام ذكرت - الصغرية التي تنصب يف معنى عام لكنها

ومتى تفلتت « : مثال ذلك قوله عن آثار التربج،ملعنى العام املراد با نفسهوترتبط يف الوقت
ً ونارا حمرقة ال تبقي وال ، انقلبت ثورة عارمة، وجتاوزت احلد املحدود،املرأة من تلك القيود

 ومزقت برقع حيائها ، وفقدت عفتها وطهرها، وأضحت يف متناول كل يد أثيمة،تذر
 ،ّ وعمته الفوىض،ّ وحل يف املجتمع الشقاء،ة رشيرة وتطلعت إليها كل نفس خبيث،وفضائلها

 وال ، وال راحة وال هناء، فال استقرار وال هدوء،ال يطاق ً وأضحى جحيام،وانترش الفساد
 وهتتك ، وقلق ورشود، ورش مستطري، بل خطر كبري، وال فضيلة وال خلق،صيانة وال عفة

احة للمجتمعات البرشية إال برجوع  وال ر،ّ وسقوط يف هوة سحيقة ال يدرك مداها،وانحالل
  .)١( واالعتالء عىل كريس مملكتها، ومالزمة خدرها،املرأة إىل قيودها وحدودها

وهكذا تتواىل اجلمل الصغرية الفعلية واالسمية لتصل إىل املعنى العام وهو التنفري من 
بني اجلمل ً والشيخ عنده القدرة أيضا عىل اجلمع ، وكل ذلك بأسلوب ماتع مشوق،التربج

 - اخلربية واإلنشائية مع أن ما يتحدث عنه يمكن تقديمه ضمن نوع واحد من اجلمل فهاهو
أال ليت قومي « : وحيثهم عىل ذلك فيقول،يدعو قومه إىل العفاف والطهر - حفظه اهللا
 وبأخالق الرشيعة ، والسلوك املنحرف يقلعون، وعن تلك العوائد القبيحة،يعلمون

 ومن نبع الطهر والفضيلة ، وإىل دينهم يعودون،ن وبحبل اهللا يعتصمونوأحكامها يستمسكو
 وإىل اهللا ، وبرتاثهم اخلالد ورصحهم األخالقي التليد يعتزون،يرتشفون ويتطهرون

                                                
 .١٣١حكم اإلسالم يف النظر والعورة )  ١(
 



٢٢٨ 

 .)١(»يتوبون
فنراه يف هذه القطعة األدبية اجلميلة يبدؤها بجملة إنشائية ينبه هبا قومه ويتمنى هلم ما 

 .يمكن صنعه
بعد ذلك ثم انتقل إىل اجلملة اخلربية القصرية ذات املوسيقى اجلميلة النتهائها مما ذكره 
 ونتبني مدى تأثر الشيخ ، فنشعر بعاطفة احلزن واألسى تنبعث من ثناياها،بالواو والنون

 .بحال قومه وما آل إليه
ت  واأللفاظ واجلمل تكاثف، فاملضامني سامية،وهكذا جيمع الشيخ بني املباين واملعاين

 . وهو ما يرومه الشيخ منها،ّبأساليب بسيطة فصيحة مؤثرة معربة
 ، فكأنه أمامه،وهو بصدد مناقشته العلمية أن يقرتب من مناقشه - ًأحيانا -  وحياول

 ، يستحلفه ويقسم عليه أن جييبه، ملخاطبهوحرصه عىل توصيلها ،ومن شدة اعتقاده بفكرته
 تتفق مع عاطفته الثائرة حتى ، العنيف يف أسلوبهفرتى مجله اإلنشائية ذات الوقع املوسيقي

 . ثم ال تلبث أن تعود هادئة مطمئنة كأهنا برد اليقني،تصل إىل قمة احلامس للفكرة
 ، يف ردوده عىل أولئك الذين أقنعوا أنفسهم أن ذكرهم رشعي،اقرأ للشيخ ما كتبه

 مطلقني ، أن تقول آه آهكيف يصح ،)٢(قل يل بربك يا أخي« :فقال هلم الشيخ يف أحد ردوده
 ؟ مع أهنا مأخوذة من التأوه الناتج عن أمل وضيق،هذه الكلمة عىل أهنا اسم من أسامء اهللا تعاىل
 وهذا ،اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع »آه« فـ ،وهي من أسامء األفعال كام يقول علامء اللغة

ًاىل عام يقولون علوا سبحانه وتع﴿ واهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك ،من صفات احلوادث

                                                
 .١٣٧ وانظر تنبيه الفكر ٧٨حكم اإلسالم يف النظر والعورة )  ١(
 .٢٣ / ١ًوانظر مثل هذه العبارة أيضا يف إحتاف السائل )  ٢(
 



٢٢٩ 

 .)١( ]٤٣ :اإلرساء[ ﴾ًكبريا
ّوانظر إىل براعته يف األسلوب كيف أهنى الرد باالقتباس من القرآن الكريم هذه اآلية 

 .الكريمة التي جاء هبا يف موضعها واضحة مؤثرة
ّ نراه أيضا ينوع ،بني اجلمل اإلنشائية واخلربية لتأدية الغرض - حفظه اهللا - ّوكام نوع ً

ّليلون أسلوبه بألوان مشوقة فهاهو يقول  - ًكام مر معنا سابقا - بني اجلمل الفعلية واالسمية
 ،ّ أحكامه ال تتغري وإن تغري الزمان، ونظام ساموي،إنه قانون إهلي« :عن القرآن الكريم
 وإحياء ، وإن اختلف املكان فهو الكافل بإسعاد األمم بعد شقائها،وحدوده ال تتبدل

ً ويبوئها مقاما حممودا، وحيمي أمواهلا، ويصون أعراضها،د موهتاالشعوب بع  ويكسوها ،ً
ًرشفا مؤثال  وطريق الرقي ، ومبعث التقدم والعمران، فهو روح احلضارة ورس النجاح،ً
  .)٢(» وسلم املدنية واألمن واألمان،واالطمئنان

للوصول بالقارئ  ترتافق ،فرتى من هذا النص اجلمل االسمية والفعلية متزنة متوائمة
 . وأوضح أسلوب،إىل هناية املعنى بأبسط مبنى

 ،ًوال أعتقد أن أحدا قرأ للشيخ وأخذ عىل أسلوبه أنه غامض أو مضطرب أو ركيك
 واملثقف ، فالعامي يفهمه،فمن مظاهر هذا األسلوب أنه يتفق مع القارئ مهام كانت ثقافته

 .يانه وهذا رس أسلوبه وروعة ب، واملتخصص يعجبه،يدركه
 ووهبه ، وصحة السبك، وإظهار األدلة،ّلقد من اهللا عليه بنصاعة البيان وقوة احلجة

 ، إذ يعطي كل نوع من أنواع موضوعاته حقه من األسلوب،القدرة عىل تنوع أساليبه اللغوية
 انظر لذلك أي نص من ،ًفإن كان املوضوع علميا جتده ذا عبارات علمية دقيقة واضحة

                                                
 .٩٤تنبيه الفكر )  ١(
 .١٣٧تنبيه الفكر  )  ٢(



٢٣٠ 

 قال حتت ، والبعد عن اإلشارة، إحكام العبارة،ية فرتى أسلوب الفقهاءنصوص كتبه الفقه
يعفى عن دم الفصد واحلجامة والقروح والدمامل من نفس « :عنوان ما يعفى من النجاسات

  .)١(إلخ.. .»ً ويعفى عن قليل دم من أجنبي إن مل يكن مغلظا، وإن كثر بغري فعله،الشخص
 وقد ،ذف كلمة واحدة من هذا النص الدقيقفأنت ال شك معي أننا ال نستطيع ح
 . وهكذا الشأن يف كل كتبه العلمية والفقهية،َأخرجه الشيخ بأسلوب دقيق أيضا وواضح

ًأما إن كان املوضوع وعظيا فرتى أسلوب الشيخ ذا عبارات مرتادفة متالحقة تدل عىل 
ً قال رادا عىل ،يريد مع عاطفة تشع من أسلوبه تتناسب مع ما ، وكثرة مفرداته،غزارة لغته

 وتوقد شهوة حتدثها يف ، وقلق وحرية، ووهن فكري،كم من إرهاق عصبي« :دعاة حترر املرأة
 ، وتبدد قواهم، ومتتص طاقاهتم، وتذوي نرضهتم، فتعترص شباهبم،شباب األمة وأبنائها

 وال ، وال يستفيقون إال عىل الفتنة،وجتعلهم بلهاء حيارى مشدوهني ال يعرفون إال الشهوة
 .)٢(» وهذا أمر ال حيتاج إىل برهان نظري،ترتكز أفكارهم وعقوهلم إال بام فيه املتعة اجلسدية

 ، وقلق وحرية، ووهن فكري،كم من إرهاق عصبي«فانظر رعاك اهللا إىل ترادف مجله 
 كل ذلك أضفى عىل ،إلخ.. . وتبدد، ومتتص، وتذوي،فتعترص... .وتوقد شهوة حتدثها

 ،وتعترص«موسيقى امتزجت مع عاطفته التي عرب عنها باختياره أللفاظ  ًأسلوبه مجاال و
الدالة عىل احلزن واألسى عىل هؤالء الشباب الذين وقعوا ضحية «. . ومتتص،وتذوي

 .انحالل املرأة وإفسادها
ًوقد يكون املوضوع متصال بالسلوك والتهذيب والتصوف عامة فرتى الشيخ يصول 

 ولرموزهم ، فهو لعباراهتم فاهم،املؤثرة عىل أسلوبه الصايف النقيوجيول بإرشاقاته الروحية 

                                                
 .١١٩ / ١الفقه املبسط )  ١(
 .  عن تربج املرأة٢٢٤ً وانظر ما ذكرناه سابقا يف الصفحة   ١٤٢م يف النظر حكم اإلسال)  ٢(



٢٣١ 

 تدخل عباراته إىل سويداء القلب لتمتزج بالروح كي يشع منها ضياء اهلداية ونور ،نارش
 قال ،ً من ذلك حثه عىل االجتهاد يف العبادة يف العرش األواخر التامسا لليلة القدر،االستقامة

 ليلة ،إن يف رمضان ليلة مباركة« : حيضان عىل هذا االجتهادبعد أن أورد حديثني رشيفني
 وهتبط مالئكة الرمحة ، ويسمع فيها الدعاء، وتفتح فيها أبواب السامء،ًيسح فيها اخلري سحا

 ، قد طهر قلبه من دنس الغفالت،إىل األرض تصيل وتسلم عىل كل عبد ذاكر قانت منيب
 .)١(»صباح اهلدى والرشاد وأشعل فيه م،ونقى نفسه من أوضار األغيار

 والتأمل ،إن التصوف قوامه الذكر والعبادة« :وأعىل من هذا قوله عن التصوف
 وثمرته التجيل واملحبة وما ينتج ، وهو منضبط بضوابط صارمة من الكتاب والسنة،والطاعة

 رسها ، ومعارج ونفحات، وبني بدايته وهنايته أحوال ومقامات،عنهام من إهلام وصدق حال
 .)٢(»لرتقي الدائم يف صفاء القلب وإهلامات الروح وإرشاقات احلسا

 ظاهر تشع منه ،فانظر إليه كيف استخدم مصطلحاهتم وأبرزها بأسلوب واضح
 - كام قال -  وهو املنهج املنضبط، ومنهجه يف السري نحو اهللا،وصفاؤه - حفظه اهللا - روحه

 .بالكتاب والسنة
 حافظ عليه يف كل كتبه ،صاحب أسلوب رشيق - رعاه اهللا - واحلق أن الشيخ

 ، ويعطي كل مقام مقاله بجمل تناسبه، استطاع به أن يقرب البعيد وجيلو الغامض،وتآليفه
  .)٣( واهللا يعطي الفضل ملن يشاء، وغامم ماطر، بحر زاخر،وألفاظ توائمه

وناثر  - فله من اسمه نصيب - أديب - أيده اهللا بتوفيقه - ومما سبق نتبني أن الشيخ

                                                
 .٣٤٤ / ١الفقه املبسط )  ١(
 .١٦٨ / ٣إحتاف السائل )  ٢(
 .ًانظر أقواله لتقف عىل مظاهر أسلوبه النثري بشكل واضح متاما)  ٣(



٢٣٢ 

 سواء أكانت ،ّ عالمة باألساليب اللغوية، ونظمه رائق، فشعره فائق،من القلوب قريب
 وجتذبك ، ويروقك خياله، وتأرسك أفكاره، ويأخذك شعره، يدهشك مقاله،شعرية أم نثرية

 ، وارتفعت غاياته، لذا علت راياته، وغاياته نبيلة،معانيه ألن أهدافه من نثره وشعره سامية
ّأدبه إىل القمم العالية لتكون نرباسا ملن ضل الطريقفسام ب ّ نور ،ً ومشعال ملن سار يف ليل هبيم،ً

 .اهللا مداده ونفع به عباده



٢٣٣ 

 

 
 

 
 أو حياول أن يربز ،مل يكن الشيخ ـ حفظه اهللا ـ يف يوم األيام ممن يتحدث عن نفسه

وهو يرى أن مصاب ،  وحب الظهور كم قصمت من ظهور»نااأل« فهو دائم الذكر أن ،نفسه
ً ومصاب العلامء هو الغرورـ أحيانا ـ ومصاب السالكني إىل »األنا«احلركات اإلسالمية هو 

اهللا هو حب التطلع إىل مثل هذه الرتهات من نحو جذب وشطح وسلب إىل آخر ما يشغل 
 األولياء  إن:م من مرة سمعناه يقول وك،املريد عن طلب احلقيقة والرقي إىل درجات الكامل

 وإن االستقامة هي عني الكرامة وهلذا رأيناه ،يسترتون من الكرامة كاستتار املرأة من حيضها
ينهي إجابته حول املعجزة والكرامة يف كتابه إحتاف السائل بام قاله الشيخ سعيد الربهاين حني 

 وقد ألح عليه ،ًات ولست أهال هلاليس عندي كرام« :ًسئل أن يروي شيئا من كراماته قال
ليس عندي إال كرامة واحدة إذا أحببت أن تسميها كرامة « :أحدهم وشدد عىل الشيخ فأجابه

أن األولياء من «  وأكد يف موضع آخر .)١(»وهي أنني أصيل األوقات اخلمس مع اجلامعة
لتزام بمقتضيات الصاحلني يعتربون أن الكرامة العظمى هي االستقامة عىل أمر اهللا واال

من « :ونقل عن السيد أمحد الرفاعي رمحه اهللا تعاىل قوله .)٢(الكتاب والسنة يف سائر األعامل
 إال أن الويل من وىل وجهه عن ، ومن ظهرت عليه الكرامات فهو ويل،ّأظهر الكرامة فهو مدع

                                                
 .١٣٣ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .١٣٣ – ١٣٢ / ٣إحتاف السائل )  ٢(



٢٣٤ 

 من يدعي فهل فهم هذا الكالم« :وانتهى إىل القول ،)١(النفس والشيطان والدنيا واهلوى
 والذي يشتغل عن احلقيقة باملنامات وهو حتت طي ، وهو حتت طي الكرى مات،الكرامات
  .)٢(»املنى مات

 عرفها ، وكرم من الكريم الوهاب ومزايا،ولكن الشيخ ظهرت له منح من اهللا وعطايا
  والعارف باهللا قد يفاض عليه فال يستطيع،ّ وبعضها حدث به،طالبه الصغري منهم والكبري

 وتثبيت للمرتددين الشاكني من ، ورغبة لألحباب، فلعل ذلك تشجيع للطالب،إال احلديث
  : فمام وقفنا عليه،األصحاب
 أو يتحدث عن ،ـ أن الشيخ وهو صغري كان يقف بعد أداء صالة ما ليعظ الناس١

 وذلك يف املسجد الرشقي يف حيه فكان يتهيب هذا ،حكم فقهي حلظه عىل أحد املصلني
 فرأى يف املنام الشيخ يوسف النبهاين ـ ، وترجتف رجاله وخياف من أن يرتج عليه،فاملوق

 بل إن ، ومنذ ذلك احلني مل يعد يتهيب أي موقف،رمحه اهللا ـ وتفل يف فم الشيخ حممد أديب
  .- الرؤية ـ واهللا أعلم   وذلك بفضل هذه،ً إليه رساعا وتتزاحمىاألفكار مع األلفاظ تتداع

 كان يرتدد عىل الشيخ حممد أديب بعد ،تاذ غالب أن أحد إخوانه يف محاة ـ ذكر األس٢
سفر األستاذ غالب إىل السعودية فكان كلام رزق األستاذ غالب بمولود بنت أو ولد كان 

 فكانت أحالمه كفلق ،ً أمحل مولودة أو مولودا،األستاذ الشيخ خيربهم بأنه رآين يف احللم
   .)٣(الصبح ال تتخلف

 أنه وقف مع الشيخ بعد انقضاء الصالة أمام دكان ، األستاذ عوض القناين ـ ذكر٣
                                                

 .١٣٣-٣/١٣٢ حتاف السائلإ)  ١(
 .املرجع السابق)  ٢(
 .٢٧جتربتي مع الشيخ )  ٣(
 



٢٣٥ 

 وقال يل إنني رأيت يف املنام أن بني يديك ، املالصقة للجامع الرشقي»محدو الرجب«احلاج 
 فاطمأننت إىل أن يرس اهللا ورزقت ، قرابة شهرين فقط،ًغالما وكان قد فات عىل زواجي

  .)١(»حميي الدين«بـ بمولود أرص الشيخ عىل تسميته 
 فأعطاه ، إذ كان صانع أحذية،ً ـ شكا املنشد عبد الكريم حجازي يوما قلة الزبائن٤

 وما إن فعل حتى فتح اهللا ،ورقة كتب فيها بعض األدعية وأوصاه بأن يلقيها يف هنر العايص
  .)٢( وكثرت الزبائن،عليه

 رأى يف املنام الشيخ ،ني سنةـ أخربين أخي هشام بأنه قبل أن يغادر محاة منذ ثالث٥
 وأمامهام السيارة ، أمام منزل الشيخ حممود الشقفة، ومعه الشيخ حممد أديب،حممود الشقفة

 :ً وأضاف قائال،البيضاء األمريكية التي كان يستقلها الشيخ حممود يف ذهابه إىل مسجد التكية
 وهذا ،حممود رمحه اهللا الشيخ ًمريدا ، هذا أبو بكر الصديق:احبهـول صـًسمعت صوتا يق
 . .حفظه اهللا ـ نفع اهللا هبام وبمعارفهام -  الشيخ حممد أديبًمريداعمر بن اخلطاب 

 أنه رأى يف املنام ابنة الشيخ ، ومعي احلاج ممدوح طهامز وغريهمن الشيخـ سمعت ٦
اولته أيب اهلدى الصيادي ـ رمحه اهللا ـ فاطمة بحضور الشيخ حممود الشقفة ـ رمحه اهللا ـ فن

  . مع اإلجازة بالطريقة الرفاعية،جمموعة من كتب والدها هدية
هـ حني هاتفته بأنه رأى ١٩/٤/١٤٢٩ـ أخربين مساء يوم اجلمعة املصادف لـ ٧

 وقال له يا شيخي لو سجدت عىل مجر الغضا ،البارحة يف املنام الشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا
 فنظر الشيخ إليه وهز رأسه ،ا أنعم به عيل من فضلملا أديت هللا سبحانه وتعاىل شكره عىل م

 .قرير العني

                                                
 . ٨من ذكريايت )  ١(
 .٢٩جتربتي مع الشيخ )  ٢(



٢٣٦ 

هـ رأيت يف املنام كأنني يف ١٤٢٩ ـ ويف اليوم الثاين عرش من رجب الفرد عام ٨
 وبجانبه رجل من ،الشيخ حفظه اهللا جالس عىل درج يؤدي إىل ممر كأنه رشفةوالتكية 

 تعالوا وانظروا إىل وجه : الناس والشيخ أديب ينادي بأعىل صوته يف ال أعرفهالصاحلني
 هل هذا وجه : ويقول للناس،فةرش وجثامن الشيخ حممود مسجى يف هذه ال،الشيخ حممود
  وكأن الشيخ يريد بيان كرامة للشيخ حممود ومنزلته وإظهار أن وجهه ينرض؟ميت أم حي

   .ـ باحلياة مع أنه ميت ـ رمحه اهللا
 أن الشيخ أخربه بأنه قرأ يف كتاب األم لإلمام  ـ ذكر األستاذ غالب ـ حفظه اهللا ـ٩

 إذا اشرتى سلعة ما )أي اآلخر(الشافعي قضية تتعلق بوعد يصدر عن شخص آلخر بأنه 
 ثم بعد أن يشرتي اآلخر الساعة يرتاجع األول ،فسوف يشرتهيا منه بسعر أعىل لريبحه فيها

 فعلق بأن الوعد هو .م بتنفيذه فاحلكم أنه حيق له الرجوع يف وعده وأنه غري ملز،عن وعده
ًتعهد وملزم ملن أصدره وإال كان ذلك تغريرا وتوريطا لآلخر  ثم بعد أيام من ذلك جاءه .ً

 لقد رأينا فيام : وقال له أحدمها، وعرفاه بنفسيهام،شخصان من محص وطرقا الباب عليه مساء
عىل بيتك وأرانا صورتك يرى النائم اإلمام الشافعي وطلب مني أن آيت إليك يف محاة ودلنا 

وهي نفس صورتك احلقيقية إال أنك يف احللم أكثر صحة منك يف اليقظة وأبلغك حتيته وحمبته 
 ومنهجه الشمويل ، وكان هذا احللم بمثابة تأييد له ملا رآه يف احلكم الذي قرأه يف القضية.لك

  .يف النظر فيها
 .هللا وأثنى عليه لتوفيقه وفضلهًولقد علمت هبذه القصة أيضا من مصادر أخرى ومحد ا

  :وما أحسن قول الرواس
  ًوأقامني روحا لذي اإلذعان   اهللا أيدين وأعىل مظهـري
  وبفيض أنواع القبول حباين   فاختارين حبي خلدمة قدسه

ساء يوم االثنني يف صيف عام  م-  رعاه اهللا –احلاج ممدوح طهامز ـ أخربين ١٠



٢٣٧ 

أن  أنه سمع من الشيخ ً مكة املكرمة معتمرا إىل حني قدم ،هـ يف شهر مجادى األوىل١٤٢٨
 ،م كان معه جمموعة من احلجاج١٩٦٢هـ ـ ١٣٩٤الشيخ ـ رعاه اهللا ـ يف حجته الثانية  عام
 إن البنزين نفد وال يكفي : قال السائق، ويف الطريق،جاؤوا عن طريق الرب بسيارة تكيس

 فانربى الشيخ ـ حفظه اهللا ـ وقال ؟د عنا اآلن وال ندري كم تبع،للوصول إىل حمطة البنزين
 ، البنزين)ضاغط( ووضع السائق رجله عىل دعسة »ال تقف امش ِ ورس عىل بركة اهللا« :له

 وإذ بالسيارة تتابع سريها ومل تتوقف ،ًال ترفع رجلك أبدا واتكل عىل اهللا« :والشيخ يقول له
 وتعجب السائق ، كيلو مرت١٦٠ال مسافة  وساروا عىل هذا احل،حتى وصلوا إىل حمطة البنزين

 ،ً، قليل جدا وربام هو نافدوالقوم كيف سارت السيارة عىل هذا الشكل مع أن البنزين
 احلاج ًوالسائق متأكد أن البنزين يف خزان السيارة ال يكفي أبدا لقطع هذه املسافة وأضاف

ًلشيخ أديب ـ زاده اهللا مددا ـ رأى ممدوح طهامز ـ  وهو من تالميذ الشيخ املقربني ـ بعدئذ ٍ أن ا
 الشيخ أمحد احلارون ـ رمحه اهللا ـ الويل املشهور ،بأن البنزين نفدلسائق اـ قبل أن يقول 

صاحب الكرامات التي يعرفها الناس والعلامء ـ وهو جالس عىل رفراف السيارة من األمام 
ارون كان إشارة ملا حدث  وكأن الشيخ أمحد احل،ً فعرف أن شيئا سيحصل معهم،ًمادا رجليه

 فلعل اهللا استجاب للشيخ حممد أديب دعاءه حني حصل األمر ،ًوال نعلم بعد ذلك شيئا
 . وألهل اهللا أرسار عجيبة يدركها املوفقون.واشتد اخلطب

ـ أخربين األخ موفق بن عمر السفاف بحضور عبد املنعم األمني وأخيه منذر ١١
 هـ يف مكة املكرمة أنه سمع الشيخ حممد ١٤٢٦بان سنة  من شهر شع،األمني يف ليلة اجلمعة

ً يقول منفعال خارجا،أديب يف أحد دروسه الصباحية يف شهر رمضان الكريم  عن طوره ً
 ،ويقظته وهو بصدد تنبيه املصلني إىل عدم رفع رؤوسهم قبل اإلمام يف الركوع أو السجود

 خيشى عليه من أن يصري رأسه رأس ًذاكرا هلم احلديث الرشيف الذي يفيد أن من يفعل ذلك
 وأكد »واهللا لقد رأينا بعض الرؤوس رؤوس محري« -  قال وهو منزعج من هذا الفعل-  ،محار



٢٣٨ 

ذلك األخوان عبد املنعم ومنذر األمني وأضاف األخ عبد املنعم األمني بأنه سمع من الشيخ 
أنه سمع أصوات بعض ًأيضا يف أحد دروسه الوعظية العامة ـ وهو يف حال انفعال شديد ـ 

 وقد ،ً وداعيا هلم بالرمحة،ً وهم يرصخون من العذاب متأثرا عليهم،من يعرفهم وقد ماتوا
  .أكد هذه الرواية أيضا األخ عبد العزيز اآلمني حفظه اهللا

 طلع عىل أصحابه الذين كانوا معه ومنهم ،ـ علمت أن الشيخ يف عمرته األوىل١٢
ًجي صباحا متهلال قائال هلماحلاج ممدوح طهامز وعادل قندق ً  أبرشوا لقد أذن لنا بعمرة ثانية :ً

