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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  : ةمقدمة المؤلف* 

بنفحات منه يفيضها على قلوهبم بانشراح ومعرفة ،  احلمد  الذي أسعد قلوب عباده املتقني
  .، سيدنا حممد وآله وصحبه ومن تبع هديه إىل يوم الدين ويقني، والصالة والسالم على سيد املرسلني

م رمحها ا ويعل - فاطمة أمحد املراد  -تأملت كثرياً لفقدان جدتي احلاجة أم حممود احلامد 
، كانت رؤيته تذكرنا  يح جلكن لفقد منوذو ا جدتي فحسبألهن يس، ل ا مدى حزني البالغ عليها

  )  ------------ ( ).كر اخريكم إذا رؤي ذُ: (، كما ورد يف األثر با سبحانه وتعاىل

 قدل. وحبهاها ءدعا، اهنا وروحانيتها، لطفها وأنسها كما أننا فقدنا علمها وتوجيهاهتا، إمي
  .، واملصلحة الواعية سلمة التقية النقيةنا علَماً ورمزاً للمرأة املفقد

مة عن بعض حيث ألقيت كل، صغرية يف اليوم الثالث من العزاءبدأت قصيت مع هذه الرسالة ال
 . فتأثرت احلاضرات تأثراً مجاً، وتركت صدى طيباً وأثراًعميقاً يف نفوسهن، صفاهتا طيب ا ثراها

التوسع يف سريهتا ونشرها، فراقت يل  إىل هنجها ، متشوقات حمبات فاضالتفطلبت مين أخوات 
  .الفكرة وشرح ا صدري ويسريل ما كتبت

 يبرغم افتخاري حب -فحسب احملبة العاطفية بدافع مل أكتب هذا بدافع أهنا جدتي أو 
 على مربية جيلوروح احلرص ولكن ما دعاني لذلك احملبة الروحانية  - الشديد هلا وتعلقي الكبري هبا

  .ومرشدته
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فضلهم  ذكرمن حويل ويعلم ا مدى حيب وتذكُّري هلم و ين آخرينكثريكثريات ولقد افتقدت 
 .، ولكن مل أر ممن عايشتهم يف مثل التزامها، وسلوكها، وأخالقها، وجتسيدها احلي لسلفنا الصاحل علي

نتلقى هذه األقدار وهل ، ولكن ما يرفعنا وينفعنا عند ا هو كيف  فكلنا مير يف حمن وكرب وبالء
وعلى درب أولئك الربانيني  . حنسن التعامل معها؟ وهذا مما رفع األمة اإلسالمية يف القرون األوىل

ة  ، فإمياهنا  حيث كانت تُحول اإلميان إىل سلوك وعمل - رمحها ا  -سارت هذه الشخصية الفذّ
فسرية أولئك  .األخالق والتعامل مع الربية، والتقرب إليه حبسن  ، ويقينها به سكينة با طمأنينة

لذا كان ال بد من كتابة بعض من . ، ومنارات هدى هنتدي هباتزكية لنفوسنا وإشراقات ألرواحنا
لتكون و،  املرأة العاملة العاملة واملربية املرشدة هذها وصفاهتا وهنجها كي ال تندرس سرية ياهتسلوك

  .املنهج العملي القدوة احلسنة وسريهتا دعوة للناس إىل ا ورسوله ب

 - آل املراد - ، فهي منرة كان ال بد لنا أن نبين نسبهاولكي نتعرف على سريهتا العط
، وقد ورثت  ى قرنني بالعلم والصالح واإلفتاء، واليت اشتهرت فيها على مد املعروفة يف مدينة محاة

ملا يف ذلك من أثر كبري يف نشأهتا،  ظامها العاولت شيئاً من سرية آبائوتن. عنهم العلم والتقى والصالح 
وأفردت صفحات لزوجها الشيخ حممد  . فوالية اآلباء وصالحهم تورث إىل األبناء بفضل ا ورعايته

 :احلامد، لدوره الكبري يف حياهتا، ورجعت يف ذلك كلّه لبعض املراجع، أمهها 

مد زكريا املسعود، وكتاب عن سرية أعالم الطريقة النقشبندية يف بالد الشام لألستاذ حم -
 . حلفيده األستاذ ميسر املراد –عد مل ينشرب –الشيخ أمحد املراد 

للشيخ ) العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد ( ١١وكتاب سلسلة أعالم املسلمني   -
 أبي كما عرفته (، وكتاب لولده الشيخ حممود احلامد  -رمحه ا  - عبداحلميد طهماز 

  . -رمحهم ا  - فة إىل ما مسعته من جدتي وعائليت عن أولئك األبرار ، باإلضا)
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وقد وجدت من خالل تتبعي لسرية آبائها وأجدادها وإخواهنا العلماء أهنا محلت من بيئتها 
ها من العالمة الشيخ حممد ، وزكت نفسها أكثر بزواج األوىل اليت نشأت فيها العلم والفقه واالستقامة

،  على األرض وروحا معلقة يف السماءفكانت مثاالً حياً للسلف الصاحل، وجسدا ميشي ،  احلامد
فعرفت عنها أكرمين ا وشرفين بأن جعلين من املقربني منها فقد عشت معها يف منزل واحد، لقد و

يت أردت أن أنقل هبذه الوريقات أبرز الصور الما ال يعرفه اآلخرون لقربي منها ومالزميت هلا ، لذا 
 بواسع رمحته  -شهدهتا منذ حداثة سين إىل أن توفاها ا إىل جانب ما مسعته  -تغمدها ا ،

ألنقل الصورة املشرقة للمرأة املسلمة وما  .عنها من والدتي وأخوايل واملقربني منها جزاهم ا خرياً
  .جيب أن تتحلى به يف طريق االرتقاء يف السري إىل ا سبحانه

الذين من بعض الشخصيات حوهلا،  إىل ذكرديثي عن جدتي ساقين احلديث خالل حمن و
ء عليهم ، ومل أقصد بذكري سري حياهتم اإلطرا تربطين هبم صلة القرابة املباشرة أو غري املباشرة

ا شهدهت أو هاعرفت اليت،  صور واقعية من النماذج الصاحلة املعاصرة إظهار، ولكن  أوكيل املديح هلم
العصور، موزع بني الناس  خيلو منه عصر من، ال  والدنيا فيها خري كثري .ها من األقربني أو مسعت عن

، اليدرى أوهلا خري أو  أُميت أُمة مباركة" : يقول عليه الصالة والسالم  . الدهور مجيعهم وعلى مر
  .) رواه ابن عساكر عن ابن عثمان مرسال (." آخرها

، لعملٍ أكرب إن  يكون خالصاً لوجهه الكريم وجيعله بذرة طيبةأسال ا التوفيق والسداد وأن 
مع رجاء الدعوة يل من األفواه الطيبة .شاء ا.  

  

  الفقرية إىل ااحلفيدة و   

 عائشة حممد سلمان النجار
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  : تمهيد* 
،  ، يذكروننا سرية الرسول الكريم احلمد  الذي جعل لنا يف كل عصر أناساً صاحلني

وهذا من رمحة  . ، متواصلني إىل يوم الدين ، ليكونوا منارة للعاملني ويعيدون لنا ذكرى أمهات املؤمنني
،  ، بعيداًعن النظريات اردة ، وسلوكاً وأعماالً بشريةً جمسدة ا بنا ليكون لإلسالم مناذج متجددة

 -، فلو كانت سرية الرسول  قيقة، يطبقه حبق من سبقت له من ا السعادة احل واألقاويل املفندة
وجيل الصحابة الذين رباهم مل يجدد سريتُهم وسلوكُهم أحد؛ النقطع األمر  -صلى ا عليه وسلم 

ولكنه سبحانه جيعل لكل عصرٍ  . وضعف االرتباط وقلَّ االتباع وألصبح األمر جمرد قراءة وتصفح
 .﴾ وربك خيلق ما يشاء وخيتار ﴿: كفء هلا، يقول تعاىل هما ومن ووقت راية حيملها عدوهل

، ويرزقه سبحانه احلكمة واإلنابةوإن من يسلك هذا الطريق ) . ٦٨القصص آية ( ،  حيبه ا عز وجلّ
ر الباقية على الفانيةفيؤث وحيتسب، ويصرب على أقدا ر له بصره وبصريته، وينو فتكون سرية  ر ا ،
يهدون  وجعلنا منهم أئمة ﴿ :، يقول ا تعاىل سه ونقتدي به، وسلوكاً نتدار هتدى هبمنرباساً ي أولئك
ة ) . ٢٤السجدة آية ( .﴾ ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنونبأمرنا  فقد هنلوا من املدرسة احملمدي

بدأ الدين غريباً   ": قال رسول ا صلى ا عليه وسلم .ومتسكوا هبديه عليه الصالة والسالم 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء، فقيل وما الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس من 

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة خمتصراً وهو بتمامه  ( ."سنيت والذين حييون ما أماتوه من سنيت 
هم املتمسكون مبا أنتم  ":ويف حديث آخر .من حديث عمر بن عوف وحسنه، )  عند الرتمذي

  . "عليه اليوم 

،  من أولئك –رمحها ا  -ولعلي ال أبعد عن احلقيقة إن قلت إن جدتي الفاضلة أم حممود 
الفقيهة الربانية  العاملة ابنة العامل وزوجة العاملفهي نا مجيعاً ومرشدتنا ومربيتنا، وقد كانت أم ، - 
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وأود أن نتذاكر بعضاً من سريهتا ألن يف حياة الدعاة  . -حنسبها كذلك وال نزكي على ا أحد
  . وهداية سريهتم موعظة، ويف  الصاحلني كما ذكرنا خري وصالح وهداية

يقول سيدنا علي  . كيف ال واألرض تبكي على عباد ا الصاحلني ؟ نا لفراقهاعكم حز 
ويقول  . )يف األرض ومصعد عمله من السماء إذا مات العبد يبكي عليه مصاله : ( كرم ا وجهه

ما من  : ( ، وقال عطاء اخلراساني) تبكي عليه األرض أربعني صباحاً : (ابن عباس رضي ا عنه 
 ). عبد يسجد  سجدة يف بقعة من بقاع  األرض إال شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم ميوت

فقدنا علمه النافع، وعمله الصاحل الذي يقودنا إىل  ؟ داًهذا العبد الصاحل عاملاً مرش ذا كانفكيف إ
إن ا ال  ":  يقول عليه الصالة والسالم . اخلري، فتكون خسارتنا مضاعفة لفقد مصابيح اهلدى

يقبض العلم انتزاعاً من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا مل يرتك عاملاً اختذ الناس 
لو ئلقد أحببناها كثرياً، )  أخرجه البخاري(  ." ا فأفتو بغري علم فضلوا وأضلوارؤوساً جهاالً فَس

م قال .وحنسب أن ا أحبها وقبلها، فوضع  هلا احملبة والقبول يف قلوبنا  عن النيب صلّى ا عليه وسلّ
فينادي يف أهل السماء ،فيحبه جربيل ،إذا أحب ا عبداً نادى جربيل إن ا حيب فالناً فأحببه  ":

فمن  ،) متفق عليه (."، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول يف األرض  إن ا حيب فالناً فأحبوه
نه له بأن جيعله مقبوالً أحبه ا استخلفه على هذه املعمورة يصلح ويرشد بعلمه وعمله، ومكَّن سبحا

  .عند الناس

 وهنجها وما كانت تدعو إليه  لنتبعسريهتا  عندوحتى نرتجم حبنا هلا سلوكاً،  نقف قليال 
نا نفوز  مسارعتها إىل رضى ا ورسوله ونكون معها، فقد  باتباعها؛ ألن احملبة اتباع واقتداء، لعلّ

لنكون يف زمرهتا مع  -إن شاء ا  - ت شفعت لنا عشنا يف عصرها، حتى إذا التقيناها يوم الكربا
وال غرابة يف ذلك  . النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً بفضل من ا ومنة

إذا كان يوم القيامة  ": ، يقول عليه الصالة والسالم  فقد وردت أحاديث خمتلفة يف ذلك عن الرسول
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، فيقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا  ابدين وااهدين ادخلوا اجلنةيقول ا سبحانه وتعاىل للع
فيشفعون ثم يدخلون ، ، اشفعوا تشفعوا  وجاهدوا فيقول ا عز وجل أنتم عندي كبعض مالئكيت

ويف حديث  .)من حديث ابن عباس بسند ضعيف أخرجه أبوالعباس الذهيب يف العلم( . "اجلنة 
رواه ابن (. "يشفع يوم القيامة ثالثة األنبياء ثم العلماء ثم الشهداء  " : مآخر يقول عليه الصالة والسال

 .)سناد ضعيفمان بن عفان بإثماجه من حديث ع
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  الفصل األول

  

 نشأا األوىل 
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  : الدتهامكان وو اسمها *

بن بن الشيخ حممد سليم بنت الشيخ أمحد  - سرىي ولقبها -  فاطمة: اسم جدتي الكامل
  .آغامراد 

 ، إحدى املدن الرئيسة يف بالد الشام م يف مدينة محاة١٩٢٢عام  –رمحها ا  -ولدت 

مزدانة بالنواعري  ، ، ذات طابع ريفي ، وتوصف هذه املدينة بأهنا مدينة تارخيية مجيلة وسط سورية
  .، واألشجار الظليلة اتني الوارفة، والبس الغناء

،  محاة إحدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة: " -رمحه ا  -قال عنها ابن بطوطة 
،  ، عليها النواعري كاألفالك الدائرات ، حتفها البساتني واجلنات ذات احلسن الرائق واجلمال الفائق

   ". ى بالعاصيا النهر العظيم املسمهيشقّ

عريقة متتاز  وهي مدينة ". ويف محاة مسحةٌ أندلسية : "وقال عنها ابن سعيد األندلسي  
جت هذه املدينة الكثري من العلماء األفاضل بااللتزام الديين وقد خر ،.  

  : لمحة عن عائلة المراد *

يرجع أصل هذه العائلة إىل جدها األكرب مراد آغا بن خالد آغا، الذي نزح من بلدته األصلية 
ية، وهو من العشرية الزركية املت عام٢٢٠جنوب شرق تركيا قبل حنو ) وان( وقد أتى  .فرعة من املُلّ

فكان  - من قبل الدولة العثمانية حينها  -مراد آغا مع الوايل العثماني الذي مت تعيينه على مدينة محاة 
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سكناً له يف تلك املدينة ) حي الفراية(ساعده األمين وقائده العسكري فيها، واختذ مراد آغا من 
وقد تزوج يف محاة من أسرة كرمية منسوبة ذات علم  . ، وبقي هذا السكن لذريته حتى اآلن التارخيية

  .شرعي، وهي أسرة املليح

 ، رأى عمائم بيضاء كثرية تنثر ومما روته جدتي رمحها ا لنا أن مراد آغا رأى رؤيا يف منامه
وقد شهدت هذه العمائم  . ، فَفُسرت له هذه الرؤيا بأن سيكون من ذريته الكثري من العلماء أمامه

ه ، منذ كنت طفلة أهلو يف احلي، كنت أرى جمموعة من العلماء املعممني ألحفاد حقيقة واقعة بأُم عيين
وسبب شهرة العائلة املرادية هو  . خوهتا وأبناءهم وأبناء أعمامهاإ، فقد أدركت معظم  من آل املراد

،  ، بسبب علمه وصالحه ، وهو والد والد جدتي رمحهم ا)حممد سليم املراد بن مراد آغا(الشيخ 
، وهو جد آل املراد اآلن الذين هم أهل العلم والفضل  وهو أول من طلب العلم الشرعي من آل املراد

، فصالح اآلباء يصنع وينفع  وسأحتدث قليال عن آباء جدتي قبل حديثي عن جدتي . يف مدينة محاة
من كتاب أعالم الطريقة  - رحيهم مجيعاً ضنور ا  -وستكون ترمجة هؤالء السادة الكرام  .األبناء

  . ، وسرية الشيخ أمحد املراد ألحد أحفاده النقشبندية يف بالد الشام املباركة

  )والد والد جدتي(:  الشيخ محمد سليم المراد *

، وتعلم الكتابة على جرة من الفخار، فكلما امتألت من  عاش هذا العامل عيشة الكفاح
مالكتابة حماها وأعاد  ه  -، وأصبح  الكتابة حتى تعلّ سر س اقد-  ومرشداً فاضال ، عاملا جليال

 . ، وكان يعد من علماء محاة املعدودين ، والطريق والتدقيق أفاض ا على يديه العلم والتحقيق
، وقد أخذ الطريقة  ، حتى كان له جمرى للدمع على خديه لكثرة البكاء كان يشتغل بالذكر دائماًو
  .، والطريقة البدوية على يد أكابر هذه الطرق  ، والطريقة القادرية ، والطريقة الرفاعية نقشبنديةال
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كان الشيخ سليم املراد يصلي إماماً يف جامع األربعني يف حي الربازية يف  محاة ثم انتقل إىل 
يف املسجد فهو مرجع حلل مشاكل الناس من ذكور  إالّ أنهاجلامع اجلديد، وكان العامل كحاكم يف حمكمة، 

  .وإناث

  :ولد للشيخ سليم املراد عدة أوالد ولكن الذين نبغوا وأصبحوا علماء هم 

   .عم جدتي  ، الشيخ حممد علي -

  .والد جدتي  ،والشيخ أمحد  -

، قبل أن أحتدث عن الشيخ أمحد  سأحتدث عن الشيخ حممد علي أخ الشيخ أمحد ألبيه 
حدثتنا أن الشيخ حممد علي  كان مبثابة  -عليها وعليهم مجيعاً رمحة ا ورضوانه  -جدتي ألن 

، حيث كان  ، إذ كان املربي واملرشد والشيخ له بعد وفاة والدهم الشيخ سليم الوالد لوالد جدتي
رة ، رحم ا أرواحهم الطاه الشيخ حممد علي يكرب أخيه ألبيه الشيخ أمحد بنحو أربعني عاما

  .أمجعني

  : الشيخ محمد علي ابن الشيخ سليم المراد  *

 . هو العامل العامل واملرشد والويل الفاضل والشيخ حممد علي بن الشيخ حممد سليم املراد
وتلقى علوم  . تلقى العلم تعلماً وتدقيقاً ودراسةً وحتقيقاً وإجازة عن والده الشيخ حممد سليم املراد

احلديث الشريف والفقه والنحو والتفسري والتصوف من والده أيضأً ومن علماء أفاضل آخرين يف 
  .، وحاز على إجازات عديدة منهم عصره من بالد متعددة

، وعنده يقف أهل  ، ويف الفتوى إليه املرجع كان الشيخ حممد علي جبال راسخاً يف العلم
، واعتنى بأخيه  الشيخ حممد علي تربية إخوانه وأخواته بعد وفاة أبيهوقد تولَّى  . البحث والتدقيق
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 -بناء على وصية والده الشيخ سليم له قبل موته خاصة ،  –والد جدتي  -ألبيه الشيخ أمحد 
 ج على  ". أوصيك بأخيك أمحد فإنه من البقية أو من بقية السلف"  : فقد قال له - رمحه ا ختر

مدينة يده كثري من طالب العلم منهم أخوه الشيخ أمحد املراد ابن الشيخ سليم والذي أصبح أمني فتوى 
  .محاة بعد وفاة أمينها، حيث توىل تربيته وتعليمه حتى الوفاة

 يف خدمة اإلسالم والعلم والفتوى بقي الشيخ حممد علي رمحه ا  واملسلمني إىل أن توفاه ا
، وقد ترك  ، ودفن جبانب والده الشيخ سليم املراد يف مقربة باب البلد املندرسة اآلن م١٩٢٤عام 

  .خلفه لألمة أربعة أبناء علماء صاحلني

  

 : الشيخ أحمد ابن الشيخ سليم المراد *

   )والد جدتي(

يف ترمجة سرية هذا  ب كتاب أعالم الطريقة النقشبنديةيقول صاح
، من ألقت إليه العلوم  وقطبها، وفردها الفاضل هو عالمة محاة : " العامل

، والذاكر اخلاشع، رضع لبان العلم من  ، العامل املتواضع ، وخضعت الفتوى إليه مبشكالهتا زمامها
، حتى كان يقال  ، اشتهر رمحه ا بوالية العلم والفضل والكمال والتواضع اجلم علماء محاة ومشاخيها

  ". إنه من األبدال

  : وتربيته نشأته *
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، أما الوالد فهو الشيخ سليم املراد  نيـحـولد الشيخ أمحد بن الشيخ سليم املراد من أبوين صال
فاطمة فهي وأما الوالدة  . أحد الشيوخ والعلماء الكبار، واملرجع اإلسالمي الكبري يف الفقه والفتوى

،  ، ودعت لذريتها بالسرت املرأة الصاحلة اليت رأت ليلة القدر -جدة جدتي  -  بنت عمر الشحيمة
وكان عمر الشيخ أمحد يوم وفاة والده الشيخ سليم عشر سنوات تقريبا، وقد توىل تربيته أخوه من أبيه 

،  ةالشيخ حممد علي املراد الذي كان من أكابر الشيوخ يف العلم والفقه والفتوى على اإلمام أبي حنيف
  .فقرأ الشيخ أمحد على أخيه ألبيه الشيخ حممد علي العلوم العديدة

  : أخالقه وصفاته *

، ال يعبأ بطعام  زاهداً يف الدنيا، جماهداً لنفسه، مثال العفة -رمحه ا  -كان الشيخ أمحد 
طعام وكان إذا جلس لل. ، فإذا فرغ من أعماله أو دروسه أكل ما تيسر يف أي ساعة كانت وال شراب

، بل جيلس القرفصاء وينقر نقر العصفور، لذا بقي  الجيلس كما جيلس اآلخرون ويرتاح يف اجللوس
  .جسمه حنيفاً

تعرف  ، ال متواضعاً، لطيفاً، رقيقاً، اليرى إال صامتاً أوذاكراً أومذاكراً يف علم رمحه اكان 
  .، عرفه أومل يعرفه إىل ذلك سبيالال يقصر عن خدمة أحد ما استطاع  . الغيبة والنميمة يف جملسه

، ال يتكّلف يف  ، يتوسم ذلك فيه كل من رآه ل السلف الصاحلكان يف سلوكه وأخالقه ميثّو
وكان الشيخ أمحد مثال األدب والتواضع مع أخيه  . ، بل بعيداًعن ذلك كل البعد ذلك واليتصنع

يخ موسى احللفاوي يف كتاب أعالم ، وروي عن العامل املربي الش الشيخ حممد علي وأوالد أخيه
:  أنه كان يثين على الشيخ أمحد بقوله -أحد تالمذة الشيخ حممد علي - الطريقة الننقشبندية 

