الحصيني كما عرفتُه()1
الشيخ َح َمد ُ

ِ
هو الشقخ العابِد َّ ِ
ب ال َب ْذل والؿعروف والـَّدَ ى،
الزاهد َصاح ُ
َ
الحصقـي( ،)2التَّؿقؿي ك ََس ًبا.
أبو طبدالرحؿن َح َؿد بن طبدالرحؿن بن محؿد ُ
كان مولده يف بؾدته ( ُأ َش ْق ِؼر) (سـة 5431هـ) ،وكشل فقفا و َت َر ْط َرع ،ثم سافر
و َتـَ َّؼل وار َت َحل كحال كثقرين من أهل ُق ْط ِره وما جاوره َصؾ ًبا لؾرزقَ ،ف َزاول
ِ
ً
وافرا ،لؽـفا لم َت ْش َغؾه طن
أطؿاًل ُمختؾػة ،ثم ْاش َت َغل بالتجارة َفـَال مـفا حظا ً
ِ
أحس ُبه واهلل
ذكْر ر ِّبه وطبادته ،فؽاكت الدُّ كقا يف يده ،ولم تدخل قؾبه ،هؽذا َ
َحسق ُبه ،وًل ُأزكِّي طؾى اهلل أحدا.
بل َّسخر َما َله فقؿا ُي َؼ ِّربه إلى ر ِّبه تعالىَ ،ف َع َؿر الؿساجد ،و َأ َّس َس َم َب َّرة امتد
ططاؤها يف صول هذه البالد و َط ِ
رضفا ،يف ُمختؾف أبواب البِر مؿا َيت َِّصل بالعؾم
ِ
الؿتؿقزة ،وغقر
مس َسات الخقرية ُ
الؿ َّ
والتعؾقم ،وصباطة ال ُؽتب الـافعة ،و َد ْطم ُ
ذلك مؿا به كػع لؾؿجتؿع.
وحدوده ،وتعظقم
وكان رحؿه اهلل مع ذلك شديد ال َغقرة طؾى َمحارم اهلل ُ
َشعائِرهً ،ل سقؿا األركان الخؿسة ،وطؾى الخصوص :الصالة ،والزكاة ،ففو
ؼصر فقفؿاَ ،يـ َْصح
كثقر الحديث طـفؿا ،والحث طؾقفؿا ،والـُّصح لؿن ُي ِّ
( )1وقد جاورته ( )72طا ًما.
ِ
ِ
وص َر َفه طن
( )2وهو َل َؼب ل َجد األُسرة َأ ْص َؾؼه طؾقه إبراهقم بن محؿد طؾي باشا بعدما َلؼقه َ
ِ
أمقرا طؾقفا آكذاك.
العدوان طؾى بؾدته ( ُأ َش ْقؼر) ،وكان ً

ضاهرا يف َك ْبرة صوته ،و َك َظرات طقـقه ،وربؿا كتب يف
ُمشا َففة ،و َترى أثر ذلك
ً
رسالة و َد َفعفا لؿن َيـصحه بذلك.
وهو هبذا ِ
الحرص واًلهتؿام ُيدرك ما ُجبِ َؾت طؾقه الـػوس من التعؾق
بالؿال ،والحرص طؾى جؿعه وادخارهً ،ل سقؿا أهل ال َؽ ْثرة وال َّثروة ،فؼد
يؽون بعضفم ُمص ِّؾقا لؽـه يبخل ،فال ُت ِ
طاوطه كػسه طؾى إخراجفا.
وكان -رحؿه اهلل -كثقر التالوة لؽتاب اهلل تعالى ،سللته مرة طن الؿدة التي
يختم فقفا؛ لؽثرة ما كان يؼرأ ،فلخربين أكه َي ْختِم كل خؿسة أيام ،وذاك أيام
كَشاصه ِ
وصحته ،واكشغاله ،و َأ ضـُّه بعد ذلك كان يختم يف أقل مـفا.
وكان ُيب ِّؽر يف حضوره لؾؿسجد ،و َلع َّؾه من أول الداخؾقن فقه إن لم يؽن َأ َّولفم.