وقد جلب الشيخ ولديه عيل وزاهر لرؤيا رآها ال ً مجيعا  ويف العام القادم أتوا،يف العام القادم
ً واآلن كلام اتصلت بالشيخ داعيا إياه للحضور حاجا أو معتمرا جييبني،نعرفها ً إذا جاءت « :ً

أننا تركنا نافلة العمرة اآلن ألننا ال نستطيع ترك الناس « :وأخربين مرة، »رةالبشارة ركبنا الطيا
وهذا منهج شيخنا الشيخ « : قال يل»... فهم يف حاجة إىل الفتاوى وحل املشاكل،هنا يف البلد

  . واهللا أعلم»حممد احلامد ـ رمحه اهللا ـ 
ًاة بيتا بيتام بدأ اجليش بتفتيش البيوت يف مح١٩٦٤ ـ يف ثورة محاة عام ١٣  وحني ،ً

 مساء بعد صالة العشاء كانت حلقة الذكر »دار املشايخ«وصلت جمموعة من اجليش إىل 
 ومل يدخلوا الدار ،ً فسمع اجلنود أصواتا ظنوها أصوات أناس يبكون عىل ميت هلم،مقامة

  .)١(لتفتيشها
م يف شهر نيسان دخلت جمموعة من ١٩٧٨ ـ ويف التفتيش الذي حصل عام ١٤

 وقد ،ّ فكانوا مع رشاستهم هينني لينني يريدون إرضاءه مع اعتذارهم الشديد له،اجليش منزله
 .تعجب اجلريان وأهل احلي من هذه املعاملة غري املعهودة

 ،ًأما حني ذهب مرة إىل األمن العسكري فقد هيأ اهللا له ضابطا عليه أمارات الصالح
                                                

 .٩من ذكريايت )  ١(



٢٣٩ 

 ثم أفرج عنه بعد مخسة ،ة ليتنفس اهلواء النقي وفتح له نافذة الزنزان،فعامله أحسن معاملة
   .)١(ًعرش يوما
م فتش اجليش كل بيوت احلي ماعدا بيت الشيخ ١٩٨٠ ـ ويف أحداث محاة عام ١٥

 . وكأن اهللا أعامهم عن البيت،فقد تركوه ومل يطرقوا الباب
 م حصل للشيخ قصة تظهر منها عناية اهللا١٩٨٢ ـ ويف أحداث محاة الدامية عام ١٦
ّ توجهت صباح :لبعض إخوانه قال - حفظه اهللا - ّ رواها حمبه  احلاج ممدوح طهامز،بالشيخ

أول يوم بدأت فيه أحداث محاة إىل مزرعتي القريبة من محاة الستشعاري أن املعركة فيام يبدو 
 وما إن خرجت من منزيل ، واصطحبت معي أرسيت كلها، وسوف حتتدم املعارك،ستنشب

 يا ترى إىل أين سيذهب الشيخ مع : وقلت يف نفيس،شيخ حممد أديب وأرستهخطر عىل بايل ال
 وتوجهت ،ً من منتصف الطريق تقريباً فرجعت مرسعا؟أرسته وهو مريض وأوالده صغار

 يا :وبعد السالم عليه والتحية قلت له - حفظه اهللا -  وفتح يل،نحو بيته وطرقت الباب
 لذا أرجو أن تأيت معنا إىل مزرعتنا ، إىل أسوأشيخي من الواضح أن األمور تسري من سيئ

اآلن كنت أقول لألوالد أين احلاج ممدوح؟  ، نعم: فأطرق الشيخ حلظة وقال،خارج البلدة
وبقي الشيخ عندنا يف املزرعة أكثر من عرشة ً مجيعا - كام يقول احلاج ممدوح - وغادرنا البلدة

 مزرعة أخرى ألن الشيخ فيام يبدو شعر أن  ثم فجأة عزم عىل االنتقال مع أرسته إىل،أيام
ًمزرعتنا ضاقت لكثرة الناس واألقرباء الذين جاؤوا إليها هربا من األحداث التي تشهدها 

ّ وحاولت إقناعه بأن يبقى معنا لكنه أرص عىل الذهاب إىل مزرعة أحد معارفه ليوسع ،البلدة ّ
 إن اجليش : وقال للشيخ)وتوسيكلم(ً ثم جاء أحد اإلخوة راكبا دراجة نارية ،عىل الناس

اذهب أنت « : فقال له الشيخ،واقف عند مكان ذكر اسمه هذا األخ فأريدك أن تنتبه لذلك

                                                
 .١٠من ذكريايت )  ١(



٢٤٠ 

 ونحن سنسري بمحاذاة الطريق العام أسفل الوادي وعىل جنباته حتى ،ورس عىل الطريق العام
هم وراءه ورموه  وسار األخ وأرسع يف سريه فلحظه اجليش وانطلق بعض من»ال يرانا اجليش

 ونظروا فرأوا الشيخ مع ولديه وراحوا يرمونه بنريان ، لكنهم مل يصيبوه،بنريان رشاشاهتم
 انطقوا بالشهادتني واحلمد هللا عىل ،الظاهر أننا انتهينا« : فقال الشيخ لولديه،ًرشاشاهتم أيضا

ارية ألنه رجع  ويف هذه احلال رأى اجليش مرة ثانية األخ الذي يركب الدراجة الن»كل حال
 ،بعد أن سمع إطالق الرصاص ليطمئن عىل الشيخ ونفسه حتدثه بأن الشيخ قد استشهد
 - ولكن اجليش حني رآه مرة ثانية صوبوا بنادقهم مرة ثانية عليه وتركوا الشيخ وكأهنم ظنوا

ثم  ،زالوا يف أسفل الوادي  يف حني أن الشيخ وولديه ما،أن الشيخ ومن معه قد ماتوا - حينئذ
 وتوقفوا عن إطالق الرصاص ،ًعاد اجليش ونظروا إىل أسفل الوادي وجنباته فلم يروا أحدا

 ثم سار ، وظنوا أن الشيخ قد مات مع ولديه،عىل الشيخ وولديه وكأن اهللا أعمى أبصارهم
 إىل أن قطعوا مركز اجليش املقام عىل الطريق ،الشيخ ببطء شديد وبحذر عىل جنبات الوادي

 واهللا يا شيخي أنا : قال له راكب الدراجة، وبعد مدة،من هذه الوقيعةً مجيعا واَ ونج،العام
 ،كنا نراك ونرى اجليش« : قال الشيخ له،َنظرت إىل أسفل الوادي فلم أرك ومل أر ولديك

 وبقي الشيخ » فلكل أجل كتاب، ألن األجل مل ينته،مل يرونا يف النهاية - واحلمد هللا - ولكنهم
  ورجع إىل بيته،ى انتهت األحداثعند هؤالء حت
ً واستأجر بيتا ،ً وقد غادر الشيخ محاة قبل األحداث متوجها إىل األردن الشقيق- ١٧

 لكنه رجع بعد أن رأى الرؤيا التي ذكرناها حني ترمجنا ، ودفع العربون،يف حمافظة مأدبا
يها من أراد وهي تدل  فلريجع إل، وال داعي لذكرها مرة ثانية،للشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا

 فام هذه الدنيا إال ظالل ووراءها .عىل تلك الصلة الروحية الراقية الدائمة بني الشيخ وتلميذه
 .عجائب وأرسار

 ـ طلبت مني والديت وكنت يومها يف الصف السادس االبتدائي رشاء أغراض هلا ١٨



٢٤١ 

 اطلبي من :ًية طلبها قائال هلاً وطيشا مني مل أقم بتلب، املشهورة يف احلارة)احلموية(من بقالة 
وتأملت ألهنا كانت بحاجة إىل هذه  - حفظها اهللا -   فانزعجت.أحد إخويت ليخدمك يف ذلك

 ويف اليوم الثاين ذهبنا مع الشيخ بعد صالة الفجر لنلعب الرياضة بالقرب من ،األغراض
ًأسس ناديا رياضيا ل - كام ذكرنا - ثانوية عثامن احلوراين ألن الشيخ نادي الفجر (نا أسامه ً

 وبعد أن مارسنا لعبة كرة القدم قفلنا راجعني إىل املسجد الرشقي ثم لنتفرق من ،)اإلسالمي
إن عقوق الوالدين « : وأفاجأ بالشيخ ونحن راجعون يمسك بيدي ويقول يل،هناك إىل بيوتنا

 ،ن وجهي وامتقع لو،ً وخجلت كثريا» اذهب اآلن وأرض أمك،يا رياض كبرية من الكبائر
 -  وحني وصويل البيت وجدت الوالدة،وانزعجت من والديت ألهنا أخربت الشيخ بذلك

ً وعاتبتها بشدة منزعجا قائال هلا،تنتف ورق امللوخية - حفظها اهللا  ملاذا أخربت الشيخ بام :ً
 وال علم ،ً بأهنا مل ترسل أحدا إىل الشيخ لتبلغه- عىل ما أذكر - وأقسمت  فأكدت يل؟حصل

 . وال خيطر بباهلا أن تبلغ الشيخ،هلا
 لقد كنا يف دار املشايخ نخاف من املجيء إليها إن كنا ،واحلق أن فراسة الشيخ عجيبة
 أو حصول مشاجرة مع بعض ، كتأخري وقت صالة،مقرصين يف يشء من األمور الرشعية

  .ن ينظر يف وجوهنا ما إ،ّ ألننا عىل اعتقاد بأن الشيخ سيلمح إىل ذلك، أو التكلم بغيبة،اإلخوة
ًـ تردد الشيخ رشيد الراشد التاذيف إىل الشيخ حممد أديب مرارا وتكرارا١٩  وكان ،ً

ً فكان يقدمه أحيانا إللقاء الدرس الصباحي يف شهر رمضان ،الشيخ حممد أديب حيسن وفادته ّ
قاء ْ ويف إحدى الزيارات مل يقدمه الشيخ حممد أديب إلل،إن كانت الزيارة يف هذا الشهر

كام قال األخ  -   ولعل ذلك،الدرس ألن الشيخ كان يسري فيه وفق منهج وضعه ويريد حتقيقه
 وظن أن الشيخ حممد أديب ،ً وعّكر قلبه قليال، أثار حفيظة الشيخ رشيد:-غالب املرصي 

ًفعل ذلك اعتدادا بنفسه وإمهاال للضيف أو تعاليا عليه ً  فحاول من خالل التوجه القلبي ،ً
 ويصيبه بالعجز عن االستمرار فيستغلق عليه الكالم ،عليه أن يوقفه عن الدرسوالروحي 



٢٤٢ 

 وأخربه أنه فعل ذلك مع كثريين قبله ، وصارح الشيخ حممد أديب بذلك،وتضيع منه األفكار
 ، وثقتك بنفسك، ومتكنك، وهذا دليل إخالصك،إال أنت«فلم يقدروا عىل متابعة الكالم 

 وأذن لنا ، الطريقة النقشبندية- كام يقول األخ غالب املرصي ولقنناّ وقد لقنه »وتأييد اهللا لك
 وبطريق الصاحلني يف الرتبية والسلوك إىل اهللا ،ً وأخذنا ذلك منه تربكا بذكر اهللا تعاىل،بوردها
  .)١(تعاىل

ً ـ قدم أخي يف أمريكا يل طلبا إىل إدارة اهلجرة هناك إلعطائي اجلنسية األمريكية ٢٠ ّ
 وقد أرسلت يل ،م١٩٨٤ وذلك منذ عام )بلم الشمل(القانون املسمى عندهم بناء عىل 

ًم نموذجا مللئه ثم السفر إىل أمريكا ألجل احلصول ٢٠٠٠السفارة األمريكية يف الرياض عام 
 الذي يسمح حلامله اإلقامة الدائمة يف »الكرت األخرض« أي »كرين كارت«عىل ما يسمى بـ 

 ثم رجعنا إىل حمل إقامتنا ،ألرسة وحصلنا عىل اإلقامة الدائمةً وفعال سافرت مع ا،أمريكا
 ثم ، وبعد شهور ذهبت لتحرير ما يسمى بالبصامت وعدت،وهو اململكة العربية السعودية

 ،ًبعد سنوات اتصلوا يب وأخربوين بأن هناك امتحانا باللغة اإلنجليزية البد من اجتيازه
 ودرست هذه األسئلة وحفظتها عن ظهر ،ل عنهاوأرسل يل أخي بقائمة األسئلة التي سأسأ

ًالزال لنا هاديا ودليال - ً فاتصلت بالشيخ حممد أديب مستشريا، وعزمت عىل السفر،قلب ً - 
ًيا سيدي إنني مرتدد جدا جدا:  وقلت،كعاديت يف كل مرة أسافر فيها  وأخاف أن يكون ،ً

 لكنني مضطر إىل ، الكلمةهذه حصويل عىل هذه اجلنسية هو رضب من الوالء بام تعنيه
 ، فأنت مضطر،اذهب« : فقال،ّاحلصول عىل جواز سفر أدبر شؤون حيايت وأرسيت

فإذا عزمت « :ً ثم اتصلت به مرة ثانية مبديا له ترددي فقال يل»والرضورات تبيح املحظورات
ف هل تعر« :ً وأضاف قائال» خاصة أنك لن تقيم مع أرستك هناك، ال تتوقف،فتوكل عىل اهللا

                                                
 .١٦ – ١٥جتربتي مع الشيخ )  ١(
 



٢٤٣ 

 ؟ عنه أنه ال يتكلمَفِرُ وع، ذلك الرجل املجذوب الذي كان يف حي الرشقية؟عبد اهللا طربني
 وشددت عليه ، البد أن تكتب يل إن مل تتكلم:أمسكت به مرة وقلت له« : قال، نعم:قلت

  :حتى كتب يل البيت الشعري املعروف
  فإن فساد الرأي أن ترتددا   إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

ويف الطائرة أخرجت ورقة األسئلة ألراجعها « اذهب وال ترتدد :ذا أقول لكل
 وجلس يف الطائرة بقريب رجل ،وأستذكرها ألن االمتحان سيكون يف اليوم الثاين من وصويل

 فأخربين بأن ، ورآين أقرأ األسئلة التي سأمتحن هبا،عراقي تبني يل بعد ذلك أنه طبيب بيطري
 وال أراها معك ضمن هذه  وضعت لألجانب بعد أحداث سبتمربهناك أسئلة أخرى جديدة

 وفوجئت بذلك فسبحلت ، إن زوجتي رسبت بسبب األسئلة اجلديدة: وأضافاألسئلة،
ُوحوقلت  ْ  وسأنوهيا ، كله خري إن شاء اهللا:وقلت ألنني ال شك سأرسب يف هذا االمتحانَ

جازة اضطرارية من اجلامعة مدهتا  مع العلم أين سافرت بناء عىل طلب إ،زيارة إلخويت هناك
 أين : ومبارشة قلت له، وحني وصلت مطار شيكاغو كان أخي ينتظرين،تسعة أيام فقط

 وسوف أستخرجها لك ، واهللا ال أعرف: قال، ورسدت له القصة؟األسئلة اجلديدة يا صفوان
 التي ً وفعال استخرجها فإذا هي كثرية خمتلفة عن»اإلنرتنيت«حني نصل إىل البيت من 

 ، ألن االمتحان سيكون يف اليوم الثاين؟ وليس أمامي إال هذه الليلة، فام العمل،حفظتها
 فحفظت ، فأدركت أن اإلجابة عنها إما باإلجياب أو بالنفي،ْ ترمجها يل برسعة:وقلت له

 أما األسئلة ، إن سئلت عن غريها فهي من مواضع النفي: وقلت،مواضع اإلجياب فقط
 ،ً وصباحا توجهت إىل مبنى االمتحان بصحبة أخي،افظ هلا وال هيمني أمرهاالقديمة فإين ح
 أرجوك أن : جاءتني امرأة زنجية كبرية السن وقلت هلا باللغة اإلنجليزية،وحني نادوين
 وسبحان اهللا راحت تسأل وأنا ، وأنه ال مشكلة يف ذلك»نعم« فأجابت بـ ،تسأليني ببطء

 مع أين كنت ،ًكانت سهلة جدا ويسرية وغاية يف اللطف و، واإلجابات كلها صحيحة،أجيب
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ًخائفا جدا من موظف هيودي يضع عىل رأسه شارهتم اللعينة  وكان التسلسل الرقمي حيتم ،ً
 فإذا هبذه املرأة الزنجية تنادي عىل اسمي ؟ لكن ال أدري ما الذي حصل،أن أكون عنده

ّلك اليهودي الذي رسب العرب ً وتم االمتحان عندها بدال من أن يكون عند ذ،ورقمي
ً وحني خرجت من االمتحان ناجحا أدركت أن ،ً وبات معروفا عند العرب هناك،واملسلمني

 ودعاء –حفظها اهللا  -  وذلك بربكة دعاء الوالدة،ًلطفا من اهللا وعناية رافقتني يف هذه الرحلة
متحاين عند هذه املرأة  ثم ا، فوجود األخ العراقي بقريب يف الطائرة،- رعاه اهللا - الشيخ

 ومن قبل سهولة احلصول عىل ، ثم لطف هذه املرأة ويرس األسئلة،ًالزنجية بدال من اليهودي
ً كل ذلك ما أظنه ميرسا إال بربكة دعاء الوالدة ودعاء ،اإلجازة االضطرارية من اجلامعة

ي الذهاب إىل  وتتواىل هذه الربكة حني اتصلوا يب بعد يومني من النجاح طالبني من،الشيخ
 ألن املدة بني ، وهذا أمر ال يتحقق إال يف النادر، ثم احلصول عىل جواز السفر،املحكمة

 وسبحان اهللا ،ًالنجاح يف االمتحان واحلصول عىل جواز السفر تستغرق شهورا بل سنوات
 وبعد حصويل عىل جواز السفر قفلت ،يرس وسهولة ال يكاد يصدقها املرءأهنيت كل ذلك ب

قال بىل « : فقال يل،وأخربته بكل ما حصل - حفظه اهللا - ً واتصلت هاتفيا بشيخنا،ًراجعا
ّ واحلمد هللا عىل نعمه التي ال حتىص واحلمد هللا الذي عرفنا عىل شيخنا ،»ولكن ليطمئن قلبي

 ونسأل اهللا أن يقيدنا خلدمته وخلدمة أمثاله من العلامء األولياء ، وهنلنا من معينه،فتفيأنا ظالله
  .- اللهم آمني -  وأن جيعلنا من املقبولني،املخلصني
 جاءته أحوال ،ـ يف قرية الضاهرية  ـ القريبة من محاة ـ رجل اسمه الشيخ منصور٢١

 وكان حني ترد عليه إحدى ، منها أن أرواح بعض الصاحلني كانت ترد عليه،روحية عنيفة
ًاألرواح يدور رأسه دون إرادته يمينا وشامال حتى يكا  ويشفق عليه كل ،د رأسه ينخلعً

ً ومل يكن يف هذه احلالة مفتعال أو مصطنعا ومل يستطع أحد أن يوقف هذه احلركة ،احلارضين ً
 وراح يقرأ بصوت مل نسمعه ، ويف إحدى زيارات الشيخ أديب له أمسك ببعض أصابعه،عنده
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ضار أو  وموضوع استح.ً فصار استحضار الروح عنده هادئا،فاختفت منه تلك احلركة
 وال يدركها وحيسن اخلوض أو ، ومسألة حساسة وشائكة،حضور األرواح أمر غيبي

 فال ينفع يف هذه املسألة ذوق من غري علم وال ،الترصف فيها إال ذوو اخلربة والذوق والعلم
 وكان األستاذ يرشدنا إىل خطورة األمور الروحانية إذا حدثت مع .علم من غري ذوق أو خربة

ً ال يملك معيارا علميا حيميه من الوقوع يف الضالل أو الغرور أو الوقوع يف اجلاهل الذي ً
 فقد خيتلط هبذه األمور الروحية أمور شيطانية خترج املسلم من دائرة اهلداية ،حبائل الشيطان

 كام حدث مع أحد إخواننا حينام اكتسب هذه الشفافية ،والنقاء إىل الضالل واالنحراف
 وما لبث أخونا هذا أن آلت حاله إىل انحرافات ،رد عليه أرواح صاحلةالروحانية وأصبحت ت

 فكنت جتده تطرأ عليه ،ًنفسية وقلبية وروحية عانى منها كثريا من تلبس األرواح الشيطانية له
 وكان ، وتتضاعف قوته فال يسيطر عليه أحد،أحوال تنظر أثناءها إليه فكأنه شيطان مريد

ً ويتلو عليه شيئا ، فكان يمسك بإحدى أصابعه،هبدوءً مجيعا حوالاألستاذ يعاجله يف تلك األ
 وإن ،  فتجده ينتفض ويصحو وكأنه قد نشط من عقال،من القرآن الكريم أو الدعاء املأثور

دل هذا عىل يشء فإنام هو داللة عىل ما متتع به األستاذ من قوة روحية وفتح رباين وخاصية 
وقد شجع  .)١(رث نبوي إيامين خيتص هبا اهللا من شاء من عباده هي يف احلقيقة إ،تربوية إيامنية

الشيخ هذا األخ بعد ذلك عىل الذهاب إىل الشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا وحتسنت أحواله 
 . إنه من نصيب الشيخ:وكان الشيخ حممد أديب يقول عن هذا األخ

قة التكية فسنح م كان مع الشيخ حممود يف حدي١٩٥٤ّـ حدث غري مرة بأنه يف عام ٢٢
يف خاطره املكان الذي سيدفن فيه الشيخ حممود الشقفة رمحه اهللا تعاىل وذلك بني الشجرات 

 هذا اخلاطر، وحني حصلت حادثة الشيخ دفن من ً يف نفسه مستغرباًوأبقى ذلك رسا،األربع

                                                
 . بترصف٢٦جتربتي مع الشيخ )  ١(
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ال  وأخربين مج، من وقوع احلادثةًرمحه اهللا يف املكان الذي حدده قبل مخسة وعرشين عاما
 بأن ملسو هيلع هللا ىلص برشين الرسول :بارودي وهو تلميذ الشيخ حممود رمحه اهللا بأن الشيخ كان يقول هلم

م حني ١٩٥٤ أي يف املكان الذي خطر ببال الشيخ حممد أديب منذ عام –قربي سيكون هنا 
    .- كان مع الشيخ 

هذا ما عرفته وما مجعته من أفواه اإلخوة الثقات مما حصل معهم أو سمعوه من 
  . ومناقبه وبركاته وكراماته،هم حول أحوال الشيخغري

 من أبرزها سريته ،ويف هذا الكتاب يقف القارئ عىل كثري من الوقائع للشيخ
 وبذلك فليتنافس ، وكفى بذلك كرامة ومنقبة ورفعة، فهي كلها كرامة،الشخصية والعلمية

 وهي ،ه الشيخ حممود له تبدو من رسالة شيخ، وكم من إشارة هي أبلغ من عبارة،املتنافسون
 :- رمحه اهللا   - كامل قال الرواس
  ُله بترصيفها حمو وإثبــات    هذا الكون آياتِّهللا يف طي

  ُويف العبارات إذ تتىل إشارات   جاءت عباراتنا شتى لرقتها
  .وسبحان املجتبي املعطي الوهاب



٢٤٧ 

 

 
 

 
 ولكن الذين جيمعون بني هذه ،حو العلوم الرشعية كثررأى الشيخ أن الذين يتجهون ن

يف تربيته لطالبه إىل اجلمع بني  - كام ذكرنا -  فاجته،العلوم والتجارة والعلوم الدنيوية قالئل
 بل تراهم موزعني يف ، وهلذا مل نجد بني طالبه مشايخ ختصصوا يف العلوم الرشعية،ذلك كله
 ومكانتهم تبدو أهنم مجعوا ، ومنهم املزارع،تاذ املدرس ومنهم األس، فمنهم التاجر،املجتمع

ً فمثال لو اجتهت إىل األخ الفاضل عبد القادر الريس ،بني أعامهلم الدنيوية وعلوم الرشيعة
 ، وقد يعطيك أكثر من رأي يف املسألة،ًوسألته أي سؤال فقهي لوجدت اجلواب حارضا عنده

ا لو سألت األستاذ غالب املرصي يف العقيدة أو  وكذ،مع أن األخ يعد من التجار املشهورين
 ، وهكذا احلال مع تالمذة الشيخ، مع أن فضيلته أستاذ يف اللغة اإلنجليزية،احلديث أو السرية

 . ولكل وجهة هو موليها، والقدرات ختتلف،وبدهي أن امللكات تتفاوت
 :ويمكن تقسيم تالمذة الشيخ إىل قسمني

 والزموه يف دروسه اخلاصة ،عنده يف دار املشايخ تالمذته الذين درسوا :األول
 . واعتنى هبم عناية خاصة،والعامة

 أو حرضوا دروسه ، تالمذته وحمبوه الذين درسوا عنده يف املحمدية الرشعية:الثاين
 .العامة التي كان يلقيها يف املسجد الرشقي
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 : فأذكر منهم:ـ أما الطائفة األوىل* 
ّ مدرسنا ، أستاذ اللغة اإلنجليزية يف مدارس محاة:رصي ـ أستاذنا الفاضل غالب امل١

 ، لقد كان بحق موسوعة علمية،ً فضال عن اللغة اإلنجليزية،يف العربية والفقه والرياضيات
ً وما أظن أحدا يف دار ، وكاتب مفنن، وناثر أريب،مطبوع جميد  شاعر،صاحب ذكاء واضح

النتباه يف شخصية هذا األخ الفاضل هو نشاطه  ومما يلفت ا،املشايخ من الطالب مل يستفد منه
 ، إذ كان يف اليوم الواحد يلقي أكثر من درس يف علوم متنوعة دون كلل أو ملل،الدؤوب

ً فكان يكلفه بإعطاء الدرس بدال منه إذا عرض ،حظي هذا األخ بحظوة عند األستاذ وإخوانه
كان الشيخ يكلف غالب  : قال األستاذ عوض القناين،للشيخ عارض يمنعه من احلضور