مارأيت طالب علم أكثر أدباً واحرتاماً لشيخه مثل الشيخ أمحد مع أخيه وشيخه الشيخ حممد علي (
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ه مع أنه استلم الشعائر الدينية يف جامع ، خادماً ل ، مستفيدا منه الزماً ألخيهموبقي  ).املراد
  .، حتى وفاة أخيه ألبيه وشيخه الشيخ حممد علي قدس ا سرهم  مجيعاً املسعود حبماة

  

  

  : علمه *

، وقمة يف مكارم األخالق والتحلي  ، وآية يف التواضع واحللم كان الشيخ أمحد جبال يف العلم
،  ، وقد تلقّى علوم احلديث والفقه من علماء عصره األفاضل بالشمائل النبوية، والسلوكيات احملمدية

 . باإلضافه إىل أخيه الشيخ حممد علي الذي أعطاه مجيع اإلجازات اليت أخذها من والده ومشاخيه
  : ما قاله الشيخ حممد احلامد عنه ةإلينا صاحب كتاب أعالم النقشبنديونقل 

ومنهم فضيلة عمي والد زوجيت األستاذ الفقيه  : " -رمحه ا  -يقول الشيخ حممد احلامد 
احلنفي احلُجة العامل العامل التقي الورع الزاهد يف الدنيا مشس علماء محاة وبدر شيوخها الشيخ أمحد 

، وقد  إنه من شيوخي الذين هلم علي َّ فضل الرتبية والتعليم ، -رمحه ا وبارك عليه  -املراد 
،  ، وقد كان هذا قبل أن يكون يل مورد رمسي ومنزل آوي إليه على ابنتهأكرمين ا فجعلين صهراً له 

، كانت الفتوى يف محاة وقراها تدور عليه  ولكنه التوكل على ا سبحانه واإلميان والوثوق مبا عنده
، وقد قال فيه مساحة العامل  ، ومل تصدر عنه فتوى غري صحيحة ، فقد كان أمني اإلفتاء وترجع إليه

". عنه تؤخذ الفتوى  : " - رمحه ا تعاىل  -ل مفيت الشام األستاذ حممد شكري األسطواني اجللي
 .انتهى كالم الشيخ حممد احلامد
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: سلوكه وهديه *  

، ويسأل من معه  إذا كان من  كان الشيخ أمحد شغله يف السفر قراءة القرآن واألدعيه املأثورة
، فيستفيد املرافق  مسألة يف املرياث أو النحو أو الفقه، أو يعلمه إذا جهل  الطالب أسئلة شرعية

  .ويشغل وقته بالذكر والتعليم

، قام شقيقه  بعد وفاة الشيخ سعيد اجلابي الذي كان يشغل وظيفة مدرس عام يف األوقاف
ال :  القاضي الشيخ حممد خري اجلابي وعرض على الشيخ أمحد الوظيفة لكن الشيخ رفض وقال

، وبعد إحلاح شديد وافق الشيخ وعين مدرساً عاماً فكان يدرس يف جامع  يةأدخل وظيفة حكوم
، ويف هناية الشهر كان يستلم الراتب ويذهب  الذي يقع يف منطقة احلاضر البعيدة عن بيته) البحصة(

  .، وبقي على هذه احلالة سنني طويلة إىل أن توفيت فيعطيه لزوجة الشيخ سعيد اجلابي

رية لكل أسرة مرادية من أجل التعليم، فيجتمع لديه النساء واألوالد كانت له زيارات دو
نور ا  - ، وكان  ويذاكرهم مجيعا، وكان قمةً يف صلة األرحام واألقرباء وأصحاب أخيه وأبيه

من أكابر الشيوخ يف العلم والفقه والفتوى على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان ينشر علمه  -ضرحيه 
، من أحكام وآداب  ، ومايتعلق بالصالة ، وأركان اإلسالم ، وذلك يف العقيدة لسهيف كل جملس جي

  .، ومكروهات ومفسدات وغري ذلك ، وسنن ومستحبات وواجبات وشروط 

  :  كراماته *

 : كرامات عديدة أذكرمنها -قدس ا روحه  - للعامل الشيخ أمحد 
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من الشخص الذي يأتيه ألول مرة إن كان فيها يعرف أن ا سبحانه أعطاه مكاشفة  -
ني أم ال   . تهمصافح ويكتفي بالسالم عليه دون ، فكان يقول له أنت ال تصلي، املصلِّ

ا طفلها كانت تعمل يف أرضها ومعه ااورة حلماة حدث مرة أن امرأة من قرية الرسنتو -
، وحبثت ولدهاجتد ، وبعدما هدأت العاصفة نظرت فلم  فهبت عاصفة قوية ،الرضيع

ما ، فل الشيخ أمحد يف محاة، فتوجهت ومعها زوجها إىل تلك املنطقة فلم جتد شيئاً يف
ما عليه  فنصحهما ، فأقرا بذلك " !صليانأنتما ال ت "قال هلما  ، وصال إليه وسلَّ

 نفسه ، فأمرمها أن يذهبا إىل املكان ، ثم أخرباه اخلرب وذكَّرمها با وبعذابه وعقابه
، ففعلوا  وهم يؤذنون ويكربون، وكل مجاعة تذهب يف جهة  ومعهما عدد من الناس

  .طفل يف حفرة من احلفر واحلمد فوجدوا ال
 – احلاج عمر اللجمي - حابه مرة كان ولده الشيخ حممد بشري يف زيارة ألحد أصو -

 منوكان معه صديق له ،  م جبمع صور علماء بيت الشيخ سليمالذي اهت ، بدمشق
فلما رأى  ، وكان ممن جاهد ضد الفرنسيني - احلاج خالد اجلرف - وجهاء سلمية 
يخ كان جياهد معنا الشهذا ":  ة أشار إىل صورة الشيخ أمحد وقالالصور وهي معلق

 ":  إليه الشيخ بشري مستغرباً قائالفالتفت  ، " املعارك اليت دارت مع الفرنسينيأثناء 
وي اخلرب  ، لك وأنه كان يراه يف اجلهاد معهمفأكد الرجل ذ ،" !هذا والدي وحينما ر

 كنا نراه جالساً وهو مستغرق يف الذكر والعبادة واالتصال مع ا تعاىل: بيته قالواألهل 
فأيقن اجلميع أهنا كرامة  ، هاد ضد االحتالل الفرنسياجلوذلك أثناء  والدعاء للمجاهدين

  .ارمحه لكرب سنه على اجلهاد فيه يقوى  الذي كان يف وقت الأمحد للشيخ 
    : وفاته *
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حبماة يف بيت ولده الكبري الشيخ عبد  والثماننيمحد املراد عن عمر يناهز الثالثة تويف الشيخ أ    
وكان يناديه  - ، فنادى ولده الشيخ حممد بشري ، شعر بضيق يف صدره العزيز، وكان الوقت ضحى

آمنت با ومالئكته وكتبه ورسله  ( : بالغرفة وهو يقولفأمسك بيده وجعل يدور  - ياحج بشري
،  ى صدر ولده، ثم جلس ووضع رأسه عل وصار يكررها مراراً .) واليوم اآلخر والقدر خريه وشره

  . م١٩٦٠- هـ ١٣٧٩إىل بارئها، وذلك يف ذي احلجة من سنة  ثم فاضت روحه الشريفة
 ترمجة الشيخ حممد مرتضى( كتابه  رمحه ا يف  وقد ذكر الدكتور عبدالرزاق الكيالني    

  .مسع من الشيخ حممد مرتضى هذه القصة أنه ، ) الكيالني
املنورة ما أنا يف املدينة م وبين١٩٦٠/هـ١٣٧٩حججت يف سنة (:  حممد مرتضىقال الشيخ     

الشريف أقرأ ، رأيتين جالسا يف املسجد النبوي  ؤيا يف نوميرأيت ر ذهابي إىل مكة املكرمةوقبل 
لكي يصلي عليها اإلمام يف املسجد،  سجد حاملة جنازة ماعة نورانية تدخل املجب، وإذا  القرآن
،  ، وقد تويف الليلة يف محاة الشيخ أمحد سليم املراد:  افقالو ؟ اجلنازةمن صاحب هذه :  فسألت
: ، وقلت لرفاقي فيشرئنا به لنصلي عليه هنا ثم تنبهت من نومي وذهبت إىل املسجد النبوي الوج

فسألوني ملاذا؟  -  وكان من عادته أن حيج كل عام -إن الشيخ عبدالعزيز املراد لن حيج هذا العام 
وفاة الشيخ أمحد املراد يف ة أيام بجاء اخلرب بعد بضع ، وفعال قد تويففقلت ألن والده الشيخ أمحد 

عبدالعزيز لن يستطيع احلج يف هذا العام لفوات ، وأن ابنه الشيخ  اليوم نفسه الذي رأيت الرؤيا فيه
  .) موعد سفر الطائرة عليه

 ، الشيخنيوتدل هذه القصة على كرامة  ": رمحه ا معلقاً عليها الكيالنيالدكتور قال    
خ أمحد املراد الذي نقلت والشي ، ذي رأى الرؤيا يف نفس يوم الوفاةالشيخ حممد مرتضى الكيالني ال
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صلى عليها فيه -ولو رمزاً  - جنازته وقد أجنب العامل الشيخ أمحد  ." إىل املسجد النبوي الشريف لي
  .الشيخ حممد بشري ، الشيخ حممد سيادي ، الشيخ عبد العزيز : ، هم من أهل العلم والفضل أجناالً

كيف و ،نعود فنكمل عنها -  جعلهم ا مجيعاً يف عليني -بعد أن تكلمنا عن آباء جدتي 
نشأت رمحها ا.  

  

  

  : نشأة جدتي *

فهي ابنة العامل  ، وفقه وأدبٍ علمٍ نشأت يف بيت - رمحها ا  –كنت قد ذكرت أن جدتي 
ووالدهتا السيدة  ،أمحد ابن الشيخ حممد سليم املرادالفقيه الصاحل الشيخ 

بني  هاوكان ترتيب . بنت الشيخ العامل حممد املليحاملليح الصاحلة آمنة 
ولننظر ماذا أجنب هذا البيت الرباني وكيف  .هن أصغر األخريةإخوهتا 

  : ا فيهبارك 

وقد  ، أمني فتوى محاة ، الشيخ عبدالعزيز أخوها األكرب -
لديه جداول حسابية وكان  ،وأصوله يف علم املرياثاشتهر 
رجع املوكان  ،ويسردقة ر تطبيق هذه املسائل الشرعية بتيس

العامل منهم الشيخ  ، أهل علم وفضل ه مجيعهموأبناؤ ، يف ذلك
  .طفى املراد زوج خاليت رمحها امص حممد

 سيادي املرادالشيخ حممد شقيقه الشيخ عبد العزيز  يلي -
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يف  ضياعمل قاور، ملية يف القضاء من األزهحصل على الشهادة العا)  م١٩٧٧تويف عام (
قاف وشغل منصب مدير التعليم وزارة األوسورية إىل أن انتقل إىل  يف عدة حمافظات

  .فيها
ة  - العابدة الزاهدة التقية الصاحلة )م١٩٨٨توفيت عام (املراد تليه شقيقته احلاجة مسر . 

ما يأتي يوم إال وأر  واستمتع ها فيهاعندما كنت يف محاة كنت دائمة الزيارة هلا، قلّ
دائمة  ، الكالم يف زاهدة مقلةً ودودةامرأة أنيسة رقيقةً كانت رمحها ا  ،مبجالستها
قمة وكانت ، ن حفيداهتاكأني واحدة مقد كانت تكرمين و ، الضيف تكرم ، االبتسام

  .يف اللطف والتواضع والسكينة والعبادة
لذي أكمل ا ) م١٩٨٢عام  ويفت ( املرادالشيخ حممد بشري يليها -

ثم  اإلسالميةثم عين أستاذاً للرتبية  حتصيله من األزهر
وكانت له  ، محاة اءفتثم استلم مؤخراً إ قاضياً شرعياً

  .علمية يدرس فيها العلوم الشرعية حلقات
  .خامتة العقداليت كانت جدتي وتليه  -

 يتلوطف يف والشيخ حممد بشريأدركتهم ، د سياديالشيخ حمم؛ ن ن الفاضالان العاملاوالشيخ
  .أحياء وميتني مجعنيوبعموم علمائنا أ ونفعنا هبم رمحهم ا مجيعاً . وأذكر لطفهم وكرمهم

 . وحفظاً هاًوربطهم بالقرآن والسنة علماً وفقكان لوالدها عظيم األثر يف العناية بأهل بيته 
جيمعهم على كان  يف املسجد ةواملسائي ةالصباحيبعد عودته من دروسه كيف أنه ! عنه نا حدثتوكم 

وكلّها  ، عها فيما بعد وأمساها بالتسبيحاتمجواليت  ، واألدعية املأثورةقراءة أذكار الصباح واملساء 
، أواخر  ، الواقعة يس، الدخان: سورالقراءة  ساءإليها يف امل مضافاً . خمرجة من أحاديث صحيحة



  
٢٠ 

 

وقد بقيت جدتي ملتزمة هبذه األذكار طيلة حياهتا، جتمع من كان حاضراً .  وتباركسورة احلشر 
  .وكل من حضرها يستشعر أنساً يف هذه اجللسات الروحانية،  كبرياً على قراءة ذلكصغرياً أو 
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  الفصل الثاين
  

  

  

  زواجها وحياا األسرية
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    : زواجها* 
العامل الرباني الورع من تزوجت  عندما مسريهتا العلمية واملسلكية  -جدتي  – أكملت

  التقوى واخلشية من ا والزهديف إماماًالذي كان  . م١٩٤٤يف عام  الشيخ حممد احلامد الزاهد
عن الشبهات ولو يف  للحالل بعيداً يكون حترياً ، وأشد ما شيءيف كل  بالعزميةنفسه يأخذ  ، والورع
 - هتا جدتينشأ  من كان على تلك النشأة اليتعلى جماراته والعيش معه إال يقوى ال األشياء،ر أصغ

يعمره اإلميان والتقوى والعبادة والزهديف بيت   - رمحها ا.  

الشيخ  عزم على الزواج طلب استخارة شيخهأن جدي عندما  ، حدثتنا به ومن طريف ما
وكان آخر  ، على إحداهن إليه أمساء أكثر من عشر بنات، يطلب منه االستخارةوأرسل  رالنصي أب

بشيخه يرسل إليه عليك بابنة الشيخ  ، وإذا " مة بنت الشيخ أمحد املرادفاط "اسم أحلقه بالورقة 
صاحلة طيبة مثر ذرية املراد وعلم احلامد وأ هالذي مجع فقاملبارك هذا الزواج امليمون  فكان، أمحد

  .اآلباء واألجدادمباركة 

  : )الشيخ محمد الحامدالعالمة (زوجها * 

المي واملشرف على يقول الباحث املعروف يف التاريخ اإلس
التاريخ  يف " : الدكتور حممد بن موسى الشريف ) التاريخ (موقع 

ون وال اإلسالمي مشايخ كثريون ال منهم من  حيصون، يعد لكن قليال
كانوا متصدين لألمر باملعروف  ، واألقل منهم كانوا عاملني أولئك الكثري

 " ، وكان من هؤالء الشيخ حممد احلامد يرمحه ا والنهي عن املنكر
.  
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العامل "  : بأنه رمحه ااحلامد  الشيخ يف بالد الشام النقشبنديةأعالم  صاحب كتاب صفوي
واألديب  ، والوارث احملمدي ، والباحث احملقق ، والصويف املدقق ، امل التقي الفقيهوالع،  الورع

بن الشيخ حممود االشيخ حممد  ، حييط بأمته وأوطانه زمانه وما لداعية الواعي ألحداثواالشاعر
الذي  ، ااهد يف ا حق جهاده ،النقشبندي مشرباً ،مذهباً احلنفي ، احلموي والدة ووفاة ،احلامد

  ." قضى حياته يف سبيل اإلسالم والذب عن شريعته

  : منشؤهوالدته و* 

لفطر ا بني العيدين )هـ١٣٢٨( م١٩١٠ى عام يف بيت العلم والتقو -  رمحه ا - ولد 
ملا هلا من تأثري مبارك على جدي  ولوالدته قصة أحببت أن أوردها . مل تقي صاحلألب عا واألضحى

 إىل بعض فشكا والده الشيخ حممود ، محل أمه عدداً من السننيحيث انقطع  . رمحه االشيخ 
خلف  حممد أبو النصر:  امسه امبارك ايف محص شيخ ه أنفأخربو ،خواصه انقطاع محل زوجته
وبتقدير ا  ، فتحمل بإذن ا انقطاع محلها ملن تشكو إليه ايعطيه يكتب بعض اآليات واألدعية

وولد  ،بإذن ا تعاىل ومحلت األم بعد ذلك ، أبي النصر تبت الورقة بيد الشيخسبحانه وتعاىل كُ
وله معه صالت روحية  ، قربنياملوتالمذته احملبني خص أأصبح من و فيما بعد تعاىل الشيخ رمحه ا

وكان والده  . ستة أعوام تقريباً يف كنف والديه وبني أخوته بدر الدين وعبدالغينحممد وعاش ،  قوية
على جانب كبري من الصالبة الدينية  ، شيخ  الطريقة النقشبندية يف محاةوعامل الشيخ حممود احلامد 

وأصاب  . وكان يتحدث مراراً أن حممداً هذا سيكون عاملاً . كريم القلب ،عفيف النفس ،والورع
وأحس بدنو األجل  ، الوالد مرض الطاعون الذي تفشى يف تلك الفرتة فرتة احلرب العاملية األوىل

كلّه تكتنفه العامل ن إحيث  ، وخصوصاً أن البالد تلفها ااعة واألوبئة ، به القلق على أوالده اشتدف
فأخذ يبحث عن وصي  . محاةومن ضمنها  ، اليني من الناسحصدت عشرات امل ، جماعة عظمى
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فما كان منه إال أن أوصى  ، إنسان يشغل بنفسه يف األزماتألن كل  ، فلم جيد أحداً ،وصيه عليهمي
  ".أوصي ا على أوالدي " : وفاته يف مرضفكان يردد  ، ا عليهم

  ...دون تعليق  هذه الكلماتعلى ن أمرال أستطيع أ

لقد أودعت فلذات أكبادك عند  ،ثراك هادئاً مطمئناًمن يف ،  رمحك ا ياجدنا الشيخ حممود
الشيء و . أمرهم ورفع شأهنمفقد تولّى سبحانه  ، من التضيع عنده الودائعو،  أرحم الرامحني
  : فقد كان فيما بعد من أمرهم ، بالشيء يذكر

 قصائد قوية ضد االحتالل الفرنسي والذي له، )  شاعر العاصي (ين احلامددبدر ال  -
  . أيام االستقاللويف 

 . والعالمة ااهد الشيخ حممد احلامد -

  . احلامد عبد الغين ذّالف وأستاذ اللغة العربية  -

 ،بليغاً ، مهيباًكان  ،منهم وقد أدركت األخري . فنعم من أوصيت ياجدي وأودعت عنده
وصوالً للرحم كثري  ، جياش العاطفة ، شديد الرقة ، شاعراً ، من جهابذة اللغة العربية ،فصيحاً
  .ت أشهدهاكن جاالت أدبيةوسله مع والدي جلسات علمية  ، الزيارة لنا

أوصى ولده  - عشر من عمره وكان حينئذ يف اخلامسة - الشيخ حممودالوالد  ةوقبل وفا
يف نفوس  جلل وكان جلنازته وقع ،م١٩١٦تويف رمحه ا عام  . أن يعتين بأخويه الصغريين بدر الدين
  .وصلّى عليه الشيخ حممد علي بن الشيخ سليم املراد ، خرج فيها كثري من العلماءف ، احلمويني

اليت  ، أيضاً بوفاة أمهجع ويف العام نفسه فُ ، يف السادسة من عمرهوهو حممد بوفاة والده جع فُ
أشد السنوات اليت  من وكانت تلك الفرتة ، لسنواتذاق مرارة اليتم  . أبيهوفاة ماتت كمداً على 

 - حممد ووصف الشيخ  . حيث الناس تتضور جوعاً ،العاملية األوىل أثناء احلربالبالد  مرت على
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كنا كثرياً ما نبقى  ...لو كان لليتيم لسان ألبكى احلجارة الصماء" : ذلك بقولهفيما بعد  - رمحه ا
على  ، كان يبكي أحياناً من شدة اجلوع حتى أن أخي ، اء فرصة الغداء دون طعاميف املدرسة أثن

  ." آالم احلرمان عنحني أشغل نفسي باللعب 

    : نشأته العلمية* 
 ، فقد أدخله املدرسة االبتدائية ، يف أشد أيام البؤس مل يغفل بدر الدين عن تعليم أخيه حممد

درسة الشرعية حبماة افتتحت املوعندما  ،لتزم حلقات العلم يف املساجداو ، م١٩٢٢ها عام فيوخترج 
وكان يرتدد على حلقات  ، كان األول بينهم فقد ورغم صغر سنه بني أقرانه ، م التحق هبا١٩٢٤عام 

حتى بلغ عدد احللقات اليت كان حيضرها يف اليوم تسع  ، ومساءعلمية تعقد يف املساجد صباحاً  
  .احلجة الشيخ أمحد املراد احلنفيالعامل من العلماء الذي هنل منهم يف محاة وكان  . حلقات

اخلسروية  ورحل يف السنة نفسها إىل املدرسة ، م أهنى دراسته يف محاة١٩٢٨يف عام و
دارس الشرعية يف بالد أرقى امل د حينها منتعكانت و ،يروي هبا ظمأه العلمي ،حلب الشرعية يف

 ماءهاعل قبل ضور الدروس العلمية اليت تلقى منح على خالل دراسته يف حلب وحرص ،الشام
بل كان يطالع الكثري من  ، على كتب املناهج الرمسية - رمحه ا - قتصري ومل يكن، الكبار

إىل حلب  سفرهبدرالدين وهو يف وداعه قبل  وكلمة أخيه ، يدفعه إىل ذلك شغفه العلمي ،املصنفات
 . " أعوذ با من نصف عامل " : قائال له

 . " نفسي منذ أربعني سنة يف قليب وال يزال تأثريها يف هذه الكلمة حفرت " :قال الشيخ 
العامل شيخه  ، حياته وكان له األثر الكبري يفعالقة روحية عميقة  مطته هببر نالذيمن املشايخ و

، وقدوة احملبني  لعاملنيمرشد العلماء ا ، بن الشيخ حممد سليم خلف نصرأبو الحممد  واملرشد الكبري
  . بربكته محلت والدته وأجنبتهلذي ا،  املخلصني
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أربع  فيهاوبقي  ، ببعد أن أهنى دراسته يف حل ىل محاةم عاد رمحه ا إ١٩٣٣ويف سنة 
  .ظار علماء البلد إليهفجذب أن ، سنوات أثبت فيها مكانته العلمية

دراسته  مالشريف ليتاألزهر ب لتحاقواال ، ا له االرحتال إىل مصرريسم ١٩٣٨ويف عام 
ولكنه كان ،  نك عامل الحتتاج إىل الدراسة فيهإ إىل األزهر له بعد اختباراالنتسابوقيل  ،فيهاالعالية 