ِ
السـن الرواتب والـَوافل
الؿحا َفظة طؾى ُّ
و َم ْوضعه دائؿا خؾف اإلمام ،مع ُ
وقِقام الؾقل.
الؿ ْش َػى ،كان يصحو لحظات فقسلل :هل َأ َّذن؟
ويف مرضه األخقر وهو يف َ
ثم َي ْغؾبه الـوم وهؽذا.
ؾت له ذات َم َّرة وهو طؾقلَ :أ ْب ِشر ،فلكت طؾى خقر طظقمَ ،وبِر ،ولم
ُق ُ
َت ْش َغ ْؾك الدكقا طن طبادة اهلل طز وجل ..فبؽى ،وقال :ل ِ ِع ْؾ ِؿي أكك ُت َس ُّر بؿا
تركت ققام الؾقل ( َأ ُضـُّه ق ْالُ :مـ ُْذ خؿسقن سـة) .وكان
َأ ْذكُر ،فنين ًل أطؾم أين
ُ
هذا قبل كحو خؿس سـوات.

ف الؼؿر -طن اًلكتػاء بصالته
وسللـي ذات لقؾة وكان مريضا – وقد َخ َس َ
الؿعتَادة بعد العشاء يف بقته طن صالة ُ
الخسوف .و َذكَر يف ِسقاق الؽالم أكه
ُ
ف ُج ْزء من الؼرآن ،ثم َي ُؼوم ُيص ِّؾي يف
ُيص ِّؾي كل لقؾة يف َأ َّولِفا يؼرأ ُج ْز ًءا وكِ ْص َ
آخر الؾقل ،ي ِ
ؽؿل صالته ،وكان ُيصؾي يف كل لقؾة بستة أجزاء ،مع إصالة
ُ
الؿتَا َبعة بقن الحج وال ُعؿرة ،فؽان يؼضي
السجود والتضرع والبؽاء( .)1مع ُ
رمضان ُك َّؾه يف مؽة ،و َيبؼى بعد رمضان حتى يصوم ِستًّا من شوال.
ولؿا َض ُعف يف سـواته األخقرة ،و َتتَا َبعت طؾقه األَ ْسؼام صار َيؿ ُؽث بعد
ال ُعؿرة لقالي َمعدودة ثم يرجع.
الصادققنً ،ل ُيحابي وًل ُيجامل طؾى
حسبه من َّ
وكان كثقر الـ ُّْصحَ ،أ َ
ِح َساب ِد ْيـه ،مع َب َش َ
وح ْسن َم ْع َشرَ ،من َرآه َأ َح َّبه و َألِػه ،مع ِر َّقة َق ْؾب ،وكان
اشة ُ
رأيت تؾك الدُّ موع وهي َتت ََر ْق َر ُق يف طقـقه.
صاحب َد ْم َعة ،و َل َطا َلؿا
ُ
وأحسبه مؿن قال اهللَ ﴿ :وٱ َّل ِذي َن ُيم ُت َ
ون َما َءا َتوا َّو ُق ُؾو ُب ُفم َو ِج َؾة َأ َّك ُفم إِ َلى
َر ِّب ِفم َر  ِج ُع َ
ون﴾ [الؿممـون.]06 :
والؿحتاجقن ،ولربؿا
فؽان َي ْب ُذل الؿال و ُيؽثر من الصدقة ،ويتػؼد الػؼراء ُ
بادر بشراء َم َساكِن لبعض همًلء من غقر أن يتؼدموا إلقه بطؾب وًل ُسمال؛
يػعل ذلك وطقـاه باكقتان.
( )1أخربين بذلك أحد أبـائه.

والؿؼصود أن حقاته – رحؿه اهلل -كاكت طامرة بالطاطة والعبادةَ ،ف ِؿ ْث ُؾه
يؽون َف ْؼدُ ه له َو ْقع شديد طؾى الـػوس رحؿه اهلل رحؿة واسعة.
وكاكت وفاته –رحؿه اهلل -طصر يوم األحد ،الثالث طشر من شفر رجب،
من سـة (5335هـ) وقد ُص ِّؾي طؾقه يف َط ْصر يوم اًلثـقنَ ،
وش ِفد تؾك الصالة
ُجؿوع كثقرة ،كؿا َش َّقعه َح ْشد كثقر ،أسلل اهلل أن يرفع درجته ،ويجعل قربه
َر ْو َضة من رياض الجـة ،وأن ُي ِ
وسع مدخؾه إكه سؿقع مجقب.
ؽرم ك ُُز َله و ُي ِّ
ويف مثل هذه السقرة ال َعطِرة ِط ْب َرة لطالب العؾم يف العؿل بؿا َطؾِ ُؿوا ،وفقه ِط ْب َرة
لرجال األطؿال ،و َأ ْر َباب الؿال ،ففل ُيراد العؾم ،أو الؿال إًل لِؿ ْثل هذا.
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