ًاملرصي بإعطاء الدرس بدال منه يف جامع املهنا إذا كان الشيخ مشغوال  وكان الشيخ غالب ،ً
  .)١(ًصغريا مل يكن الشعر خط عارضيه وال شاربيه

هـ ١٣٨٣تعرفت عىل الشيخ عام « :ّوقد بني حفظه اهللا كيف تعرف عىل الشيخ فقال
 ، له كان يعقدها يف اجلامع الرشقي بمدينة محاةًم عندما حرضت دروسا١٩٦٣املوافق عام 

 فقد ،فضل إرشادي إىل جمالس العلم والذكر - حفظها اهللا -  وقبل ذلك كان للوالدة
 ،أرشدتني قبل ذلك بعامني إىل درسه الذي كان يقيمه يف اجلامع الرشقي بمدينة أيب الفداء

 ،املسائل من مجيع وجوهها واستيعاب ،وأول ما شدين إىل تلك الدروس منهجها العلمي
 مع أسلوبه ،وصرب األستاذ وحتمله للمناقشات واألسئلة الكثرية التي كانت تطرح عليه

 .)٢(» وتواضعه للمتعلمني حتى تظنه أحدهم،املقنع
 وكنت ،إىل نباهة أخينا غالب فأواله عناية ورعاية - حفظه اهللا - ولقد انتبه الشيخ

                                                
 .٦من ذكريايت مع الشيخ )  ١(
 .١ع الشيخ جتربتي م)  ٢(
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 وكان الشيخ ،ًأن األستاذ غالب كان مقربا من الشيخ -  وأنا صغري يف تلك الدار - أشعر
ًمرسورا منه دائام منه لكثرة مناقشاته العلمية ومداخالته الفقهية  وقد أشار إىل هذا األخ ،ً

من يناقشه  -  أي شيخنا الفاضل حممد أديب أدامه اهللا -  وحيب« :األستاذ عوض القناين فقال
 وكان بعض إخوانه يعرتضون عىل ،غالب املرصي وكان رائد هذا امليدان الشيخ ،ويسأله

 ، ولكن الشيخ حممد أديب يسكتهم، مللتنا باألسئلة، اسكت يا غالب:الشيخ غالب ويقولون
 .)١(»ويشجع الشيخ غالب عىل طرح األسئلة األخرى

 فهو من ،وال ننسى ونحن نتحدث عن هذا األخ تلك الشاعرية التي حباه اهللا إياها
 والشيخ حممد أديب يستمع إليه مع ، فهو منذ حداثته يقول القصيد،الشعراء املطبوعني

 ، وسوف نرى فيها ما ضمنها من املعاين املنيفة)مدينة العلم( وستمر معنا قصيدته ،اإلخوة
 وإين لعىل يقني أن له أكثر من ، والعواطف الراقية، واملوسيقى اجلميلة،والرتاكيب البديعة

 ولو نرشها ألدرك الشعراء والنقاد أنه من فحول ،ذه الدواوين لكنه مل يطبع ه،ديوان شعري
 ولعل عمله اآلن وهو ترمجة الكتب اإلسالمية من العربية إىل اإلنجليزية ،الشعراء املحدثني

 ،وهي أثر من آثار تربية الشيخ له، يف دولة اإلمارات يدل عىل سعة ثقافته واتساع شاعريته
ذي ال يعرف عن الشيخ غالب املرصي أنه كان ينشد يف  ولعل األمر ال،وهتذيبه وتشذيبه

 ووسع له وبارك يف علمه وولده ، جزاه اهللا عنا كل خري،حلقات الذكر األناشيد اجلامعية
 .ورزقه

واألستاذ غالب حصل عىل درجة املاجستري يف اللغة اإلنجليزية من جامعة البنجاب 
 :زية أو باللغتني العربية واإلنجليزية منهاعدد من األعامل املؤلفة باإلنجلي وله ،م١٩٩٣عام 

 THE WAY TO »طريق السعادة«و «ملحة عن العقيدة اإلسالمية «ـ كتابا * 

                                                
 .٣٠من ذكريايت مع الشيخ )  ١(
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HAPPIENESS     و  A GLIMPSE OF ISLAMIC FAITH  

 ودار الذكر بالفلبني ، ودار احلرمني، مركز اجلاليات بمدينة الرياض: النارشون
 ومها موجودان عىل عدد من املواقع ،ثر من مئتي ألف نسخة وقد طبع من العملني أك،وغريها

 وكان األول قد صدرت منه طبعة أوىل باللغتني العربية  Websitesعىل الشبكة العاملية 
 . أما الثاين فصدر باإلنجليزية باالشرتاك مع مؤلف مشارك آخر،واإلنجليزية

 »أحكام الصالةدليل املسلم إىل « و»دروس يف معرفة اإلسالم«ـ  كتابا * 
Interoduction To Islam   و   Amuslim،s  Companion To Prayer       نرش

 )الرياض( والدار العاملية للكتاب اإلسالمي )بريوت(دار ابن حزم 
نرش دار املسلم  What About Women in Islam »ماذا عن املرأة يف اإلسالم؟«ـ * 

 )الرياض(
 »Islamic culture«اإلسالمية الثقافة «زية بعنوان ـ تصنيف كتاب باللغة اإلنجلي* 

 .مقرر بكلية اإلمارات للتكنولوجيا
ـ عدد من الكتب والدراسات املتخصصة األخرى واملنشورة من قبل عدد من * 

 مع عدد من الرتمجات واملؤلفات غري املنشورة باللغتني اإلنجليزية ،ًاجلهات األخرى أيضا
  Apilgrim,s Companion to Hajj and Umra»حلاج واملعتمردليل ا«والعربية مثل كتاب 

 .وغريه
 حاز عىل املركز األول يف مسابقة أنجال الشيخ هزاع بن »رسائل من القلب«ـ ديوان * 

 بدولة اإلمارات )٢٠٠١الدورة السادسة ـ (زايد بن سلطان آل هنيان لشعر الطفل العريب 
 .العربية املتحدة
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 يف الصحف واملجالت يف دولة )باللغة العربية( املنشورة ـ جمموعة من القصائد* 
 ومن ، مع بعض التحقيقات واملقابالت يف الصحف،اإلمارات العربية املتحدة وسورية

 »ملحمة الطفولة«و» ملحمة األمومة«و » أغاريد الطفولة«األعامل الشعرية غري املطبوعة 
قصائد «و» املرأة يف واحة الشعرمع «و» عىل ضفاف هنر العايص«و» عىل ضفاف اخلليج«و

 وتعود جتربتي الشعرية إىل هناية املرحلة االبتدائية عندما تعلمت : قال،وغريها» كاريكاتورية
ً وشملت مطالعايت كتبا وأعامال لشعراء ،ومارست نظم الشعر يف الصف السادس االبتدائي ً

ومصطفى صادق الرافعي  ،وأدباء مثل املتنبي و أيب متام وشوقي وحافظ إبراهيم وغريهم
 ولعدد من أئمة الفكر ،واملنفلوطي وعباس حممود العقاد وطه حسني والشيخ عيل الطنطاوي

والعلم مثل اإلمام الغزايل والنووي وعبد الوهاب الشعراين وابن الصالح والسيوطي 
 .وغريهم

 نرش )باللغة اإلنجليزية أو باللغتني العربية واإلنجليزية(ـ جمموعة من القصائد * 
 مع ترمجة بعض ، وبعضها اآلخر يف جمموعات شعرية عاملية Poetry. comبعضها عىل موقع 

ًة اإلنجليزية إىل العربية ومن العربية إىل اإلنجليزية شعرا ومنها معلقة ــن اللغـالقصائد م
 .زهري بن أيب سلمى ودراسة هلا باللغة اإلنجليزية

  :للغة اإلنجليزيةـ جمموعة من األعامل املرتمجة إىل ا* 
 وهي ،ترمجة مرسحية حتت األسوار ملحمد عيل الضناوي(  Under the Wallsـ 

بريوت ( نرش دار العربية )مرسحية تارخيية عن حممد بن القاسم الثقفي فاتح بالد السند
١٩٧٧(. 

 نرش دار )ترمجة جمموعة قصصية خمتارة إلبراهيم عايص(  Seven  Short  Storiesـ 
 .)١٩٧٨بريوت (العربية 
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 نفدت ،ترمجة جمموعة مرسحيات قصرية ملوفق سليمة( Eight  Short  Playsـ 
  .)١٩٧٩بريوت ( نرش دار العربية )الطبعة ومل يبق منها نسخ

ما جيب أن يعرفه املرء عن «و  The Message  of Islam »رسالة اإلسالم«ـ 
 The Belever,s»ملؤمنحصن ا«و What One Must Know About Purity   »الطهارة

Strongholdنرشها املؤلف خالل ، وهي ترمجة لثالثة كتب من تأليف عبد الرمحن الشيحة 
  )وبعضها موجود عىل الشبكة العاملية(مكتب اجلاليات بالرياض 

ـ مراجعة وتصحيح وحتديث للغة ترمجة معاين القرآن الكريم ملحمد مرماديوك بكثول 
The Meaning of the Glorious Qur,anللدراسات  مع مراجعة وتزكية من دار البحوث 
 .اإلسالمية وإحياء الرتاث التابعة حلكومة ديب

ً يف تطبيق السنة منهجا وأسلوبادعوة إىل السنة«ـ ترمجة كتاب  للدكتور عبد اهللا بن » ً
 . وشاركني أخو املؤلف الدكتور عطا اهللا الرحييل يف ترمجته،ضيف اهللا الرحييل

من ( تأليف عبد الغفور شيخ فضل إهلي »احلج اجلوية من أمريكا إىل مكةرحلة «ـ 
  Nation وهو عمل من أدب الرحالت نرش أصله يف جملة ،اإلنجليزية إىل العربية

Geografic Magazine ١٩٩٩ ،الرياض( دار الرفاعي : النارش)م١٩٥٣ األمريكية عام(. 
ة منذ بداية السبعينات وذلك يف سوريا ـ تدريس اللغة اإلنجليزية يف املدارس احلكومي

 .)١٩٨٤ ـ ١٩٧٢(ثم يف السعودية 
األدبية والفكرية والعلمية واالقتصادية والتقنية اهلندسية والتجارية (ـ الرتمجة بأنواعها 

 لدى عدد من املكاتب االستشارية العاملية واملؤسسات البحثية )والقانونية والدينية وغريها
 ـ حتى ١٩٨٤( العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة احلكومية يف اململكة

 .)تارخيه
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 World  Book  Encyclopedia عن »املوسوعة العربية العاملية«ـ املشاركة يف ترمجة 
 . ونرش دار الشوخيات بالرياض،برعاية سمو األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض

 والرتمجة يف بعض مكاتب اجلاليات واللجنة الثقافية ـ عضوية عدد من جلان التأليف
 واملشاركة يف بعض مجاعات وأمسيات الشعر واألدب ،يف بعض احتادات الكتاب واألدباء

 .باللغتني العربية واإلنجليزية
  أبو ظبي ٧٣٦٢٠ ص ب :العنوان الربيدي
 ٠٢٦٣٣٩٥٦٦ :اهلاتف والفاكس

 ٠٥٠٤٤٥٩١٣٢ :املوبايل
  ١٢masri@com.hotmail :الربيد اإللكرتوين

من جتار منطقة احلارض  - حفظه اهللا -  ـ األخ الفاضل احلاج ممدوح طهامز٢
 له وقفات مع شيخه يف كثري من ، املخلصني له، وواحد من أكثر املحبني للشيخ،املشهورين

أسأل اهللا أن « : حتى سمعت الشيخ يقول فيه وصل إىل الغاية يف اإلخالص والوفاء،أزماته
 مع مقابلة اإلساءة ، متيز حفظه اهللا بصالبته يف احلق ورباطة جأشه»جيزيه عني خري اجلزاء

 ، شارك الشيخ يف أعامله التجارية، وله من حسن اخللق وكرم الشيم الكثري الكثري،باإلحسان
 وهو ، والذرية الطيبة، املال الوفري، نعامئه فأنعم اهللا عليه بكثري من،وحصلت له بركة املشاركة

 ومكانته عند إخوانه ال ختفى عىل أحد لكثرة ،عىل كل حال من أكثر املقربني من الشيخ
 .-أعزه اهللا ووفقه  - فضائله وشامئله

ومما يدل عىل مكانة احلاج ممدوح عند الشيخ ومنزلته ما أخربين به الشيخ مساء يوم 
ًهـ إذ اتصلت به هاتفيا كعاديت ١٤٢٧والعرشين من شهر املحرم عام السبت املوافق للخامس 

أن احلاج ممدوح يا رياض مل يرتكني منذ « :لالطمئنان عىل صحته فمام ذكره يل يف هذه املكاملة
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 أما اآلخرون فهم كالعصافري املحبوسة يف ، عاش معي يف رضائها ورسائها،البداية إىل اآلن
 ولكنه أخربين يف مكاملة هاتفية ،»حتى هربت وطارت ومل تعد ما إن فتح هلم الباب ،قفص

 :ال يغيبون عن باله وإال كام قال يلً مجيعا هـ أن طالبه١٤٢٩ عام ٢٩/٤عرص يوم اجلمعة 
 . فلله دره ما أبره.»ليس عندنا وفاء

 نقي ، طيب القلب، أستاذ يف اللغة اإلنجليزية: ـ األخ األستاذ عوض القناين٣
 ثم سافر إىل الكويت ، اشتغل بالتدريس يف مدارس محاة،طالب الشيخ القدماء من ،الرسيرة

 .وال يزال يعمل هناك وفقه اهللا
ً من اإلخوة األفاضل الذين اتصلوا بالشيخ مبكرا فاستفاد : ـ األخ عبد اهللا كرزون٤

  مع أوصاف، والصالبة يف الدين، واجلرأة يف احلق، متيز باحلدة،الكثري من علوم الشيخ
 .سلمه اهللا وبارك به وبأحفاده. وشامئل أمحدية،رضية

ً أذكره مدرسا للفقه يف بعض ، فقيه بارع، تاجر مشهور: ـ األخ عبد القادر ريس٥
 حمبوب ، صاحب ظرف ونكتة، وأياديه فاضلة، أخالقه فاضلة،األحايني حني غياب الشيخ

 ،جدي التكية واجلديد يف مسملسو هيلع هللا ىلص مواظب عىل جمالس الصالة عىل رسول اهللا ،عند إخوانه
 .بارك اهللا له يف رزقه وولده

 ، وصاحب نكتة وبدهية، ومن تالميذ الشيخ القدماء، تاجر: ـ األخ ياسني اهلاين٦
 مواظب عىل الصلوات مجاعة يف مسجد ،جلسته ال ختلو من الدعابة كأخيه عبد القادر الريس

 املتميز )الشاي(  الذي يصنعه لشايهً كان الشيخ حمبا، رعاه اهللا ووفقه،احلراكي يف البارودية
 .ويفضله عىل غريه

 كأين ، ومن أقرب املقربني إىل الشيخ،ّ من خلص املريدين: ـ أمحد حميي الدين منصور٧
 ، متيز بسعة الصدر،ً وكان يف دار املشايخ أبا للجميع،ًبه كان صديقا للشيخ منذ الصغر
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ً أعرفه موظفا يف دائرة ،حال يف الذكر وله ، ناهيك عن األخالق احلميدة،ورجاحة العقل
 وأسكنه ،ّ برد اهللا مضجعه،ّ وتويف رمحه اهللا بعد مرض عضال أمل به،املساحة يف بلدية محاة

 .اجلنة
 عرفناه يف ، وشامئله رفيعة، أخالقه حممدية، من حمبي الشيخ: ـ احلاج مرعي خليف٩

ًالدار شيخا كبريا وقورا متزنا ً ً  أحبه الشيخ فكان ،ملسو هيلع هللا ىلص عىل الرسول  دائم الذكر والصالة،ً
حيرض  - ًأحيانا -  وكان، وشاركه يف بعض السنني يف جتارة احلبوب عىل ما أذكر،يكرمه وجيله

 ال تفوته ،ّ وكانت دكانه يف احلارض مأوى العباد الزاهدين والصاحلني،معه ضيوفه إىل الدار
كرمه اهللا بالشهادة مع عدد  أ، يف مسجدي التكية واجلديدملسو هيلع هللا ىلصجمالس الصالة عىل رسول اهللا 

 .ًم رمحهم اهللا مجيعا١٩٨٢من أوالده يف أحداث محاة 
ومن ذكريايت مع هذا الرجل الفاضل أنني كنت يف السنة اخلامسة من املرحلة االبتدائية 

 فهمس يف ، من غري دال»يا ول«حني حرضت إىل دار املشايخ وناديت أحد الطالب بقويل 
 ومن . ألهنا كلمة غري مجيلة معناها يا ولد»يا ول« ال تقل :ً قائالًأذين من غري أن يسمع أحدا

وحاول مرة أن يشدين يف مسجد التكية يف أحد جمالس  - ًجزاه اهللا خريا - حينها مل أقلها
 إن الشيخ :ً فرفضت قائال له، إىل حلقة املنشدين مع صغر سنيملسو هيلع هللا ىلصالصالة عىل رسول اهللا 

 .ّ رمحه اهللا ونور قربه، فتوقف،حممد أديب ال يسمح بذلك
 خصه الشيخ بعناية ، نشأ وترعرع يف دار املشايخ: ـ هشام عبد الكريم صوي١٠

ّ وخترج من ، أفاد من الدروس الرشعية والتطبيقية،ً وكان والده يرتدد أيضا إىل الشيخ،خاصة
 .جامعة دمشق ـ قسم اجلغرافيا وفقه اهللا ورعاه

 صاحب خلق ، من أوائل املالزمني للشيخ يعد: ـ هشام عبد الرمحن البارودي١١
 ، وهو يعمل اآلن يف اإلمارات العربية، خترج من قسم اللغة العربية من جامعة دمشق،رفيع
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 .حفظه اهللا ووفقه
 تردد إىل دار املشايخ ، راجح العقل، دمث األخالق، أخ كريم: ـ حممود عيل خليفة١١

 والظاهر أنه يعمل اآلن يف ،جامعة حلبً خترج مدرسا ملادة الرياضيات من ،والزم الشيخ
 . وفقه اهللا،ميدان التدريس

 ، نشأ يف طاعة اهللا، أخ فاضل: ـ الدكتور الفاضل مرهف بن عبد اجلبار سقا١٢
ً وخطيبا يف جامع ،ً عرفه أهل البلدة مدرسا ملادة الرتبية اإلسالمية،ًوترعرع حمبا للعلم وأهله

ً ومدرسا لعلوم القرآن واحلديث يف التكية ،ألحدب ثم ا،الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا
 .اهلدائية

 وسعة يف ، وتآليفه العلمية تدل عىل ذكاء متميز،وله املستقبل العلمي املرشق بعون اهللا
 وكيف ، والذي يعنينا اآلن هو ما ذكره يف مقالته عن الشيخ حممد أديب،علوم متعددة متنوعة

كنت يف املرحلة الثانوية وبالتحديد يف الثاين « : قال،ه وأفاد من علومه وتوجيهات،تعرف عليه
 ويف طريقي أتأمل الدكاكني ،ًالثانوي عىل ما أذكر ذاهبا إىل سوق احلارض قبيل الظهر بقليل

 ويسرتعي ،ً فأنظر فيه أيضا)فروج زين العابدين( فمررت عىل حمل ، وأنظر فيها،واملحالت
 ولكن الرجل املتوسط بني ، كرايس متقابلنيانتباهي رجل يتوسط اثنني كلهم جلوس عىل

 وكان السبب أين مل أر ،االثنني مل أستطع التأكيد يف وجهه مع أنني حاولت التعرف عىل مالحمه
ًوجها ولكني رأيت نورا وحوله   فرجعت إىل البيت ، لونه رصايص قد لف هذا النور)شامخ(ً

فأخربين بأن هذا الرجل هو الشيخ  وسألته إن كان يعرف هذا الرجل ،وحدثت أيب عام رأيت
 وكيف كان ،ّ ثم أخذ يقص عيل أنه كان حيرض دروسه يف جامع الرشقي،حممد أديب كلكل

 وأن املسجد الرشقي كان يزدحم ،الناس خيرجون من درسه منرشحي الصدر مبتهجي النفس
 ،م فلم أكن وقتذاك طالب عل؟فاشتقت للتعرف عليه ولكن كيف السبيل لذلك.. .بالناس
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 ألنني نشأت يف بلدة حرمت من دروس العلم يف املساجد من ،ومل أسمع عن طلب العلم
 .حوادث محاة

ثم قدر اهللا تعاىل أن أدخل كلية أصول الدين يف جامع أيب النور بعد أن نلت الشهادة 
 وما زالت تلك ، وأتدرج يف طريق طلب العلم، وأدرس علوم الرشيعة،الثانوية فرع األديب

 وقد ترددت مرات بعدها إىل ذلك املحل أنظر فيه لعيل أرى ،مرتسمة يف ذهنيالصورة 
 .» ولكن مل أجده،الشيخ

 وبعد تتبعه وجد الفتوى ، ثم حصل لألستاذ مرهف مشكلة حتتاج إىل فتوى
 فتوثقت العرى وبات من املرتددين عىل ،الصحيحة عند الدكتور البوطي والشيخ حممد أديب

 فلام استأنس ، وتوالت زيارايت له بعد ذلك،ومن هنا بدأت معرفتي به« :الشيخ يفيد منه قال
 ، ويكرس حاجز التقوقع الفقهي يف داخيل،مني صار كلام أسأله عن مسألة يفتق عقيل باألجوبة

ثم رصت أستشريه يف شؤوين   ،ُوالذي زرعه بعض من قرأت عليه الفقه الشافعي يف البدايات
ًأعزه اهللا أبا غيورا وقلبا رؤوما أجد فيه راحة فكان الشيخ ،ومسائيل اخلاصة ً ً البال وطمأنينة  ً

 أجد ، ولكنها تغرس يف نفيس، ال أخفي أنه كان حيدثني أحاديث منها ال أستوعبها،النفس
ّ فلئن كان يف من خري فإن لشيخنا أطال اهللا يف عمره اليد ،صداها بعد سنوات فأستفيد منها

  .)١(» يقظتي الفكرية بل إنه بحق صاحب،األوىل فيها
 :ولألستاذ مرهف عدد من املؤلفات العلمية منها

 البن عادل الدمشقي )اللباب من علوم الكتاب(ـ حتقيق جزء خمطوط من تفسري * 
  )وهي رسالة املاجستري(احلنبيل بإرشاف الدكتور نور الدين عرت 

  )لدكتوراهوهي رسالة ا(ـ منهج التفسري العلمي وتطبيقاته يف سورة النحل * 
                                                

 .٢ – ١الشيخ كام عرفته  )  ١(
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 .بإرشاف الدكتور نور الدين عرت
 .ـ مزيل اإللباس عن حكم التعامل مع رشكة بزناس* 
 .)يتكلم عن ظاهرة شتم الذات اإلهلية والدين يف بعض البالد(ـ ال تعتدوا عىل اهللا * 
 .ـ إيقاظ الوسنان لقراءة القرآن* 

 :مع العديد من املقاالت املنشورة منها
جممع البحوث العلمية اإلسالمية يف القاهرة حول املصارف ـ نظرات يف قرار * 

 .والربا
 .ـ إبالغ الواعي برشح حديث التداعي* 
 .)قراءة يف اجلذور والتاريخ(ـ عقالنية رأس الفتكان وسامحته * 
 .)بحث منشور عىل موقع مركز أبحاث فقه املعامالت(ـ هل الزكاة رضيبة * 

 .وغري ذلك
 من الطالب الذين الزموا الشيخ : مفيد زغرات ـ حفظه اهللا ــ األخ الفاضل عامد١٣  

 حتى وفقه اهللا اآلن إىل إعداد رسالة املاجستري يف الفقه ،ً وعلامًفأفادوا منه سلوكا وعمال
عرفت الشيخ حفظه « : ذكر يف مقدمة مقالته عن الشيخ كيف تعرف عىل الشيخ فقال.املقارن

 وكان ، وشاء املوىل الكريم أن يفتح الشيخ قلبه يل،راماهللا تعاىل عن طريق بعض األخوة الك
 فاملحروم من حرم خري أهل ، عندهًذلك من توفيق اهللا تبارك وتعاىل أن قبلني الشيخ تلميذا

 وقد غرسني الشيخ فسيلة يف بستان العلم واملعرفة وتعهدين بالرعاية والسقاية بامء ،عرصه
 بني ًأريدك أن تكون نرسا«:ت عيل وقال فارتويت من علمه حتى تضلعت فرب،اجلنان

 كان ال يرىض حفظه » ولكن برشط أن ترى النرس نرسا والقزم قزما، يف الفضاءًالنسور، حملقا



٢٥٩ 

 عرفت . بل كان حيثنا عىل املثابرة لنيل أعىل الشهادات،ًاهللا ورعاه أن نكون أنصاف علامء أبدا
ازهد « :ملسو هيلع هللا ىلص وإين أراه متمثال قول النبي ، بام يف أيدي الناس لذلك أحبه الناسًالشيخ زاهدا

ليس « : ما كان يقول يلً وكثريا» وازهد بام يف أيدي الناس حيبك الناس،يف الدنيا حيبك اهللا
 .» وإنام الزهد فراغ القلب من حب الدنيا، اليدَّالزهد خلو

 إىل ومما دفعني« :ً إىل مالزمة الشيخ قائالًثم راح يعدد بعض األسباب التي دفعته أيضا
 حيمل هم األمة بني ، بأحكام الرشيعةًمالزمته أنني وجدته شديد احلرص عىل دينه منضبطا

 تراه يبعث األمل يف النفوس ويشحذ اهلمم وال يرىض ،جوانحه ولكن دون يأس وال إحباط
 قول ً ما كان حيثنا عىل العمل واملثابرة ونيل معايل األمور متمثالًباخلمول والركون بل كثريا