ويف  وهو أمر ظاهر يف آثاره العلمية ، األزهر حتقيق املسائل وتدقيقهايعلن أنه استفاد من دراسته يف
وخاصة يف  رة حمفوظاتهوغزا معلوماتهالدراسة يدهشون من كثرة وكان زمالؤه يف ،  أجوبته الفقهية
  .األحكام الفقهية

يف ختصص  ثم سنتني ، الشهادة العاملية يف الشريعة فيهونال  ، مكث يف األزهر أربع سنني
طلب منه  ، وحني أهنى دراسته العالية بتفوق . فكان مجاع مكثه يف مصر ست سنني ، القضاء

آثرالعودة إىل بلده حلاجتها ولكنه رمحه ا  ، عايلخصص الاملشرفون على األزهر أن يدخل قسم الت
  .إليه

  : "الصوفي المدقق والباحث المحقق"* 

الصويف  " ت عن بعض الباحثني وصفهم له بأنهنقلعن الشيخ رمحه ا  ييف بداية حديث
 الشيخمنهج قرأته ومسعته من  ما من خالل لشرح هذه العبارةذلك دفعين  ، " والباحث احملقق املدقق
  .ودعوته على شخصيته وأهلهمن أثرٍله ملا  ، يف ذلك

حياته  حيث تتلمذ يف بداية ،سلفياًتوجهاً  يف بداية أمره احلامد الشيخ حممد توجه كان
أثناء دراسته الصوفية احلقة  على رف فيما بعد وتع ، د خاله العامل الشيخ سعيد اجلابيالعلمية على ي

 الذي التقاه عندما كان يتفقد ، احلمصيخلف  النصر يحممد أب وذلك على يد الشيخ،  يف حلب
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 ، التنقيةالصفاء وتعين و ، اخلالية من املغاالة واألخطاء الصوفية هي الصوفية احلقةو ، مريديه فيها
 . ق الوصول إىل ا سبحانه وتعاىلوهي تربية النفس وهتذيبها وترقيها يف طري .التزكيةالشفافية وو
اليت تريد تنقية اإلسالم من كل  اليت الختالف السلفية املخلصةو ،احلامدالشيخ اليت اتبعها  الطريقةهي و

ويتربأ من  ، بعض احملسوبني على التصوف شطحات من دائماً حيذرالشيخ وكان  . البدع والشوائب
 " أقصد إليه فذلك مامل ، بالدخائل والبدع ال شأن يل فيمن شارك امساً وامتأل " : بقولهأخطائهم 

الوسطية واالعتدال بني رمحه ا  منهجهفكان  ." ري على التصوفيقول العلم هو األم " : وكان
والسلفي املخلص  ، قلبه من الشوائبوتنقية نفسه  تزكيةيهدف إىل برأيه فالصويف  ، الصوفية والسلفية

احلقة جمتمعة مع الصوفية أن السلفية فهو يرى  ، يهدف إىل تنقية اإلسالم من البدع والدخائل
فليست منكرة على أختها السلفية  لروحانية الغامرة والرقة العميقةفإذا ذخرت الصوفية با ،الصحيحة

يها تنقية اإلسالم مما فال تناقض وال  .وخلوصهىل صفائه د إكي يعو ، غرائب عنهالبسه من ال حتر
عن  لتلميذه الشيخ عبد احلميد طهمازوكما جاء يف كتاب احملامد  . تعارض إال حيث يفقد اإلخالص

ببدعة فال أمسح  ،وإني سائر مبن يتلقنها مين على صراط الشريعة اإلسالمية " : قوله احلامد الشيخ
اجلد وليست الطريقة إال بالعمل باإلسالم على قدم  ، ال يف االعتقاد واليف العمل ، عليهم تدخل

  ." والصدق

  : وحرصه على نشر العلم يةة والتربوالدعوي حياته* 

التدريس  وآثر ،هافرفض قضاءالمهنة  عليهت عرض ، محاة مدينة عندما عاد رمحه ا إىل
  . الثاني هميدانلدعوته واملسجد  فكانت املدرسة امليدان األول ، يف املدارس لنشر العلم

إال  اليت مل يكن ليقطعها ، اخلاصةوالصباحية  ، اهتم بالرتبية يف دروسه املسائية العامةو
 ، رحاب الدين إىلين كثريال جذبته يف اوقد أمثرت توجيهاته واختيار ، لسفر أو مرض طيلة حياته
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من الكهول  بعد أن كان غالب حاضري درسه اإلسالميةواخنراط الشباب خاصة يف سلك الدعوة 
أصبح أكثريتهم الساحقة ، ف بعد طول الدأب واملثابرة الصورةانقلبت ف ، يف بدايات أمره وكبار السن
، يستفيدون منه استفادة  عند أغلب تالمذته ، وأصبح الدرس املسائي العام خاصاً من الشباب

يف التحرق تتأجج عاطفة و ، من األعداء واملرتبصني اًرذّحمالشيخ غضباً ميتأل  كان وحني . منهجية
املتوثبني  ، املخلصني يف قلوب تالمذته الشبابوتشتعل  جذوة احلق كانت تنساب ، الدينعلى قلبه 
شباب املتحلني باإلميان من ال فذ إنشاء جيلٍٍ قد وفقه ا يفو . املتقدين مهةً ومحاساً ، للعمل

  . البعيدين عن الزيغ والضالالت الفكرية ، واإلخالص

الشديدة ويشعر بالشفقة  ،حولهكل من لورقة  رمحة يتفطر حنوناً كان رمحه ا أباً
 .) ٢٩الفتح آية  (. ﴾ أشداء على الكفار رمحاء بينهم ﴿:  كما قال تعاىل املسؤولية جتاه الشاردينو

) ١٥٩ آل عمران آية(. ﴾ فبما رمحة من ا لنت هلم ﴿:  تعاىلا  وهذا شأن ورثة األنبياء كما قال
رقة ه الحتفّ ، مبعروف عروف وينهى عن املنكرباملعروف مبيأمر  ، اإلصالحالدائم كان دأبه  حيث .

إىل سبيل ربك باحلكمة  ادع ﴿:  الكرميةاآلية  متمثال ، واللطف اجلم،  رفيعالاألدب وواحلكمة 
  .)١٢٥ النحل آية(_ .﴾ واملوعظة احلسنة

بالصدق واحلرارة  متتاز دعوته رمحه اتزينه  ، بذلك العلم ، سالحه يف الدفاع عن دين ا
فكان إذا عاقب أو أنّب طالبا على  .العاطفة الصادقة النابعة بصدق وإخالص من القلب الكبري

كما كان من عادته أن حيمل حالوات يف . تقصريه يف واجباته العلمية مل يلبث أن يطلب منه السماح 
 ،ووعي كبري ، عميقة ذات أبعاد وكانت له نظرة جيبه يهديها لألطفال عندما يالقونه حتببا إليهم ،

 ، وحيذر منها بسنوات طويلة قبل أن تظهرالشر ، حيث يرصد بذور  ملا جيري حوله وفراسة عظيمة
  .من تردي السبل أمام الناشئة األحرارو
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يريد  ، ميع الناسجل، حيث يعترب نفسه  خاصةً أو فئةً معيناً ومل يكن الشيخ يعادي إنساناً
،  يوحد قلوهبم على ا العلى شخصهالختريبها أو تفريقها، مهه أن جيمع الناس وبذلك توحيد األمة 

  .يؤدي إىل فساد أكرب يتجنب إثارة الفنت والفوضى لئال

  : نشاطه العلمي* 

 أمحد الشماع الشيخكما وصفه أحد مشاخيه  ،الءه الدعلم ال تنزححبررمحه ا الشيخ كان 
 . صار أحد أعمدته يف بالد الشامى برز ومتيز يف املذهب احلنفي حت، فقيهاًعاملاً عامال  ،يف حلب

ليس ألهل بلده وقطره فحسب بل لكل  ، واقعاً وفعال لكنه كان كذلك؛  ورغم أنه مل يكن مفتياً رمسياً
  .بعلمه وأمانته العلمية اليت يتميز هبا الناس لثقة ، بالد املسلمني

 بيده ، مالربيد باهبساعي  أن يطرق د المير يوم دونيكاأنه  - رمحها ا -جدتي  حدثتنا
سوريا ومجيع أقطار  من ، ستفسارات الفقهية والشرعيةواالاألسئلة  من كيس فيه عشرات الرسائل

 مهما كان أو تأجيله ي سؤال منهابالرد عليها دون اسثتناء أ رمحه افينهمك ،  العامل اإلسالمي
التدريس واملسجد  من التزامه هذه احلال وبقي على ، والرباهنيوذكر األدلة يف أجوبته  ، مصدره

،  هئإعياشدة وصحته  رغم تراجع،  لفرتة األخرية من حياتهحتى ا ، والرد على استفسارات السائلني
كان الداعي إليه يف  إال ما وقت للتأليفلم يكن لديه الف ،ئه ن خيفف من أعباأبله  ونصح األطباء

 وبيئته يف الصحف واالت يرى من خلل عقدي واحنرافات عن شرع  ا ماكتاباته الرد على 
رأى نفسه يف نه بأعنها  أهلهحدث  ، شبابه يف أولعندما كان يدرس يف مصرله رؤيا  كانو  ،احمليطة
م ( النيب عند قرب املنام ى ا عليه وسلّ وجدها عند املقام  ، قةمنهمكاً أشياء غري الئ وهو يزيل ) صلّ

ب عن هذا اإلسالم " : هناك فقال رؤياه على أحد مشاخيهفقص  ، الشريف ليست  أشياء إنك ستذّ
  .إرهاقاً شديداً نفسه يف ذلك وأرهق ، كان دأبه وهذا ،" منه
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مهيبا ال يتجرأ أحد أن  .يه أحداً حتى أقرب املقربني إليهن فاليهاد ،كان قوياً يف احلق
 شجاعاً ،كاألسد اهلصور ، احلق يف نصابه واضعا ينربيل .مبخالفة شرعية أو أخالقية  جياهرأمامه

اعاً، أر باحلق يز خيشى وال ، وال محيم الصداقة ، قرابةوأصلة اليثنيه عن ذلك  صد ملومة الئ يف ا، 
له  تكانف ، ربانيعامل  ضومن في يصدر ، اجللي اً أدب املناظرة الرفيعلتزمم ، برد علمي هبيانويتحلى 

  :منها  ، الرسائلو املؤلفات والردود ذلك جمموعة منيف 

قه لصدي على كتاب اشرتاكية اإلسالمعلمي رد  وهو ، سالمنظرات يف كتاب اشرتاكية اإل -
  .احلميم الدكتور مصطفى السباعي

  .ردود على أباطيل -

  .حتريم نكاح املتعة يف اإلسالم -

  .كلمات وأحاديث اجلمعة -

  : عديدة منهاعلمية ودعوية وهناك رسائل 

،  األجنبيةحكم مصافحة املرأة  ، حكم الغناء يف اإلسالم ، حكم اللحية يف اإلسالم -
، - رداًعلى من قال بالالمذهبية - اهب األئمة حسماً للفوضى الدينيةلزوم اتباع مذ

املسكرات  القول يف،  يؤمر باطناً من األكل من الشجرة آدم مل ، رمحة اإلسالم للمرأة
بدعة زيادة التنوير يف  ،التدارك املعترب لبعض مايف كتاب القضاء والقدر، وحترميها
  .املساجد

 منها تعليقات وحواش على اهلدية ، موعة من الرسائل والكتب مل تطبعجم باإلضافة إىل
  .العالئية وعلى كنز احلقائق
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  : جهاده* 

احلماسية جذوة  ي خبطبهكان يذكّو ، احتلوا بالد الشامشارك يف جماهدة الفرنسيني الذين 
رنسي تقصف محاة االحتالل  الف اتوطائرفكان خيطب اجلمعة  ، إىل الثورة ضدهم اجلهاد داعياً

أعدوا  ...أيها املسلمون " : مما يقوله آنذاك وكان ، لقي بقنابلها حتى على املساجدتو ، مراراً
نوها على  أنفسكم للجهاد ضربة بسيف يف عز خري  ، موت شريف خري من حياة تعيسة املوت،، وطّ
   . ذل من صفعة بيد يف

،  ةحرمومل ترع للمواثيق  ، ت بكل العهودنوخاستخفّت فرنسا بنا، لقد ا ...أيها اإلخوان
 لقد كان نبيكم صلى ا عليه وسلم يرجتز هو وأصحابه قائلني،  غضبوا وثوروا ثم ثورواغضبوا ثم افا
:  

 وإن أرادوا فتنة أبينا     املشركون قد بغوا علينا

  ...أبينا ...أبينا

ز قائلنيوما أجدرنا إعادة ذلك الرج :  

  وإن أرادت فتنة أبينا     هذي فرنسا قد بغت علينا

  : رددوا معي

 ...أبينا...أبينا...أبينا
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عليه وسلم وأصحابه إن رسول ا فوا لكم ، مبا ينتظرون ما أنتم فاعلون صلى ا من  خلّ
ون هبا فال ،  ترى ختتلط دماؤكم بدمائهم يف هذه األرض فهل يا،  تراث عجنوه بدمائهم الذكية أم تضن

 ". من هذا السخاء الشريف ن لكم حظويك

، لكن  فيهاطفى السباعي يف اجلهاد مصأخاه الدكتور أراد أن يشارك  إبان نكبة فلسطنيو
ستجاب ، فا داعياً أوىل من الذهاب للجهادبقاءه معلماً ومهذباً و؛ ألهنم رأوا أن  علماء محاة منعوه

، وكان يطوف  ولكنه انضم إىل اللجان اليت شكّلت ملساعدة الفلسطينيني ومجع املعونات هلم،  هلم
عنه عندما كان يعود من جوالته على أماكن  -رمحها ا  -تروي جدتي  .على الناس من أجل هذا

متّ إسكاهنم بصورة مؤقتة  األمر بدايةيف  حيث ؛ محاةمدارس  يف نيالفلسطيني الالجئنيجتمعات األخوة 
 ، وسبل التخفيف عنهم ، التفكريبشؤوهنم دائم ، اهلمحل يبكييتأمل كثرياً و كان ، فرتة الصيف فيها
  .صمالة راجبكي احلمن أوضاع مأساوية تُ إليها آلوا ملوأملاً  حزناً يتفطر قلبهو

نضم الشيخ إىل صفوف املقاومني الشعبيني، م ا١٩٥٦وان الثالثي على مصر عام العد وملا وقع
 فعل الشيء م١٩٦٧وقعت نكبة عام عندما و،  احلقول للتدريبالسالح وكان خيرج بنفسه إىل  ومحل
  .نفسه

  : واليومي نظامه التعبدي* 

أو إجناز يفرغها يف طاعة أو فائدة عليه ساعة دون أن المتر - رمحه ا - كان الشيخ احلامد 
  .ومشغول وقته كله معبأ فالوقت عنده أمر جلل، ، جتماعيعلمي أو عملي أو 

، ) صلى ا عليه وسلم (والصالة على الرسول بالذكر  يبدأ يومه...يستيقظ قبل الفجر
سجد املثم يذهب إىل درسه الصباحي يف  ، تعد له طعام الفطور رمحها ا حيث كانت جدتي
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لبكر حممود قبل أن يلحق بنه ااحاجات البيت ويرسلها مع يشرتي  ، ثم اجلديد يف السوق الطويل حبماة
،  ررة عليه حسب برناجمه اليوميثم يعود إىل البيت، بعد قضاء ساعاته املق .وحممود مبدرسته بعمله

  .نصف النهار الثانية تعني على حيث إهنا سن،  يقيل قليال إما قبل طعام الغداء أو بعدهل

للمطالعة وحتضري الدرس املسائي العام يف  قبل العصر وبعدهيف مكتبته  بعد ذلك خيلوو
بعد العصر أو يف أي وقت ناً يقرأ ورده من القرآن اوالذي يبدأ بعد املغرب، وأحي،  مسجد السلطان

 قسطاً من الراحة استجماعاًومنح نفسه ، هتمامه بأسرته وحسن رعايته هلاينسيه ذلك ا ال ، تيسر له
  . للعودة واالنكفاء بعزم واهتمام

،  فيها إال ويشارك،  جتماعية، كانت التكاد تفوته مناسبة ا سائيعودته من درسه املوبعد 
ثم يعود أخرياً إىل البيت  . مع مواظبته على حضور جلسة العلماء األسبوعية ، ولو باليسري من الوقت

 ، ثم يتوجه إىل النوم قصرياً مع جدتي قضى حديثاًفرمبا ،  أسرته إىل النوم، وقد أخلدت  للراحة
  .ونشاط عمله هبمة ليستيقظ قبل الفجر ليستأنف

 ، عن نفسه هباح وير ، حيث حبب له النزهة والرحالت ، يف بعض األيام موكان يستجِ
معمال بتوجيه الرسول  إن ":  احلديث الشريف وحتقيقاً ملراد ، ) ساعة وساعة ( صلّى ا عليه وسلّ

واستعينوا بالغدوة  ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ، سرهذا الدين ي
بديع صنع ا  يرى .) جامع األصوليف  والنسائيرواه البخاري ( ." وشيء من الدجلة ، والروحة

) ٩٩األنعام آية  (.﴾ إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون ﴿ : حتقيقاً لقوله تعاىل ، أمليةعبادته الت ميارسو
مذاكرة العلم حتى يف الينقطع عن و ، يستجمع طاقته وقواه من عناء العمل وبذل اجلهد الكبري يف ذلك

  .بعد ذلكعمله الدؤوب إىل ليعود  ، هذه األوقات
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  : أخالقه وصفاته* 

الطنطاوي صحبه الشيخ علي ،  املتحرككان يظهر على شخصه اإلميان املتجسد واإلسالم 
لوكه أنس صاحب نكتة ويف روحه خفة على القلب ويف سوجدته  " : قائال يف مصر فوصفه

 ."للنفس

ذلك أن الشيخ كان مع وأشهد ،  الفقهكنت أخالف الشيخ يف مسائل  ":  وقال عنه أيضاً
له من األثر  ، صادقاً مع نفسه ، صادقاً مع ا ناس ما مل جيعل لعشرات من أمثايليف الوقد جعل ا 

 . تعاىل على التواضع اجلم للشيخ الطنطاوي وحبه الشديد للشيخ احلامد رمحهما اويدل ذلك  . "
والدي الدكتور  ، تعطشاً وتعلقاًحباً و تلميذه الذي يكاد ال يفارقه وفيما يلي مقتطفات مما قاله عنه

   :)احلامدالعالمة ااهد الشيخ حممد (حممد سلمان النجار يف كتاب 

"  فكالمه مثر  أثقلته قطوفه ، يف تواضعه، كالغصن  يف هيئتهتعاىل زهر الربيع كان رمحه ا ،
اهليبة من الضحك، فطن  الحتبسه،  المينعه الوقار من الدعابة وقد يبدؤها ، ، مهيب يف أنس ناضج

،  ، ورقة ورمحة جيود بعربته حباً وشوقاً ،ة، حج ، مستحضر العلم ، سريع البديهة ملوضع النكتة
.  صريح يف دين ا،  اع باحلقصد،  فإذا هو زاهقباحلق على الباطل فيدمغه يقذف .خوفاً وطمعاً

رغّب أوقف سامعيه على أبواب اجلنة إذا  ، تعاىل عنهرضي ا  عمر كانت عصاه ختيف كأهنا درة
وإذا رهب كأهنم على شفري النار يرون العذاب  ،إليها فتطري أرواحهم شوقاً ، كأهنم يعاينون النعيم

 ريم، ع ةيقي الرقّدص . وف والرجاءخوفاً منها، فكنا نعيش معه بني اخلقلوهبم  ق، فتخف األليم
احلةد ، وأفعاله وأحوالهى الصدق يف أقواله يتحر وخياطبهم على قدر عقوهلم ، نزل الناس منازهلم، ي. 

من  ، وحيث عليه حيب الوفاء . خببيئة نفسكيكاد حيدثك  ، ، صادق الكشف قوي الفراسة
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، وحيب كثرة األيدي على  ويطلق يده يف اإلحسان ، الضيفان، تأوي إليه  ات أهل الفتوة والكرمساد
    .اجلوار ويتحمل بوائقهمحيسن إىل  ، الطعام

لكل لون من ألوان  ، يضم بني جنبيه نفساً شاعرية،  اإلحساس ، مرهف الشعور كان رقيق
، أو حفيف أوراق  باملطر امليزاب ينهمر يطرب لصوت ، وقع خاص يف نفسهله اجلمال يف الطبيعة 

، وزهد مبا يف أيدي  فأحبه ا زهد يف الدنيا .الرضا ، سريع  الشجر، كثري الشكر سليم الصدر
فال تفارقه حتى ،  تطرقه األحوال الشديدة . بعه الشرففاتّ من الشرف ، فر الناس فأحبه الناس

 . ضطرابإىل من حوله بالصياح والبكاء واال، فيسري ذلك  ، فيصيح تارة ويبكي تارة على املنابر
اه رمحه امنه مرة  ، وما الطرف ، فأسارقه كنت أستعذب النظر إىل حمي استطعت أن أمأل عيين

يريد أن يقفز إليه  ، ، وما اتصل نظري بنظره إال وشعرت بأن قليب جناح عقاب دائم اخلفقان واحدة
نتظرت لقاءهإال بفارغ الصرب اوما فارقته ،  ، وماجلست إليه مرة قط ومتنيت أن أنصرف قفزاً ويهتز " 

. 

  : وتالمذته هرواه أهلورعه وتقواه كما * 

له ورع الصالشيخ فقد كانت الصفة البارزة عند جدي ،  يقني وتقوى الزاهديند رمحه ا
،  ، وهو من مثار معرفة ا تعاىل اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع يف احملرمات والورع هو . الورع

إمنا خيشى ا من  ﴿ : تعاىليقول ا  ، منهفكلما زاد العبد معرفة لربه وقرباً منه زادت خشيته 
 ، وبالرفق والتيسري للناس كان يأخذ نفسه بالعزمية يف معظم أمره) ٢٨فاطر اآلية (  .﴾ عباده العلماء

تعامل لخاصة يف طلب املال احلالل وا،  ر بورع السلفعجيبة تذكّقصصاً ذلك  عنه يف شرنُقد و .
  .مع البائعني والعمال



  
٣٦ 

 

رتيح من عناء أنه ملا أراد أن يشرتي بيتاً ليس ا مارمحه -جدتي  -  ا ترويه عنه زوجهومم
وعزم وعقد، والقى يف ذلك عناءاً وجهداً  ، ، وجد واجتهد واغتملذلك اهتم و،  كثرياًتعب  األجرة
قاماً على أرض مقربة سابقاً وال أرض وقف، بشروط شرعية ليس م، ذلك أنه يريد شراء بيت  كبرياً

 ،وعرة الطريق إليه جدويف حي شعيب، ، حيث كان على رأس تلة  فاهتدى إىل بيت يف حي الفراية
ها يصعد ويهبط يف اليوم عدة وعاش حياته كل،  يتبعه صعود ، صعود لوصول إليه مشقة كبريةول

 .صابراً على احلي وبوائقه ،مرات

م شعائر اوكان رمحه  م  ﴿ : ، قال تعاىلكثرياً ا يعظّ شعائر ا فإهنا من تقوى ومن يعظّ
  :من ذلك ، )  ٣٢احلج آية  (.﴾ القلوب

o  تعاىل أقسم بالزيتون،  بنوى ييرم الأنه الزيتون إال بكيس منفرد ألن ا 

o  عليه (ا من دار احلبيب املصطفى ألهنمتر املدينة  نوىوكذلك صلى ا
م   .)وسلّ

o ختلو من اسم  يف كيس منفرد للحرق ألهنا ال يضعها وحتى أوراق التقويم اليومية
  .عليه الصالة والسالم رسول ااسم  وا أ

o  يريد إتالفها مكتوب عليها باللغة العربية كل ورقة هذا الكيسيف أيضاً ويضع، 
 .ن الكريملغة القرآل تعظيماً

o م أظافره ذوإ منعاً للمهانة إن وضعت مع  يدفنها يف الرتابا قص شعره أو قلّ
منا بين آدم ﴿: قوله تعاىل عمال ب، القمامة ٧٠اإلسراء اآلية  ( .﴾ ولقد كر(.  

ه وقت بقية زمالئكما يفعل  والتحدث ويف املدرسة ما كان رمحه ا يعرف الراحة أو اجللوس
، فكان  يرضي ا تعاىل يتكلم بكالم ال لوجود من يدخن يف غرفة اإلدارة أووذلك ،  الراحة والفسحة



  
٣٧ 

 

صلى ا عليه (على النيب أذكاره والصالة ، وميلؤه ب يصعد إىل سطح املدرسة ويزرعه جيئة وذهاباً
  .)وسلم

 يف رحلة خرج مرة " : بعض من أحد تالمذتهيرويها شدة ورعه  عن ئنبويف قصة أخرى تُ
الطريق الوصول إليه، ولكن  اواالبساتني وأردأحد على حيث وقع االختيار ،إىل غوطة دمشق الغناء

، وآثر طريقاً  ، فأبى رمحه ا املرور من ذلك الطريق كان يضم اسرتاحة تبيع اخلمورالذي يوصل إليه 
اً آخر وكان طريقاً معوجد الشيخ اأر ، حالالر واوصلوا ووضعن وما إ . إنكاراً منه للمنكر؛  طويال

وبعدها مل يهدأ للشيخ بال ومل يقر له قرار، انكسر غصن صغري منها، فشجرة تعليق عكازه على 
مدة  انتهاء أتى صاحب البستان ليبلغ فرتةوبعد ،  همن واهنمك يسأل عن صاحب البستان ليستسمح

، ليه يستسمحه يف الغصن الذي انكسر، حتى انطلق إ ، فما إن وقعت عيين الشيخ عليهجارستئاال
 همن لبوط ، للشيخإىل تقدير وإعجاب شعوره حتول ثم ،  السكون للحظاتفدهش الرجل وعمه 

  ." الوقت الذي يشاؤون دون مقابل البقاء يف بستانه إىل -أحسن ا مكافأته  - معه ومن 

يتسع املقام  ال ، ه حتى على احليوانيف شدة شفقته وحنو ، يرويها عنه أهلهكثرية  قصصوهناك  
  : هاأذكر من ،هالسرد

 الطعامحيث يضع هلا  ، منزلهعلى سطح لعصافري الطليقة يعتين عناية شديدة باكان أنه  -
 -وفاتهوحتى خالل مرض  ،حيوان آخرأي  هي أو ، ويأمر بالرفق هبا وعدم إخافتها ،

فقد كان  ، األمر عن هذامرضه الشديد يشغله  مل - حيث كان يتلقى العالج يف بريوت
 .العصافريإلطعام  من هناكيرسل ويوصي 
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، فما كان  تههيجد منلة عالقة على جبسيارة من نزهة من أطراف املدينة لعاد مرة بالو -
شفقة إلعادة النملة إىل مكاهنا،  ، منه إال أن طلب من السائق العودة من حيث أتى

  .ذلكله  متَّو ،وأهلها موعتهاعادهتا عليها وإل

  :سرته بيته وأعالقته ب* 

واإلحسان، تزينه العاطفة والرقة  ، بيت يعمره التقوى واإلميان ارمحه الشيخ كان بيت 
رت والدتي جدي فكلما تذكّ، ولطفاً حناناًرمحه ا ويقطر قلبه على أهله حيث تفيض عاطفته 

، يكرم أهله مجيعهم،  ، ومشاعره الفياضة الكبري وقلبه الشديدين،رمحه ا تذكرت لطفه وحنانه 
مل متنعه هيبته من  . وممازحتهمدائم التقبيل ألوالده ،  ، ويتفجر رقة وعذوبة يشتاقهم وهم أمامه
هم يلعوإغداقه الدائم  ، واملباسطة الشديدة هلم ، مستوى عقوهلمو ، إىل طفولتهم مداعبتهم والنزول
يناً ل ، دون توانٍ يف توجيه إذا احتاج األمر . وروحه املرحة ، وقلبه احلنون الكبري ،بعاطفتة اجلياشة

وإىل  ، علمها العلم الشرعي  ،حسن االلتفات إىل زوجته . زماً من غري عنفمن غري ضعف وح
  .أوالده فعلمهم وهذهبم

 مجيل يأخذ وله لقب ،والده الينافسه فيها أحد يف قلبخاصة كل ولد منزلة لكان و
 مشس الدار (ومنهم من كان  ، ) قمر الدار (ومنهم من كان  ، ) جنم الدار (من كان  منهمف ،األلبابب
و  ،) صدقة ربي ألبي ( و ،) عني أبي (: ، فهن  بنات واللطف هبن فالشيء الكثريأما إكرامه لل . )
  .جمابات الطلبات ،اآلمراتوهن املؤنسات الغاليات  . ) دعوة ربي (

دخل ي ، طعامفإذا دعي إىل  ، اليهنأ بطعام دون أهل بيتهأنه رمحه ا لنا ومما ترويه والدتي 
ودائماً يضع عندهم األمل والرتغيب والتفاؤل  . نفس الصنف الذي أكلههلم على أهل بيته مشرتياً 

آخر كلماته اليت ودعها هبا عند مغادرته  أمي ىتنس الإذ  ، مرضه األخرية حتى يف مراحل  ، احلسن
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نا ذاهب يا بابا أ":  قائال عهاود ، خلطورة وضعه الصحيعرفته مو به من أمل شديد مع ما ، املنزل
ا عندما أعود  وإن شاء ، أمساء أن أعود بالسالمة ا يل يا ادع ، إلجراء عملية جراحية
  .روعهامن تهدئة الو ، وذلك لطمأنتها ، الالذقية إىل قةائسآخذكم يف رحلة ش

  : مرضه ووفاته* 

مهه يف الليل  ، سملا أنزل ا للنابياناً و ، جهاداً ودعوة كانت حياته رمحه ا كلها 
وأفنى عافيته يف سبيل  ،فأذاب جسمه وصحته ،ملاً آلالمهامتأ ،اوالنهار أن يعيد األمة إىل فطرهت

ونزف  ، كثرية موآال محية شديدةمن وعانى  ، تشمع الكبد الذي ليس له عالج أصيب مبرضف ،ذلك
ملا له من املتكرر للحد من النزيف  ، له يف بريوتكبرية ودقيقة وقرر األطباء إجراء جراحة  ، كبري

ومن عجائب ورعه وتقواه  ، هناكشفى املقاصد اإلسالمية ستىل مومحل إ ، الشيخ خطر على حياة
 ،دم رجل صاحل مل يكن لريض أن ينقل إليه إال ، مأنه خالل النزف املتكرر وحاجته لنقل وحدات الد

وما أن مسع الناس يف بريوت . " دم مؤمن ركع  وسجدال أحب أن خيالط دمي إال  " : ويقول
 الشيخ رمحه ا خالط دمه دمحاجة الشيخ إىل دم  حتى تقاطروا إىل املستشفى كل راغب أن ي

حوايل ست ساعات ت واليت استمر ،اجلراحية العمليةيت له أجرو .ليكون معه يف اجلنة بإذن ا
وبعد يومني لقي وجه ربه راضياً  ، ها إىل محاةعاد بعد . يرمحه ا لكن ذلك مل ينفعه ، ونصف
 ،العشاء صالة بعد )م١٩٦٩ أيار ٥املوافق ( هـ٩٨١٣ صفر ١٨ اإلثنني يوموفاته  تانفك ،مرضياً

 .تقريباً الساعة التاسعة ومثان دقائق

 يسمع للناس ضجيج وكان ،الكبريتودع مرشدها وعاملها  عن بكرة أبيهامحاة مدينة خرجت 
وقد حضرت اجلموع الغفرية من أهل العلم وغريهم من أقاصي  ، يف احلرمبالبكاء كضجيج احلجيج 

  .لتشارك تشييع اجلثمان الطاهرالبالد 
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 املسجلةاملنربية إحدى خطبه  تكانالتشييع أنه خالل  ، بعد وفاته عن إكرام ا لهروي  اومم
 " : يلهج بالدعاءيف ختامها و ، محاساًو مللتهب قوةا صوتهعلو فيها اليت ي ، اعاتعرب السم ثبتُ ،

فإذا بالسماء متطر على غري  ، اً صيفياً قائظاًكان يومو ،"من القانطني اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا
  .األرض مع السماءالتقت دموع أهل ف ،مثل هذه األيام عهدها يف

ل وأن ينز ، بصريتك أن ينور ضرحيكوأسأل ا كما نور  ، يديس جدي ويا رمحك ا يا
 ، يف علينييرفع مقامك و ، وأن ينفعنا بك ميتاً كما نفع بك حياً ، عليك سحائب رمحته ورضوانه

  .كريمجميب إنه  وجيمعنا بك

  : هذا البيت الذي أنت قائلهوإليك 

   وجادك غيث الفضل كل شروق    أنت فيه موسد سقى ا قرباً

نعود اآلن لنكمل سريهتا ونتعرف على  ،الشيخ حممد احلامد العالمة عن زوجها احلديث أخذنابعد أن 
  .طيب ا ثراها أوالدها

  : والتعريف بهم أوالدها* 

  : وھم السادة األفاضل على الترتیب

  :)م١٩٤٥موالید ( - حفظھ اهللا - د الحامد الشیخ محمو) ١

وحاصل على دبلومات  ، العربيةوختصص يف اللغة  ، حاصل على بكالوريوس يف الشريعة
حيث كان  ، هنل العلم من نعومة أظفاره من والده رمحه ا . عليا متعددة بعد املرحلة اجلامعية
كان ساعد والديه األمين يف تلبية  ، ويشاهده يف عبادته وخلواته ، يرافقه يف دروسه اخلاصة والعامة

فاصطبغ  ، وايل لصوقاً بوالده وخدمة ضيوفهوكان أشد أخ . حاجات املنزل واإلشراف على إخوته
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 ماجعله األكثر ، وأواله جدي رمحه ا رعاية خاصة باعتباره ولده البكر ، بكثري من صفاته اإلميانية
عرف عنه  . هبم ونفع ، حفظهم ا مجيعاً ، حتصيال للعلوم الشرعية من إخوانه على غزارة علمهم

يف أبوظيب يف دولة  سنوات يف جملة املنار عمل أكثر من عشر . بالعزمية والورع الشديد األخذ
  .اإلمارات
  .، ويقيم يف قطر)بنتان وولد( أوالد ةمتزوج وله ثالث        

  :)م١٩٤٧موالید ( -  رحمھا اهللا -اطمة عفراء الحامد السیدة ف) ٢

 شديدة ، مرهفة احلس ، مولعة باملطالعة ، شغوفة بالعلم ، واسعة الثقافةسيدة كانت 
 بنيوترتيبها دوماً األوىل  ، كانت تسبق أقراهنا بعامني يف املرحلة الدراسية ، وقّادة الذكاء ، االنتباه
شديدة  . " لو أتيح هلا سبيل إكمال العلم لبزت أهل زماهنا ":  قال جدي رمحه ا عنها ،أقراهنا

ليس على أوالدها تفيض عطفاً وحناناً  ، والروح الفكاهية ، مثاالً يف اللطف والكرم ، اإلخالص
 ، نذرت حياهتا إليواء الشباب املغرتبني عن أهلهم ، بل لكل من عرفته وعرفها؛  وأقارهبا فحسب
 .هلا مخس أبناء وبنت واحدة . وقضاء حوائج الناس ، وإغاثة امللهوف ، وإكرام الضيوف

  .دينة املنورةم ودفنت بالبقيع يف امل١٩٩٣ توفيت رمحها ا يف مطلع عام

  :)م١٩٤٩موالید ( – حفظھ اهللا -  الشیخ محمد أمین الحامد) ٣

 ،املنورة من اجلامعة اإلسالمية يف املدينةحاصل على درجة بكالوريوس دراسات إسالمية 
وحضررسالة  ، يف مصر الشرعية من جامعة األزهر الشريف ونال درجة املاجستري يف السياسة

ثم حالت ظروفاً دون إمتام   ، مناقشة الرسالةإىل حني  ، يف ذات التخصص لعدة سنوات الدكتوراة
  .املناقشة
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حيث درس عدة سنوات يف  ، عمل يف حقل التدريس اجلامعي باململكة العربية السعودية
مادة فيها ودرس م ١٩٨٥ عام ثم انتقل إىل جامعة امللك عبد العزيز جبدة ، إحدى جامعات أهبا

وقوة  ،عرف عنه قوة البأس والشكيمة . عاماً ٢٢مبستوياهتا األربعة ملدة تزيد عن فة اإلسالمية الثقا
 -ي علي وعلى إخوت فضل الرعاية والتنشئة والتوجيهله .والشخصية العمرية ،الفراسة يف الرجال
اشتهر بالضيافة والكرم وبيته .  لدنا بعد وفاة والدي رمحه احيث كان وا -  تهأأحسن ا مكاف
  .متزوج وله ولد واحد ، يم يف جدةمق ، مفتوح للضيفان

    :)م١٩٥١ موالید( - حفظھ اهللا - الشیخ عبد المعز) ٤

حاز  . األردن ثم انتقل إىل، لوريوس يف الشريعة من جامعة دمشقحاصل على درجة بكا
فقد زارمعظم بالد  ، ب إليه السفر والرتحالبح . على درجة املاجسترييف تاريخ ااحلضارة اإلسالمية

حيث عرف  ،ا أثرى معلوماته التارخيية واألثرية اإلسالمية واالنسانيةمم ، براً وجواً ، العامل شرقاً وغرباً
عنده دراية و حس عايل للمناطق اجلميلة واملناظر  ، ذواقة للجمال . عنه حبه وولعه الشديد بذلك

ويقيم  ،متزوج وله ولدان وثالث بنات . وعالقات اجتماعية واسعة ثقافة عالية ذو ، الطبيعية اخلالبة
  . حالياً يف األردن

  :)م١٩٥٣موالید ( حفظھا اهللا - والدتي – أسماء الحامد) ٥

إىل  - رمحه ا - رشدها والدها أبعد إهناء مرحلتها الدراسية  .عزاً وذخراً أبقاها ا لنا
، وعليه حفظت " ملتون أتقن الفنونظ افمن ح " :كان يردد دائماً حيث  ، حفظ بعض املتون

إىل باإلضافة  ،التوحيد وجوهرة ، وألفية ابن مالك ، المية ابن الوردي مثل ، من ذلك الكثري درستو
ذات  ، كثرية احلياء ، شديدة التواضع ، حمبة للقراءة . شرحاً وحفظاً األربعني النووية وسنداهتا

تعرضت حملن وابتالءات  ، صابرة . وقلب حنون ورقيق ، جياشة وعاطفة قوية ، شعورمرهف
 ، ودودة كرمية ، اخللوة للعبادةوحبها  ، ومن صفاهتا أيضاً الوفاء والزهد . عديدة منذ صباها
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 . الشكركثرة الفكاهة واملرح و ا عن والدمها روحأخذت وأخته . إلفة مألوفة ، اإليثار شديدة
  .حفظهما ا أمني جبدةحممد اً يف منزل خايل الشيخ وهي تقيم حالي ، وولد رزقت بثالث بنات

  :)م١٩٥٦موالید ( – حفظھ اهللا - الشیخ عبد الرحمن الحامد) ٦

 ، املكرمة إلسالمية من جامعة أم القرى مبكةحصل على درجة بكالوريوس يف الدراسات ا
عمل إماماً وخطيباً يف  .هانفس اجلامعةيف احلديث الشريف من  دكتوراةونال درجيت املاجستري وال

 معيداً يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة درس خالل ذلك ، مسجد مستشفى فقيه جبدة لعدة سنوات
 يتسم بالطيبة . ، حيث الزال يقيم هناك ثم انتقل إىل البحرين ليعمل أستاذاً يف إحدى جامعاهتا .

  .متزوج وله بنتان وأربع أوالد . ودماثة اخللقر سالمة الصدالسماحة وو والبشر
  .)م١٩٥٨موالید ( – رحمھ اهللا -أحمد سالم الحامد ) ٧

والعشرين من  وهو مل يتجاوز الثانية ، فََقدته جدتي يف مطلع الثمانينات من القرن املاضي
رهن حياته للدعوة إىل  ، وحركة امتأل حيوية ونشاطاً ويشع ذكاء وكان شاباً وسيماً قد ، عمره بعد

وشخصية  ، ذو أخالق عالية ورفيعة ، حيياً كان بشوشاً ، ده الكثريمن الناشئةتربى على ي ، ا
حيث كان يدرس الشريعة  ، انتسب إىل جامعتني يف آنٍ واحد ،أخاذة مع روح الفكاهة والدعابة قوية

جلدي مقولة عن خايل سامل ترويها والدتي وكانت  . واللغة العربية يف جامعة لبنان ، يف جامعة دمشق
  "....فقد آذاني امن آذى سامل " :لنا
  :- رحمھ اهللا - الرضیع عاصم الحامد) ٨

تويف يف سن الرضاعة على أثر وعكة صحية أملت به  . كان مجيل الصورة . م١٩٦٠ولد عام
فجأة رمحه ا . ض يرى بع . وكان أصغر أبناءها رمحها اأن  املقربني من أخوايل حفظهم ا

عت على أبنائه - وا أعلم -اتمعة به  صفات جدي رمحه ا وخصاله حيث تظهر يف  ، قد وزِّ
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والتواضع والكرم  مع اشرتاكهم مجيعاً بالعلم والزهد،  مسة أو أكثرعلى باقي السمات كل واحد منهم
  .وسالمة الصدر

  : حياتها الزوجية واألسرية* 

،  الصاحلة م املربيةواأل ، نعم الزوجة الفاضلة - رحم ا روحها الطاهرة -كانت جدتي 
 . وبكل حب وكرامة ، حبكمة وأمانة ، والورع حيرص عليه من العزمية اليت حتفظ لزوجها يف غيبته ما

وذلك .  ) ٣٤  النساء آية ( .﴾ فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ ا ﴿: يقول سبحانه 
رمحه  -ويف حياهتا العملية مع جدي  . ااهدة والوصول إىل رضا ا تعاىل علماً وسلوكاً يف طريق

مة  ا الكثري من املواقف املتميزة يفكان هل - ا الوقوف إىل جانب زوجها وتثبيته يف احملن امللّ
رمحه  -فقد كان جدي الشيخ  -  رضي ا عنها -جية أسوهتا بذلك السيدة خد ، واملصائب املؤملة

 به ، فعندما تعود املرهفةمليء بالعواطف اجلياشة والعربات الفياضة، واألحاسيس  له قلب - ا
 وما ،والدته عليه وفقدانه املبكر هلاوحنان  ،ذكرياته إىل املاضي ويتذكر مرارة يتم األبوين وهو صغري

 ئ، كان يدخل يف بكاء مرير وأمل كبري، فتهد يتوانتقال من بيت إىل ب ، عاناه من أمل وحزن وحرمان
 -رمحه ا  -وفاة طفلهم الرضيع خايل عاصم وعند  . زرهمن أ تشدو ، ف من أملهوختفّ من روعه

تلك ملا يدخله من هبجة وسرور مي ؛فيه قلب األبوين حناناً وتعلقاً يف سن ميتلىء إثر وعكة أملت به
  . األفئدة

 ن إميانه العميق وتسليمه املطلق لغم مربالكان جدي الشيخ رمحه اوقدره يبكي  قضاء ا
كما وصف لنا ذلك  ، مشاعره وذلك لرقة أحاسيسه وتدفق ، يكاد قلبه يتفطر حزناً املكلوم بكاء

احلنون  فكانت وهي املرأة . يضعها ا يف قلوب عباده سيدنا حممد عليه الصالة والسالم أهنا رمحةً
صربت معه على حياة  . مشاعرها أمامه ره وتواسيه خمففة من أمله ومصابه وختفيواألم الرؤوم تصب
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اليقبل هدية وحيرص على احلالل احملض فكم من مرة رفض الراتب هناية  ، هدين املتواضعنيالعلماء الزا
  .علم أنه اختلط مبال وقف أو شبهة الشهر مع أنه مصدر دخله الوحيد ألنه

، فكانت الصابرة  ، تستغرق وقته وتستهلك طاقته وجهده وكانت حياته العلمية زاخرة شاقة
دون ملل أو  وانشغاله عنها عب وضيق الوقت حتى عن اجللوس معهاالراضية على كل هذا الت

ا وملا يعلمه من تقواها ووعيه . رشكوى أو تذم تضجر، وتقوم بواجبها حنوه مع ضيوفه وعائلتها بال
 . وتنشئتهم همئيف تربية أبناالثقة واالطمئنان هلا  دكان شدي ، أوالدها على ورجاحة عقلها وحرصها

 جدي بينما يساندها ، كانت املسؤول األكربعن عبء الرعاية والرتبية ، انشغالهكثرة بسبب ف
تزرعه األم  ماهلم حيث اتفق  ، بررة صاحلة مثاراًفأينعت هذه الرتبية  . واملتابعةوالتوجيه باإلشراف 

الف تخاال ، أمامهمصوراً عملية ،األبوسلوك منهج  من نهشاهدويما مع  ، الدينمن مبادئ  فيهم
يف  بني األبوين االنسجامالوعي وا جيتمع هذ وقلما ، مشكاة واحدةيغرفان من  انفاألبو ، والتفاوت
 .الرتبية

فقد كان جدي ،  لويةحق األومسؤولية وله ر ك أمر آخكان هنا ، الكبريةومع كل مسؤولياهتا 
كُن و ، لفقهيةاستفتائهن عن املسائل ا يفرمحه ا من شدة ورعه ال يتحدث إىل النساء مباشرة 

طرق  فقد كان ، السائالت حيتاج إىل تفرغاستقبال من املعلوم أن و ، عن طريقهاإال عليه  اليستأذني
من  ،جب السائلةبوا لتقوم من عمل ما بيدهافترتك كل  ، تكون به ومع أي ظرف ،يف أي وقت الباب

  .واإلجابة عن السؤال حسن االستقبال

 ، والرمحة هبا ،عليهاكثري الشفقة  ، زوجهاللطف بوالود  شديد -  رمحه ا - وكان جدي
حتى   " يسر يا "ف اسم هلا طبألويناديها  ، ميازحها ، وجهدها يقدر هلا تعبها ، عطوفاً عليها

  .دخل السرورعلى قلبهاي
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  : والتعريف بهم أصهارها* 

  ).م١٩٣٨ موالید( الشیخ محمد مصطفى المراد العالم الفاضل )١

رمحها  وزوج ابنتها الكربى عفراء ، هوابن أخيها . عبدالعزيزاملرادالعامل اجلليل بن الشيخ ا
س  . من جامعة دمشق الشريعةالبكالوريوس يف  درجة على حاصل . اة اإلسالمية لرتبيامادة در

حيث اليزال يعيش هناك حفظه  يف مدارس املدينة املنورةريس دثم انتقل للت ، يف سوريا لسنوات عدة
ا. 