فالشيخ بحق مدرسة تربوية فكرية يشار «إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس األعىل«:ملسو هيلع هللا ىلصبي الن
 ومن أراد اآلخرة فعليه ، من أراد الدنيا فعليه بالعلم: ما كان يقولً وكثريا،إليها بالبنان

 ومما دفعني ملالزمة الشيخ حفظه اهللا تعاىل أنني عندما ، ومن أرادمها معا فعليه بالعلم،بالعلم
كنت أقرأ يف سري الصاحلني من هذه األمة وما هم عليه من علم وزهد وورع وجهاد يف سبيل 

 وقد انتهى إىل سمعي أن الشيخ ، يف الشيخ حفظه اهللاًخدمة هذا الدين فوجدت ذلك متمثال
 دخل ًإذا دخل عليه الشيخ أديب كلكل كأن صحابيا«:حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل كان يقول

 .»عيل
ويف اخلاتم أمحد املوىل « :عد ذلك دائم احلمد هللا أن وفقه ملعرفة الشيخ قالوهو ب

 ًمل اجلليل وأتوجه إليه سبحانه أن يمتعنا به حصنااسبحانه وتعاىل أن وفقني ملعرفة هذا الع
 وإنني إذ ذكرت ما ذكرت يف هذه العجالة عن الشيخ حفظه ،يبعد عن هذه األمة كل دخيل

 وأجدين أتلقف ، باجلميل ووفاء بالعهدًكني أذكر هذه األمور عرفانا ول،اهللا مل أوفه حقه
الكلامت وهي خجىل ألهنا مل تؤد الشيخ حقه  ولكن إن كانت الكلامت تعجز عن البيان فإن 



٢٦٠ 

  : وما أمجل قول الشاعر،القلب يفيض باحلب يرتمجه اللسان
  )١( مل أتكلمُّخجىل ولوال احلب    الكالم كام رأيت عىل فميُلغة

 ، من حمبي الشيخ املتفانني يف خدمته:ـ األخ الفاضل عبد الرمحن العيش رعاه اهللا١٤
 . وفقه اهللا وبارك له،ً وقد أحبه الشيخ كثريا،مدرس يف مدارس محاة االبتدائية

ّـ األخ الفاضل مصطفى كريم السواس حفظه اهللا١٥  واحد ممن ترددوا عىل الشيخ :ُ
 ..)٢( وفقه اهللا،ًفأفاد منه كثريا

هذا ما حيرضين اآلن من أسامء اإلخوة الطالب الذين ترددوا إىل الشيخ وعاشوا يف 
 وهو يرعاهم ، الوارفةا ويتفيؤون ظالهل، ينهلون من معينه الفياض،رحاب دار املشايخ

 :ً مريدا هلم ما ذكره الرواس، ويلحظهم بروحه،بعقله
  للحرش والنرشوللدين والدنيــــا و   ّعرفتك للجىل وعزمك فوقها

  : ولذا فال ضري إن قلنا إن لسان حاهلم يقول، ويا هلا من مغنم،فيا هلا من سعادة
  وغر األيادي البيض يف الطي والنرش  لك املجد واإلجالل والعز والعىل

 .اللهم آمني يا رب العاملني
ًأما طالب الشيخ من الطائفة الثانية فهم كثر ال حيصون عددا - *  ْ َ  طالب  فمنهم،ُ

 قال األستاذ ، فقد كان الشيخ يعتني هبم ألهنم مشاعل املستقبل،املدرسة املحمدية الرشعية
يقيمون حلق الذكر وجمالس  - أي طالب املحمدية الرشعية - وكم سمعتهم« :عوض القناين

 . داخل الصفملسو هيلع هللا ىلصالصالة عىل النبي 

                                                
 .٥الشيخ )  ١(
ً لعلنا يف طبعات أخرى نذكرهم مجيعا بعد اكتامل املادة العلمية عنهم، ًوتالمذة الشيخ كثريون جدا)  ٢(

 .فليعذرنا من مل نرتجم له



٢٦١ 

 وذلك ،دروس الدينيةومرات كثرية جاء الشيخ هبؤالء األطفال إىل املساجد إللقاء ال
 .)١(»ليثري الشيخ شهية املصلني لرتبية أوالدهم عىل هذه الشاكلة

 وطالب العلم يفدون ،وإىل جانب طالب املحمدية الرشعية كان كثري من حمبي الشيخ
 أو حضور حلقة الذكر العامة املقامة ،إىل اجلامع الرشقي حلضور دروس الشيخ العلمية العامة

  أسبوعليلة اجلمعة من كل
 ،ولقد تردد إىل هذه الدروس وحلقات الذكر أفراد كثريون من اجلامعات اإلسالمية

 فكنت ترى يف درسه الصويف ،هو االعتدال والتوسط - كام ذكرنا - ألن منهج الشيخ
ً كام أن قسام من املسجد خصص للنساء ، واألمي واملثقف والشيخ العاجز والشاب،والسلفي

 .ًص باحلضور حبا يف الشيخ ودروسه فكان املسجد يغ،ًأيضا
ومن املفيد أن أهني ما قدمناه  ،وباجلملة فتالميذ الشيخ يصعب حرصهم لكثرهتم

إن من يقول شيخي « :ً ففي إحدى املكاملات أيضا قال يل،بنصيحة الشيخ لطالبه ولغريهم
ريد  ن، وال يسري عىل خطا شيخه سيكون شيخه خصيمه يوم القيامة، وأستاذي عالن،فالن

 .»األفعال ال األقوال
 ورسالة لكل من يدعي صلة بشيخ من الشيوخ وال يسري عىل ،وهذا كالم نافع مفيد

ً نسأل اهللا أن جيعلنا من أتباع مشاخينا وأساتيذنا قوال وفعال،نسجه ومنواله  وأن جيعلهم ،ً
 وأن ،أخيار فهم كرام ،ّ مساحمني لنا إن أخطأنا يف حقوقهم وواجباهتم أو قرصنا،راضني عنا

 . اللهم آمني،خلدمتهم - ًدائام - ّيقيدنا
ّ قل من مل يتأثر بعلوم الشيخ من طالب العلم يف :ًلعيل ال أكون مبالغا إن قلتًأخريا و

 .مدينة محاة خاصة
                                                

 .٥من ذكريايت  )  ١(



٢٦٢ 



٢٦٣ 

 

 
 

 
ة عند املحققني األكابر من  ومكان،نال الشيخ حممد أديب حظوة عند العلامء األثبات

ًألنه عز منهجا وحسن طريقاو وذلك لعلمه واستقامته ،األولياء ً ّ. 
 وكان عنده العالمة ،لقد دعاه الشيخ الراحل حممد منري لطفي رمحه اهللا تعاىل مرة -* 

الراحل عامل إدلب الشيخ عبد الغني محادة رمحه اهللا تعاىل وقد طلب إىل الشيخ حممد منري 
 فقام الشيخ عبد الغني إىل الشيخ حممد ،ن جيمعه بالشيخ حممد أديب ويعرفه عليهلطفي أ

ّ وطلب إليه أن يأيت معه إىل إدلب ليعلم ،ّ وقبل رأسه،ّ وسلم عليه بحرارة،أديب عندما دخل
 كام طلب إليه يف مرة أخرى أن يعطيه ملحة عنه وعن ،طلبة العلم هناك طريقة الذكر الرشعي

 لكن مسلك ،العلمية لينرشها ضمن ما كان ينرش من علم وكتب قيمةشيوخه وطريقته 
 فكان يؤثر عدم ،الشيخ حممد أديب كان حيول بينه وبني أن يستجيب إىل ما يكسبه الشهرة

 .)١(»الظهور
 ومل أك ،ًإىل مكة معتمرا يف املرة األوىل - رعاه اهللا  - ومثل هذا ما رأيته حني حرض -* 

 وحني قرأت هذه الرسالة عىل )السواس(ة عند األخ مصطفى كريم ًموجودا فرتك يل رسال
ً وأطرق ساكتا عىل ،هذا رجل من القوم« :أستاذنا الفاضل العالمة سعيد الطنطاوي قال يل

                                                
 .٢ - ١جتربتي مع الشيخ )  ١(



٢٦٤ 

 لكني ، مل ألتق به:ً قائال يل، وكنت من قبل أسمع منه الثناء عىل الشيخ حممد أديب،عادته
 ومعلوم أن الشيخ سعيد الطنطاوي ال ، وحتيايت الدائمة وآمل أن تبلغه سالمي،عرفته من كتبه

 .يثني عىل أحد إال بام هو أهله
ًإىل العمرة أيضا  -  وفقه اهللا -  حرض الشيخ - عىل ما أذكر - ويف السنة الثانية -* 

 فسافرت ،منهم احلاج ممدوح طهامز -ً مجيعا حفظهم اهللا -  بصحبة ولديه وبعض تالمذته
ًة حبا وشوقابسياريت إىل املدين  ثم استأذنتهم بأن أترشف بتوصيلهم إىل ، ورجعت هبم إىل مكة،ً

 وحني وصلنا إىل املدينة توجهنا ، فسمح يل الشيخ بذلك بعد إحلاح شديد مني،ًاملدينة أيضا
 وإذ بعدد من املشايخ السوريني عنده يتناولون ،إىل منزل األخ املحب حممد العجان حفظه اهللا

 والشيخ ممدوح اجلنيد من محص، والشيخ ،م الشيخ املريب عدنان السقا منه،طعام العشاء
 قال ، وما إن سلمنا عليهم وجلسنا، والشيخ حممد احلييني من حلب،حممد عوض من دمشق

 كنا ننوي الذهاب إىل ، وكم نحن سعداء برؤياك اآلن، عرفناك يا شيخنا من كتبك:أحدهم
 البقاء وانتظرنا لنجلس معك فنحن يف شوق إىل  لكننا حرصنا عىل،بيوتنا ألن الوقت تأخر

 وهو كام قال ، وسمته املهيب، فشكرهم الشيخ حممد أديب بتواضعه املعروف،رؤياك
 :الرواس
   دولتناْهجر للدنيا بدت    إىل اهللا وبالـِ بالفقرُنحن
ث عن ّفحد - ّبل اهللا ثراه بالرمحات - أما ثناء العامل العارف املحقق حممد احلامد -* 

هـ ١٤٢٩ لقد أخربين األخ الفاضل احلاج ممدوح طهامز يف مكة املكرمة سنة ،ذلك وال حرج
 أنه سمع من الشيخ حممد احلامد عليه الرمحة بعد صالة اجلمعة حني ،ومعه حممد حيان طهامز

 من أراد أن ينظر إىل وجه صحايب فلينظر :ما نصه وتعرف إليه أن الشيخ قال ،كان يسلم عليه
رها احلاج ممدوح مرة ثانية يف شهر كر وقد ، وجه الشيخ حممد أديب كلكل حفظه اهللاإىل

هـ بحضور األخ عبد العزيز اآلمني ونرص هزاع وولدي حسان وعامد ١٤٢٩رجب سنة 



٢٦٥ 

 ألن جهيزة قطعت قول كل ، فهنيئا لشيخنا املفضال،الدين يف منزلنا يف مكة املكرمة
ا يفيد مدى حب الشيخ حممد احلامد للشيخ حممد ولقد ذكر األخ غالب املرصي م.خطيب
  : قال، واقتناعه بطريقته الرتبوية،أديب

 كيف حال الشيخ حممد : وقال يل،ّإن الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا رآين مرة فسلم«
 صحيح أنني ، أن حيرص عىل نرش الطريقة الرفاعية يف البلد: وقل له،ّ سلم يل عليه؟أديب

  .)١(»ضل انتشار الطريقة الرفاعية لكنني أف،نقشبندي
لقيته « :ّورصح الشيخ حممد احلامد كام ذكر األخ غالب املرصي بحبه له رصاحة قال

مرة يف منطقة البئر االرتوازي يف محاة عندما كان البئر منطقة مزدهرة يرتاده الناس لالستشفاء 
وكانت هذه  - فابتدرين بالسالم ، وللتنزه فيه قبل أن يؤول أمره إىل اإلمهال،بمياهه املعدنية

ثم سألني عن الشيخ  - ً وتواضعا منه ورفعة ملعنوية من يلقاه،لفتة طيبة وكريمة من الشيخ
 . )٢(وكررها ثالثا. إنني أحب هذا الرجل: وقال يل،حممد أديب كلكل

أن يرسل نسخة من املؤلف الذي يصدره إىل  - رعاه اهللا -  وكان من شأن الشيخ
ً فيأتيه الرد مشفوعا بعبارات ،ًء يف بقية املحافظات جريا عىل العادة املتبعة بينهمالسادة العلام
 من ذلك ما كتبه الشيخ الفاضل أمحد الشامي مفتي دوما عىل غالف املظروف ،الثناء والتقدير

  )٣(»إىل فضيلة التقي الصالح سيدي األستاذ حممد أديب كلكل املحرتم« :إذ سجل ما نصه
 شاكر إحسانكم ،اخلادم أمحد بن صالح بوبس الشامي هيديكم السالم«ذلك وكتب بجانب 

 .)٤( )احلج والعمرة(عىل ما تكرمتم به من بحر علمكم وهو 
                                                

 .١٠جتربتي مع الشيخ )  ١(
 .١٠جتربتي مع الشيخ )  ٢(
 .٣انظر امللحق رقم )  ٣(
 .٣انظر امللحق رقم )  ٤(



٢٦٦ 

 رمحه اهللا تعاىل يسأله ًوثمة رسالة أرسلها الشيخ حممد أديب إىل الشيخ أمحد أيضا -* 
 فأجابه ؟إلخ.. . بيع بعضها وهل جيوز؟فيها عن األوراق النقدية أهي عروض جتارة أم نقود

إىل صاحب الفضيلة سيدي الشيخ حممد أديب « :ًفضيلة الشيخ أمحد مصدرا جوابه بام نصه
 .)١(»ًكلكل حفظه اهللا وأدامه ذخرا للفقه وأهله

مفتي اجلمهورية العربية  -  أيده اهللا - ًوحول هذا السؤال أيضا كاتب الشيخ -* 
 أن :ًفأجابه مؤيدا رأيه فيام ذهب إليه وهو - رمحه اهللا -  السورية فضيلة الشيخ أمحد كفتارو

 وكان الشيخ قد ناقش هذه القضية .هذه األوراق حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء
 .)٢( وانتهى إىل ما ذكرناه،ًمناقشة علمية موردا أقوال الفقهاء القدماء واملحدثني

بينه وبني الشيخ عبد الفتاح أبو ومن مراسالته العلمية تلك املراسلة التي متت  -* 
فاهللا يف عونكم وهو « :بعد قراءته لكتاب تنبيه الفكر بقوله - رمحه اهللا - غدة العامل املشهور

ًالذكر بمعنييه سمعة وتعبدا  وحيسن لكم،املرجو أن جيزل لكم األجر شكر اهللا لكم حسن .. .ّ
 .)٣(»خطاء لكل مسرتشد ورشيد وجتنيب األ،صنيعكم وعظيم اعتنائكم بالتسديد إىل السديد

ًومنها أيضا مراسلته للشيخ عيسى اخلطيب العامل املعروف يف قرية إعزاز القريبة  -* 
 ودعا مجيع شيوخ الطرق ، فقد أثنى الشيخ عيسى عىل الشيخ وكتابه تنبيه الفكر،من حلب

ا مريدهيم الصوفية يف سائر األقطار اإلسالمية إىل االطالع عىل هذا املؤلف حتى يلقنو
  .)٤(وأتباعهم الذكر اخلايل من التحريف والتشويه

                                                
 .١انظر امللحق رقم )  ١(
 وراجع مبحث تواضعه العلمي لرتى مكاتبات أخرى حول هذا املوضوع مع ١٩ / ١إحتاف السائل )  ٢(

 . مدينة محاةعلامء آخرين خارج
 .٤انظر امللحق  )  ٣(
 .٧انظر امللحق  )  ٤(



٢٦٧ 

ّ فقد عرب عن تقديره وحبه فيام ،أما الشيخ رشيد الراشد التاذيف النقشبندي طريقة -* 
حيظى بلثم أنامل األستاذ الفاضل الشيخ حممد « :كتبه عىل غالف إحدى رسائله إذ كتب

 .)١(» فتح اهللا علينا وعليه فتوح العارفني،كلكل
 والشيخ رشيد واحد من املربزين يف الطريقة ،ً سام خلقا وتواضعا فسام قدرا،هللا دره
وهو  -   أخذها عن الشيخ عيسى البيانوين عن الشيخ أيب نرص خلف احلميص،النقشبندية

 .-شيخ الشيخ حممد احلامد عليهم الرمحة والرضوان
ما كتب هذه  -  قربهعطر اهللا - والظاهر أن فضيلة الشيخ رشيد الراشد التاذيف

إال بعد أن أدرك أن لواءه  -  حفظه اهللا - العبارات السامية الدالة عىل رفعة الشيخ حممد أديب
 ، لذا فهو يستحق مثل هذه العبارات الراقية،مشهور عند العلامء وفضله منشور عند األولياء

أي الشيخ حممد  - وكان« : قال األستاذ غالب املرصي،ّوهو كام يبدو جربه وعرف مقامه
 ومن هؤالء الشيخ رشيد الراشد ،عىل عالقة طيبة بالعلامء والصاحلني - أديب رعاه اهللا

 فكان ، وله كثري من املؤلفات،التاذيف وكان من علامء حلب الذين عليهم سيام العلم والصالح
ة كان  إال مر، ويف إلقاء الدروس يف معظم األوقات التي كان حيرض فيها،ّيقدمه يف الصالة

 وكان لتلك الدروس برنامج ،يلقي فيها درسه الصباحي يف شهر رمضان يف اجلامع الرشقي
ً وكان حريصا عىل متابعة برناجمه ومنهجه دون تغيري ،منهجي وضعه لتكتمل الفائدة

 ولعل ذلك ، وينقطع تسلسل املوضوعات، أو انقطاع فيه حتى ال تضيع الفائدة،لألسلوب
ً وظن أن الشيخ حممد أديب فعل ذلك اعتدادا ،ًد وعّكر قلبه قليالأثار حفيظة الشيخ رشي
 فحاول من خالل التوجه القلبي والروحي عليه أن ،ً أو تعاليا عليه،ًبنفسه وإمهاال للضيف
 وتضيع منه ، ويصيبه بالعجز عن االستمرار فيستغلق عليه الكالم،يوقفه عن الدرس

                                                
 .٥انظر امللحق  )  ١(
 



٢٦٨ 

أخربه بأنه فعل ذلك مع كثريين قبله فلم  و، وصارح الشيخ حممد أديب بذلك،األفكار
 وهذا دليل إخالصك ومتكنك وثقتك بنفسك وتأييد اهللا ،يقدروا عىل متابعة الكالم إال أنت

 .)١(»لك
ومن هذا القبيل تلك املراسلة التي متت بني الشيخ حممد أديب والشيخ عبد  - *

بداية السول يف تفضيل (يب  فقد أرسل له الشيخ حممد أد،الغني محادة عامل إدلب املشهور
كتاب احلج ( و) املعظم لسلطان العلامء العز بن عبد السالم حتقيق ودراسةملسو هيلع هللا ىلصسيدنا الرسول 

 واملهم أن الشيخ عبد الغني محادة أجابه برسالة )والعمرة من تأليف الشيخ حممد أديب كلكل
إن املؤلف حني ألفه « : فمام قاله حول حتقيق كتاب بداية السول،ّضمنها الكثري من اإلعجاب

 وهذه ، التي هلا تعلق يف أبحاث رسالته ومل يذكرها بتاممهاملسو هيلع هللا ىلصأشار إىل أحاديث رسول اهللا 
الكرامة العظيمة هي أن اهللا أطلعه أنكم ستطبعون رسالته فرتك لكم ذكر ووضع األحاديث 

د اهللا بتاممها وهو أشار إليها فقط ليكون لكم فضل عظيم ومنزلة عالية ومنقبة عظيمة عن
ًوإن هذا العمل منكم زاد الرسالة مجاال وزينة وإعظاما وتوضيحا .. .بخدمتكم ملؤلف هذا ً ً

فجزاكم اهللا تعاىل خري اجلزاء و وجعلكم من سادة العلامء ... .ألبحاثها العلمية وحماسن
 .)٢(»ملسو هيلع هللا ىلصالعاملني هللا املخلصني يف حب رسول اهللا 
أهيا األخ الكريم الفاضل « :ً قائال)العمرةاحلج و(وأثنى عليه حني قرأ كتابه الثاين 
ًزادك اهللا علام وتقى وصالحا وورعا ً ً كنت يف العلم هالال فاآلن رصت بدرا كامال،ً ً  وقد ،ً

ً فهنيئا لكم هلذا ﴾واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا﴿أتاك هذا العلم النافع من مدرسة قوله تعاىل 
 ، فانظر فيام أقامك، أن تعرف عند اهللا مقامك إذا أردت: قال العلامء،التوفيق من اهللا تعاىل

                                                
 .١٦ – ١٥جتربتي مع الشيخ  )  ١(
  .٢انظر امللحق  )  ٢(



٢٦٩ 

 ، وسيطر عىل أكثر العباد،فنشكر اهللا عىل وجود أمثالكم يف هذا الزمان الذي انترش فيه الفساد
 : شيئنيملسو هيلع هللا ىلصفالعلامء العاملون أمثالكم ورثوا من سيدنا رسول اهللا 

 .)١( » ـ والرمحة٢                       ـ العلم١
ملكاتبات العلمية بني الشيخني مل تنقطع ففي كتاب إحتاف السائل والظاهر أن هذه ا

ذكر الشيخ حممد أديب أن الشيخ عبد الغني محادة أرسل إليه رسالة يستفرس فيها عن عبارة 
 وهي أن احلديث ١٧١ يف الصفحة )احلج والعمرة(وردت يف كتاب الشيخ حممد أديب 

 بل منهم من ،بالصحيح يف صحة االحتجاج بهًالضعيف إذا تلقته األمة بالقبول كان ملحقا 
ً فرد الشيخ حممد أديب قائال  .)٢(أحلقه باملتواتر نور (إن تلك العبارة وجدهتا يف كتابكم « :ّ

 وهي ، يف السطر الثالث منها١٤ حيث وردت يف الصفحة )اإلسالم يف زيارة خري األنام
ًيرسد أقوال العلامء يف ذلك مقويا هذا وراح   )٣(»عبارة حمكمة ال جمال لردها أو التشكيك هبا

 .الرأي
ًوالظاهر أيضا أن العالقة الطيبة التي متت بني الشيخني الفاضلني متت بعد أن أرسل 

نسخة من كتاب تنبيه الفكر إىل حقيقة  -  عطر اهللا قربه بشآبيب رمحاته - الشيخ حممد احلامد
 وأرسل ،ذا الكتاب أيام إعجابالذكر للشيخ حممد أديب إىل الشيخ عبد الغني فأعجب هب

 للشيخ حممد احلامد رسالة معها كتاب له بعنوان
 فكتب ،ً طالبا من الشيخ حممد أن يقدمها هدية للشيخ حممد أديب)صحح صالتك(

هدية لك يا أخي الشيخ حممد أديب كلكل « :غالف الرسالة ما نصه الشيخ حممد احلامد عىل

                                                
 .٢انظر امللحق )  ١(
 .١٢٣ / ١إحتاف السائل )  ٢(
 .٤٨ – ٤٦ / ٢ وانظر – ١٢٤ / ١إحتاف السائل )  ٣(



٢٧٠ 

 إذ قرأ كتابك ،ضعك يف سجل العلامء العاملني وهو يطلب مني ترمجتك لي،من املؤلف
ًالرشيف الذي ألفته وهو تنبيه الفكر وقد كان معجبا به جدا  فابعث إيل برتمجتك مع ذكر ،ً

 »شيوخك وطريقتك كي أبعث هبا إليه
  )١(حممد احلامد

يا أخي الشيخ «ولعمري إن خماطبة الشيخ حممد احلامد لتلميذه حممد أديب بقوله 
 أستاذ األساتيذ وشيخ ،ي داللة عىل منزلة خاصة تبوأها التلميذ عند أستاذههل«.. .حممد
 ،ً ثم إن وصفه كتاب تنبيه الفكر بالكتاب الرشيف هلو دليل أيضا عىل قيمته العلمية،العلامء

 . وهكذا قطعت جهيزة قول كل خطيب،ّومنزلته عند الشيخ رمحه اهللا وبل ثراه
ّلة الشيخ العلمية عند العلامء الكمل من وال ننسى ونحن نتحدث عن منز - * 

 فقد أهدى الشيخ ،االلتفات إىل ما أنشده بعض الشعراء يف مدحه وتبجيله وتعداد شامئله
 إىل الشاعر املشهور عبد الوهاب الشيخ خليل )الفقه املبسط(حممد أديب نسخة من كتابه 

 : فكتب إليه رسالة رقيقة بدأها بالسالم ثم قال،الشعراين
 أشكر اهللا الكريم الذي :ّدي األستاذ األجل الشيخ حممد أديب كلكل املوقر وبعدسي«

ّ ثم قراءة كتابكم القيم ً،وفقني بمعرفتكم املربحة عن طريق السامع من األصدقاء أوال
ثم اسمح يا سيدي أن أضع بني يديكم الكريمتني هذه املقطوعة املتواضعة «ًوأضاف قائال «

بكل تواضع أجعلها بني يدي العامل « :ثم كتب يف أعالها ما نصه«التي فاض هبا اخلاطر 
ً وقد ضمنها كثريا من عبارات الثناء واإلعجاب  )٢(»ّاجلليل األستاذ حممد أديب كلكل املوقر

 وأنه املنهل العذب يف ،ّ وأنه شيخ فاضل عم فضله، ووصفه بأنه ركن الدين،بالشيخ وعلومه

                                                
 .٩انظر امللحق  )  ١(
 .٨انظر امللحق  )  ٢(



٢٧١ 

إلخ  ما أحتفه به من عبارات التقدير واحلب .. .انقطع وأنه حبل وصل ملن ،صحراء جمدبة
 .والوفاء