 ، كان نعم األخ لوالدي . وحسن الضيافة ،الكرم الشديدو ،عرف عنه العلم الشرعي الواسع
معروف باملدينة وبيته  . يكرمنا ويبهجنا ويدخل األنس والسرورعلى قلوبنا ، ومبثابة العم احلقيقي لنا

  .أمد ا لنا بعمره ونفعنا بعلمه والضيافة وجمالس الذكر الكرموالعلم بيت  ،املنورة
  )م١٩٣٨موالید ( - رحمھ اهللا - الدكتور محمد سلمان النجار )٢

ارمحهما كما  ربِ اغفريل ولوالدي ربِ( - رمحه ا  – يوالد ،أمساءزوج ابنتها الصغرى 
أليم  أصيب حبادث سري . حيمل ختصصني يف اجلراحة والباطنة ،اًجراح اًطبيبكان  . )ربياني صغريا

ني إىل مرض يف احلبل بعد أقل من عام أدى به ، ه من والدتي بشهور قليلةبعد زواج ، م١٩٧٠عام 
ين فيها طبيباً  ، حبماة حتى وفاته شفى الوطينستيف امل عمل ، ) التصلب اللوحيي ( يسمى الشوكي وع

من قبل أساتذته واحلذاقة له بالرباعة  اًوكان طبيباً مشهود . السنوات األخرية من حياته مستشاراً يف
  .وزمالءه

 ، مةصفات قيمن فينا  هويغرسملا حيمله  ، شخصية مؤثرة علينا يف املنزل فقطكنت أخاله 
حيث مل أكن  ، عنه يف حياته علمتهممابكثري  عنه من الناس قصصاً بعد وفاته أكثر ن عرفتولك
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سريع البديهة ، قوي الفطنة ، كاءالذحاد  . أجتاوز اخلامسة عشرة من عمري عند وفاته رمحه ا ، 
اخلاصة ستقبال الناس يف عيادته رهن حياته ال ، وكرم فياض ، حس مرهفقدة ومت عاطفةذو

  .!وأوجاعهمالناس  آالميرفض أي مقابل من أنه  يف ذلكخاص  له منطقو ، جماناًملعاجلتهم 

  .حيث الزم جدي من ريعان شبابه ، مجع بني العلوم الشرعية والطبية
رمحه ا  - له دينأُو ، األكرب كونيأوالني عناية كبرية  ، واألدب وله تذوق عايل يف الكتابة والشعر

بتدرييب على الكتابة - ب ثراهوطي.  

اً بب إليه الفقراء واملساكني واإلحسان إليهم سر رف و . وإدخال الفرح على قلوهبم ، حع
طلب العلم حتى ظلَّ ي ، رغم ظروف املرض الذي عاشهف ، عنه حبه الشديد للعلم وحرصه عليه

  ." يقهرني  املرضالاملرض أريد أن أقهر " : ذلكوله مقولة مشهورة يف  . من حياته رمقآخر 

 -  ابن رشد ثانوية يف -منذ مرحلة الثانوية  المذة جدي الشيخ حممد احلامدحد تأوهو 
رس فيها جديإحدى الثانويات اليت كان يد - واملالزمني  املقربني ثم أصبح من ، يف محاة -  رمحه ا

  .وكان صاحب حال أخذ منه الطريقة النقشبندية . له

    : عالقة خاصة بين الشيخ ومريده* 

ة والروحي الوثيقةدون أن أذكر عالقته  ، هب اًربِ  رمحه ا أستطيع املرور على ذكر والديال 
مت شيئاً تكلكريم إن عذرني القارئ اليفل - التتلمذ واحلب يف ا -  ا القوية جبدي الشيخ رمحه

الم عن وال خيرج ذلك عن سياق الك ،للروح وطرب ، للصدر وجالءللقلب نس من أُه ملا في ،ذلك عن
على جدتيله  ا والدي يف جواحنههمحيمل نيذلوالتقديرال النعكاس ذلك احلب ،جدتي رمحها ا 

 .يف حمنتهعزميته  وقوفها تشد من عند الكالم عنإن شاء ا ما سيمر معنا الحقاً ك ، لديه ومكانتها
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التالمذة احملبني واملقربني إىل قلب جدي الشيخ حممد احلامد قدس ا  شدا من أ كان والدي رمحه
جه إحدى ابنتيهإلشيخ وتلميذه حتى وقد بلغت احملبة ذروهتا بني ا ، سره والدت ، نه زو ي أبقاها ا

طيلة وبقي والدي ،  به حقٍالوفاة جدي أن يكون أول عند والدي دعا ا  . ترفل بثوب العافية
ما ا تعاىل بلغ من شدة حمبة والدي جلدي رمحهوقد  . حياته وفياً مع أهل شيخه حمباً مكرماً هلم

أنه يف املراحل األخرية من مرضه وحتديداً يف  أن إحدى زميالته الطبيبات حدثتنا وتعلقه الروحي به
عندما كان زمالؤه  ، والكالم عن احلركةأجهده و ، وقد الزمه اإلعياء واألمل الشديد  ، ريةأيامه األخ

قون حوله لعيادته وله يف ذلك أمر  ،شأن آخروتأتي سرية الشيخ حممد احلامد كان لوالدي  ، يتحلّ
ويتحدث عن الشيخ  ، وأوجاعهمرضه  وينسلخ من ،على آالمهكانت تطغى روحانيته  ، بعج

ذلك ثري في ، أثر اإلعياءويزول عن وجهه  ، تتورد وجنتاهحيث  ، حيوية بالغنيبنشاط ووأحواله 
  !.إليه ينسى أنه مريض الناظر ى أنحت ، دهشة من حوله

لشيخه  حبه وإخالصاً يفله وصدقاً منه  كرامةً ومما اعتُبِر ،م١٩٨٧محاة عام تويف يف
 - حيث أقعده املرض -  بالسيارة الذي كان جيلس فيهكان املوحتديداً يف  ، أنه دفن جبواره ،ومرشده

يتحامل  ، وكنت أراه مع ما كان به من آالم ، والدعاء لهوقراءة الفاحتة لروحه  قرب جدي عند زيارته
املكان  بقي ذاك والعجيب أن . عزميتهتقوي من  ، ارة قرب جدي نزهة روحيةزي ويعتربعلى نفسه 

  .!ادخره له سبحانه لكرمه قدن ا وكأ ، طيلة سنوات اًفارغ

.ونكون معهم أمجعني ، يف الدنيا أن جيمعهما يف اآلخرة أسال ا كما مجع بينهما
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  ثالفصل الثال

  

  حياا العلمية واالجتماعية

  سلوكها وصفاا
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  :حياتها العلمية * 

أمحد  الشيخالعامل والدها ربيت يف بيت هنا إحيث  ، ثقافية علميةا ا يف بيئة نشأت رمحه
 لهاحيث مل مينعه انشغ ، أوىل أهل بيته عناية كبريةأن والدها به حدثتنا ومما  . رمحة واسعةرمحه ا 

 ، يفواحلديث الشر والفقه التفسريالقرآن و، يف  تص ألهل البيدرس خاله  بالعلم والتدريس أن يكون
من  فكان ، كان عالمة بالفقه احلنفي - ه ارمح - ن والدها إحيث و ، يعلمهم فيه ويفقههم يف الدين

وقد  . ) مراقي الفالح (فقه العبادات يف كتاب  خصوصاً ، على يديه الفقه احلنفيرست أبرز ما د
ربعة على مدى حنو أ ساء، ودرسته فيما بعد للن فتح ا هلا به فتحاً عجيباً، فقد أتقنته أشد اإلتقان

أشرف علوم  ":  ) رضي ا عنه (يقول اإلمام الشافعي  ، والفقه باب عظيم من أبواب العلم . عقود
 ، نة وحيتاجه املسلم يف شؤون حياتهألنه مثرة الكتاب والس ." الدنيا الطب وأشرف علوم الدين الفقه

وقد وردت أحاديث عدة عن  . كما قال جدي الشيخ حممد احلامد رمحه ا"  هواإلسالم واإلميان "
 " يرد ا به خريا يفقهه يف الدينمن " :  وتعليمه منها يف فضل الفقه)  عليه الصالة والسالم (الرسول 

 ولفقيه واحد ،تعاىل بشيء أفضل من فقه يف الدينما عبد ا " :  ويف حديث آخر .)  متفق عليه( 
رواه الطرباني يف (   ." شيء عماد وعماد هذا الدين الفقهلكل وأشد على الشيطان من ألف عابد 

وخري  ، خري دينكم أيسره ":  وقد ورد يف األثر .)  بو بكر اآلجري يف كتاب فضل العلماألوسط وأ
  ." العبادة الفقه

 علم الفقه والسلوك ، يخ أمحد من بداية نشأهتاأخذت عن والدها العالمة الفاضل الش
الفانية واالستعداد  يف هذهوالزهد والرتبية وتزكية النفس واألدب والتواضع واحللم والتعلق با وحده 

العامل الشيخ زوجها إىل بيئة علمية ثقافية أخرى يف بيت وانتقلت بعد زواجها  . التام والدائم لآلخرة
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املسائل إليه  من ينقل هي نتاكو ، هباكتساهبا من علم ،صقلت معرفتها بالفقه أكثرف ، احلامدحممد 
 ، بالنساءوأخذت عنه أيضاً األحكام الفقهية اخلاصة املتعلقة  . إليهن عليهاه ردتنقل و ، واملشكالت

 ،رفيعاً قاًلُوخ ،كثرياً وعلماً ، غزيراً فقهاً ن عشرهتا لزوجهام استفادتف ،هامتكنت منها وبرعت فيو
اثنان وعشرون منها يف  ،وأربعني عاماً بني والدها وزوجها ةسبعقضت بذلك وتكون  . كبرية وتزكيةً

وبعد وفاة جدي  . العامل تأخذ منه زوجها فيها وعشرين عاماً صحبت ةومخس ، ملبيت أبيها العا
رحم ا أرواحهم الطاهرة ومجعنا معهم  . ملطالعة الكتب العلمية الشرعية والتدريس م تفرغت١٩٦٩

  .نلييعيف 

    : حياتها الدعوية* 

تطبيقاً  والتزمت به ، وىلاملرتبة األ - رمحها ا -  والدعوية احتل الفقه يف حياهتا العلمية
 ، التجويدأحكام  القرآن مع النساءفيه  ئقرتُ م١٩٦٩م من عا ،وأصبح هلا درس أسبوعي .ً وتعليما
احليض والنفاس كتاب أحكام (فقه النساء و ، )كتاب مراقي الفالح(العبادات  قهس فيه فوتُدر ( 

اليت  ، دروس الرقائق واملواعظو ، تفسري آيٍ من الذكر احلكيمإىل جانب  . للشيخ عبداحلميد طهماز
 . إىل أعلى امللكوت ، تسمو باألرواحو ، تأخذ مبجامع القلوبف ، عن ظهر قلبتلقيها  كانت
 يف محاة ، متواصال اءعط وثالثني عاما، يةعلى مدى مثانأي  ، م٢٠٠٧ استمرت يف ذلك حتى عام و
  .والسعودية ، )سوريا(

والوضوء  لتيممكيفية االدقيق لالعملي  التبسيط والتصوير مع بنيجيالفقه  يفوكان درسها 
قصدهنا ي النساء دوماً توكان . نبويدي الاهلوفق وأحكام العبادات وحركات الصالة الصحيحة 

 - كان بيتها و . من أمورهن كبرياً بذلك جانباً تفسد ، األمور واألحكام املتعلقة هبنللسؤال عن 
ست فيه شتى جامعة علوم شر - رمحها احتى  ، األعمارواملستويات و الفئاتعية للنساء در
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هلا درس كان حيث  . يقصدها القاصي والداني حنل عامرةكأن بيتها خلية ف ،اجلنسيات املختلفة
بني مكة ؛  ربعاءاأل يومكان   السعودية وعندما انتقلت إىل ، يوم الثالثاء كان يف محاة ، عام أسبوعي

دراسة فقه  تريدملن قصدهتا  س خاص يومي وذلكدر - ب األمرإن تطلّ - يف أحيان كثريةو .وجدة 
 أو أخت آتت من بلد آخر ،أسبوعياً متنعها أن تتواصلدراسية أو وظيفية ظروف  وعندها اداتالعب
 حسب ظروفهنتقبلهم صباحاً أومساء فكانت تس . لمهذا العمن وتريد أن تنهل  إقامتها قليلة وفرتة

مبثل ما  تودعهنمن ثم و ، دون كلل أومللالساعات الطويلة  وجتلس معهن ، بكل صدر رحب ،
يقول  ". من جمالس اللهو اعطاء جملس علم يكفر سبعني جملس " : يقول أحد الصاحلني .به  استقبلتهن

خاص يعبق باألنس  لسها عبريكان  - آنسها ا برمحته - ت ينما حلّهنا أإ: معظم تلميذاهتا عنها 
توضيح  أو ، الكريمتيسر من القرآن  تفسري بعض ما أو ، مابني موعظة وحديث شريف ، والروحانية
حيث يتحول الس الذي جتلسه  ، واألسئلة الشرعية الرد على بعض االستفسارات وأ ،مسألة فقهية

 بسلوكها وأخالقها،بل ؛  بعلمها وقوهلا فحسب ال من حوهلاكل ت رب . إىل ندوة يستفيد منها اجلميع
وكانت  ، لتعاملوا يف الرتبية والسلوك اليت تربينا فقها وعمال ، واملربية الفقيهة ، النزيهة م األمفكانت نع

  .مجيعاً لناحي يف ذلك خري مثال 

    : إيمانها العميق* 

وقد قال سلفنا  ، حتب ا وختشاه . باالعلم واملعرفة  صقله ااهنا وحبها  فطريكان إمي
إمنا املقصود  ، أي ليس العلم صوراأللفاظ . " اخلشية إمنا العلم ، ليس العلم بكثرة الرواية ": الصاحل 

إمنا خيشى ا من عباده  ﴿ : يقول سبحانه . من ااخلشية احلب وفذاك يورث  ، فهم املراد منه
 ولكن كونوا ربانيني ﴿: يقول ا تبارك وتعاىل  ، وقالباً قلباً ربانيةً ) ٢٨  آية -اطرف(  .  ﴾ العلماء

دائما الذي والعبد الرباني . قرآنيهبذا الوصف الملتزمة كانت متمثلة  . ) ٧٩ آية آل عمران ( .﴾
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وإن أمرتين أطعت ، ابتليتين صربت وإن ، رب إن أعطيتين شكرت يا ( :يقول  حاله مع ا ، 
ب إىل ساجديرة باالنت ، كانت ذلك حبق أشهد أهناو . ) إليكمفوض أمري  ، ختتاره يل امستسلم مل

فقد كانت حتمد ا  ، " ادوناحلم " والذين مساهم ا تعاىل ، والسالم أمة حممد عليه أفضل الصالة
 ، صرب عجيب لديها ، وقت وحنيشاكرة ألنعمه سبحانه يف كل  ، مطمئنة دائماً ، حال على كل

ومن أعطي  ، وقد ورد أنه من أعطي الصرب فقد أعطي نصف اإلميان ، راسخوإميان  ، ويقني كامل
ن يف البأساء والضراء وحني الصابريو ﴿ : يقول ا عز وجل يف هؤالء ، اليقني فقد أعطي اإلميان كله

 واتقوا ، صدقوا ا بإمياهنم ) ١٧٧ آية -البقرة( .  ﴾ وأولئك هم املتقون صدقواأولئك الذين  البأس
  .ا بعبادهتم وسلوكهم وأخالقهم

عسى أن تكرهوا شيئا وهو  ﴿ : وتردد قول ا تعاىل ،اًعليها خري كل أمر ميركانت ترى 
 .﴾ اً وجيعل ا فيه خرياً كثرياًعسى أن تكرهوا شيئ ﴿)   ٢١٦آية -  البقرة ( .﴾ خري لكم

ا من الرض مقام:  اإلمام الغزايل رمحه ايقول  . راضية عن رهبا يف مجيع أحواهلا) ١٩آية  -النساء(
ورضوان من  ﴿ : كما أخرب بذلك سبحانهاملقربني وهو يورث رضوان ا  مثار احملبة وهوأعلى مقامات

من رضي بقًَدرِ ا  "وقد ورد يف األثر ، )  ٧٢آية  -التوبة ( .﴾ ذلك هو الفوز العظيما أكرب 
ه   . " أعطاه وكافئه سبحانه على قَدرِ

كأهنا و ، وسنة قضاء احلاجة ، هرعت للصالة ها أمربزحاهبا أورمحها ا إن وكانت ر
ر وإن تعس ،ن وسجوده سجدة يف جلسة واحدة ةعشر األربع وقراءةتستمد منها السكينة والنور 

 ، واللطيفية واالستغفار ، عليه الصالة والسالمعليها أمر أكثرت من سورة يس والصالة على الرسول 
  .با إال وةق ل والحو كثار من المع التفويض الكامل  واإل
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با لوق،  املواقف حتى يف أحلك ةنإن أنت رأيتها رأيت مستا مليئا بالسكينة واهلدوء والطمأني
 .ووقاراً وهيبةً ، ومجاالً فيزيده بشراً ،يفيض على الوجه بشاشة وتبسماً ، والتسليم بالرضا ممتلئاً

 وراًوق إذا رأيتم املؤمن صموتاً ": وقد جاء يف األثر  . عمل قوهلا ، البيان واضحة ، اللسانفصيحة 
إليك من  سرى ونظرت إليها ، شدة أو ضيق حال وإن كنت يف ." فادنوا منه فإنه يلقن احلكمة

توجهك إن تكلمت  . حاهلا حال املربي املرشد . فتشعر بالراحة والطمأنينة وسكينة بردروحها 
فقد كانت رمحها ا ممن  . والذكر وإن صمتت فمع القرآن ، وتعطيك بكلمات معدودة وقوداً للصرب

 ، والتعلق به وحده ، إلخالصلتقوى والورع وااب لاللتزام وفقهمو ، باإلميان العميقأكرمهم جلّ وعال 
والدنيوية مع الدميومة على  ةالديني عليه وسلم يف شؤوهنا اليومية وااللتزام هبدي الرسول صلى ا

  .هي عني الكرامة كما قال سلفنا الصاحلعلى هنج ا وشرعه  واالستقامة، ذلك

  : الثبات والصبر في المحن* 

 ¤ راجعون إنا إليهالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا  و ¤ وبشر الصابرين ﴿: قال تعاىل 
 ،١٥٦ ،١٥٥ اتياآل-  البقرة ( .﴾ املهتدونعليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم  أولئك
١٥٧(.  