 :ل األستاذ حممد أديب كلكل املوقربكل تواضع أجعلها بني يدي العامل اجللي
 أمل

   وما حيلوٌ قصيدَتىلُألجلك ما ي
ِبلغت مقاما يف الصالح وشأوه ً َ            

            ًوخشية ً الدين فقهاَفأصبحت ركن
  ًىل درب احلقيقة قاصدا عَورست
 والصدق ُ سيد                      َ فيك الصدقُفأحببت

  ٌإليك فؤادي إن قلبي محامة
  ًأعرين جناحا من نداك لعلني

ن حيايت طويلـة          ـــــًت سنينا مـــسلخ
 أجري واحلقيقة بارق                     ُوأصبحت

  ٍ الظليم بمهمـهَفأمسيت أعدو مثل
   يف دميَأت لشعري أغمس احلرفجل

ًكتبت لسلمى ثم ليىل قصائدا                 
                ٍ عاشقَ لألوطان أحلانُوغنيت

اعس        نووأحتفت صحبي يف حسان 
   هذا ومثلـه ُّ نفيس كلِفلم يشف

ّ لشيخ فاضل عم فضله              ُأتيت
          ٌأتيت وشعري بني جنبي راعش
ٍأروم شعاعا من بريق هداية ً                

   باسم اهللا بني الورى يعلوَفشأنك 
   ما صام التقاة وما صلواَجتاوز

  ُ يثبته الفعلُمن اهللا حيث القول
ُرىض اهللا حقا ال هتون    وال تغلوً

  ُ الصدق يا سيدي عدلوحكم رجال
  ُحتاول ما يسمو ويثقلها الغل

ُ طليقا ال يكبلني العقلُأطري ً  
   ُت أن أحظى وقد فاتني الظـلــوحاول

  ً الرس طورا وال جتلوَتراود كشف
  ُ به الصحراء وانقطع الوصلْتناءت

 من خافقي أسلو          ِلعيل برشب اخلمر
      ُ النجلُهتادت هبا األعطاف واألعني

           ُ واخضورض احلقلُفهام هبا البستان
ّوكنت إذا أنشدت من مخريت علو              

  ُ الفكر يعتلُ بقلبي هاجسَّوظل
ّأداوي فؤادي من أوام األوىل ضلوا            

         ُلَِقوأوزار عمري يف كياين هلا ث
              ُّأحل هبا كريب ويبهجني احلل



٢٧٢ 

أنيخ قلويص يف رحاب ابن كلكل         
 ت الصاحلني أزورهمـــــــــولكن أتي

ُّ اليوم يف حرييت كلفإين عليه َ               
 ُّلُدى جــــفعدت وغنجي من طيوب اهل

 

 ً                                  الفقري جدا إليه تعاىل٩٩٣ /٦ / ٥محاة يف 
 عبد الوهاب الشيخ خليل الشعراين

 وكتب له »مناجاة الشموع«ديوانه املسمى  - عبد الوهاب الشيخ خليل - ّوقد قدم له
 :عليه

 :األستاذ اجلليل حممد أديب كلكل املوقر
  ًإىل العامل النحرير أهدي حتية
  أمحلها ما حتمل الروح للذي

 إن كنت ما أرجوه من ظن بسيديــــف

  تضمن رشحي للمديح وجمميل 
  براها لتبقى صورة الفيض من عل

 ت زلفى لكلكلــــ وإال جئ،تــــبلغ
                     عبد الوهاب الشيخ خليل               ١٩٩٣ / ٦ /١٩محاة يف 

 :وأفرد له تلميذه األستاذ غالب املرصي أربع قصائد -* 
 أتى فيها عىل ذكر علامء محاة البارزين من أمثال سعيد »مدينة العلم«األوىل عنواهنا 

اجلايب ومصطفى احلداد وفارس الشقفة وحممود الشقفة الكبري وتوفيق الصباغ وحممود 
 - ة الصغري وخالد الشقفة وآل املراد حتى وصل إىل أستاذنا فضيلة الشيخ حممد أديبالشقف

  :قال ،فأبرز مكانته العلمية وعلو شأنه - ً زاده اهللا جالال
 :مدينـــــة العلمـــــاء

  ِمن خرية العلامء والفقهاء   ْأبكي عىل هذي املدينة أقفرت
ُ مل يتلهٍكم مات من عالمة   ِ املاءَ مثلُ العلم وغاضٌثلِم   ْ

  ِ األضواءَ الزمان ومصدرَعرب    أمتي يف درهباَكانوا منارة



٢٧٣ 

  ِبلغ الذرى بعلومه الغراء   ٌ عاطرٌ ذكر»ملصطفى احلداد«فـ 
  ِويراجع القرآن يف اآلناء   ُهَّكم كان يميش وهو يذكر رب

  ِ العلامءُهذا لعمرك ديدن    بذهنهَ املفيدَويذاكر العلم
  ِبجميع ما قالوا باالستقصاء    أتىٍإذا استفاض بدرس تفسريو

ِ محاة هبا استوى بقضاءْيربح    سوريا فلمَعرضوا عليه قضاء َ  

  ِمل يرع غري حمجة بيضاء    يف حكم سوى رب الورىَمل خيش
  ِعلم غزير واسع األرجاء    شقفة له)١(»ُفارس«والشيخ 

  ِ ذكاءُظهرت له منه فنون   ربى وعلم مصطفى احلداد إذ
  ِ من الفقهاء والصلحاءٌفحل   ٍ حكمةُ صاحب» الطربنيُحممد«و 

  ِخلفوه يف علم ويف إفتاء   من علمه هنل العلوم تالمذ
  ِ يف دنا الظلامءٌبالعلم نور   ٌ زاخرٌ عباب)٢(»سعيد اجلايب«و

  ِ األعداءَومىض جياهد سطوة   ٍ العلم دون ختاذلَأعىل لواء
ِمهوا بجامعها الكبري ب   ولقد تصدى للفرنسيني إذ   ِداءّ
  ِ فانربى بمضاءِ الكنيسةِملك   زعموا مزاعم كي حييلوه إىل

  ِوبقية احلكامء يف العلامء    مفت جهبذ»ُ النعسانٌسعيد«و
  ِللعلم والتبليغ واإلفتاء   منارة)٣(الكبري »حممود«والشيخ 

ِلوذعي حمكم اآلراء   ه شافعي   فقي)٤(»ٌ صباغُتوفيق« ٌّ  
  ِ ذكاءُبعلومه وتقاه بحر   مربز)٥( الصغري»حممود«والشيخ 

                                                
 .أستاذ الشيخ مصطفى احلداد املعروف بـ مصطفى حنحون رمحهام اهللالشيخ فارس الشقفة )  ١(
 .الشيخ سعيد اجلايب رمحه اهللا)  ٢(
ًالشيخ حممود الشقفة الكبري وهو أكرب سنا من الشيخ حممود الشقفة املعروف األصغر سنا، ولذلك )  ٣( ً

 .أطلق عليه حممود الصغري
 .الشيخ توفيق الصباغ رمحه اهللا)  ٤(
 .٣ر انظ)  ٥(



٢٧٤ 

ِآيا من القرآن دون هناء   ًكم مرة أمىض الشهور مفرسا ً)١(  
  ِوبعلمه ومىض مع الشهداء    بالتقى»التكية« َ تشييدَوأعاد

  ِالءاآل»  حامدُحممد«شيخي     عرصهُهبذِوحمقق العلامء ج
  ِ كامءَوجهاده أحيا العقول   َ من أفتى ومن بعلومهُهو فخر

ٌورع أيب صادق ٌّ َهد َش   ٌدِّ وجمدِ   ِ بفضله بثناءُّالعدوِ
ِحتى غدوا من خرية العلامء    بعلمه وبحالهَربى الشباب َ  
  ِ عىل السمحاءٍأضناه من حرص    العلم واهلم الذيَومىض شهيد

  ِوبردع مبتدع من اجلهالء   ٍنصح مقرصً يوما بْنَّما قرص
ِام برضاءِّ مسلَبدأ الصغار   ٍ كم مرةٌبِّ وحمبٌمتواضع ً  

  ِنفع اجلميع هبمة وبالء   َ من علمه»ٍ شقفةُخالد«والشيخ 
  ِشأن اخليار السادة النجباء   يف الفقه واإلرشاد أدىل دلوه

  ِ بناءَّيَلعلم أببناء رصح ا    علم سامهواُ أهل»ٍبنو مراد«و 
  ِبالعلم والتقوى وباإلفتاء   شهدت هلم أم الفداء وغريها

  ِوبقية من صفوة العلامء    يف درب اهلدىُومىض هلم شهداء
  ِ فداءُ شهيدٍ أرشافُوسليل    اهلدىُ داعية»ِ الكيالنٌأديب«و 

  ِومىض يبلغ علمه بمضاء   ِ بعلمه وبوعظهَأثرى الشباب
  ِفيغص جامعه كفيض املاء   الناس تقصد درسهكانت مجوع 
ً معلام وحمققاَمحل اللواء ِومبلغا وجماهدا بإباء   ً ً ً  

  ِ واإلفتاءِبالعلم واإلرشاد   بعد أن نفعوا الورىً مجيعا واَوقض
ِنرجوه تعويضا لذي العلامء   هم وفقيدهمَ شهيدُرحم اإلله َ  

  ِ العلامءُ خريةٌوه شيخترك    راية العلم الذيَوا ليحملَومض
  ِونأى عن اإلغراء واألضواء    لباسه»اخلفاء« َلكنه جعل

                                                
 .مجع هنى وهو احلد واحلاجز أو النهاية: هناء)  ١(



٢٧٥ 

  ِفرتاه يذكره بال إبطاء   هَه وحبيبَ حسيبَ اإللهَجعل
  ِفيمن مىض من صالح الفقهاء   ً علمه متفرقاُمجعت حماسن

  ِتلقاه يوردها باالستقصاء   ٍ رشعيةٍفإذا أتى لقضية
  ِ اآلراءَفيصوغ فيها زبدة   ذا استفتيتهيأتيك بالفتيا إ

  ِ للفضالءَمن يعرفون الفضل   ّأثنى عليه شيوخنا وأحبه
َهو شيخنا العلم املريب من له ُ   ِ املعطاءِم واألبِّفضل املعل   َ

  ِ  األدباء)١(»ُكلكل« و»ُاألديب«وهو    »حممد«أستاذنا الشيخ اجلليل 
  ِباحلفظ واإلنعام واآلالء    العرش يا أستاذناُّيرعاك رب

  )٢(ِ واألرزاءِ اخللقَّوكفاك رش    سابـغٍوجزاك عنا كل خري
                               غالــب

 م٢٠٠٣ متوز ٢٨هـ     املوافق ١٤٢٤ مجادى األوىل ٢٨                         
ّضمنها منهج  « ملسو هيلع هللا ىلصهللا قرة عني رسول ا«أما القصيدة الثانية فهي يف مدح كتابه  - * 

 :ً موردا خصائصه ومزاياه ومناقبه ونصها،الشيخ يف الدرس العلمي والبحث الفقهي

 ملسو هيلع هللا ىلصقرة عني رسول اهللا 
  ُ أخرى تأتلقٌجوهرة

  عن قرة عني رسول اللـ
   أحتفناُ جهبذٌأستاذ

  ّ ثرٌكتب فيها علم
  ً فيها أحكاماَقد أثبت

  ُقَلَمن درر الشيخ هلا أ 
   سبقواْنَ مَـه أجاد وأحتف

  ُ يندفقٍ بعلمُمن قبل
ُأودعها فكرا يتسق ً  

   اتفقواُفيه العلامء

                                                
 .ًوهي إشارة أيضا إىل كنية الشيخ حفظه اهللا: صدرهم ومقدمتهم: كلكل األدباء)  ١(
 .٢٢جتربتي )  ٢(



٢٧٦ 

  ٌ متزنٌمنهجه وسط
ْ درستٌ ونصوصٌأقوال ُ  
  ًاُنا وسمعنا كثرّجرب

  ًفوجدنا عندك جمتمعا
 مـــــــاهللا لكـ هذا من فضل 

ُباحلكمة واحلسنى عبق ِ  
ُفيها فكر فيها عمق ُ  

   صدقواْنَمن أهل العلم وم
  ُ يفرتقما كان لدهيم

  صدقـواْنَل يطالع مــفالفض
 غالب مرصي
    م٢٠٠٠ /   ٥ / ٢األحد املوافق 
  هـ١٤٢١ / ٢ / ٢٤              

 وعنواهنا يدل »يا سيدي علمتنا« فهي من الشعر احلر الراقي بعنوان :وأما الثالثة -* 
 وأخالقه ،ديةً موضحا شامئله األمح، أتى فيها عىل مناقب الشيخ ومواهبه،عىل مضموهنا

 حفظه اهللا -   مما جعله، ومعارفه وعلومه الدينية والدنيوية،ً ومربزا صفاته العلمية،املصطفوية
 : وهي،ً وموئال لألحباب،ًمقصدا للطالب -

 يا سيدي علمتنا
  ...يا سيدي

 ْ العلوم َعلمتنا خري
 ْ املتون َحفظتنا خري

ْدرستنا شتى الفنون  ّ 
 ْقويم  الَأرشدتنا ودللتنا النهج

 ْربيتنا أدبتنا هبدى الكريم



٢٧٧ 

 ْ األم الرؤومِ احلنان ورمحةِورعيتنا بيد
 ْ يف تربة اهلدي العظيمٍوغرستنا كفسائل

 ناَ نشأُك الكريمةُ يدْوتعاهدت
  ْفجزاك عنا ربنا اخلري العميم

***** 
  ...يا سيدي
 ْ كم هنلت عقولِ الفياضَمن علمك

 ْ النبيلِقُ اخللَمن هديك السمح اكتسبنا نعمة
 ْمن هنجك السامي تعلمنا الشمول

  ْأورثتنا هدي الرسول
  ْصىل اإلله عىل الرسول

***** 
  ...يا سيدي

 علمتنا 
 ُ بفعلها وسلوكها تتمثلَأن الرجال

 ُواحلق حيكم ما نقول ونفعل
 ُوالعلم رشط ال يصح بدونه ما نعمل

 ُلُأن الغلو خطيئة ال جتم



٢٧٨ 

 ُوكذلك التفريط جرم أرذل
***** 

 علمتنا
  ْأن األدب

 ْ الطلبُصنو
 ْللدارسني ذوي األرب
ْ روح للطلبُوالصدق واإلخالص ٌ 

 ًإن فارقا عمال فأبرش بالعطب
 ٌ سنة مرضيةَأن التواضع

 ِمن دون هدر للكرامة
  ْ باألقلٍأو قنوع

 ٍأن العقيدة يف القلوب ككهرباء
  ْ وال عملَإن خال منها الفؤاد فال  ضياء

***** 
 ..بتواضع

  لناَىلْثُدوة موبق
 ْ للفضائلَ وامللقنَكنت املعلم

 ْ األفاضلُ خلقٍ دون ترفعُووقارك املعهود



٢٧٩ 

 ْ سيام الصاحلني املخبتنيَسيامك
 ْورداؤك اإليامن والرأي الرصني

 ْ ثمنيٌ دون مذلة خلقُوحياؤك املألوف
 ْ خلق مكني،ٌ سجيةُفيك احلياء

***** 
  ْت علمك للجميعَوبذل

 ْلم أو صنيعًمل تبخلن يوما بع
َورست بمن علمت ْ حال الصاحلنيّْ ُ 
ٌفالعلم عندك بلغة  ْ للعاملنيُ

  ْحتى ترى يف احلارضين
  ْ مؤمننيٍ قومَ وشأنِأثر القبول

***** 
 ...ْ العظيمِ باإلرثَوعززت

 ...ْ املرسلنيِإرث الدعاة
 ْوبذلته للطالبني

  ّْ األسخياء املكرمنيَبذل

  املصطفىَ حالَحاكيت
 ْسمت الرزينباليتم وال



٢٨٠ 

ْوبطيب األخالق والعلم الثمني ّ 
  ْ التقاة لديك سيام الصاحلنيُحتى رأى بعض

ْوصحابة احلب األمني ّ ِ 
***** 

 ..باحلب نذكر شيخنا
 بالفخر نرفع رأسنا
  قلوبناَبمعلم أحيا أموات
 باخلري ندعو ربنا

 ْ للشيخ الكريمَ اإلحسانَأن جيزل
 ْ املحسننيَويثيبه عنا ثواب

  ْأعىل مقامات الدعاة املصلحنيوينيله 
**** 

 أفرغ فيها تلميذه الشاعر ما يعتلج يف قلبه »رسالة«أما القصيدة الرابعة فعنواهنا  - * 
 لقد رأوه صاحب ، من حب وتقدير ألستاذهم وشيخهم،وقلوب إخوانه من طالب الشيخ

  : رفع اهللا شأنه وهي، ومنهل حمامد، بحر معارف، وآداب مشتهرة،أوصاف عطرة

 رسالــــــة
 عىل                   َ العاملنيِّ هللا ربُاحلمد

           ٌ عىل شيخي ومرمحةُثم الصالة
َ من صفر وال وُ الرسلَما خلف ٍرقُ ِ          

                   ُمَظِ منه تسليم به العِنبيه 
                      ُن كلهم ولإلخواِمن اإلله

                 ُمَّلُ متحى به الظٌشعلِ مْهمُمرياث



٢٨١ 

                ٍ مظلمةَّ هداهم كلُ نورَأضاء
ه                 ُ اإليامن يرفدُمرياثه منهل

 برش              اإليامن يفُوما رسى كهرب
              ْعثتُ ما بُ فنعم اإلرثَوإذ ورثت

            ٍنعم التقى والغنى عن كل بارقة
ً هبا عرضا              ْ مل تعدلُنعم اهلداية

              ٌ ال تعروه شائبةُنعم التواضع
                 ُ لرفع احلق رايتهُنعم اجلهاد

                ٌألسنة وللنريان ُنعم الصمود
يف غمرة الفتن السوداء ليس لنا             

                  ٌمَلُ ظْوأنت يا سيدي إن حتتدم
               ْاهللا أوىص بأهل الصدق نلزمهم

 من فضائلكم                ٌمهام علمنا فنزر
 فلنا                    ٌ لدينا مهةْتَّوإن تدن

ًادا من شفاعته                    اهللا يويل عب
َونعم شيخا لنا يرعى طالئ عنا                ً

ٍأكرم إهلي بحفظ نا و به                                َ شيخْ
نا               ِوحتت راية خري الرسل سيد

            ْ اهلوى وقهمِهم من مضالتِوعاف
ًوآخرا سيدي أهدي لكم عطرا           ً

ً أن يعطي لنا مددا                      وأسأل اهللاَ
                           ْ إخواين أصافحهمِولألحبة

ُعلني ربنا بالدين قدرهمَوأ ْ                     

                 ُهمَ خلفَ الغراءَ الرسجَوأرضم
مٌ ويصدر عنه عاملٌلمِع                  ُ فهـِ

                   ُ فالليل منهزمُإال سعى نوره
        ُ واحلكمُ العلمَعمِبه النبيون ن

                    ُ والكرمُ احللمَعمِمن الكواذب ن
                    ُونال منكم يف إعالئها األمل

                     ُ عزكمُّ نعم العزِمن التكرب
                 ُ الكفر حتتدمُ حيث نارٍيف ساحة

                     ُ تقتحمُ العمياءُمتدها الفتنة
 بحبل القادر اعتصموا                 ٌرامإال ك
                         ُ هللا دركمُ جواركمْنلزم

ُ اإليامن والسلمٌيف ظلهم راحة َّ                 
                  ُ ربكمُ فيكم غريَال يعلم الفضل

                 ُمَمَكم عُ خريٍ رجاءُفيكم كبري
                 ُيخهمً إكراما لشَ القومُويرحم

                    ُمَرُ احلُ لديه تعظمأبو عيل
ِأكرم شبابا إليك بحدوه ً  قدموا                  ْ

ُمن باحلرش مجعهمِحممد أكر َْ                 
              ُ ذنبهمِّمن فتنة الكفر واغفر رب

                ُمن السالم أحيي الفضل عندكم
                ُ سعيكمَأن نجازي بعضيعيننا 

           ُ الروح روحهمَبساعد الروح نعم
                    ُ بالتقى هلمْ وافتحَوهبهم العلم



٢٨٢ 

                         ُريك حقكـــــــمـــ منه والتبُورمحة ُن إهلكــــــــمـم  عليكم ُثم السالم
 م١٩٧٢

  :وقد أثنت عليه أخت فاضلة مربية فكتبت تقول -* 
 ود أصل بطبعه ترب الندى واجل

  يبذل العلم لكل قاص ودان ، كريمٌسمح
 لعياله نعم الرفيق الوالد احلاين 

  عىل أوراقه والعلم خري صاحبًتراه مكبا
  عطائه عىل مدى األزمان ُرجى انتفاعُي

  عن طيب نفس واشرتى اباع الدن
  وأبقى جنة الرضوان ًخريا

 ربح البيع أبا عيل إنام 
  يف محى الرمحن  املقامَنرجو لكم طول

 كم متتضاءل الكلامت أمام مقا
 )١(فعذرا شيخنا اجلليل وعفوكم

هو األستاذ الفاضل واألديب الكامل « :وأثنت عليه سيدة فاضلة أخرى بقوهلا -* 
 ووهبه لسان صدق ومقام الصديقني ، ورفع قدره يف ملئه املقربني،نور اهللا رسه بأنوار اليقني

                                                
 .٢٩ملحقات اللمحة  )  ١(
 



٢٨٣ 

 والذكر أنيسه والتفكر ، ال زال الزهد شعاره والورع وقاره،سلمنيوأعز بوجوده اإلسالم وامل
  .)١(»جليسه

  وبلدته،ًأخريا البد أن نشري إىل تلك املنزلة التي حباها اهللا للشيخ عند أهل حيه خاصة
ً قوال وفعال ، والقدوة احلسنة، واملريب الفاضل، لقد رأوا فيه الشيخ الكامل،عامة - محاة - ً

ولعل أوضح دليل عىل ذلك  - ًزاده اهللا عزا -  ّ وأحلوه أفئدهتم،وه قلوهبم فأنزلً،وحاال
ّ فقد كان يوما مشهودا عرب فيه أهل احلي ،احتفال أهل احلي بمقدمه من احلج مع بعض طالبه ً ً

 .عن حبهم للشيخ وتقديرهم بام ال يمكن وصفه
ال خيرج من البلدة  فقد آىل عىل نفسه أن ،ّوهو اآلن موضع تقدير قل أن حيظى به غريه

ً مؤكدا دائام عىل لصوقه هبذه البلدة الطيبة،مهام ضاق به احلال ً مع أن فرصا كثرية سنحت له ،ً
ً ويف الثامنينات وما بعد ذلك سد فراغا كبريا يف غياب ،للعمل يف بعض دول اخلليج العريب ً

 فأصبحوا يف ،اخلارجأو سفرهم إىل  - رمحهم اهللا تعاىل -  بعد فقد عدد منهم،علامء البلدة
 وراحت الفتاوى اخلاطئة والضعيفة من ، وانترش اجلهل والتصوف املنحرف،حكم النادر

ًللناس مرجعا موثقا - زاده اهللا منعة ومكانة -  فكان،أنصاف املتعلمني  فرتاه يتلقى باستمرار ،ً
 .ًال هلا ومشكالت دنيوية يريدون ح،املكاملات اهلاتفية يستفتيه الناس عن أمور دينية

وقد خصص ما بعد الظهر إىل العرص من كل يوم للخروج من منزله إىل دكانه يف 
 مع أن ،احلارض الستقبال الناس هناك إن مل يستطع السائل رشح حالته عن طريق اهلاتف

 ولقد ، أما اهلاتف فقد خصص ساعات يومية لكي يتصل الناس به،ًالشيخ مريض جدا
ْ دعوتـُه فيها إىل العمرة فقال يلأخربين يف مكاملة هاتفية معه لقد تركنا النفل من أجل « :َ

 .»املسلمني هنا

                                                
 .٢٩ملحقات اللمحة )  ١(



٢٨٤ 

 وإخالصه ، لقد أدرك الناس يف محاة منزلته العالية ومقامه السامي،حفظ اهللا الشيخ
خاصتهم ً مجيعا  أحبه اخللق، وعامل موثق، ورئيس مفخم، لذا فهو عندهم كبري مقدم،النادر

 وحقا لو أين رجعت إىل ، وإشارة إىل الوصول،اللة عىل القبول وما ذلك إال د،وعامتهم
معاجم اللغة أمجع منها كل عبارات الثناء واملدح والتبجيل وسجلت أبيات املديح من 

 فهو ، وما أبرزت فضله ومناقبه،دواوين العرب وأضفيت ذلك كله عىل الشيخ ملا وفيته حقه
  :كام قال الشاعر

  ُ يف عاله قصريًوعرشين حرفا   ٍ تسعةِ حيك يف نسجًولو أن ثوبا
  : فهو كام قال الرواس،حفظ اهللا الشيخ وأعىل مقامه

 روحه                    ُ حقيقةْ قامتْنَكذلك م
 جالله                     َّ جل عليه اهللاُُّيمن

                  ُهُقْلُفيزكو بإذن اهللا يف اخللق خ
 هاَّســــــر للخلق  أفاض اهللاٌُشؤون

         ِإىل اهللا باإلخالص والزهد والصدق 
         ِ الوصل يف اخللقَويفرغ فيه نقطة

ِويلوي عن الدنيا كاملية الربق ّ             
    ِ احلقِــــلَبِفجاءت ألهل احلق من ق

 



٢٨٥ 

 

 
 

 
 التي ، من النصائح السامية واحلكم الراقيةإن الناظر يف كتب الشيخ يقف عىل كثري

ْ وعنده برص ، فللشيخ خربة طويلة يف الرتبية والتزكية والسلوك،تفيد طالب العلم وأهله ُ
 ، ولديه متكـّن علمي امتد إىل عدد من العلوم والفنون،بأمراض القلوب وأحوال املريدين

 وتبهج ، وتسعد الروح، ترس العني،دفهو يشبه حديقة غنـّاء امتألت بأنواع الرياحني والورو
 وهذه ، ويسعد الناس هبا،ّ حاولنا اقتطاف بعض من هذه الورود العبقة ليعم أرجيها،القلب

فهي ال تغني عن الرجوع إىل ،  وقليل من كثري، وقطرة من بحور،املختارات وردة من الورود
 والشك أن كل قارئ ،ريد ويستفيد منها اخلاص وامل،كتب الشيخ ليقتطف القارئ منها املزيد

  : فمام اخرتته، والكل يسقى من ماء واحد، وقد علم كل أناس مرشهبم،آخذ منها بنصيب
  : من نصائحه لطلبة العلمً:أوال

 ثم يرجع ،ً ويتعقله ثالثا،ً ويمحصه ثانياً، ـ عىل طالب العلم أن يستوعب احلكم أوال*
ً حتى يكون منضبطا باألصول ،اجلواب ثم يعطي بعد ذلك ،ًإىل مصادره األصلية رابعا

 وإال وقع يف اخلطأ الفاحش الذي جيعله ال ، وليحذر الترسع والتصلب الفكري،والقواعد
ًيعتد بقوله مهام كان صوابا ُ)١(.  

                                                
 .٢٠٢ / ٢إحتاف السائل )  ١(



٢٨٦ 

 ومن شذ شذ يف ، ويعلم أن يد اهللا مع اجلامعة، ـ املؤمن احلق يدور يف فلك اجلمهور*
 ،ّال يتصيد أباطيل وترهات ليثري من ورائها مفاسد خطرية و،ً وال يتتبع أقواال شاذة،النار

  .)١(ويتخذها ذريعة الرتكاب احلرام
 وليعلم أن من قرأ عىل شخص البد أن يرسق طباعه ، ـ عىل الطالب أن يتقي وينتقي*

  .)٢( فإن مل تكن كلها كان بعضها،وطريقته وإصالحه
ليب اللغة العربية يف التعبري ـ إن فهم األحكام إنام يعود إىل التمكن من أسا* 
  .)٣(والبيان

  .)٤(ـ  ال يلزم من اختالف الرأي اختالف القلوب* 
 وكذلك هناك كالم ال ، وال يصلح أن يكون يف العالنية،ـ هناك كالم يقال يف الرس* 

  .)٥( بهاإلعالنيصلح له إال 
  .)٦(ال الربيعـ أهيا املؤمن البلبل الذي مل يعرف قسوة اخلريف ال حيسن استقب* 

 غريب أمر املتعصبني والغالة ،ـ ال تفسيق وال تضليل مع االجتهاد والتأويل* 
  .)٧(ً تراهم رساعا إىل التكفري والتضليل والتفسيق والتبديع،اجلافني

ُ يرجع إليها يف كل ما يستجد ،ـ إن علامء الرشيعة وضعوا موازين وقوانني وضوابط* 
                                                

 .٥ / ١إحتاف السائل )  ١(
 .١٤٨ / ٣ السائل إحتاف)  ٢(
 .٨٩ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 .٢٠٨ / ٢إحتاف السائل )  ٤(
 . /٢إحتاف السائل )  ٥(
 .٢٤٢ / ٣إحتاف السائل )  ٦(
 .٢٠٩ / ٢إحتاف السائل )  ٧(



٢٨٧ 

  .)١(يف هذه احلياة
 ، واالعرتاف بفضلهم ومكانتهم،الواجب احرتام العلامء وإكرامهم وإجالهلم ـ من *

 واملعلم بالنسبة للتلميذ بمنزلة األب ، والقيام بواجبهم مرغوب،فاألدب معهم مطلوب
 من آبائهم ملسو هيلع هللا ىلص العلامء أرحم بأمة حممد :-رمحه اهللا تعاىل  -  قال حييى بن معاذ الرازي،لولده

 والعلامء ، ألن آباءهم وأمهاهتم حيفظوهنم من نار الدنيا: قال؟لك كيف ذ: قيل له،وأمهاهتم
 ، وهبذا صار حق املعلم كام يقول الغزايل أعظم من حق الوالدين،حيفظوهنم من نار اآلخرة

  :ولقد صدق من قال
وإن نالني من والدي الفضل    أفضل أستاذي عىل نفس والدي
ا مريب اجلسم واجلسم وهذ   فهذا مريب الروح والروح جوهر

ّ ـ اعلم أن بر التالمذة للشيوخ جيب أن يكون أكثر من برهم لوالدهيم*  ألن الوالدين ،ّ
 والشيخ يربيه ، فاألب يربيه بنعمته، والشيخ حيفظه من آفات اآلخرة،حيفظانه من آفات الدنيا

  .)٣(ّهبمته
 ، وقصد السبيل، هو الرشاد واهلدى فإن ذلك،ـ فليعرف املؤمن الرجال باحلق* 

 ، فاملقصد اهللا، وذلك عني املقت والطرد والبعد والضالل،ْوليحذر من معرفة احلق بالرجال
  .)٤( وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم،وال إله إال اهللا

 ـ عىل املرء أن يتجنب القول هذا حالل وهذا حرام من غري تبرص وال دراية وال فهم *
 وال حرج عىل املؤمن ، ووقوع يف حمذور ال حتمد عقباه، ألن يف ذلك خطورة ال تنكر،حيحص

                                                
 .١٨٨ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .١٧٦ / ٢إحتاف السائل )  ٢(
 .١٦٨تنبيه الفكر  )  ٣(
 .٨٦تنبيه الفكر  )  ٤(



٢٨٨ 

 متى صح النقل واستفاض وثبت ، بل ومن غريهم،أن يقلد أي إمام من األئمة األربعة
  .)١( بني أمرين إال اختار أيرسمهاملسو هيلع هللا ىلصّ وما خري رسول اهللا ،الدليل

 وعدم ،لناس بسوء فهمه وعصبية فكرهّ ـ ينبغي لطالب العلم أن ال يضيق عىل ا*
 أو ينقلها كام هي دون أن خيضعها ملوازين ،ً ويصدر األحكام جزافا حسب مزاجه،ّتبرصه

ً ويقتلها بحثا وحتقيقا ومتحيصا،العلم وضوابطه ً  وحيكي ما ، وإال كان كالببغاء يردد ما سمع،ً
  .)٢( وما أكثر الببغاوات يف عرصنا ممن قيل هلم فقالوا،قرأ

 واجلمود ، والركود مجود، وعاش بزمن غري زمنه فقد ركد، ـ من جتمد يف فكره*
  .)٣(موت

  .)٤( وأرباب األبصار أكثر، والعمل يدرك باألبصار، ـ العلم يدرك بالبصائر*
 أما إدخال العادة عىل العبادة ،ـ إن إدخال العبادة عىل العادة وارد وغري مستنكر* 
  .)٥(غلط فيه كثريون فقد ، فليحفظ هذا،فممنوع

ًـ  إن لدي مفهوما خاصا للعلم واحلمد هللا*   وقد عاهدت اهللا عىل أن أكون ضمن ،ً
  . وتناولت ورق األشجار،دائرة ذلك املفهوم ولو سففت الرتاب

ًإن العلم ال ينبغي أن يتخذ طريقا للكسب ً وأن يكون صاحبه متزلفا منافقا يسكت ،ُ ً
ً أو خوفا من عزل ٍ أو إيقاف مرتب كام ،بتغاء عرض من الدنيا ويؤيد أهل الباطل ا،عن احلق

                                                
 .٣٣ / ٢ وانظر الفقه املبسط ٤٣ / ١ السائل إحتاف)  ١(
 .٤٣ / ١ املعامالت  و إحتاف السائل ٣٣ / ٢الفقه املبسط )  ٢(
 .٦٩ / ١إحتاف السائل )  ٣(
 .١٤٦ / ٣إحتاف السائل )  ٤(
 .١٢٢تنبيه الفكر )  ٥(
 



٢٨٩ 

  .فعل األكثرون يف مثل هذا العرص

 يف ملسو هيلع هللا ىلصإذا نحن مل نعمل بمقتىض العلم الذي ذكره ربنا يف كتابه ووضحه الرسول 
 ، والراسخون يف مؤلفاهتم، والعلامء املخلصون يف تطبيقاهتم السلوكية والعملية،سنته

 واملحاسبي يف ، والطويس يف ملعه، والقشريي يف رسالته، واملكي يف قوته،هكالغزايل يف إحيائ
 وابن العريب يف ، والشعراين يف تنبيهه ولطائفه وعهوده وميزانه، واملقديس يف منهاجه،رعايته
 ، والرواس يف بوارقه وفذلكته، والرفاعي يف برهانه، وابن رجب احلنبيل يف جامعه،فتوحاته

  .)١( فاألحسن أال نقرؤه وال نتعلمه.ي يف كثري من كتبهوأبو اهلدى الصياد
 وكم استدرك األواخر عىل األوائل مع حفظ مرتبة كل ،ـ كم قدم الصغري للكبري* 

يل ال أرى  وتفقد الطري فقال ما﴿ .»أصابت امرأة وأخطأ عمر«شخص ومراعاة مكانة كل فرد 
 .﴾ به وجئتك من سبأ بنبأ يقنيْطُ مل حت بامُحطتَ أ﴿ :  إىل قوله﴾اهلدهد أم كان من الغائبني

 وأن يرعى شؤون جنوده ويستمع ،إن من مهمة القائد أن يتفقد أحوال أفراده
ً وعىل الفرد مهام صغر شأنه أن يبدي رأيا ويقدم ، واألستاذ أن يسأل عن تالمذته.لشكواهم
ًنفعا ونقدا عىل ماال يطلع عليه  وقد يطلع الصغري ، ألن لكل فرد مهمته وله اطالعه اخلاص،ً

 أن ٍ إالٍ فام من أحد بدون، وكم من خصلة توجد يف املفضول ال توجد يف الفاضل،الكبري
  . أن يعانإالْ وال بـِفـَوقٍ ،يعني

  :يعجبني ما قاله أحد إخواين حيث متثل هذا املعنى فقال
  ِدَ من استبانة سؤدُّال يشمئز   ً نصحك شاكراُ الكريم سامعُّحظ

  )٢(ِ هلدهـدَما ساءه أن يستجيب   ّ بحكمة فنبيهـــاَموتمهام س

                                                
 . مع ترصف يسري١٠املقالة )  ١(
 .٩املقالة  )  ٢(



٢٩٠ 

 من غري ،ـ ال أريد من طالب العلم أن يكون رشيط تسجيل أو ببغاء يردد ما يسمع* 
 ألن الكالم املقدس الذي ال يعرتيه خبط أو ، وفهم ملا يقرؤه ويردده،إدراك ملا أودع يف رشيطه

 وما عدامها فيحتمل ،ملسو هيلع هللا ىلص وكالم رسوله ، عز وجلخلط وال يشوبه انحراف وتكدير كالم اهللا
  .)١(ملسو هيلع هللا ىلص وكل كالم يؤخذ منه ويرتك إال كالم اهللا وكالم رسوله ،اخلطأ والصواب

 واختلف التابعون واألئمة ،ـ لقد اختلف الصحابة رضوان اهللا عليهم يف آرائهم* 
 ،بعضهم يف بعض وما طعن ، وما تقاطعوا، وما تدابروا،املجتهدون من بعدهم يف اجتهاداهتم

 وجتادلوا فيام بينهم يف أمهات املسائل والقضايا ،ًوما جرح بعضهم بعضا يف اجتهاد ٍ أو رأي
 ، بل كانوا أوفياء يتبادلون النصح والنقد وهم عىل رسر املحبة متقابلني،ولكنهم ما ختاصموا

 فيام اختلفنا ً ويعذر بعضنا بعضا، علينا أن نتعاون فيام اتفقنا عليه:وشعار كل واحد منهم
  .)٢(فيه

 .)٣(ـ فهم الدليل أهم من الدليل* 
 .)٤( وعدم اليأس إذا صعبت عليه غوامضهربـ عىل طالب العلم الص* 
ـ أريد من طالب العلم أن يكون نرسا بني النسور حملقا يف الفضار ولكن برشط أن * 

  .)٥(ً والقزم قزماًيرى النرس نرسا

                                                
 .٨٨ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ١(
 .١٣٢تنبيه الفكر  )  ٢(
 . ٨الشيخ)  ٣(
 . ٨الشيخ)  ٤(
 . ٨الشيخ)  ٥(
 
 



٢٩١ 

 : من أقواله حول املرأة:ًثانيا
ًـ إن للمرأة حقا رشعيا يف أن يكون هلا بيت مستقل*   ، تأمن فيه عىل نفسها وماهلا،ً

 ، وال مع اإلخوة الكبار، وال جترب عىل أن تسكن مع والديه، وختلو لشأهنا،وتأخذ فيه راحتها
 ،ّ وقد يرست عىل زوجها،فإن سكنت باختيارها مع وجود غرفة خاصة هلا يف البيت فال بأس

   .)١(ض فال جترب عىل ذلكوإن مل تر
 متلك املال وتبيع وتشرتي ،ـ إ ن املرأة يف اإلسالم هلا شخصية حقوقية كاملة* 

 .. . وتنفق كيفام تشاء ضمن قيود الرشيعة وضوابطها،وتويص وهتب ملن تشاء
فاآلباء واإلخوة واألزواج الذين يتسلطون عىل أموال بناهتم أو أخواهتم أو زوجاهتم 

  .)٢( وآكلون ألموال الناس بالباطل، رشعي ظاملونمن غري مربر
 ، فهذه هلا حقوق وهذه هلا حقوق،ّـ إن بر األم ال جيوز أن يطغى عىل حقوق الزوجة* 

ًوإذا كان من الظلم أن تكلف الزوجة بخدمة األم فإنه ال جيب إلزامها بتلك اخلدمة طلبا لرب 
 ، فقد طالبت بام ليس هلا،لزوجة من حقهاطلبت منع ا  واألم إذا، ألن الظلم حرام،األمهات

 وعىل الولد أن يرتفق يف رصفها عن هذا الطلب ، فال جتاب إىل طلبها،وبام ال ترضاه البنتها
  .)٣(غري الرشعي

 وال خدمة أحد من أهله من أب أو أم أو ،ـ ال جيب عىل الزوجة خدمة بيت زوجها* 
طبخ والكنس والغسل وخياطة املالبس وما أشبه  فال يكلفها باألعامل املنزلية كال،أخ أو أخت

 أو فعلت ، فإن تربعت هي من تلقاء نفسها من غري إكراه باإلنفاق عىل يشء من ذلك،ذلك

                                                
 .٩٧ / ١إحتاف السائل )  ١(
 .١٩٩ / ٢إحتاف السائل )  ٢(
 .٩٩ / ١إحتاف السائل  )  ٣(



٢٩٢ 

  .)١( وبرهنت عىل حسن أخالقها ومروءهتا،ًبيدها شيئا منه صح تربعها
ًـ ال اختالطا بريئا مهذبا كام يقولون*  ً وة أمينة كام  وال خل، وال نظرات عابرة بريئة،ً
 أو يلقى هبام يف ، وما من جسمني متجاذبني إذا اقرتب أحدمها من اآلخر إال ويلتقيان،ّيدعون

 نار الشهوة دون أن حيرتقا
   فلقاءٌ فموعدٌفكالم    فابتسامة فسالمٌنظرة

 وهي أن الرجل واملرأة حيث التقيا وكيفام ،وهنا حقيقة ثابتة ال ختفى عىل عاقل.... 
ً فإهنام يبقيان رجال ،ً شيخا ومريدة،ً مديرا وسكرترية،ً طبيبا وممرضة،ًمعلام وتلميذة ،اجتمعا
  .)٢(وامرأة

 فاجعيل من ،ً اعلمي أن العبء األكرب ملقى عىل عاتقك: أيتها الفتاة،ـ أيتها املرأة* 
ُ ومثال أعىل حيتذى،نفسك قدوة صاحلة   لئال، معتدلة يف زينتك، وكوين حمتشمة يف ثيابك،ً

ِ فأنستـْك اهللا ،تستعبدك وتكوين أسرية اللذة واملتعة حيث استولت عىل قلبك وكل ترصفاتك ْ
 وقد جتردت عن كل ،َ ألن املؤمنة الكاملة إنام هي أمة خالصة هللا تبارك وتعاىل،والدار اآلخرة

 .ّما يقطعها عن احلق جل وعال
 ضمن إطار الرشيعة ليقتبس  واجعليها مقيدة، صوين حماسنك: أيتها الفتاة،أيتها املرأة

 وحشمتك الكاملة ، وأخالقك احلسنة، ويستمدوا من سلوكك الطيب،منك األبناء الفضيلة
 فأرهيم من نفسك ، ألنك مرآة صادقة لألبناء، والسري الطاهر املبارك،معاين الرتبية الصاحلة

ّ والتقيد باألمر ، وصادق األقوال واألحوال، وصالح األعامل، ونقاء العالنية،صفاء الرسيرة
 ، وسيمحومها املوت، واعلمي أن اجلامل والزينة مصريمها إىل الرتاب، والنهي الرباين،اإلهلي

                                                
 .٩٩ – ٩٨ / ١إحتاف السائل  )  ١(
 .٢٢٠ / ٣إحتاف السائل  )  ٢(



٢٩٣ 

 وكم من وجه ، بيت احلجارة، بيت الغربة، بيت الوحشة، يف بيت الظلمة،ويبددمها الدود
 . غدا بني طبقات النار يصيح، ولسان فصيح،مليح

يث خاطب املؤمنات عامة بشخص أمهات اعميل بمقتىض قول اهللا عز وجل ح
وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج ﴿ :»إياك أعني واسمعي يا جارة« :املؤمنني من باب

 . )١( ]٣٣ :األحزاب[ ﴾اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله
 : ومن أقواله يف الفقه واملذاهب الفقهية:ًثالثا
النسبة لالعتامد عىل احلديث يف القمة التي ال ينازعه فيها ـ املذهب الشافعي ب* 

  .)٢(أحد
 .)٣(عوافـ أنا شافعي ما حييت ولكن ال أفرض عىل الناس أن يتشي* 
ميرس كل التيسري يف املعامالت املالية والعقود  - عىل تشدده - ـ املذهب احلنبيل* 
  .)٤( فكل يشء مباح حتى يقام دليل احلظر والتحريم،ورشوطها
  .)٥(ـ األحكام الرشعية قد أنيطت باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين* 
  .)٦(يقتيض الوجوب ما مل تكن هناك قرينة ترصفه عنه - أي صيغ األمر - ـ األمر* 
  .)٧(ـ العمل املحظور يف الرشع بمنزلة املعدوم* 

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢حكم اإلسالم يف النظر )  ١(
 .٢٠٤ / ٢ائل  إحتاف الس)  ٢(
 .أخربين بذلك هاتفيا)  ٣(
 .٢٥٣ / ٣إحتاف السائل   )  ٤(
 .٩١ / ١  وانظر ٨١ / ٢إحتاف السائل   )  ٥(
 .١٢٩ / ١إحتاف السائل   )  ٦(
 .٢٢٢ / ٢إحتاف السائل   )  ٧(



٢٩٤ 

  .)١(مراد املتكلمـ األلفاظ مل تقصد لذواهتا وإنام هي أدلة يستدل هبا عىل * 
 فال ،ـ من اضطر إىل إيداع مال يف مرصف ربوي سواء أكان يف الداخل أو يف اخلارج* 

 وال يستفد منها بيشء من وجوه ، بل يأخذها ويرصفها يف املصالح العامة،يرتك الفائدة له
  .)٢(االستفادة مهام كانت ضئيلة

  .)٣(م دون العكسـ إدخال العبادة عىل العادة غري مستنكر وال مذمو* 
ًـ الرضر إن كان ظنيا فيكون مكروها*    .)٤(ً وإن كان قطعيا فهو حرام،ً
ـ تعليق العقود والفسوخ والتربعات وااللتزامات وغريها بالرشوط أمر تدعو إليه * 

 واملصالح التي اعتربهتا الرشيعة ترجع إىل املحافظة عىل ،الرضورة أو احلاجة أو املصلحة
  .)٥( والعقل، واملال، والنسل، والدين، حفظ النفس: وهيالكليات اخلمس

 وال جيوز ،ـ ال يصح بيع كتب الكفر والدعارة وما إىل ذلك من الصور املحرمة* 
  .)٦(رشاء السلع املصادرة إذا علم أهنا مصادرة

 بل حيرم استعامله ، ألنه ال منفعة فيه،ـ بيع الدخان املعروف ال جيوز بيعه وال رشاؤه* 
ًن فيه رضرا كبريا اتفق عليه عند أهل االختصاص واخلربةأل ً)٧(.  

ـ جرت العادة بني الناس بإرسال الصغار لرشاء بعض احلوائج املنزلية وغريها من * 
                                                

 .٢٥٦ / ٣  وانظر ٩٠ / ١إحتاف السائل   )  ١(
 .٢٤٤ / ٣إحتاف السائل   )  ٢(
 .١١٨ـر  تنبيه الفكـ)  ٣(
 .١٩٠ / ٣إحتاف السائل  )  ٤(
 .٢١٦ / ٢إحتاف السائل  )  ٥(
 .١٩ / ٢الفقه املبسط )  ٦(
 .١٩ / ٢الفقه املبسط )  ٧(



٢٩٥ 

 ألن ذلك ،ً فيكون ذلك الرشاء صحيحا ملا جرت به العادة يف سائر البلدان،احلوانيت املحلية
ً وأصبح ذلك عرفا سائدا بني الناس، إىل ذلك وقد تدعو الرضورة،ّمما عمت به البلوى ً)١(.  

 بخالف األحكام املبنية عىل ،ـ األحكام العرفية تتبدل بتبدل الزمان واملكان واحلال* 
  .)٢(النصوص الصحيحة والرصحية الثابتة

 وتغيري اسمه وتصويره بغري صورته وإلباسه لباس البيع والرشاء ،ـ إن الربا هو الربا* 
 وقد أخرب عليه الصالة والسالم أن بعض املحرمات يف آخر الزمان ،ًمن مضمونه شيئاّال يغري 

ّتسمى بغري أسامئها  .)٣( ]١٩ : غافر [ ﴾يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور﴿ فاهللا ،ُ
 ،ـ الفقيه احلق من ينظر إىل األحكام نظرة عامة وشاملة بعني ظاهرة وعني باطنة* 

 وينظر بعني ، األحكام املتعلقة بالظاهر من حيث اهليكل والشكلوينظر بالعني الظاهرة إىل
 ، فالوقوف عند حرفية األلفاظ واملباين،باطنة من حيث احلكمة واملضمون والغاية

 وطمس ملعامل احلقيقة والبيان الذي أراده اهللا عز ،واإلعراض عن املقاصد واملعاين خطأ كبري
 ...وجل لعباده أن يفهموه ويدركوه

 ،ك ينبغي للفقيه أن يكون ذا نظر كامل شامل وواسع حتى يستطيع بناء أمةولذل
 وكيف يتابع ، وتكوين جمتمع فاضل يعرف مرامي هذه احلياة، وبعث حضارة،وإحياء ترشيع
  .)٤(مسريته فيها

يثبتون أنه إذا رؤي اهلالل يف مكان لزم  - إن مل نقل كلهم - ـ نعلم أن مجاهري العلامء* 

                                                
 ).املعامالت (١٠ / ٢الفقه املبسط )  ١(
 ).املعامالت  (٣٣ /٢الفقه املبسط )  ٢(
 .٢٦ / ١إحتاف السائل  )  ٣(
 .٨٨ – ٨٧ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٤(



٢٩٦ 

ُ بعد املكان أو قرب، املسلمني يف أي مكانالصوم مجيع ً سواء كان متفقا يف مطلعه أو خمتلفا،ُ ً، 
 وهذه أقوال علامء ؟ّ فلامذا ال يوحد املسلمون صيامهم،وسواء كان غريب بلد الرؤية أو رشقيها

  .)١( ومل ينفرد يف ذلك إال بعض علامء الشافعية ال كلهم،مذاهبهم
 وذلك دليل عىل ، الفرعية فيه رمحة وسعة وشمولـ خالف الفقهاء يف القضايا* 

 وقد نص كثري من الفقهاء عىل أنه جيوز للمرء أن يعمل بالقول ،ُمرونة الترشيع ويرسه
 وأما الفتوى فينبغي أن تكون ،الضعيف واملرجوح يف خاصة نفسه إذا اقتنع أنه أوفق وأرفق

  .)٢(ضمن األقوال الصحيحة
ُ احلديث الثابت فال حاجة إىل التأويل بل يعمل ـ احلديث الضعيف إذا خالف* 
  .)٣(ُ ويرتك الضعيف،بالثابت

 : من أقواله ونصائحه يف الوعظ واإلرشاد والرتغيب والرتهيب:ًرابعا
ـ إن التصوف اإلسالمي قائم عىل أسس قوية من كتاب اهللا وهدي نبيه عليه الصالة * 

 .. .)٤(والسالم وهو ختلية وحتلية
ور الثالثة التي يتألف منها الدين وهي العقيدة والعبادة واملراقبة هللا وهو أحد األم

 واملراقبة والتزكية ممثلة ، والعبادة ممثلة باإلسالم، فالعقيدة ممثلة باإليامن،سبحانه وتعاىل
  .)٥( وال مشاحة يف األسامء بعد االتفاق عىل املسمى،باإلحسان

                                                
 .٧٤ / ١إحتاف السائل  )  ١(
 .١١٣ / ١إحتاف السائل  )  ٢(
 .٢٢٢ / ٢إحتاف السائل   )  ٣(
 .١٦٧ / ٣إحتاف السائل   )  ٤(
 .١٢٧تنبيه الفكـر    )  ٥(
 



٢٩٧ 

 وهو منضبط بضوابط صارمة ،أمل والطاعةـ إن التصوف قوامه الذكر والعبادة والت* 
 وبني بدايته ، وما ينتج عنهام من إهلام وصدق، وثمرته التجيل واملحبة،من الكتاب والسنة