 هادموعتسكب  فكانت ، متنوعة وخمتلفة ومصائب عائلية كثرية اًحمنواجهت يف حياهتا 
بلقاء  ملؤمن إال راحة ال " : دائما أمسعها تقولكنت و ، لوجه من يأتيها وجهاً يشعر هبا إال ال ، بصمت
دائماً بأحاديث وحتدثنا  ." ا عليه وسلم (رسول ا عليه "  :)  صلى ا سئل النيب صلى ا

األنبياء ثم األمثل فاألمثل " : فقال عليه الصالة والسالم ، وسلم أي الناس أشد بالء أشد الناس بالء 
وإن كان يف دينه رقة يبتلى على قدر  ، ًزيد بالؤه فإن كان دينه صلبافيبتلى الرجل على قدر دينه  ،

 ، العلم واالبتالءو ديناراً ولكن مرياث النبوة درمهاً وال واألنبياء مل يورثوا .)  الرتمذيرواه (  ." دينه
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من درجة  اقرتب العبد ، فكلما زاد االبتالء ، نصيبه من االبتالء قلَّ نصيبه من مرياث النبوة فمن قلَِِّ
 حياً للسلف فكانت مثاالًهذا ما وعته متاماً من فقه احملن  .وإن عظم اجلزاء مع عظم البالء ، األنبياء

  .والثبات والشكر ،والصرب الصاحل يف السكينة

نات من الثمانيبداية يف وصول هذا النبأ  وكان – خايل ساملابنها الشاب  انفقد بلغهاعندما 
 حمتسبة فلذة كبدها عنده وتوضأت وصلت مسلمة أمرها  امت بسكينة تامةق  - القرن املاضي

 ، تعاملت معه هذا النبأ املفجع وكيفجدتي وقد روت يل إحدى تلميذاهتا املقربات كيف تلقت  .
فت اكتلذاك العام  أتى ذكر احلج سوى أنه ملا ،فلم تلحظ عليها شيئاًزارهتا يف تلك الفرتة حيث إهنا 
وأكملت يل  . باألمرعلمها فعرفت عند ذلك  ،"العام سأحج عن ابين سامل هذا" : قائلة أمامها

األخريات حتى أن  التلميذاتعلى صربها واحتساهبا أن التبس األمر من شدةاألخت الفاضلة أنه 
جزاها ا  -  فروت هلم ".!سامل رمحه ا هل علمت احلاجة أم حممود بنبأ" : إحداهن سألتها

أي نوع من  !جدتي  درك يا( : أن أقولإال وا ال أمتالك نفسي  .من أمرها الذي رأته -  خرياً
ك  . دت لنا  سرية أمساء واخلنساءاقد أعل . )؟النساء أنتسر س ارمحك ونور ضرحيك وقد

  .سبحانه رمحة واسعة

وأمد يف  ا والدتي حفظها - أهنا ابتليت مع ابنتها الصغرى أمساء ومن احملن اليت مرت هبا 
الذي أصابه مرض  . النجار لدكتور حممد سلمانا هو والدي رمحه ا الذي بزوجها – عمرها
العشرين من  وقبل أن تبلغ والدتي ة زواجه منمن بداي ، كما أسلفت ) التصلب اللوحيي ( عضال
  .بعالجه األطباء يف ذلك احلني ه الدواء وحارَفي مرض عز وهو،  عمرها

 صاحبه وكم يعيش ، يعرف خفايا مرضه ومستقبله ،طبيباً حاذقاًكان والدي رمحه ا ، 
وليس من دواء يضع  ، الحقا يعين الوفاة ما ، اجلسمحناء يف مجيع أتدرجيياً كامل وأنه يؤدي إىل شلل 
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اء اً هلذا الد دائمة التصبري كيف كانت ،أذكرها عندما كنت طفلة صغرية . يف حينه حد  لوالدي
على أن  قادر وهو سبحانه الذي وضعه ، هو الشايفبأن األمر متعلق با وحده ف ، األمل ومنحمهما

 . ايعلمها بالغة حكمة  وأن هذا األمر خري وفيه،  قدير اليعجزه شيء وهو على كل شيء ، يرفعه
كانت هلا  اأهنوأشهد  .خرياًأمي بوالدي دائماً وتوصي  ، وكانت دائمة الدعاء له بالشفاء والثبات

فأمسى والدي أخيت  ،هلاوتقديراً احرتاماً  ، لب والدي رمحه امكانة عظيمة وحمبة خالصة يف ق
زيادة عن أهنا حكمتها، علمها وإلمياهنا وعقلها ويف قلبه،  ولقبها حباً وسيادة هلا بامسها الوسطى

  .ومرشده الشيخ حممد احلامد بيبهزوجة شيخه وح

كانت قد  هنا قبل ذلك بسنواتإوحيث  ، م حبماة١٩٨٧رمحه ا عام والدي  اةوفبعد 
أمي وأنا وأخوتي  ،إليها ضمتناحال ومل يهدأ هلا بال حتى  دتييهنأ جليعد مل  ، انتقلت إىل السعودية

من يف هذه الكلمة  وأحسنت إلينا إحساناً عظيماً بكل ما ،عنا مسؤولةت نفسها أهنا دوجن ،مجيعاً
ا لنا أمد  خايل الشيخ أمنيصاحب الفضل واملعروف علينا  ناؤونكان القائم معها على شو . معنى

  .وبارك له يف ذريته ،يف عمره

 ، رمحها ا خاليت أم معاذ بابنتها الكربى عفراء هبا اجللل، مصا مر هبا أيضا ماومن بعض 
تلك الفرتة من األمراض  يف وكان ، م١٩٩١وذلك يف عام  ، حيث أصيبت مبرض سرطان الثدي

بدايةً  . ميعاجلخيفى خطورته ومدى آالمه على  والذي ال ، من كل ِّ مكروهالنادرة محانا ا وإياكم 
كانت  ومن ثم ....قوة إال با حول وال ال: رمحها ا بإميان وتسليمٍ  عندما بلغها  اخلرب قالت 
،  على مرضها وتسهر ، عنها زرها وختفف، تشد من أ خلاليت رمحها ا دائمة التصبري والتثبيت

ولكن القلب  ، وهي ترى ابنتها تتأمل، تبكي  بعيدة عن التسخط، دائمة الشكر  . وترقيها بالقرآن
  .والصرب اليقنيبقلبها مستسلم  مليئ ، و ، لساهنا يلهج بالدعاء والشكر بقضاء ا وقدره راضٍ
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 رمحها - فكانت جدتي ،م١٩٩٣عام  ، اختارها سبحانه إىل جوارهاليت ثم فجعت بابنتها 
ا - ف عنهم املصاب وتوصيهم بالصربفّوالدها، وختر زوجها وأمن يصب ،  وتستقبل العزاء بصرب

أن  - ونادراً ما حيصل يف هذا الزمن - ومما حصل . ان راسخ ويقني بقضاء ا وقدرهوثبات وإمي
ا مبحبة مبا أوقعه  ، املراد زوج ابنتها املتوفاة رمحها ا صطفىحممد م الفاضلالعامل  الشيخ صهرها
ا أراد أبناؤه حفظهم ا قلبه إلمياهنا وسلوكها هلا يف من  ، الفقيدة  تزويج أباهم بعد وفاة والدهتم، ملّ

وأبت  . يستأذهنا يف ذلك إال أن، أبى  الدكتورة أميمة عدي أم عامر حفظها ا السيدة الفاضلة
بإميان قوي وقلب  ، رمحها ا ذلك، فأذنت ب ن ترضى إال مبوافقة جدتيأم عامر أالكرمية السيدة 

عالقة بني الو . مل تقطعهم أو تنقطع عنهم ، هلمالزواج وكانت دائمة الزيارة ، وباركت هذا  كبري سخي
إنه ،  حرتامواال يغمرها الود والرب ، ملؤها احلب واإلحسان راقيةقة عالكانت  جدتي واخلالة أم عامر

وأشهد أهنا يف حمنها الشديدة ومع كل ما كانت حتمله  . ن القوي الراسخ الذي يصنع العجبمثرة اإلميا
طمئن بنفسها على طعامنا وشرابنا ، كانت ت ملصابة واملتضررة األوىلا وأسى حيث تكون من أملٍ
وكأهنا تريد أن حتمل  ، ثنيها حزهنا أن ترانا على أحسن حال، بعيدين عن احلزني ال ، ومنامنا

  .بالصرب واإلحسان ، ونفسٍ ثابتة اجلنان تفيض وتتحمل عنا كل شيء بقلب يغمره احلب واحلنان

مرارة  صربت علىف ،ق مشلهم يف البالدفقد تفر ، أخوايل حفظهم ا وأما عن بقية أوالدها
أمني القائم جبميع أمورها  الشيخعندها إال خايل  ومل يبق ، تها هجرة يف سبيل احتسببعدهم عنها وا

  .ً أبقاهم ا مجيعهم لنا سنداً وعزاً وذخرا . ووالدتي اليت كانت ظلّها الدائم وسندها القائم

ت مبواقف حرجة كثرية يف صحتها مر ومن بعض ما الدكتور يتكلم  وكنت أرى ، هبا أهنا مر
وكأن  ، اواحداً عن عاقبة أمره سؤاالًل أتس ال ، فأراها ساكنة هادئة ، عن خطورة ما متر به أمامها
خري  كل شيء " :وتقول لنا  ، تكون هي مطمئنة عليها وهلعٍ حنن يف خوفو ، يعين شخصها األمر ال

  . " با قوة إال حول وال الذي كتبه رب العاملني وال وال يكون إال
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   )٢٨ - الرعد آية( .﴾ أال بذكر ا تطمئن القلوبالذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر ا  ﴿.. . حقاً

  : وأورادهابرنامجها اليومي * 

أو  ، للقرآن ومساع ،وقراءة وأذكار ،  بني صالة وتسبيحبذكر امذ وعيتها أوقاهتا عامرة 
حترص على  ، تنتظر الصالة إىل الصالة . ورسولهحمبة   ، دائمة التالوة واألختام ، امج مفيدةبر

 خبشوع وطمأنينة وسكينة تؤديهاتقوم لمساع األذان وإجابته ومن ثم .  قال بعض الصحابة رضي ا
يف الصالة من الطمأنينة واهلدوء ومن وجود النعيم  ناس يوم القيامة على مثال هيئتهمحيشر ال " : عنهم

 .بعدها واألذكاراملأثورة ، الصلوات املكتوبة يف أول الوقت مع النوافلأداء حترص على  . "  ةهبا واللذّ
إىل نام الصباحي ت اوبعد ورده . يف ثلث الليل األخري للتهجد والدعاء ثم صالة الصبحبالقيام تبدأ 

ا ا رمحها وتنتظرن ، وقراءة القرآن ، صالة الضحىب تستهل يومهاثم  ، الثامنة صباحاًحوايل الساعة 
وبعد  . خالل ذلك  الدائمذكرمع التوجه لشؤون املنزل ثم ت . سوياًطاراإلف حتى نستيقظ لنتناول

برنامج ديين أو قراءة أحد  وتنشغل إما بسماع العصرثم تصلّي  ، الغداء تأخذ قيلولةصالة الظهرو
 التسبيحات ( وأوراد املساءين بصالة األوابني العشاء إحياء مابنيثم صالة املغرب و .الكتب الشرعية

  .) واتيم سورة احلشر مع تباركخوقراءة  سور يس والدخان والواقعة و ،

مجيع األحفاد املوجودين أن   ومنصغرية دون الثامنة كانت تطلب مين نتندما كعأتذكرها 
وكنت أسعد بذلك ،  مشاركتها ذلك علىتشجيعاً لنا  ، بصوت عالٍمن املصحف هذه السور قرأ ن

، ثم تقوم إىل صالة العشاء . أثره الطيب يف نفسي وإىل اآلن أجد ، جداً وانتظر بشوق هذا الوقت
 ، ذلك حتثنا على وكانت دائماً، وحترص على النوم مبكراً ، را تيسممناول طعام العشاء تتبعد ذلك و

صلى ا عنه  الشريفكما جاء يف احلديث  . الربكة ومينع قيام الليلألنه يذهب  وتنكر علينا السهر
رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث (  ." رك ألميت يف بكورهااللهم با"  :عليه وسلم أنه قال 
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 من كانت تكثروالليل  وفيما يتوفر من وقت بني هذه الفرتات خالل ساعات النهار .) حسن
  .يوم اجلمعة ، السيما رات متعددةم وقراءة القرآنوالتهليل والصالة على الرسول  فاراالستغ

رافقتها  وقد يف مجيع أحواهلا وسكناهتا، حال وترحاالً،، ن لساهنا دائماً رطباً بذكر اكا
 . لساهنا دائماً يلهج بالذكر ،اخلروج والدخول والركوب التغفل عن أذكاركثرياً يف سفرها وحضرها 

  .واسعةا رمحة  رمحها هكذا كان يومها وليلها

  :سلوكها وصفاتها * 

 به حمبة للعلم شغوفة . ودل على ا مقاهلا ،ممن هنض حاهلا - هاقدس ا سر -نت كا
 وأحواهلابأقواهلا وأفعاهلا صادقة  ، صرحية لطيفة . والعبادة تقضي جلَّ أوقاهتا بني الكتب الشرعية

دائماً ) ٧٢ آية -الفرقان(  . ﴾ باللغو مروا كرامايشهدون الزور وإذا مروا  والذين ال ﴿:  ال تعاىل، ق
ب إلينا حبحليمة رفيقة تُ . مجيعاً كساها هيبة وحمبة يف قلوب الناس مما ، يتطابق قوهلا مع فعلها
 وأن ال ،ونعطي من حرمنا ، عمن ظلمنا ونعفو ، نا عليه وهو أن نصل من قطعناحسن اخللق وحتثَّ

 إن هذه األمور شاقة على النفس وال " : صاحب إحياء علوم الدين يقول . نتعامل مع أحد باملثل
  ." املقربون والصديقون يصل إىل هذه الدرجة إال

 عند لقائه يف وجهها بل تبتسم ن أساء إليهمل تسيء ال ، وأشهد أهنا كانت مثاالً حياً يف ذلك
يقول ا سبحانه وتعاىل يف حسن   .ا مشغول عن اخللق حبب اخلالقفقلبها عامر ب ، وحتسن إليه ،

 .﴾ يدرؤن باحلسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون و صربوا مبامرتني أولئك يؤتون أجرهم  ﴿ :اخللق
  )٥٤آية  -  القصص(
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ةعنده يضيع  وا سبحانه ال ، كل إنسان له عمله " : وتقول لنا دائما مثقال ذر "  
) .  ٨ ،٧ اآليات الزلزلة (. ﴾ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ¤ مثقال ذرة خرياً يرهفمن يعمل  ﴿
ق يف لُوحسن اخلُ ، ا صربنا على طاعة يف ، أمرنا  كلهتنا يف وتشد من عزمي ، بالصرب دنا دائماًاتتعه

من وكأني هبا اآلن أمامي تقول مواسية لنا  . ذلك بالثواب العظيم يفوتذكرنا  ، الناس معالتعامل 
توصينا  ."يف رأس جبلالعزلة  ىبتغولو ا املرء من ضدلن خيلو " :  ا عن سنن احلياة حديث رسول

جيعل له خمرجاً ويرزقه من  ومن يتق ا ﴿ : وتردد ،" هنا رأس األمر  كلهإ " : بالتقوى دائماً وتقول
  ) ٣-٢سورة الطالق  آية ( .﴾ حيث ال حيتسب

عندما كنت أثين عليها و.واحدة مرة عن نفسها لم أذكر أهنا حدثتف ناًترى لنفسها شأ ال
من ،  أعانين ا ورمحين " :بصدق وإصرار قائلة  كانت ترد ذلك،  بشيء قليل مما أراه فيها

  " ؟...!أنا

لس إىل أن جت بيهايف بيت أتستحي  أهنا كانتولتها روي عن طف .كثرية احلياء واألدب 
 ،قط طعاماً مل تكره ،تقدر النعمة وحتفظها . حياء منها و أدباّبعد مناداهتا نفسها إال  الطعام من تلقاء
 شكورة . دينارلوال تقيم وزناً لدرهمٍ وال  ، كرمية اليد تبذل بسخاء وكرم وإيثار .أبداً ومل ترم طعاماً

: دائماً تردد  زاهدة يف الدنيا . تيسرمما يو ، ترضى بالقليلحتب البساطة و . رضيةفة النفس عفي
بعيدة كل البعد  . تغضب وترضى  ، ال تتهاون يف شيء من أمور الدين  "...نيراحل ...زوال"

وكم كانت بعيدة عن لغو وهلو   .خترج إال لضرورة ال،  ، وأسواقها وصخبها عن الدنيا وأحاديثها
أعمالكم سالم أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم  وإذا مسعوا اللغو ﴿:  ، يقول ا تعاىل االس
لو تكلم أحد أمامها عن  ، تكره الفضول ،وقورة) .  ٥٥آية  -القصص ( .﴾ نبتغي اجلاهلني عليكم ال

وحتسن الظن  ، هلا قلب سليم ." ذلكأبعدونا عن تدخلونا يف غيبة أحد  ال " : تقول أحوال الناس
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الشعراء  (. ﴾ أتى ا بقلب سليم إال من ¤ يوم ال ينفع مال وال بنون ﴿ : عمال بقوله تعاىل ، باجلميع
  .) ٨٩، ٨٨ اتياآل -

بت على أمرها ،تأخذ بالعزمية ألمرها - رمحها ا -وكانت  ع  فإذا قالت ال وغُل وشرِ
 ألن املالئكة ال أو تعليقها ال حتب الصورأذكر قصة عنها كيف أهنا  . توقفبالعمل ال يكتمل بل ي

، فمرة أراد أحدنا التصوير فقالت ال . لضرورةالتصوير إال  حتب لذا ال ،حتضر املكان الذي فيه صور
 حصلت قصص كثرية مشاهبة ملاقد و !.ا بالكامريا تتوقف والفيلم حيرتقفإذ، وبدأنا ، فكنا نرجوها

  .ذكرته

    : توجيهها التربوي لنا* 

طفوليت  حيث مل أعِ ، بسبب ظروف والدي الصحيةأشرفت على تربيتنا منذ نعومة أظفارنا 
وقد  ، وقد شرفنا ا بذلك حيث تربينا عندها ،لنا وكان يف ذلك خريعميم ،يف سوريا إال يف بيتها

مع أمي فلها علي وعلى أخوتي فضل الرتبية  فقد كانت لنا أماً ، ا تأثرياً بارزاًعلينا يف تنشئتناكان هل
الكثري  ، وحفظتنا واألمانة اإلميان والصدق، وزرعت فينا  نشأتنا على حب ا ورسولهأ. والتعليم

 ، ظه لناحتفّ وتفسر ما ، وكانت تكافئنا على ذلك ،ء وقد حبب هلا حتفيظ النش ، من القرآن
 : وكانت دائمة التذكري لنا منذ أن ينادي املؤذن قائلة . سرد علينا الكثريمن قصص األنبياءوت
ففي  ،" هل صلّى فالن؟ هل صليت؟"وكلّ ما مر أحد منا أمامها تسأل  "...الصالة ...الصالة"

يا أبا هريرة مر أهلك "  :احلديث الشريف يوصي رسول ا صلى عليه وسلم أبي هريرة قائال له 
للعلم  والرزق كلمة جامعة شاملة . ) ١٧٥ص ١إحياء علوم الدين ج( " بالصالة فإن ا يأتيك بالرزق

عنا النداء أن نرتك وأننا إذا مس ، وتوصينا أن نؤديها يف أول وقتها . إخل ....واملال والصحة والربكة
وقد ورد أنه من حافظ على  . وبربكة ذلك تتيسر مجيع األمور ، ونتجه إىل الصالة كل ما بيدنا
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حشر مع فرعون  هاومن ضيع ، وبرهاناً يوم القيامة طهورها ومواقيتها كانت له نوراً اخلمس بإكمال
  .- والعياذ با - وهامان

ومازال  ." فبفضلها يكون العمل ميسراً موفقاً مباركاً ، إن للطاعة بركة عظيمة ": وتقول لنا
يادنيا من خدمين فاخدميه ومن خدمك : ن ا قد خاطب الدنيا إ " :صوهتا يرن ّمبسمعي إىل اآلن 

  ." فاستخدميه

 م تسارع دائما للخريات وتقدم واجب ا وكنا نلمس بركة مسارعتها على كل شئ،مقد 
 ﴿ : يقول ا سبحانه،  والسنة قوالً ومنهجا وسلوكافهي املطبقة للقرآن من ذلك وال عجب  ، للطاعة

والشهداء والصاحلني  فأولئك مع الذين أنعم ا عليهم من النبيني والصديقيني الرسولومن يطع ا و
وكانت دائمة التذكري لنا بأنه ما من ساعة متر بابن آدم ال )  ٦٩ آية -النساء( .﴾ وحسن أولئك رفيقا

كثار وكانت دائماً توصينا اإل . يذكر فيها ا تبارك وتعاىل إال كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة
، حيث كانت دائمة القراءة هلذه السورة  أمورنا وسورة يس لتيسري ، من قراءة القرآن لشأننا كله

ال يكاد خيلو يوم  ، العظيمة اليت هي قلب القرآن الكريم كما أخربنا بذلك رسولنا صلى ا عليه وسلم
  .وخصوصاً بنية الفرج ملن قصدها بالدعاء أن يفرج ا عنه وعن مجيع املسلمني مراراًها ؤإال وتقر

  : لطفها وحنانها* 

مع  ، وحلم ةفيلطروح عاطفة و . يزينه حكمة وعقل راجح ، كبري وحنان وارف هلا قلب
عن حنان األب ورعايته بعد وفاة  - رمحها ا - وأخوتي  ينعوضت . ووعي وعلم راشدعقل 

 ، اعتنت بتنشئة أخواتي الصغار نوناحلاملربي وفكانت لنا نعم األب الصاحل  - ا رمحه –والدي 
، طيب ا  الكثري ن عاطفتها اجلياشة والكرم الكثريورعايتها، وأغدقت علينا موأولتهم حناهنا 

مريضة أو إن بت وكنت  -حتى بعد أن تزوجت  - أنسى دفء يدها احلانية ما حييت  ال. ثراها
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 . القرآن وتلهج يل الدعاء بالفرج، تقرأ  أصحو يف جوف الليل على يد حتنو على رأسي ، مهمومة
هلا وجه مسوح طلق يهش ويبش  . ، مستعينةً لكلِّ أمرٍ بالقرآن معنا مجيعاً تعطينا احلنانوهكذا هي 

كم  .مسحة أخالق كرمية رفيعةمع  ، لينة اجلانب ،لطيفة املعشر ، اجلميعفأحبها  ، للكبري والصغري
لذكراها رمحها ا وحفاوة مبحبة  تستقبلنا عندما كنت آتي إليهم مع أوالدي كيف كانت ، أحن

وعتاهبا  هلفتهاو وكم أشعر باحلنني هلا رمحها ا عندما أتذكر كيف كانت تبدي شوقها . شديدتني
اشتقنا لك أمل  ، ملاذا تأخرت علينا " : قائلة يل ،إذا مضت أيام قليلة ومل أرها ، الرقيق احملبب إيل

كيف امتلكت ولكن العجب  ،فال عجب من الفراغ الذي تركته يف نفوس الكبار  "...لنا يتشتاق
 قائلة هلا بابتسامة ونغمة ، تستقبل ابنيت الصغرية سارة ذات العامنيفقد كانت   .!أفئدة الصغار؟

وتداعب ولدي محزة حيث كان قريب عهد بدخول  . " رة يا سارة يا زينة كل احلارةسا ":  حمببة
هم وهنم وضيافتوهتتم بشؤ ،" ؟ معك يتأخذنهل ذهبت إىل املدرسة ملاذا مل ":  املدرسة قائلةً له

أعوامٍ والذي يعيش معها  ةاألربع يذ براء الصغريحلفيدها  لو قدرو . كل حنان وترحاببوتكرمهم 
 ثار الشجونأل ، أن يعرب عن مدى افتقاده هلا وحزنه عليها - خايل الشيخ أمني ابن –يف البيت 

أفعل ما يزعجها إذا  لن، شتقت هلا كثرياًا؟ ...متى ستعود جدتي" يسألفما زال  ، وأذرف العيون
على الرغم من مرور ما وذلك . ) شقاوة األطفال احملببة " ( أراهاتعود وفقط أريد أن  ، رجعت

وابين الصغري محزة الذي يأتي إيل  . حيلم بعودهتا ةوكأهنا مسافر ،هتايزيد على ثالثة أشهرمن وفا
 ضاحكة منامي مبتسمةرأيت اليوم جدتي أم حممود يف  " : ليقول يلفرحاً متألأل الوجه مرات ومرات 

 حبهم علىعلى شيء فإمنا يدل  دلّإن  ،وحزهنم عليهاهلا مجيعاً  هاأحفادو ارصغالافتقاد ف ".
وهكذا شأهنا بعطفها . وإكرام وعنايةولطف حب ما أولتهم من ومدى  ، وتعلقهم هبا ،هلاالشديد 
 ،نا مجيعاًول ألطفالاللهم حببها ولطفها ورمحتها ل . ضيوفها وصغارهممع مجيع  هنا وقلبها الكبريوحنا

  ...رمحهااللهم ا ...اللهم ارمحها ...لهم ارمحهاال.....محتكأنزل عليها شآبيب ر
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    :دورها اإلجتماعي * 

تعاد عن واالب آالم الغربة عنهمختفف  ، واتي يعرفنهالكانت األم لكل األسر املغرتبة يف اخلارج ال
حتى الفتيات املتزوجات حديثاً  ، موأهنا األم احملبة الرؤ ،اأمه تفقد عر كل منتشو ، األهل والوطن

القلب الكبري احلنون فقد كانت  ، قصدها كانت كذلك ولكل من ، كن يرين فيها األم الناصحة األمينة
 ، وتواسي آالمهم ، وتداوي جروحهم ، متسح دموعهم ، حتمل هم املهموم وتتأمل للمبتلى واحملزون

 ، كانت املرأة احلليمة احلكيمة ، ويف حالة النزاعات األسرية . وتبعث اإلشراق واألمل يف نفوسهم
مما أنقذ العديد من األسر من  ،ذات العقل الراجح يف ملِّ مشل األسرة جمدداً ، الرشيدة واملستمعة

أنه بالنظر إليها  اتالكثريتردد على ألسنة ات ذه الكلمكم مسعت ه . التفكك والضياع يف هذه الغربة
إذا حضرت  كان شغلها الدائم. كروب علق بالنفس من ويزول ما ، ترتاح القلوب ومساع حديثها

 ،أوتصبري مبتلى ، رقية شرعية قراءة على مريضٍ أو ، إصالح ذات بني يف قضايا اجتماعية االس
خري يف كثري من  ال ﴿ : يقول ا تعاىل،  والدرجات العلىالعظيم  والثواب ، بتذكريه حبب ا له

 يفعل ذلك ابتغاء مرضات ا فسوفومن  إصالح بني الناس معروف أو جنواهم إال من أمر بصدقة أو
أطفاال  -ا شفاء الكثري على يدها  وقد جعل)   ١١٤ آية -النساء (. ﴾ نؤتيه أجراًعظيماً

أو مباشرة على املريض  يةقرآنوذلك إما بقراءهتا آيات  - النوم جيافيهمحتى الرضع الذين  ،وكبارا
 - ن كانت جمهدة حتى وإ -ال تتأخر يف بذل كل ما بوسعها  .عليه للمحتاج إرسال ماء مقروء
  واستفاد منها، وقد مجع ا هلا القلوب فكل من رآها أحبها . والتخفيف عنهم ملساعدة من حوهلا

 د حديث السحوتو ، ثت أنصت اجلميع مبحبة ومهابةحتدفإن  ، يف النفوس القبولومنحها سبحانه 
أذكر قصة روهتا يل  . وتقبل نصيحتها وتشكر على ذلك ، نيبلطف ولسراً رأت منكرا تنصح وإن  .