 وإهلامات ، رسها الرتقي الدائم يف صفاء القلب،وهنايته أحوال ومقامات ومعارج ونفحات
  .)١( وإرشاقات احلس،الروح

 وصادرة ، ونابعة من جذورها،ّمن لب الرشيعةمستمدة  -  أي التصوف - ـ أصوله* 
 وكل ما خالف هذه األصول والنقل الصحيح واملنطق السليم والتأويل ،ًعنها كتابا وسنة

ّ هبذا رصح ، وتظاهر بأنه متمثل به، وإن ادعى ذلك من انتسب إليه،احلسن فهو منها بريء
ْ ولذلك كثرت أقواهلم وتوصياهتم بالتزام املصدرين ،شيوخه األساسيني للرشيعة كتاب اهللا َ

  .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 
 ، وطاعة وعبادة، وهو زهد وقناعة، هو اجلهاد يف أعىل ذراه:ـ التصوف الصادق* 
 .وحمبة وفداء

 .التصوف خلق فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الصفاء
 ويف يقظة روحية ، هو الذي يعيش يف يقظة وجدانية حية قوية:والصويف الصادق

  .)٣( وفوق هذا وذاك هو عامل عمل بعلمه عىل وجه اإلخالص فقط ال غري،رشقة عاليةم
 وتسبيحه ، حتريك اللسان مع استحضار القلب بحمد اهللا والثناء عليه:ـ الذكــر* 
 مما يبعث يف ، ليتحقق للذاكر احلضور الدائم مع اهللا تبارك وتعاىل، وتالوة كتابه،ومتجيده

 .وأداء واجباته ليحظى من وراء ذلك بالرشف والرفعةالقلب حفظ حقوق اهللا 

                                                
 .١٦٨ / ٣إحتاف السائل   )  ١(
 .١٢٧تنبيه الفكـر   )  ٢(
 .١٣١تنبيه الفكـر   )  ٣(



٢٩٨ 

  :ـ والذكر ثالثة أنواع *
 . نحو سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب:أ ـ ذكر الثناء

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من ﴿ : نحو:ب ـ ذكر الدعاء
 .]٢٣األعراف [ ﴾اخلارسين

واألذكار ... . اهللا شاهدي، اهللا ناظر إيل، اهللا معي: مثل قول الذاكر:اية ذكر الرع:جـ ـ
  .)١(النبوية جتمع األنواع الثالثة

ّ له أثره الفعال يف طهارة القلوب وجالئها من ، عالج روحي عظيم:ـ االستغفار* 
  .)٢(ّ ودرع متني لصد سهام إبليس، وحصن منيع،صدئها

 وإليها يشخص ،لة التي يتنافس فيها املتنافسون هي املنزملسو هيلع هللا ىلصـ حمبة رسول اهللا * 
ِ من حرمها فهو يف ، وهي احلياة،ّ وقرة العني، وغذاء األرواح، فهي قوت القلوب،العاملون ُ

 وهي شفاء فمن عدمه حلت ، فمن فقدها رضب يف تيه الظلامت، وهي النور،عداد األموات
  .)٣(بقلبه رضوب األسقام

 فال ،قلب بحيث يصري نسبته إليه كنسبة املرئي للعني ظهور اليشء لل:ـ املكاشفة* 
  .)٤( وهو مقام اإلحسان، وهذا هناية اإليامن،ً وال ريب أصال،يبقى معه شك

ً ومل خيش أحدا إال ،ُ ومل يرج إال إياه،ّـ من صدق يف قول ال إله إال اهللا مل حيب سواه*  َ
 ، فال تظنوا أن املحب مطالب بالعصمة ومع هذا،َاهللا و ومل يبق له بقية من آثار نفسه وهواه

                                                
 .٣٤ – ٣٣تنبيه الفكـر )  ١(
 .١٨٠الفكـر  تنبيه )  ٢(
 .٢٤٢ / ٣إحتاف السائل )  ٣(
 .١٦٢ / ٣إحتاف السائل )  ٤(



٢٩٩ 

  .)١(ّوإنام هو مطالب كلام زل أن يتالىف تلك الزلة بالتوبة الصادقة النصوح

 وأرفعها ،ً من أعظم القربات شأناملسو هيلع هللا ىلصـ الصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهللا * 
  .)٢(ًمقاما

 ، بحلية التوفيق وحيليه،ّـ من عالمات صالة اهللا عىل عبده أن يزينه بأنوار اإليامن* 
 ويبدله هبا الرضا ، ويسقط عن نفسه األهواء واإلرادات الباطلة،ّويتوجه بتاج الصدق

  .)٣(باملقدور
 ، واألحوال تأيت من غري الوجود، واملقامات مكاسب،ـ  األحوال مواهب* 

 .)٤(واملقامات حتصل ببذل املجهود
ً راضيا مرضيا ، اهللا حتى يلقاه واستقام عىل أمر،ـ السعيد من أخذ من دنياه آلخرته*  ً

  .)٥(إن شاء اهللا تعاىل

 والصلة برسول اهللا ،ملسو هيلع هللا ىلصـ الصلة بعباد اهللا الصاحلني هي امتداد للصلة برسول اهللا * 
   .)٦(ّ امتداد للصلة باهللا عز وجلملسو هيلع هللا ىلص

أي االسرتسال  -   وإنام يرض استدعاؤه وحمادثته،رــر ال يضـم أن ورود اخلاطــ اعل* 
                                                

 .١٩١تنبيه الفكـر  )  ١(
 .٢٠٨ – ٢٠٧تنبيه الفكر  )  ٢(
 .٢٠٨تنبيه الفكر  )  ٣(
 .٦١تنبيه الفكر  )  ٤(
 .١٥٠ / ١إحتاف السائل )  ٥(
 .٦٠ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٦(
 
 



٣٠٠ 

  .)١(-فيه 
ْـ إن املقاصد احلسنة مهام نبلت غاياهتا*  ْ وسمت أهدافها،ُ  لن تكون صحيحة ،َ

ًومقبولة إال إذا كانت موزونة بميزان الرشع إصدارا وإيرادا ً)٢(.  
  .)٣( وذهابه ذهاب اخلري أمجعه، وهو أصل كل خري، هو مادة حياة القلب:ـ احلياء* 
 ملتزم بمتابعة ،د عبد ظاهر الصالح هي أمر خارق للعادة يظهر عىل ي:ـ الكرامة* 

  .)٤(ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  .)٥(ّ وهو ال يأيت إال من العطف واحلنو وإرادة اخلري، كلمة جامعة لكل خري:ّـ الرب* 
 ويرى نفسه فوق كثري من ،ـ إن هناك من يغرت بظهور بعض اخلوارق عىل يديه* 
الكرامة كاستتار املرأة من دم  وما علم املسكني أن األولياء من الصاحلني يسترتون من ،الناس
ً فهم دائام ،ً أو قد يكون ذلك اخلارق استدراجا، ألهنم خيافون عىل أنفسهم االنحراف،احليض

 وااللتزام ، ويعتربون أن الكرامة العظمى هي االستقامة عىل أمر اهللا،ِخائفون وجلون
  .)٦(بمقتضيات الكتاب والسنة يف سائر األعامل

  .)٧( وإنام الزهد فراغ القلب من حب الدنيا، اليدَّـ ليس الزهد خلو* 
 ومل يكن الكشف ،ًـ إن الكشف احلقيقي النوراين لن يتصادم مع الرشيعة أبدا* 

                                                
 .١٨٠ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .٩١تنبيه الفكـر  )  ٢(
 .١٤٠حكم اإلسالم يف النظر )  ٣(
 .١٣٢ / ٣إحتاف السائل )  ٤(
 .١٤٠ / ١إحتاف السائل )  ٥(
 .١٣٢ / ٣إحتاف السائل )  ٦(
 .١٤٤ / ٣إحتاف السائل )  ٧(



٣٠١ 

 لضامن العصمة يف الكتاب والسنة ،ًوالذوق والتجربة يف يوم مصدرا من مصادر الترشيع
  .)١( وعدم ضامهنا يف غري ذلك،واإلمجاع

 وهو حقيقة ،عامل القلوب التي هي أرواح أعامل اجلوارح هو روح أ:ـ اليقني* 
  .)٢( وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره،ّالصديقية
 ومنزلة اليقني من اإليامن بمنزلة ، وهو مبدأ لسلوكهم،ـ اليقني أول خطوة للخاصة* 

 .... ...ّ وإليه شمر العاملون، وتنافس املتنافسون، وبه تفاضل العارفون،الروح من اجلسد
ًمتى وصل اليقني إىل القلب امتأل نورا وإرشاقا  وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط ،ً

 فهو ، وإنابة إليه،ً وتوكال عليه،ً وشكرا له،ً ورىض به،ً فامتأل حمبة هللا وخوفا منه،وهم وغم
  .)٣( واحلامل هلا،مادة مجيع املقامات

 وأساس احلامسة ، التقي وأساس اإلخالص الفؤاد،ـ أساس اإليامن القلب الذكي* 
  .)٤( وأساس العمل العزم الفتي،الشعور القوي

 الكتاب والسنة :ـ لقد قرر علامء الرشيعة يف املشارق واملغارب أن مصادر الترشيع* 
ً ومل يذكروا مصدرا خامسا هو الكشف أو اإلهلام،والقياس واإلمجاع ً)٥(.  

دة و لذا وجب عىل كل مسلم أن ـ معرفة أسامء اهللا وصفاته من أهم أمور العقي* 
ّ ويسعى جاهدا لتمثل دالالهتا فيام بينه وبني ربه عز وجل،يعرفها ويؤمن هبا ّ  وبينه وبني عباد ،ًّ

                                                
 .٩٩تنبيه الفكر )  ١(
 .١٦٣ / ٣إحتاف السائل  )  ٢(
 .١٦٣  / ٣إحتاف السائل  )  ٣(
 .٢٤٣ /٣إحتاف السائل  )  ٤(
 .٩٩تنبيه الفكر )  ٥(
 



٣٠٢ 

ْاهللا ليفوز بسعادة الدارين َ. 
 ومنها ،فهي ينابيع احلياة الروحية يف القلوب ومرشق أنوار املعارف اإلهلية عىل العقول

 والكتب العالية يف معرفته ،األئمة الربانيون تلك احلكم الساميةاستمد األولياء العارفون و
  .)١(ّ واألدعية والقصائد يف حبه ومناجاته،تعاىل وأرسار خلقه

 وهلجت ألسنتهم به ، واستنارت بنوره،ًـ هنيئا ألقوام امتألت قلوهبم بذكر اهللا* 
 وكاملصباح يف ،اء فكانوا كالشجرة اخلرضاء وسط الصحر،فأرشق نور الذكر عىل وجوههم

  .)٢(البيت املظلم
 ومتثل قول اهللا ،ّ وراقب اهللا يف رسه وعلنه،ّـ رحم اهللا امرأ عرف حده فوقف عنده* 

 .)٣( ]٢١٩ :الشعراء[ ﴾الذي يراك حني تقوم﴿ :ًعز وجل دائام
 ، ووتره سواد الليل، قوسه قلبه املقروح،ـ ال حتتقر دعاء املظلوم وإن تأخر الوقت* 
  .)٤(وقد رأيت ولكن ال تعترب«ّألنرصنك ولو بعد حني « صاحب وأستاذه

 تظهر عىل يد مدعي النبوة مقرونة بالتحدي الذي هو ، أمر خارق للعادة:ـ املعجزة* 
صدق « : وهي بمثابة قول اهللا سبحانه وتعاىل،دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم املعارضة

 خارج عن سنن الوجود التي عرفها ،لكون فهي أمر خارق لنواميس ا»عبدي فيام يبلغ عني
ً جيرهيا اهللا عىل يد رسوله تصديقا لدعوته وإقناعا للمرتابني يف ، واصطلح عليها اخللق،الناس ً
 .رسالته

                                                
 .١٤٦تنبيه الفكر  )  ١(
 .٢٤تنبيه الفكر  )  ٢(
 .٦١تنبيه الفكر  )  ٣(
 .٢٤٩ / ٣إحتاف السائل  )  ٤(
 



٣٠٣ 

 وخمطئ ،واألساس فيها أن تكون غري خاضعة لناموس معروف أو مقيد بنظام مألوف
 ألنه بذلك ،ضعها لسنن الوجود أو خي،من حياول تقريبها لألذهان بأن يدخلها حتت قانون

 أو يلحقها بأعامل السحرة ، ويردها إىل الظواهر العلمية،يبطل حقيقتها ويسقط حجة حاملها
  .)١(أو حيل املشعوذين

 الذين ،ـ إن التواجد احلق ال يصدر إال عن الكاملني املتمكنني بحقائق الرشيعة* 
  .)٢(بوجدهم وسلب اختيارهم ، واستناروا بنورها،اهتدوا هبدهيا

 بل هي من مرافقات املأل ،ـ الروح من طبعها السمو والتعايل عن صفات البرشية* 
ً وطهرت من دنس األوزار كان قريبا إىل العامل ، فمن صفت روحه من شوائب األغيار،األعىل

  .)٣( وال يلتفت إال إليه،الروحاين الذي ال يغفل عن ربه
 :وتدبري شؤوهنا،  مظاهرها ومفاسدها،عيةمن أقواله يف احلياة االجتام: ًخامسا

 ومن مظاهر الرتف املهلك لألفراد ، وهادم لكيان املجتمع، ـ الرتف مفسد لألخالق*
 ، ومها جيران إىل الوقوع يف احلرام، واألخذ بزخارف الدنيا،واجلامعات اإلغراق يف الكامليات
  .)٤( وفوىض اجتامعية،وقد يوقعان يف أزمات اقتصادية

 وأهم ما يمأل صحفها ،يستحيل أن تنترص أمة أعظم ما يشغلها لعب الكرةـ * 
 وأشهر نجوم املجتمع ،املقروءة وإذاعتها املسموعة واملرئية هو الغناء والرقص والتمثيل

 ، والراقصون والراقصات، بل املطربون واملطربات،ليسوا العلامء وال األدباء وال املفكرين
                                                

 .١٣١ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .٥٩تنبيه الفكر  )  ٢(
 .٥١تنبيه الفكر )  ٣(
 .١٥٨ / ١إحتاف السائل )  ٤(
 



٣٠٤ 

  .)١(ياء منهم واألموات األح،واملمثلون واملمثالت
الرفق (ـ ما أحوج اإلنسان يف هذا اخلضم املادي الزاخر بأن تؤسس له مجعيات * 
 ويتخلص من ، حتى حييا احلياة احلرة الكريمة)الرفق باحليوان(ً بدال عن مجعيات )باإلنسان

    .)٢( )املرض واجلهل والفقر(ثالوثه الرسطاين 
  .)٣(ّحرٌّـ الصرب مر وال يتجرعه إال * 
ّـ رحم اهللا والدا أعان ولده عىل بره*  ً)٤(.  
 ، ويل ألمة عاقلها أبكم، ويل ألمة صناعتها الرتقيع،ـ ويل ألمة تلبس مما ال تنسج* 

  .)٥( ويل ألمة كل قبيلة فيها أمة،وقوهيا أعمى
 فاإليامن واحلمد هللا ، وتوجيه وإرشاد، وصدع باحلق،ـ إن األمة بحاجة إىل حركة* 

  .)٦( ويزيل الرماد عنها، ولكنه كاجلمرة اخلامدة بحاجة إىل من يثري وهجها،قر يف القلوبمست
ً وعىل املسلم أن يلتزمه التزاما صادقا يف كل جماالت حياته، هو احلياة:ـ العدل*  ً)٧(.   
 ،حفظ الدين( :ـ اتفق العلامء عىل أن الرضورات التي جاء الرشع لتحقيقها مخسة* 

  .)٨( ) وحفظ العقل، وحفظ املال،وحفظ النسل ،وحفظ النفس

                                                
 .٢٦٤ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .١٢٦ضحية والعقيقة  األ)  ٢(
 . هـ وهو يشكو فيها زمانه١٤٢٨ / ١٠ / ٢٩سمعت هذه العبارة منه يف مكاملة هاتفية مساء يوم األحد )  ٣(
 .١٣٠ / ١إحتاف السائل )  ٤(
 .٢٥٣ / ٣إحتاف السائل )  ٥(
 .١٢املقالة   )  ٦(
 .١٢٧ / ١إحتاف السائل )  ٧(
 .٢٤٥ / ٣إحتاف السائل )  ٨(



٣٠٥ 

 ، وقضاء للحوائج، وفيه تراحم وتعاون،ـ اجلمعيات اخلريية عمل مربور ومشكور* 
  .)١(ًوهذه أمور مقررة رشعا ومرغب فيها ألهنا من مكارم األخالق

 حني تقوم لنا عالقات اجتامعية ،ـ علينا أن نكون متمسكني بأحكام وآداب ديننا* 
 ، واملحافظني عىل اآلداب العامة، وأن ال نصحب إال امللتزمني بدينهم، وبني غري املسلمنيبيننا

 ومعلوم أثر اجلليس الصالح يف النفس ويف ،واألخالق الكريمة سواء كان منا أو منهم
 سواء كان منا ، وخيرتق أسوار املحرمات، وعلينا اجتناب من ينتهك حرمة األخالق،السلوك
 أو نجامل ونداهن عىل حساب ديننا وكرامتنا ، نذوب يف بوتقة اآلخرين وأن ال،أو منهم
 وحينئذ يتضح لنا معنى قوله ، وإال فقد وقعنا ضمن التحذير اإلهلي من مواالهتم،وأخالقنا
  .)٢( ]حيرش املرء مع من أحب[ :ملسو هيلع هللا ىلص

 وقد نثري نخوة توشك أن متوت فتنقلب ،ًـ باألغنية قد نلهب شعورا يكاد خيبو* 
ً وباألغنية يمكن أن يمكن أن نخدر إحساسا،ًزيمة نرصااهل ّ و نسمم ، وقد نثري شهوة حمرمة،ّ

 وهذا ما يلجأ إليه أهل ،ً ونلهي شعبا بأكمله عن التفكري بأقرب خطر منه يتهدده،ًضمريا
 ، وأهل التغييب الذهني، وقتل الروح املعنوية يف النفوس،التخطيط هلدم القيم واملكارم

 إنه ختطيط دقيق وعميق عقب كل نكبة ونكسة ،ب اللذات واستعامهلاواحلث عىل هن
  .)٣(وهزيمة

ًـ إن من الثابت تارخييا بام ال جمال لرده أو مناقشته أن من أسباب انقراض الدول * 
 بعد أن نشأت سليمة ،واندحارها هو تردي شعوهبا يف محأة الرتف والفسق والفجور والرذيلة

                                                
 .١٠٦ / ٣السائل إحتاف )  ١(
 .١٤٢ / ١إحتاف السائل )  ٢(
 .٢٣٣ / ٣إحتاف السائل )  ٣(
 



٣٠٦ 

 وتاريخ اليونان والرومان والفرس ،ضائل واألخالق الكريمةقوية متمسكة بأهداب الف
 .والعرب بالذات خري دليل عىل ذلك

ً حيث بدأت رأسا بالتجرد من الفضائل ،فام مصري األمة العربية يف عرصها احلارض
 ؟ واالنغامس يف محأة الفسق والفجور،والقيم

 وهي تريد أن تأخذ ؟ وتشيع الفاحشة بني أبنائها؟وملاذا تستورد التحلل اخللقي
ّ إن األمة التي ال تثبت وجودها ال تكون حرية ؟ وتستعيد جمدها املضاع،مكانتها بني األمم

 . ما مل تتمسك بمبادئ اخللق القويم،بتقدير األمم واحرتامها
لقد امتد نشاط دعاة التحلل اخللقي إىل الصحف واملجالت والكتب وسائر وسائل 

 وإرسائيل يف قلب األمة العربية يدعمها ، إىل داخل البيوت وتغلغل هذا النشاط،اإلعالم
 وهل ؟ فهل سنقاوم أعداءنا بالتهتك واخلالعة وإشاعة الفاحشة،االستعامر الرشقي والغريب
 )١(؟يقوى املخنثون عىل القتال

 :َّ من أقواله يف العلامء والشيوخ الكمل وأوصافهم:ًسادسا
 ، ال جيمعهم عىل شخصه، ويوقفهم عىل بابه،ـ الرجل الصادق جيمع الناس عىل اهللا* 

  .)٢( فإن ذلك اهلالك املحتم، ويغرت بكثرة األتباع،ويصدهم عن غريه
ّـ إن املرشد رباين النزعة قد فرغ قلبه من حمبة الدنيا بكل مظاهرها*   فاستوى عنده ،ّ

من منطلق  منضبط بأحكام الرشع وقيوده ، واستوى عنده املدح والقدح،إقباهلا وإدبارها
  .)٣( ال بدعوى حديث القلب وإهلام النفس،دراية وعلم

                                                
 .١٤١ – ١٤٠حكم اإلسالم يف النظر والعورة  )  ١(
 .١٤٥ / ٣إحتاف السائل )  ٢(
 .١٤٧ / ٣إحتاف السائل )  ٣(



٣٠٧ 

 ولسان احلال أفصح وأصدق من لسان ،ـ الرجل الكامل يريب بحاله أكثر من مقاله* 
  .)١(املقال

  .)٢(ّـ الكمل من املرشدين من يريب تالميذه بالنظر* 
 ،ظب عىل الطاعة املوا، وبصفاته حسب اإلمكان، هو العارف باهللا تعاىل:ـ الويل* 

 وليس املراد أنه ال تقع منه ، بمعنى أنه ال يرتكب معصية بدون توبة،املجتنب للمعايص
 قال ، املعرض عن االهنامك يف اللذات والشهوات املباحة،ً إذ ليس معصوما،معصية بالكلية

 هلم ،يتقون الذين آمنوا وكانوا ،أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون﴿ :اهللا تعاىل
 .)٣( ]٦٤ – ٦٣ :يونس[ ﴾البرشى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

 وغرس يف قلوهبم حمبته عن طريق ،ًـ رحم اهللا عاملا أعان الناس عىل بره واحرتامه* 
ً وكان قدوة صاحلة يف سلوكه قوال وفعال،صدقه وإخالصه ووقاره وورعه ً)٤(.  

ّ الذابون عنه واملنافحون عن ،واء الرشعـ العلامء العاملون املخلصون احلاملون ل* 
 ومثلهم يف ، ونرباس الرشاد يف كل زمان ومكان، فهم أئمة اهلدى،تعاليمه هم ورثة األنبياء

 وهم أولياء اهللا ،ّ فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل اهلداة،األرض كمثل النجوم يف السامء
ًا وعمال وصدقا وإخالصاتبارك وتعاىل ألهنم قد تولوا رشيعة اهللا دراسة وتبليغ ً  فتوالهم اهللا ،ًً

 ، وصيانة حرمتهم متحتمة، فاألدب معهم الزم،ّ فكانوا حمل عنايته ورعايته،سبحانه
 ويعرف لعاملنا حقه هبم حيفظ ، ويوقر كبرينا، ليس منا من يرحم صغرينا،واحرتامهم واجب

االستخفاف هبم استخفاف  و، وتظهر أحكامه ولذلك كانت إهانتهم إهانة للدين،اهللا رشيعته
                                                

 .١٤٤ / ٣إحتاف السائل )  ١(
 .١٥٨ / ٣إحتاف السائل )  ٢(
 .١٣٢ / ٣إحتاف السائل  )  ٣(
 .١٣٣تنبيه الفكر   )٤(



٣٠٨ 

ً إن مل يكن كفرا وهالكا ووباال،ّ وسبهم فسق وضالل،بالرشيعة ً ً)١(.  
 وجدد مناهجه الواضحة بعد ، هو كل من أحيا معامل الدين بعد طموسها:ـ املجدد* 
 .انحرافها

 ،والتجديد يف حقيقته عبارة عن تطهري الرشيعة من أدناس اجلاهلية القديمة واحلديثة
 .قائقها حتى ترشق كالشمس ليس دوهنا غامموجالء ح

ًوالتجديد ال يكون يف األصول وإنام يف عرضها عرضا يتناسب وطبيعة القرن الذي 
ّ وتقدم احللول الصحيحة ، وكذلك الفروع لتوافق املستجدات فيه،حيدث التجديد فيه

   .)٢(املتطابقة مع روح الترشيع
 ،وارثني املتمكنني الصاحلني تنفع مريدهياّ بأن أرواح الكمل من ال:ـ صدق من قال* 

ومتد تالمذهتا باملعاين الروحية الصحيحة السامية بعد وفاة صاحبها أكثر من إمدادها أثناء 
  .)٣(حياته

 : أقواله يف التصوف املنحرف واملتصوفة اجلهلة:ًسابعا
و قد  إن أهل الله،ـ طغام الصوفية يفسدون أكثر مما يفسد غريهم من أهل اللهو* 

 ، ويطلبون منه سبحانه العفو والغفران،يعرتفون بخطئهم أوخمالفتهم ويقرون بأهنم مذنبون
 وخيالفون ويظنون املخالفة ،أما طغام الصوفية ورعاعهم يعصون ويظنون املعصية طاعة

كرساب بقيعة ﴿ ولكنه يف احلقيقة ، وهل يتوب أو يستغفر من كان يظن نفسه عىل يشء،قربة

                                                
 .١٣٣تنبيه الفكر )  ١(
 .١٤١ / ٣إحتاف السائل  )  ٢(
 .١٠حسن الرشعة )  ٣(
 



٣٠٩ 

 .)١( ]٣٩ :النور[ ﴾ً ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابهحيسبه الظمآن
 والشبهات ،ـ املنكرون عىل التصوف إنام ينكرون الدجل الذي دخل عليه* 

 وقد ، ال إنكار أصله، وإنكارهم هذا املقصود منه نرصة الرشع،واخلرافات التي تسللت إليه
ُختون املنكر العبارة  وخيونه األسلوب العلمي املبني عىل ، التوفيق يف اتباع احلكمة وجيانبه،َ

  .)٢(احلقائق فيقسو يف إنكاره
 وأضحت لقمة سائغة ، لقد أصبحت عىل مفرتق الطرق،ـ مسكينة رقصة احلبشة* 

 حيث يستشهدون ويستدلون هبا عىل جواز الرقص يف اإلسالم ،لذوي املجون واللهو اآلثم
حت ذريعة لذوي التنطع واالنحراف من بعض فرق التصوف  وأصب،بكل صوره وأشكاله

 ،حيث يثبتون هبا جواز تلك احلركات املذمومة التي خرجت عن النطاق املرشوع واملأذون به
  .)٣(نعم مسكينة رقصة احلبشة

 فال ، والتزام الكتاب والسنة واجب عىل الكل،ـ إن األحكام الرشعية تعم اجلميع* 
ً وال تبني أفكارا مسبقة ثم حماولة التفتيش عن أقوال ،ثناءاتخصوص وال عموم وال است

 بل هو أسري الدليل متى ، فاملؤمن ال يتبع هوى نفسه، وتأويالت فاسدة تنرصها،تدعمها
 ومن ؟ ومن الذي قال إنه ال يوجد بني الصوفية طغام ورعاع،ّ والنقل متى وافق النص،ّصح

  .)٤( التمسك بام هو مبتدع ومن،الذي حكم أهنم بريئون من كل خمالفة
ـ إن املشكلة التي يعاين منها املصلحون تتمثل يف متسك كثري من املريدين بأقوال * 
ً وانتصارهم هلا سواء كانت حقا أم باطال،شيوخهم  وسواء خالفت رصيح الكتاب والسنة ،ً

                                                
 .١٢٣تنبيه الفكر  )  ١(
 .١٣٢تنبيه الفكر  )  ٢(
 .١٢٠تنبيه الفكر  )  ٣(
 .١٢٣تنبيه الفكر  )  ٤(



٣١٠ 

 يرددون  فكانوا كالببغاوات، من غري وقوف عىل دليل سليم ومنطق مستقيم؟واجلمهور أم ال
 وسلموا لذوق فالن ، وكفروا بعقوهلم والنقل الصحيح، وممن قيل هلم فقالوا،ما يسمعون

  .)١(ووجد فالن وحال فالن وفعل فالن
ـ ينبغي جلامعة املنشدين أن يبدلوا بعض القصائد واألناشيد التي هي موقوفة عىل * 

 . يتابعون عليها وال، حال كوهنم مسلويب االختيار،قائليها يف أحواهلم اخلاصة
ًنعم ينبغي أن يبدلوها بقصائد وأناشيد أخرى تتضمن مواعظ وآدابا وحكام ودعوة إىل  ً

ًاهللا ورسوله لتكون درسا وعظيا مقرتنا بذكر اهللا تبارك وتعاىل ً ً)٢(.   
ّـ ما يدعيه بعضهم من إثبات األحاديث عن طريق املنام ويسميها األحاديث * 

  .)٣( الضالل واإلضالل واالنحراف عن منهج احلق فإن ذلك غاية يف،املنامية

ً قائدا ملسو هيلع هللا ىلص وبمحمد ،ً وبالقرآن دستورا،ً وباإلسالم دينا،ًـ لقد رضينا باهللا تعاىل ربا* 
ًومربيا وهاديا ودليال ً ً وبمنهج الرفاعي سلوكا وعمال،ً وهبدي السلف الصالح طريقا،ً ً، 

 ،ّكل ما ال يمت إىل ذلك بصلة ونمحق ، ونعادي كل شقشقة وشعوذة،نحارب كل بدعة
 عىل ذلك نحيا ونموت إن شاء اهللا ، ونبطل الباطل ونخذل شيعته،نحق احلق وننرص أهله

 وسنكون بعون اهللا تعاىل صاعقة ،ّتعاىل مهام كلفنا ذلك من متاعب ومهام حتملنا من صعاب
النقي مما  ويتخلص التصوف الرشعي ،عىل ذوي البدع واخلرافات حتى ينجيل وجه احلقيقة

 وللشمس أن ، والبد للفجر أن يسطع مهام طال الليل واشتد الظالم،علق به من شوائب
                                                

 .٨٣تنبيه الفكر  )  ١(
 .١٢٧تنبيه الفكر )  ٢(
 .٥٣ / ٢إحتاف السائل  )  ٣(
 
 



٣١١ 

  .)١(ترشق ولو بعد حني
يضاح سبل إلتوجيه واإلرشاد ورسم املعامل وًـ إذا مل يكن إعطاء الطريق مدعوما با* 

ّملة امللك وملة  و،ّالنجاة ليكون املريد عىل علم وبصرية ليفرق بني حديث النفس وحديث احلق ّ
 فقد ، ويؤدي العبادات عىل ضوء العلم ومنهج الفقه، ويفرق بني الواقع واخليال،الشيطان

 ،ٍّ وهذا ما أتوقعه إذا مل يكن هناك تأن وتوجيه،ّتنقلب عليه األوراد وجتره إىل أسوأ العواقب
 غري  وكان من غري سلوك الطريق خري له من سلوك الطريق عىل،وهناك الطامة الكربى

 .هدى
 ، وما دخل أحد اجلنة من غري إيامن، لقد دخل اجلنة كثريون من غري طريق:فقد قالوا

ًفلنرب اإليامن يف قلب النشء أوال  ونمسح عن قلوهبم غبار الشكوك بضوء األدلة الواضحة ،ِّ
 وهل ،ّ والعلم مقدم حتى عىل التوحيد، ثم نقيمهم عىل الطريق،والرباهني النظرية القاطعة

 ومن تصوف ، والفقه قبل التصوف﴾فاعلم أنه ال إله إال اهللا﴿ ؟نفع التوحيد من غري علمي
  .)٢(ومل يتفقه فقد تزندق

 ومع بعض ،ـ نحن يف معركة مصريية مع قوى الرش والطغيان واإلباحية من جهة* 
اء ً أليس من املؤسف جدا أن نالقي العد،املتمسلمني واملتمصوفني واألدعياء من جهة ثانية

ّاملر واملعاكسة والتشهري ممن ينتسبون إىل العلم وإىل التصوف والسلوك أكثر من غريهم من 
  .)٣(ّ ملجرد انسياقهم مع العواطف والصالت الشخصية،ذوي االنحالل

ـ إدخال الرقص مهام كانت كيفيته يف ذكر اهللا تعاىل إقحام ملا هو مكروه أو حمرم يف * 
                                                

 .١٢ – ١١املقالة  )  ١(
 .١٣املقالة   )  ٢(
 .١١املقالة  )  ٣(
 



٣١٢ 

  .)١(عبادة مرشوعة
 وما خالف هذه ، الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس املعترب: الدين أربعةـ أصول* 

ًوأما من كان مسلوبا عقله أو مغلوبا  .ّ ومرتكبه مبتدع يتعني اجتنابه وزجره،األربعة فهو بدعة ً
ً ونفوض إىل اهللا شأهنم مع وجوب إنكار ما يقع منهم خمالفا ،عليه كاملجاذيب فنسلم هلم ّ

  .)٢( لقوانني الرشعًلظاهر األمر حفظا
 :من أقواله يف بعض العلامء: ًثامنا

ً هو حجة اإلسالم حقا وصدقا:-رمحه اهللا تعاىل  - حجة اإلسالم الغزايل ـ *  وفكره ،ً
 وهو أحد عظامء الفكر اإلسالمي اخلمسة ،العجيب يستويل عىل القلب فيستجيب ملا ينتج عنه

 وتصوف ، وحميي الدين بن عريب،ون وابن خلد، وأبو حيان التوحيدي، اجلاحظ:وهم
الغزايل أقرب إىل املنهج العلمي وإن كان رمحه اهللا تعاىل له آراء موقوفة عليه يف الزهد والتوكل 

  .)٣(وغري ذلك
 وقد ، له وقع خاص يف نفيس:-رمحه اهللا تعاىل  - الشيخ عبد الوهاب الشعراين ـ *

ّدس عليه الكثري يف حياته وبعد وفاته اء يف بعض مراحل السلوك موقوفة عليه ال  وله آر،ُ
   .)٤(﴾قد علم كل أناس مرشهبم﴿ و،أوافقه عليها وال أرتضيها

 له اصطالحات خاصة يف مدارج :-رمحه اهللا تعاىل  - الشيخ حميي الدين بن عريب ـ *
 وقد ثبت عنه أنه قد أحدث لغة خاصة به كام أشار إىل ذلك مصطفى صادق الرافعي ،السلوك

                                                
 .١١٢تنبيه الفكر )  ١(
 .١٤٢ملسو هيلع هللا ىلص  قرة عني رسول اهللا )  ٢(
 .٥اللمحة  )  ٣(
 .٥اللمحة  )  ٤(
 



٣١٣ 

 حترم القراءة يف كتبنا ملن مل يكن : ولذلك قال رمحه اهللا تعاىل،ابه تاريخ آداب العربيف كت
  .)١(ًعارفا باصطالحنا

 مها من أعظم فالسفة الفقه واحلديث :-رمحهام اهللا تعاىل  - ّابن تيمية وابن القيم ـ *
ًعد شيئـاُ فهي إىل جانب حسناهتام ال ت، وإن كانت هلام بعض السقطات واهلفوات،الرشيف ّ، 
 فهو صاحب ،َ وألني عريكة،ً وإن كان ابن القيم أهدأ نفسا،﴾إن احلسنات يذهبن السيئات﴿

  .)٢(القلم السيال والسحر احلالل
 من أهل التخريج والرتجيح بشهادة ، شيخ مشايخ عرصه: الشيخ النارص اللقاين ـ*

ُ وجد بعده عىل متابعته فيام  وقد أطبق من،ً واشتهر اشتهارا ال خفاء معه بذلك،علامء عرصه
  .)٣(يفتي به

ً أحببته حبا شديدا:- رمحه اهللا تعاىل  - أبو احلسن الندوي ـ *  ، وقرأت الكثري من كتبه،ً
 وقد أهداين يف إحدى الرؤى جهاز تسجيل ضخم هو وجمموعة من ،وكم رأيته يف عامل املنام
  .)٤(علامء اهلند الصاحلني

  :- رمحه اهللا تعاىل  - رمحن الشقفةالشيخ حممود بن عبد ال ـ *
 ويف شبابه مثال ،ـ كان رمحه اهللا تعاىل منذ طفولته مرضب املثل يف التقوى والصالح

 فكان ، وقد ربى نفسه وجاهدها حق اجلهاد حتى صفت وارتقت،االستقامة والرب واإلحسان
ًان حمبا للعلم فنرشه  ك، وكانت أنوار الصالح تتألأل يف وجهه املرشق،روحاين املظهر واملخرب

                                                
 .٥اللمحة  )  ١(
 .٦اللمحة  )  ٢(
 .)املعامالت  (٩٠ / ٢الفقه املبسط )  ٣(
 .٦اللمحة  )  ٤(
 



٣١٤ 

 .بني الناس يف وقت كانت اجلهالة متفشية فيه ومنترشة
ً ال يسمعها أحد إال وأحس تغيريا جذريا يف ،ـ كانت خطبه تبكي القلوب قبل العيون ً ّ

ّ فكان كأنه الربكان الثائر يتفجر بينابيع احلكمة ، واستقامة عىل طريق اهلداية والتقوى،سلوكه
ّ وإىل النفوس فيطهرها ويقومها،دخل إىل القلوب فيصلحها ي،واملوعظة احلسنة  ويمدها ،ّ

 .بطاقة روحية عجيبة وغريبة
ًـ إن الشيخ مل يفارق ذهني يوما واحدا ً نعم يوما واحدا منذ استشهاده وإىل يومنا هذا،ً ً، 

ً وله وقع خاص يف نفيس سلوكا وقوال وعمال،ّفإين أقدره حق قدره ً  وإنام يعرف الفضل ،ً
 . وأن صلتي الروحية به قائمة وقوية ومستمرة إىل أن ألقى اهللا عز وجل،ل الفضل ذووهأله

 وال ،ّ وإن مل يكن من أولياء اهللا تعاىل فليس هناك ويل بعد،ّـ واعتقادي فيه أنه ويل زمانه
 وإنام له احلفظ بحيث لو أخطأ عاد إىل ،ًيشرتط يف الويل أن يكون معصوما عن اخلطأ

  .)١(الصواب
 يبتدئ ، وكانت جمالس الذكر عنده أقرب إىل الرشعية من غريها من املجالسـ

 وإن كان يصحبها كثري من »اهللا اهللا دائم« ثم بـ »اهللا جليل« ثم بـ »اهللا اهللا«الذاكرون بلفظ 
ّ مما جعل الشيخ يرصح أمام مجاعة من أصحابه منهم األخ احلبيب ،الرصاخ واللغط والغلط
 بأن هذا الذكر الذي تذكرونه كأنكم :-رمحه اهللا تعاىل  - ذ مظهر قيمةوصديق العمر األستا

 ،ّ وهذا يدل عىل كثرة تأمله من أولئك الذين حيرفون لفظ اجلاللة،تطعنونني بسكني يف قلبي
ًوال ينطقونه نطقا رصحيا صحيحا من غري خبط وال غلط ً ً)٢(.  

رمحه اهللا  - نا الشيخ حممد احلامد كان شيخ:-رمحه اهللا تعاىل  - الشيخ حممد احلامد ـ *

                                                
 .٣ – ٢املقالة )  ١(
 .٦اللمحة  )  ٢(



٣١٥ 

 مع ،ً جمردا من كلمة شيخ»الفقري إليه تعاىل حممد احلامد« :ًإذا كتب شيئا خيتمه بقوله - تعاىل
  .)١(ًأنه رمحه اهللا تعاىل  شيخ محاة وعاملها األوحد بال منازع باعرتاف أهل الفضل مجيعا

  .)٢(يص والتحقيق والتدقيقلقد استفدت من أسلوبه العلمي الذي يعتمد عىل التمح
  .وهو رجل كام قال يل يف مكاملة هاتفية أعز دين اهللا فأعزه اهللا وخلد ذكره

 ، فنيت يف احلب، شخصية نادرة:-رمحه اهللا تعاىل  - الشيخ يوسف النبهاين ـ *
 فأثرت يف نفيس ، وقد قامت مقام املريب واملعلم واملرشد . واستنارت بنوره،واحرتقت بناره

ًنعتني صنعا آخر وفتحت يل آفاقا من الذوق الصحيح والروحانية اخلالصة التي ال يعرفها وص ً
  .)٣( وال حيس هبا إال من كابدها وخربها،ّإال من جرهبا

 والذي ، ومؤلفاته تعرب عن هذا احلب الصادقملسو هيلع هللا ىلصـ لقد فني يف حب الرسول الكريم 
 .ملسو هيلع هللا ىلصيه لرسول اهللا يطالع يف مبرشاته املنامية يعلم مدى حبه وكثرة مرائ

ًـ إن الشيخ يوسف النبهاين هو شيخي األول الذي تأثرت به روحا وسلوكا وعمال ً ً، 
  .)٤( فهو والدي يف حيايت اخلاصة والعامة،كنت أستشعر ذلك يف كل مراحل تكويني

 وهو كالغيث أينام ، جندي من جنود اهللا:- حفظه اهللا تعاىل  - الشيخ بشري الشقفة ـ *
  .)٥(وقع نفع

                                                
 .١٢تطبيب املرأة  )  ١(
 .٣اللمحة  )  ٢(
 .١٠حسن الرشعة  )  ٣(
 . هـ١٤٢٦ذكر يل ذلك يف مكاملة هاتفية جرت يف شهر شعبان سنة )  ٤(
 .٥  اللمحةمن )  ٥(
 
 



٣١٦ 

 برسالة مسجلة عىل رشيط تسجيل وأنا يف حال الغربة  الشيخأحتفنيً أخريا لقد -* 
مألها بالنصائح واإلرشادات وبني فيها سرينا يف هذه احلياة واحلكمة من ورائها تصلح أن 

  : ونصها، لكل تلميذ تتلمذ عىل شيخ وأسوقها لفوائدها ومنافعهاًتكون خطابا
ضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا موالنا حممد وعىل آله احلمد هللا رب العاملني وأف
 .وأصحابه وتابعيه إىل يوم الدين

 . السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلنيالسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته
 إين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو وأستفتح بالذي هو : أخي احلبيب يا أبا عامد

 .خري
ً أبا عامد يا جزءا من كياين ويا قطعة من روحي عرفتك برعام من براعم  يا أخي يا ً

 وتبعت يف النفس ،ٍ حيث انشق وتفتح من زهرة زاهية يعبق أرجيها ويرس منظرها،اإليامن
 .معاين الطفولة الربيئة املهذبة الطاهرة

واح  يا أهيا اللحن الشجي الذي هز النفوس بنغمه وخالط األر:يا أخي يا أبا عامد
 .بجامل إيقاعه

ً زهرة نرضة حلوة تضمنت أكثر من ، لقد كنت زهرة ال كاألزهار:يا أخي احلبيب
 ولكن البد من رياح هتب ،ٌنك روضة يف زهرة وزهرة يف رياضإ : قلت فيكً وقديام،معنى

ولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين « ، ثمرة فكانت تلك رياح املحنة واملنحةَنِّوتعصف لتكو
ولنبلونكم بيشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال « »صابرين و نبلوا أخباركممنكم وال

 .»و األنفس والثمرات وبرش الصابرين
 فاملحنة ، إنا هللا وإنا إليه راجعون: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا؟من هم الصابرون



٣١٧ 

 ؟ املنحة ولكن فام هي،هي يشء  من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات
لقد آتت املحنة أكلها بإذن ﴾ أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون﴿

  .رهبا وكذلك يرضب اهللا األمثال للناس لعلهم يتفكرون
ً لقد علمت أن طريق اإليامن طريق التضحية والفداء ليس مذلال ومعبدا :أي أخي ً َ

 ولن جيتازه إال أولوا العزم من ،األشواكًومفروشا بالورد والرياحني بل ملؤه العقبات و
 . إن القمم السامقة واملعاريج الرفيعة الصادقة لن يرتقيها الضعاف واخلوارون،الرجال

 إن هذه ،إن أجواء الصفاء وأفالك الوفاء لن حيلق فيها البغاث من الطيور دون النسور
لذة منغصة وما هي إال متاع احلياة بحلوها ومرها وصفوها وكدرها قنطرة عبور ومتعة فانية و

 يسري عليها ومناهج خيطط طريقها ًاً ولقد كنت أقول قديام فيام أظن إن لكل منا أمور،الغرور
ٍوسيأيت ذلك اليوم الذي ال يرى فيه أحدنا صاحبه إال بعد فرتة زمنية اهللا وحده هو الذي يعلم 

ً وبعد التحقق بحقائق الوفاء ثانيا ً ولكن البد من الرتبية والفهم ملعاين الصفاء أوال،مقدارها
 ألن اإلخاء ،ًوبعد إدراك شوارق بوارق سنى اإلخاء الزاهر نوره والساطع ضياؤه ثالثا

 وارشاقة ، عظمى ال يقارهبا انرصامة ونفحة إيامني،الصادق عروة وثقى ال يعرتهيا انفصام
ٍري الزاهر باتصال سوف ويظهر القمر املن وينتهي وقت اخل،فياضة يف سامء القلب ساطعة

 فأنبتت ، بفجاج احلياً وينجيل وقت الكسوف وترى مزن احلياة قد مألت أرضا،وتالق ووئام
 ، ودكدكت أحواهلا وأخرجت أثقاهلا فرتى فيها من كل صنف عجيب،من كل زوج هبيج

 وغردت ، واملياه سلسبيلبرقت فإذا الروايب واهلضاب سندس والسهول عسجدوأرعدت و أ
 باتصال ، وانقىض عهد اجلفاء والنحيب،ازدهت أشجارها وتاه فيها العندليبأطيارها و

ً وفيض زاخر يا مستهام كن ذاكرا مقعد الصدق يف ، وارتباط الروح فيها رس إرشاق،ووئام
 ..ٌدار اسمها سني والم



٣١٨ 

 :بل يف شغافه وأنك كام قال القائل اهللا يعلم أنك يف القلب :أي أخي
  ُومثواك يف قلبي فأين تغيب    فميخيالك يف عيني وذكرك يف

ٌ إنك عىل علم بأن هذه احلياة مدرسة أساتذهتا األنبياء والعلامء :أي أخي احلبيب
 واألسئلة ،ٍ والفحص أمام جلنة يف باطن األرض، الدراسة فيها كتاب اهللا وسنة رسولهُرَّومقر

 .   .ريمكشوفة معلومة غري خمفية وال مكتومة إهنا أسئلة ثالث فقط ال غ
 ؟ عن العقيدة الصحيحة املتمثلة بمن ربك:األول
  عن منهج السلوك يف هذه احلياة والنظام املتمثل بام دينك؟:والثاين
 عن القيادة املحمدية املتمثلة بمن نبيك؟ ويثبت اهللا الذين آمنوا بالقول :والثالث

لزاد فإن السفر بعيد والعقبة الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة فعلينا أن نعد العدة ونحمل ا
 .كؤود

 ما العمر إال ذكريات قد توارت بحجاب املايض البعيد أو كطيف حل :أي أخي
 فحاولت إعادة ،فانسل خلف آكام احلياة ومل يبق منها إال صورة ضبابية قائمة يف الذهن

لكن  ما مىض فات و،ٍ وآهاتٍ وزفراتٍمساك بالطيف فلم أرجع إال بحرساتالذكريات واإل
 كنا وحيث أصبحنا وعدت الكرة تلو الكرة فإذا البون شاسع بني ،أحصاه اهللا ونسوه

َّ وتوالت األصباح وما فيها من آالم وآمال فكر،فاقتنعت بأن يل الساعة التي أنا فيها  عليها ْتٍ
ً وجعلتها قاعا صفصفاًالعيش فنسفتها نسفا  فإذا اجلميع يف قبضته ، تذروه الرياحً وهشيامً

 ومل يبق منها إال آثار تدل عليها ﴾ من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرامكل﴿
ونضع املوازين القسط ليوم القيامة ملن امللك اليوم هللا ﴿ ًورسوم تشري إليها لتعطيها واقعا

 . وإذا الناس فريقان أهل احلقيقة وأهل الرساب﴾الواحد القهار
ًحريت العقول وخرت األفكار ساجدة أما قصتها ُوبعد فهذه هي فلسفة احلياة التي 
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 .ًعاجزة عن تصور معنى اخللود ومعنى الفناء
 فكنت ، العلم يف الدار وجمالس العبادة والذكر يف املسجدُ جمالسَ لقد عرفتك:أي أخي

 : املجالس العطرة واحدها وها هو صوتك الطاهر الربيء يشدو يف تلك
  ِ بعدنا إىل اآلثارفانظروا    عليناُّهذه آثارنا تدل

 تلك املجالس التي حتفها املالئكة وتغشاها ،وها هو صوتك يصدح يف جمالس اإليامن
 يبعث يف النفس ذكريات مضت ،الرمحة وتتنزل عليها السكينة ويذكر اهللا أهلها فيمن عنده

اية  وتعني عىل متابعة السري حتى هن،ٍ ولكنها بقيت متد الروح بطاقة علوية ساموية،وانقضت
 .املطاف

 لعلها ،ً أرجو منك دعوة صاحلة، إنك يف جوار بيت اهللا وحرمه اآلمن:أخي احلبيب
 . وتبعث يف النفوس األمن واإليامن واألمان،جتمع الشمل وتلم الشعث وتوحد الصف

وإىل لقاء قادم إن شاء اهللا والسالم عليك وعىل من حولك من الصاحلني الصادقني 
 .اتهورمحة اهللا تعاىل وبرك
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 اخلامتة
 
 إن ما قدمناه هو قطرة من :بعد هذه الرحلة املاتعة مع سرية الشيخ ال بد من القولو

ني الذين ل لقد رأيناه من العلامء العام، وسطر من صحائف علومه ومعارفه،بحور فضائله
 ،رفني فظهر كامال مبجالا وأدركناه من األولياء الع،ًتوسعت دائرة معارفهم فبدا جمتهدا

 وما أحوج األمة إىل ، لذا ندر ريادة وعز نظريا،فاجتمعت به وحتققت فيه الرشيعة واحلقيقة
 فهو بحق من العلامء األبرار األخيار الذين قال عنهم ، عىل منوالهَ وما أنفع السري،أمثاله

  :الرواس رمحه اهللا
  ُدلت عىل رسياهنا األنوار   ٌ عىل األلباب منكم ملعةْفاضت
  ُ واألطوارُأبد املدى األخالق   ٍ مزيةِّ كلِّ بعلو لكمْشهدت
  ُ صغارَّنُ كبارهِ الكبارُمهم ِ    وعندكمُ املكرماتُنالُمنكم ت
  ُها املدرارُمن كل فج فيض    الورىَّ وقد عمْكم عمتُوعلوم

  ُارَّ بحره الزخَمأل النواحي    وقدُ سواكبهْتَ هدرْونوالكم
  ُها األقدارِّ عزِ حلاسدًرغام   نكم شؤوِقد ساعدتكم يف مجيع

  ُنا األنظارَ منكم حالَّليحف   مواَّ لكم فتكرْتَبصارنا شخصَأ
   يف هواكم حارواٍ غرامىموت    بكماوا بعناية حتيُنَّوحتن

َ متٌدَدَم   ً منكم لألحبة هاطالَال زال   ُ بفيضه األقطارُّدُ

 ،املفضال من األسقام واألوصاب والعللنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يشفي شيخنا 
 والنبيني ملسو هيلع هللا ىلص وأن حيرشنا معه حتت راية رسولنا ،وأن جيزل له األجر واملثوبة لقاء ما قدم
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 .ًوالصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
تم الفراغ من حتريره مساء يوم االثنني غرة ذي احلجة عام ألف  وأربع مئة وثامن 

 .ىل صاحبها أفضل الصالة والتسليموعرشين للهجرة ع
ًواحلمد هللا أوال وآخرا ً 
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