وكانت إحدى  ،يف مناسبة عزاء جدتي رمحها ا كانت مرة أن - ظها ا ورعاهاحف -والدتي 
... فارقت األهل واألحباب ( : معناه مبا للميت ورثاءقصيدة حنيب  احلاضرات املعزيات تقرأ
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زهنا على حل ،بكي كل من حوهلابكي وتُوتَ)  يف دار القبور وغدوت... وتركت الدور والقصور
يا عيين ال  " : قائلة هلا بكل لطف وتودد فأقبلت جدتي يف اليوم التايل إىل األخت سراً  . امليت
رياض هو اآلن يتنعم يف  ، وقد هنينا عن النواح ، ألنه نواح منهي عنه شرعاً فهو ، هذا الكالمجيوز 

 ًخريا من داره وأهال خرياً وقد أبدله ا داراً ، تهوحش يشعر بالقرب وال وال ، اجلنة بأعماله الصاحلة
وكانت  .رهتالم بذلك وشكأهنا ال تعو ، اعتذرتفما كان من األخت الفاضلة إال أن  ." ًمن أهله

،  ةيف كربعن أحد أنه  أو مسعت ،ملن أوصاها ًمن دعائها وخصوصاً تنسى أحدا رمحها ا ال
حتى  . األرض بالفرج والعزة أقطار وتدعو جلميع املسلمني يف ،يف ثلث الليل األخري السيماو

 ذكوراً ، فرداً فرداً باالسم تذكر األشخاصدائماً  ،الذكر عندما هتب ثواب القرآن أو... األموات
 املسلمني يف أرجاء املعمورةأموات ميع جل أيضاًمن ثم هتدي الثواب و،  ملل كلل أو دون وعائلةً ، وإناثا

  ." ذكرنا من األموات من إن األجر والثواب بعدد " :وتقول لنا ،
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  الفصل الرابع

  

  

راتمرض الوفاة واملبش  
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: مرض الوفاة*   

 ، جهاد متواصل ومتجدد  .من نسمات الطفولة إىل عطاء الشباب ثم إىل روحانية الكهولة
ا ة سن،  فلكل أجل كتاب . ميوت حيٍّكل ولكن  ،بوسعها وهن عن بذل كل ما يثنيها ضعف والال 

وشاء ا هلذا اجلسد املتعب  ، وأشهد أهنا أحسنت أداءها ،ت رسالتهافقد أمتَّ ، تعاىل يف خلقه
ة وأن تضع رحاهلا يف احملطة األخري ،فقد آن هلذا الفارس أن يرتجل ، السفرأن يسرتيح من عناء 

  .تارها سبحانه وتعاىل إىل جوارهخم،  احلزن والبالءوتنتهي من دار 

  .)م٢٠١٠ كانون الثاني ٧ املوافق( هـ٤٣١١لعام  حمرم ٢١ يوم اخلميس بتاريخ
قامت من جملسها فتعثرت ووقعت على ذلك اليوم ظهر يف  هناحيث إ ، ة جداًالبداية بسيطكانت 

  احلمد " : وتقول هنا وقفت مع والدتي بيسر وهي مبتسمةإحتى  ، جنبها األيسر وقعة خفيفة
باالنتفاخ وبدأ – نزف داخلي - هي إال ساعات قليلة إال وازرق جنبها ماو . " على سرت ا ، 

الشيخ أمني ووالدتي  خايلهبا فهرع  ، من مجيع أحناء جسدها وأصبحت تشكو آالماً شديدة
فطمأننا األطباء أن  ، اإلسعافبسيارة جدةيف  حفظهما ا إىل مشفى جامعة امللك عبد العزيز

 ، إىل املنزل وعادت . يتحمل كتفوا مبسكنات خفيفة ألن قلبها الوا ، وجد كسورتــ الوضع سليم وال
قليال وتفتقت الكدمة املنتفخة ،  مربحة يف مجيع أحناء جسدها اًآالم امخالهلعانت  بقيت يومنيو

 بدأ اللون األزرق الداكن ينتشر يفو،  اوهلا املسبق حلبوب متييع الدمتننتيجة  ؛وأصبحت ترشح دماً
وبعد  ، اجلامعةمشفى قلها ثانية بسيارة اإلسعاف إىل ستدعى نمما ا الظهر والبطن وباقي أحناء اجلسم

 حمرم ٢٣ السبتيوم  ادخوهلكان ف .  عدة أيامفيه  قرر األطباء إدخاهلا لإلقامةالكشف الطيب عليها 
 وصور أشعة هلاحتاليل طبية إجراء ب وبدؤوا ، العاشرة ليال )م٢٠١٠ ثانيالكانون  ٩ املوافق( هـ١٤٣١
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بسبب معاناهتا وذلك ، من الكدمة جرحاً مفتوحاً رشح الأصبح  وخالل فرتة جلوسها يف املشفى .
لتئام اجلرح وإن كان صعب معه ايلذي كان عامال يف هتتك اجللد الذي ٍالقدمية من مرض السكر ا

الذي تتمتع به  مها املربحة مل تنسها حسن اخللقيف هذه احملنة أن آالوالدتي عنها ومما نقلته  .صغرياً
مجيعاً وتدعو هلن  - املسلمات مبا فيهن غري - عليهن والدعاء هلنتغمر املمرضات بالثناء كانت ف

أهنا تعاني من نقص حاد يف وأظهرت التحاليل فيما بعد  . ا ترك أطيب األثر لديهنمم بسعادة الدارين
فتحسنت صحتها،  ، فتم إعطاؤها عدة وحدات دم،  منخفضة جداً ، حيث كانت قوة دمها الدم

واستطاعت  . ماً جعلتها قليلة الطعام واملنامتدرجيياً بعد أن كانت تعاني آالختف  وبدأت آالم اجلسم
التدريج تستعيد نشاطها وحيويتها ب وبدأت ، ستقبال زوارها يف املستشفى حبفاوة وترحاببعد ذلك ا

شفى، ففرحنا لذلك فأذنوا هلا باخلروج من املبأن صحتها يف حتسن مستمر،  نمما جعل األطباء يتفاءلو
 . عصراً )م٢٠١٠كانون ثاني  ١٩ املوافق(هـ ١٤٣١ صفر ٤ يوم الثالثاء وكان ذلك . فرحاً عظيماً

عندما وذلك  ،عبد املعز أخوايل الكرام الشيخ أمني والشيخوكنت ممن شهد خروجها مع والدتي و
جدتي  يا رأيك  ما " : فقلت هلا ، إىل املنزل وكان كرسي العجالت ينتظرها لنقلها نزلت من السيارة

عنها  بيسر وسرعة مل أعهدهللعجب مشت  على الفور، ويا ، فوافقت املشي وحنن نساعدك لو جتربني
 احة والسرورالر يمافشكرت ا أهنا عادت أحسن من السابق، ودخلت املنزل وس ، منذ فرتة طويلة

خبري ، فنحن  غامنة ساملةعادت إلينا أهنا ، و نتهتأن األزمة قد امجيعاً بارتياح على وجهها، وشعرنا 
بالنا  جدتي ساحمك ا شغلت يا ":  أكثر من مرةل هلا ممازحة ووكنت أق . هي بيننا خبريمادامت 
إيل  تنظركانت ف، " خبري وزال السوء عنكاآلن وإن شاء ا أنت ،  بك وتأملنا ملا أملَّ ، عليك

ضور بنشاط مل وتشاركنا احلوعادت جتلس بيننا وتستقبل حمبيها،  .وسكينة بتسامة حنومبتسمة ا
بعدها  .وحنن بفرح واطمئنان ، ستمرت على هذه احلال ملدة عشرة أياموا،  زمن ذنعهده عليها من

عالمات اإلجهاد  ظهر عليهاتو شيئاً فشيئاوبدأت صحتها ترتاجع  ، بدأنا نشعر برتاجع شهيتها للطعام
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ليت حتولت إىل جرح إن الكدمة ا فعدنا هبا إىل الطبيب املشرف عليها، فإذا به يقول ،واألملواإلعياء 
امللك عبد العزيز  فى جامعةشستمإدخاهلا  ومتَّ . تنظيف سريع له عمليةوالبد من  اجقد ظهر هبا خر

 . قرب العصر )م٢٠١٠ شباط ٢٠ املوافق( هـ١٤٣٢ صفر ١٨ يوم الثالثاءجبدة مرة أخرى وذلك 
حة  مسبباًمن جديد وقد شكّل انتفاخاً  ، يزداد ألن الدم الفاسد متجمع يف اجلرح أملهاوبدأ  آالماً مرب

وذلك حني  ، وكأنه نزيف ، يسيل بغزارة كيف كان الدم املتجمع يف اجلرح نراها كنا ،أشد من سابقتها
حتليل دم هلا فكانت النتيجة أن  وقاموا بإجراء .عند تبديل وضعهاإسنادها إىل جهة اجلرح يف السرير 

اج كان البد من عملية سريعة للتخلص من هذا اخل . اجلرحتلوث  اك التهاباً تسلل إىل اجلسم بسببهن ر
 )م٢٠١٠ شباط ٣املوافق ( هـ٤٣١١ صفر ١٩ يوم األربعاء . اجلسم  الذي سبب آثاراً سلبية على

 اقبونيروكانوا .بالزما تست وحداقد نقلوا هلا وإلجراء العملية ا هنوزجيه كانوا هذا اليوموطيلة 
ها ولكن ، يف اجلسمااللتهاب  بسبب مرتفعةكانت حرارهتا ألن  ، اعةحرارهتا على مدار الس

نقلت إىل  . كمادات ثلج كثرية على أطرافها الطبيعي بعد وضعوعادت لوضعها تدرجيياً اخنفضت 
أن قوة دوا أخرى ألهنم وج ال وعادوا هبا مرةبرهة قصرية إهي إال  وما ، ليالاألربعاء  قسم العمليات

 .حالة اجلسم معه أيضاًبالتايل حالته تدهوراً و اجلرح تزدادلكن و ، ملالقلب ال تتحمل التخدير الكا
يوم  . عملية فورية لتنظيف اجلرح بدون ختدير على السريرجراء إاألطباء قرر التايل يوم الصباح ويف 

حتدثنا عن ذلك حفظها ا  والدتيدع وسأ )م ٢٠١٠ شباط ٤املوافق ( هـ١٤٣١ صفر ٢٠اخلميس 
كتبها عنده من يقبلها وينسأل ا أن  . فقد كانت أكثر من الزمها ، العمليةتصف لنا حلظات و

  .البارين

  :تقول والدتي بارك ا فيها

وأن وضعها  ،السرير على إجراء عملية فورية وقرر ،حضر الطبيب الساعة العاشرة صباحاً(
 ، الباب إىل فوقفت ، ب مين أن أخرج من الغرفةلوط . اشاء  الصحي سيستقر بعد ذلك إن
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إن مل يكن بك علي غضب  " : شديد أمسع صوهتا وهو يناجي ا بأملٍ كنت ، وبدؤوا بتنظيف اجلرح
إىل  فهرولت ،وفقدت وعيها ، ومن شدة أملها غاب صوهتا ، " أن عافيتك أوسع يل أبايل غري فال

أخرى مرة ثم غابت  ، فعادت لوعيها من جديد ، هانها بامسإذا باملمرضات يربنت عليها ويناديالغرفة ف
  ...ثم عادت

انتهى كالم .) عافاةمشاء ا يوم السبت خترج  إنقال يل الغرفة  الطبيب قبل أن يغادرو
الوالدة حفظها ا.  

ك ياعروة بن  سرية سيدنا وأنت على فراش املوت أبيت إال أن تذكريناحتى جدتي   در
حال  مل يعد يهدأ هلا ، الذي أصبح جرحاً غائراًواج على إثر تنظيف اخلر ؛ وبعد العملية . الزبري

ةبالس هامل يكن يأتيعطى هلا الذي كان ي حتى املهدئ ، وأصبح األمل يف ازدياد كما أهنم ال ، كينة املرجو 
هذا األمل فوجئت هبا تتأمل فذلك اليوم تيتها عصر أ . زيادة اجلرعة بسبب ضعف قلبها نيستطيعو
قرأهتا عندها بصوت  للقرآن وسورة يسها بعظيم حب لعلميو ، حلاهلا وتأملت كثرياحزنت و ، الشديد
 صوهتا مل موجات فتارة يعلون لألألكن شعرت و ، ها معي مهساًؤفأغمضت عينيها وبدأت تقر مرتفع
ثم  . لكفكنت أفرح لذ ، توقفت أو تردني إن أبطأتمع ذلك و ، اآليات وتارة ينخفضوهي تقرأ بأمل 

 واجد يا قرأت عندها أمساء ا احلسنى وكانت ترددها معي وعندما ترتفع موجة األمل كانت تردد يا
التسبيحات  بقراءةوعندما شرعت ، - أدري ملاذا هذين االمسني حتديداً ال -ماجد وتكررها 

وقد شهدهتا مع مدى آالمها ،  من جديد تنبهت لشدة األمللبثت أن  وما،  أخذت غفوة بسيطة
ياأرحم  ...ياأرحم الرامحني ارمحنا...يالطيف ...يالطيف" :ها  خالصاًؤدعا كان املتزايدة

نفس يف ضيق إال وتأتيها  إهلي ال تدع...إهلي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي...الرامحني ارمحنا
اليت  هنا خالل آالمها املربحةألشديد  وكم كنا نشعر بأملٍ . كانت ترددها وأدعية أخرى ..."بالفرج

 إال وتوخز - غفواهتاومع ندرة حتى وإن كانت يف غفوة  -ليل الميضي وقت ق كان ، كانت تعانيها
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وبسبب قلة طعامها  . دواء عن طريق الدمأو ملصل  ، ومأو إلعطاء حملول سري ،لتحليلإما  ،إبراً
من  الوريدليبحثوا عن  هاأخرجو ثمإبرة قد جفت فكم من مرة وخزوها  ا كأن أوردهتاوشراهب
يشاكها إال  شوكة ا عليه وسلم أن املؤمن ما من وعزاؤنا يف ذلك أنه ورد عن الرسول صلى .جديد

وكأهنا تطلب املساعدة كيف كانت متد يدها لنا  اليوملك ذأنسى  الو . جعلها ا له أجراّ وكفارة
صافَفتدع يدها يف يدنا  ،نعطيها يدنا فكنا ، عن التعبرياألمل وأعياها  وقد أجهدها متأنسو ، ةًًح 
  .لذلك وتسكن

 اشديدمازال اجلرح أمل و )م٢٠١٠ شباط ٥املوافق (هـ ١٤٣١ صفر ٢١ يوم اجلمعةأتى 
لرؤيتها والذي كانت على عجل حتى أن خايل الشيخ عبد الرمحن الذي أتى من البحرين  اومستمر

 غري مستقرةوقد الحظ األطباء أن وظائف الكلى والكبد  . من شدة أملها تتلهف لوصوله مل تشعر به
للسيطرة على  ضادات حيوية قويةمبحقنت ف،  قد تسلل إليهابه اخلراج الذي سبوكأن االلتهاب  ،

فكنا ننتظر بني حلظة  .ولكن بانتظار غرفة فارغة ، أهنا حتتاج للنقل إىل العناية املركزةوا قررالوضع و
هلا غرفة بسرعة غ أن تفرعليه سبحانه ونلح  وندعو ونبتهل إىل ا ، نبكي ألملها ،وأخرى أن يتم نقلها
موصولة  غطوشاشة ملراقبة القلب والض اخاص اطبي اوضعوا جبوارها جهازو . يف العناية املركزة

  .هم بآخر التطوراتبشاشة أخرى عندهم تنبئ

  : ليلة الوفاة* 

فاطمة يسرى  الدتي أنا وأخيتنا على و، أصرر وبعد أن غادرها زوارها معةيف مساء يوم اجل
قليال ألهنا كانت ال تنام إال القليل  إىل املنزل لتسرتيحهي ، وأن تذهب  عنها دورنا باملناوبة خذأن نأ

 هبت أمين ذما إ . أن تعود بعد ساعات قليلة على، فوافقت بصعوبة أن تذهب  وهي جبوارها
وقد  ،شديد  والضغط يف هبوط ، منتظمة بدأت نبضات القلب تصبح غريإال و مساء وبعد العاشرة
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 ، عن مجيعهم إىل غرفتها على عجليهر ألطباء واملمرضاتوإذا با، أظهر ذلك اجلهاز الذي جبوارها
  .ودخلت جدتي إثر ذلك يف نوم عميق

وأخيت  وطلبوا مين ، ووضعوا هلا جهاز األوكسجني،  جلبة وضوضاءإىل ل القسم وحتو
وكنا  ، وفعال جاؤوا هلا بذلك ،إىل غرفتها بأجهزة العناية املركزة نهنم سيأتوإ ، وقالوا ة الغرفةمغادر

 .ن يشفيها وينجيها وال يفجعنا هباا أندعو و ، ا وختنقنا العرباتنضع أيدينا على قلوبنا خوفاً عليه
، ناتفاشتدت لوع ، والكلىلكبد اوظائف  ا بتوقفأخربون ، بصعوبة هم عن التطوراتوعندما سألت

 ،عليهاوكمداً  وحسرة ، وحزناً ةًشفق وشعرنا أن قلوبنا ستتفطر ،وتضاعف حزننا، واهنالت دموعنا
هل هناك أحد يف مثل ، فعندما سألت الطبيب وكنت كالغريق الذي يتعلق بقشة . ولكنها إرادة ا 

فكان كالمه بصيص  . نعم فالشيء مستحيل على ابحالتها وعاد إىل الوضع الطبيعي؟ أجابين 
حة وعافية وكأن الطبيب قد ملس بص الً يف شفائها وعودهتا ثانيةأملٍ أعطاني نوراً أضاء قليب تفاؤ

ما اقرت .  هبافجعينأن يلوعة قليب فلم يشأ  حباً هلا وخوفاً  ، ب شبح املوت من ذهين أبعدهوكنت كلّ
شاء ا يتحسن  إنكما حتسن وضعها يف املرة األوىل وخرجت بالسالمة  وأقول لنفسي على فراقها،

ومل نشأ أن نتصل  . ونسأل ا هلا السالمة والشفاءلح أنا وأخيت بالدعاء، ون . مرة أخرىوضعها 
وبتنا عندها يف ذكرٍ  . يستقر وضعها الصحيأن و،  ن حال جدتيأمال يف حتس بأمي ونشغل باهلا

 ي رأيتألن ، الفجر وقع يف قليب أنه النزاع بعد ولكن ، سورة يس مرات عديدةقراءة ، و ودعاء قرآنٍو
ثر رؤيا رأيتها بعد أن وعلى أ ، صدمة كهربائية فعاد من جديد فأعطوها ، القلب قد توقف كيف أن

ا وكان من حكمة  ، حزينةبقلبٍ منكسر ونفسٍ أن يلطف هبا سألنا ا ف .بسيطة أخذت غفوة
ندعو حبرقة  أهنم مل جيدوا غرفةً فارغة يف قسم العناية املركزة فكم كنا مجيعاً ،وعنايته البالغة بنا تعاىل

كل   : "لنا  فكما كانت دائماً تقول .مراً آخرتبارك وتعاىل أ أن يسرعوا بنقلها إىل هناك ولكن 
فقد بقيت حتت أنظارنا حتى آخر  ، جل قد دنااً  لنا فما دام األعميم اًفكان هذا خري ،" شيء خري
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لفجر أتت أمي وبعد صالة ا .أهنا كانت تشعر وتستأنس بناظة وحنن ويف ذكرٍ ودعاء وشعورنا حل
من نتزاعاً انتزعنا ا وقد ،ولوعة وأسى ، بدموع حرى ، تبيالإىل وأخيت  ، وعدنا أنا ونةوأخيت ميم

 والذكر من الصالة انكثرتو ، عندها القرآن تقرآنوأخيت جبوارها  وبقيت أمي ، ألطفالنا تلبيةًعندها 
صباح  ٩:١٠الساعة يف وكان ذلك  . عزوجل ىل بارئهاإالطاهرة روحها  أن فاضت إىل ،والدعاء هلا
وم السبت كما أخرب فقد خرجت ي . )م٢٠١٠ شباط ٦املوافق ( هـ١٤٣١ صفر ٢٢ يوم السبت

، روحاً شفافة تطري خبفة فرحةً  عة اآلخرةس ولكن خرجت من سجن الدنيا إىل ،! الطبيب سابقاً
عد حنسبه أن م بوجرحاً غائراً مل يلتئ ، هنكه األملها جسداً أوراء وقد خلفت ، مسرورة بلقاء رهبا

 والعطاء والثبات ،بعد أن سطرت لنا حياة حافلة بالصرب واجلهاد واملصابرة يشهد هلا عند بارئها
واحلمد ا على  . راجني ا أهنا غادرت دار اهلموم واألحزان إىل دار الفرح والرضوان . واملثابرة
  ارجعي إىل ربك راضية مرضية أيتها النفس املطمئنة يا{ : فيهم اللهم اجعلها ممن قلت .كل حال

  .) ٣٠، ٢٩، ٢٨ ،٢٧ات ياآل -الفجر ( .}نيتجفادخلي يف عبادي وادخلي 

  : تاومضات وإضاء* 

فاهتا رمحها إال بعد ومل أدركها  ولكين  مراحلها األخريةعلى جدتي يف حظتهااليت ال مورمن األ
  : أحببت تدوينهاو ا رمحة واسعة

يذهب من بايل  املوت ال " : وقالت فجأة شفى التفتت إيلستأهنا يف دخوهلا األول للم -
  .قد كوشفت بدنو األجل - حها الطاهرةرحم ا رو - كأهنا  ".أبداً

من فجأة  فانتبهت رمحها اشفى ستكنت جبوارها يف امل ، يف أيامها األخريةومرة أخرى  -
مجيع  الوفاة هلا يف مرضوسبحان ا قدر ا أن مجع ا  . )حممود( : وهي تقولغفوة صغرية 
الشيخ عبد  وخايل ، ورآهاأتى من األردن عز الشيخ عبدامل ، أخوايل األفاضل الكرام ، نيأبنائها املتبق
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خايل الشيخ حممود،  إال ،وخايل الشيخ أمني وأمي معها دائما ، الرمحن أتى من البحرين ورآها أيضا
ت أنه الوحيد موكأهنا عل . واز سفره وحيتاج إىل شهر للتجديدجميئه ألنه فوجئ بانتهاء جتعذر  فقد

  .فذكرت امسه ه حني وفاهتاارت الذي لن

 عديدة هنا كانت تردد مراتأ  تقريباً الحظناهامنيويوم اخلميس قبل وفاهتا بأقل من يو -
  .هنا تقطف شيئاًكأحترك يدها ورأيتها  . ندري على من تقرأ السالم ال ) وعليها السالم عليك(

فكنا مند يدنا  ،يف ذلك اليوم وهي يف شدة أملها كانت متد يدها لنا ر يف أهناولكن أكثر ما أثّ
 ومازال أثر يدها ،بقي يدها يف يدنا مصافحة لناوتسكن وتُ ، وهتدأ لذلك ناإليها فكانت متسك أيدي

  . رمحة واسعة وطيب ا ثراهارمحها ا . مودعيف قليب ويف يدي فكأهنا وا تصافحنا مصافحة 
    

  :مبشرات* 

 ، ورضوانه شاء ا يف رمحة ا تعاىل وأهنا إن ، مما حنسبه أنه من عاجل بشرى ا لنا
 قدس ا سرها - الطاهر ن القدر ساقها عند تغسيل جثماهنا، أ وأنه سبحانه قبلها وقبل هجرهتا

وكان يل شرف املشاركة يف  ، املهاجرين ، يف مغسلة األوىل يف مكة املكرمةإىل قبلة املسلمني  -
كل من رآها بعد د شهد وق . املالئكة تساعدنا يف ذلك ، وكأن وسهولةالتغسيل وقد متّ بسرعة 

صلّي عليها فجرأً باحلرم املكي وتال اإلمام يف صالة الفجر  وقد . وجهها متألبنور ووضاءة وفاهتا 
 ، سري يف جسدهوكل من مسع وحضر ممن يعرفها  شعر بروحانية وقشعريرة ت . سورة يسآيات من 

ج ها بنية الفرؤوتقر ، ، فقد كانت وردها ، وتوصي هبا وتذكر كم كانت حتب هذه السورة العظيمة
  .لنا ، وحنسب ذلك كرامة هلا وأنساً قراءهتا فأهلم ا اإلمام. لكل الناس
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حنسب  . سجيت باللون األخضروكانت معها جمموعة من اجلنازات وقد ميزت عنهم بأهنا 
  .ذلك بشارة لنا من ا أهنا شهيدة

كانت  وهذا ما ،وكان مثواها األخري قرب أمها السيدة خدجية رضي ا عنها وأرضاها
 ، فقد سكنت يف بداية جميئها للسعودية يف مكة املكرمة . ا رمحة واسعةتتمناه يف حياهتا رمحها 

 السيدة خدجية ناوعلى رأسهم أم ، الصحابة اليت تضم قبور ) املعالة (مقربة  ت دائما تذكر لناوكان
ومجيع صفحات  ،قد كانت رضي ا عنها قدوهتا يف صفاهتا وخصائصهاف .ا عنها رضي
  ."أم املؤمنني ودفن بقربملن صلي عليه باحلرم  هنيئا ": انت تقولم ككو ،حياهتا

حتى وفاهتا  بعض العالمات والرؤى الصاحلة قبلببه علينا م ا أنع ومن البشارات أيضا ما 
كنا أنا وأخيت  في ليلتها األخرية، ف على قلوبنا أحببت ذكرهاوختفف من وقع املصاب اجللل  تواسينا

 العميقيف النوم جدتي بعد أن دخلت  ، و جبوارها كما أسلفت فاطمة يسرى ممن شرفنا ا أن نكون
يف ذلك وكنت ال أعلم  -بعد ، وقد مر معي فيما  ايف عينهانتباهي  لفتترأيت قطرة دمع كبرية  ،

 ارقبوا امليت عند ثالث ( : األثريف ، فقد ورد  عاجل بشرى املؤمنأن هذا  - الوقت عن هذا شيئاً
ورأت أخيت  .) رمحة ا قد نزلت به، ويبست شفتاه فهي  ، ودمعت عيناه إذا رشح جبينه

  . ابتسامة تعلو وجهها وهي يف غيبوبتها كابتسامة الطفل الرضيع النائم

 فنزلت ، قراءة القرآن وسورة يس مرات عديدة حوهلامن من الذكر والدعاء و وكنا نكثر 
 مرحباً بلقاء ا وتقول يا فرأيتها تضحك ،صباحاً  ٤:٣٠ خذتين غفوة يف الساعةكينة، وأعلينا الس

ة هلا مهيئ،  ، وأخربهتا بالذي رأيت أتت والدتي أنه النزع، وعندما وقع يف قليبٍ، فانتبهت من نومي و
ت تقرأ وردها من الفاحتة كانقالت يل أهنا قبل قليل وبعد صالة الفجر يف املنزل عندما  ، وقع املصاب

ا ليت قومي يعلمون مب قال يا قيل ادخلِ اجلنة ﴿ : ، وإذا بلساهنا يتلو إغفاءة بسيطة أخذهتا الشريفة
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سويعات قليلة من هذه عد وب)  ٢٧، ٢٦ اتياآل -يس (  .﴾ غفر يل ربي وجعلين من املكرمني ¤
  .رأيناملا  فأنسنا ،ة إىل بارئها، فاضت روحها الكرميالرؤى

 ،نيكثري اوأناس رأت يف بيتنا عزاء نه قبل مرض جدتي رمحها اوقد ذكرت يل ابنيت آمنة أ
،  تدعووهي تقرأ القرآن و ،مثلها يرتدونمالبس بيضاء وأهل البيت وجدتي يف املنتصف ترتدي 

ؤمعليه وسلم ( كان الرسول وقدنون على دعائها واحلاضرون مجيعهم ي حاضراً بيننا  ) صلى ا
  .ذلك مرض جدتي ووفاهتا رمحها ا بعد ، فكان دتييدعو مع دعاء ج

  : ربهاالتي رؤيت بعد انتقالها إلى جوار الرؤى * 

وجبوارها  هنا متشيرأهتا أخيت الصغرى ميمونة أ - سرهاقدس ا  -بأيام  ة جدتيبعد وفا
وعباد الرمحن ﴿:  وهي تتلو فهرولت إليها أخيت،  أنه عملها الصاحللنا فُسر ف ، شاب وسيم مجيل

  . " فقط مت أمام الناسأنا  ، متأنا معكم مل أ ":  ا جدتيفقالت هل، ﴾...الذين ميشون

وكانت قد باتت  - ت يف نومهافجعت هبا أيضاً رأ وإحدى األخوات احملبات الصادقات واليت
،  أهنا موجودة يف العزاء جبانب والدتي هبا تفاجأهبا، وإذا أتت إلينا تعزي  أهنا - حزينة على فقدها

 أمت ولكين أنا مل ":  ، فقالت هلا جدتي رمحها ا" توفيت مسعت أنك قد ": فقالت هلا باستغراب
الرائية كانت دهشة األخت ، و" ، وأعطتها رقمها الرقم كقة وقلم ألعطيور ، هل معك غريت رقمي

جداً مجيلة  وكانتأبيات شعرية رمحها ا متليه عليها  يت كانت جدتيالالرقم ، إذ أن  عظيمة يف املنام
 ، وعندما سألنا خايل سأتصل هبا يف املنام أن هذا الرقم غريب كيففكانت حتدث نفسها  ، ورائعة

ميلة األبيات الشعرية اجل": قال - عليه هبذا العلم وقد من ا -الشيخ أمني يف تفسري هذه الرؤيا 
أخرى كثرية ال جمال لذكرها تبشرنا حسن  ورؤى ."  يف اجلنة والرائع شعورها اجلميلالرائعة هو 

  .حاهلا عند رهبا
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وفاهتا حتى يوم األول من  يومالأنه قد يسر ا هلا من  يضاومما حنسبه أنه من املبشرات أ
أهديت إىل  ، البلدانجدة فحسب بل من شتى منطقة العشرات من أختام القرآن ليس من  ، األربعني
 .ها وأحفادها وتلميذاهتا الباراتئمن أبنا كثرية اتوعمر ، رمحها ا رمحة واسعةالطاهرة  روحها

نزكي  وال ، الصاحلة إكرام ا هلذه املرأة على - إن شاء ا  - دلُّفإنه يعلى شيء  وهذا إن دلَّ
  .على ا أحد

اللهم اجعلها يف عليني وامجعها مع زوجها العامل  .خرياًجرب كسرنا يف مصابنا وعوضنا اللهم ا
هم ، نُنفذ عهدهم ونتبع هنج أحبهم خري خلف خلري سلفواجعلنا ومن  ، الرباني الشيخ حممد احلامد

رمحتك  يف مستقرالفردوس األعلى وامجعنا معهم ب ، نكون يف حياهتم مماهتم كما أحبونا أن ونكون بعد
بفضلك وكرمك وجودك  ، والصاحلني ءقني والشهدايمع النبيني والصدنعمت عليهم مع الذين أ

  .حسانك يا أرحم الرامحنيوإ
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
٧٨ 

 

  

  

  

  الفصل اخلامس

  

  رثاء حفيداا وتلميذاا
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  رثاء حفيداتها لها

 ، وجفت أقالمهم ،سالت دموعهم همبعض ، كبريهم وصغريهم ، هاوكل أهل بيتها افتقد
 اآلخر أحب أن يعرب عن مدى حزنه همضعوب . الكتابة فلم يستطيعوا ، العباراتوافتهم الكلمات جتو
  :هبذه الكلمات الصادقات اليت تشع حبا وعاطفة ولوعة قلبه  ،
 " واحلمد ا بسم اوالصالة والسالم على رسول ا..  

نا ، أنا وأخوتي مع أمي كنا يف قلبها وعينيها ملء السمع والبصر     من عزميتنا  وتقوي ، حتمل مه
، وكأن اهلم  فعند أي ملمة تلم بنا هنرع إليها مما يبعث فينا الطمأنينة واألمل .لية جتاهناووتشعر باملسؤ

  .إهنا الظهر امللتجأ والسند الراسخ الذي عوضين عن يتم األب . اندثر قد
كانت يل املربي و .إىل آخر نفسٍ فاض إىل بارئها ، من أول يوم وعيتها به لقد كانت يل املعلم  

ها زوجة احني أر.مراحل حياهتا ، يف مجيع ويف كل شدة وفرحة ، واملرشد يف كل حركة وسكنة
، واضحة الشخصية صادقة السلوك  مصلحة ، ومرشدة ، وامرأة صاحلة ماَ جلودة، وأ جماهدة

 ، فصيحة واضحة د ما تقولإن تكلمت تقص،  وباطنها كظاهرها، ا ظاهرها كباطنه ، واالستقامة
فكيف بك إذا التقت عيناك  . وينساب إىل شغاف القلوب ، املسامع ويفتح العقول يريحبصوت  ،

راضية عن رهبا بكل ما  . لصدق قلبها ومسو نفسها ، مرآة  اللتني تشع منهما الطيبةعينيها الصرحيتني
  .قسم وقدر، وهي شاكرة ممتنة

هبا األمل  أني كنت أراها حني يشتد فىشستثر يف نفسي الفرتة األخرية يف املأكان أكثر ما   
اء لوازم  املمرضات واألطباء، ال أمسع منها  طبية من القائمني على شؤوهنا منالعالجات الفحص والجر

كان هذا درساً عملياً يل كيف يرقى املؤمن  . وشكرهم ، ومن ثم الدعاء هلم سوى استغاثات با
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يت عليه حتى يف حال الضعف والال  بنفسه وجياهد سامياً يف ضبطها، فرتوض النفس على ما رب
  .وعي

 ال يثنيها إعياؤها على الرد عليولكم كنت أستأنس هبا فرحاً حني أدعو هلا بالعافية والنهوض 
ر ا حتى وهي على فراش املوت كنت أمسع آهاهتا وهناهتا ممزوجة بذك . دعاء ولك مثل ذلكالب

املتزايدة ال ينسيها ذلك أن  شدة آالمهامع ف ،يمصطفى عليه أفضل الصالة والتسلاحلبيب امل وأدعية
والغريب أهنا حني االحتضار  . ) الظاملنيال إله إال أنت سبحانك إني كنت من  ،ال إله إال ا ( :تقول

وحني  .من أهنار الدنيا كلها ، وكأهنا قد رويت بشدة عليها املاء بإحلاح ولكنها ترفض كنت أعرض
وقد علمت أنه النزع لربودة  - وعيها ب وغابت عنا يف الساعات األخرية،  سرى السكون أعضاءها

إنه أمر ال يستشعر به إال من  .قليب ذلك النور واإلجالل الذي حييط هبا رسأَ -تزحف يف قدميها 
و عادت كما لاليت ، وبشرهتا  من وجههاينبثق  نينة ، نور وطمأ  جسدها، سكينة وهيبة يف أبصره

  .ردياًو ها خيوطاًق وجنتاتتفت ، كانت شابة
وكان آيات من سورة  ، ومما أحسبه أنساَ يل أني حينما شرعت أقرأ حزبي من القرآن جبانبها         

قتل ت أو وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ما ﴿ : آل عمران مررت باآلية الكرمية
تلك اآلية اليت طاملا حدثتين أن كل مصاب يهون   ) ١٤٤ آية -آل عمران (.﴾ انقلبتم على أعقابكم

بعد رسول ا.  
وعلى أي  املسلمني مجيعاً من دعائك ، ال تنسِ جدتي العطاء حتى آخر نفسرأيت فيك يا          
، وشتان بني تقدير العبد  قدرهأنه من  عرف قدر ا عرف ا تعلمت منك يا جدتي  . حال كنت
وتقدير ا".  

  حفيدتك
  اراطمة يسرى حممد سلمان النجف
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 بسم ا الرمحن الرحيم
  :وبعد ،احلمد رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

  ...سطورالسعه تاحلديث عن جدتي ال 
وفاضت علي  ،بعطفهاوغمرتين  ،ربتين يف حجرها ، الرابعة من عمريجئتها وأنا يف 

منها  هنلت ، كانت املدرسة األوىل يل.رمحهما ا مل أشعر بفقدان األب إال بعد فقداهنا ،حبناهنا
 ، ورباطة اجلأش عند امللمات ، والعفو واإلحسان والرأفة ، ث علمتين الصرب واإلميانحي، الكثري

  .واحلرص عليه وجدية العلم
 نبوية عنها أحاديث وقصص توحفظ ، جزء من القرآنحفظتين عتنت بي وبذلت جهداً وا

حتى أخر  ، أتعلم منها منذ نعومة أظفاري اليت وما زالت مدرسيت .كانت مثاالً يل وقدوتي احلسنة ،
  .رمحها ا وأجزل هلا العطاء .طويل ممتد هاواحلديث عن ،يوم يف حياهتا

  
  حفيدهتا

ميمونة حممد سلمان النجار
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  الرحيم بسم ا الرمحن

صعدت  . يف ذاكرتي طوال حياتي راسخاً الذي سيبقىو ،يف قليبلن أنسى وقع ذلك اليوم 
 حزنه كان ، وجهه احلزينة حاول إخفاء مالمح الذيبصحبة والدي من املدرسة إىل السيارة عائدة 

ة  إال مل أشعر..  الصدمة كبريةو..  عميقاً أشعر بغصة  كنت . تسيل على وجنيتودموعي احلار
 . ورحلت تلك االبتسامة العذبة ، رحل القلب الصادق احلنون . فقد كانت حمنة شديدة يل ،ختنقين
  .من حياتي - رمحها ا -لقد غابت جدتي  ...نعم

 علي كعندما تضعني يدي "ياجدتي" لقد كنت أشعر، حنونة كانت ترقيين دائماً فقدت يداً
شعر بدقات قلبك الصادق املخلص املليء كنت أ.يدتسري يف جس، والعافية  باالنشراح يف صدري

  .هرةلطاأنفاسك اطيب  دتفق .طف واحلب واحلنانبالع
وعلى رأس ،  يوم الدين  أن تكون يف ميزان حسناتكاأدعو  محيدة خصاالً يف غرستلقد 

ربي كثريا آية ولكن ما أثّ،  القرآن سورمن  اًضبع – من عمري وأنا يف الرابعة - حفظي ،ماغرسته
وتشجيعك ك اجلميل أسلوبصربك وإياها ب ينيحفظتلقد  ، صعوبة يف حفظها كنت أجد الكرسي اليت

اليت  نشودةتنشدين يل تلك األ وقليب وأنتأذني احلنون يرن يف زال صوتك العذب يال  . الرائع يل
  : ها منكعشقت

  )اكباملصطفى هن رب السما    اكرــــبش نة يا آمنةيا آم(
ا  رمحك واملسلية بأسلوب مشوق بديعالرائعة أمجل القصص  لنا نتروي كنت

  ...بذكر ا كآالم نيتقاوم تنك...ياجدتي
  ...جدتي

 الليل ذاكرة  آناء ، عابدةعاملة فقد كنت ،  بك فخراأبكي على فراقك وأرفع رأسي  
  .ذكرهعن لسانك  مافرت يوماً، وأطراف النهار
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 .اليت تركته فينا ثر الطيباألبقي ورياتك الرائعة لقد مضت ذك ، هذا الفراق كم هو صعب
و  ،تك وصوتك باقيان يف وجدانناصور ولكن سدكجبنا تفارق . كنت مشعة تضيء لنا الطريق

  .ية بينناروحك باق
  ...جدتي

الذي  صاحلال ولدال بأن أكونداعية   ،توفيك حقك لكلمات البسيطه اليت لنأكتب هذه ا        
ياحبيبيت. يدعو لك فلريمحك ا...  
 كرمنييا أكرم األ واآلن هي ضيفتك فأكرمها ،اللهم أنت تعلم أهنا لو كانت ضيفييت ألكرمتها        

  .وإنا  وإن إليه راجعون...
  

  حفيدتك
  آمنة عبد احلميد عدي
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  بسم ا الرمحن الرحيم

ة ألختيلومل أكن أعرف من أين سأبدأ،  ال نفسي يف إطار هذه احلقيقة املر  ،من  ولكن ال مفر
لكين تأثّرت  . وال اعرتاض على حكم ا،  ، فهذه سنة ا يف خلقه فلكل أجل كتاب . القدر
اليت متنحين ق لتقبيل يديك الدافئتني اوكم اشت . كم كنت متلئني حياتي . تك ياجدتي الغاليةفاوكثرياً ب

مل تكوني أماً حنونة وجدة  . ء الذي يغمره اإلميانافىالد كم أكرمتنا يف بيتك . السعادة والطمأنينة
مه ءبل كنت عاملة صاحلة تربي النش ، رائعة فحسب   .وتعلّ

لقد كنت تدخلني  . كم كنا جنتمع حولك بلهفة وشوق لسماع أحاديثك وحكاياك املرحة
، لتسعدي األيدي  حلوى ونقود مباركة تكرمينا به من األطفال مجيعاً مبا السرور على قلوبنا وقلوب
ال  غرك الطاهر الذيثوالبسمة مل تكن تفارق  ، صمتك التسبيح والتهليل كان . الصغرية والقلوب الربئية
  .يعرف الغيبة أو النميمة

ع من يف قلوب مجيبل  وستبقني نرباساً حياً يف قلب حفيدتك،  ...لن أنساك ياجدتي
 .الشخصية العظيمة  عرفك وعرفوا هذه

  حفيدتك
  أمساء عبد احلميد عدي
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  تلميذاهتا يرثينها 

دائمة  واملرشدة البارة ، نعم األم الفاضلة - آنس ا روحها الطاهرة - كانت لتلميذاهتا 
، تكرب  اإلجابةأوقات  متحريةً ، هتاتنسى أحداً منهن مع دعائها ألبنائها وبنا التفقد والدعاء هلن ال
وتفرح لفرحهن اً حبب وإخالصاً، وق لكرهبنوكم تأملوا ملصاهبم هبا وعز  الصبإخ د بادلوها حب ،
 ، ترك القلم هلنفأ،  أحبنب أن يعربن عنه ، نوقد تركت أثراً طيباً يف نفوسه .على اجلميع فراقها

أن ألسنة اخللق شهادة  "ففي األثر  . وما خيتلج يف فؤادهن ، من عرباهتم وعباراهتم بعضاً يسجلن
بالدنيا  غري عابئنيسري على طريقها وأن ن ، ن موصولني هبانسأل ا لنا مجيعاً أن نكو ." احلق

  : وكدراهتا
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  ) أم العلماء (         

 ؛ وسلم سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على ، ا رب العاملني احلمد
  ...وبعد

)   ٢٣ األحزاب آية (. ﴾ عاهدوا ا عليه من املؤمنني رجال صدقوا ما ﴿ : يقول ا تعاىل         
  ) ٢٤ األحزاب آية (. ﴾ صدقهمبليجزي الصادقني  ﴿:  وقال تعاىل

بديع فضله  اصطفاهم واجتباهم وحباهم من ، إن بعضاً من املؤمنني قد اختارهم ا تعاىل
 ة النيب حممد عليه أفضل الصالة والسالمفكانوا متمسكني بكتابه العزيز وملتزمني بسن ، وامتنانه وجوده

، ثبتوا على احلق ومل يأهبوا لرتهيب ومل يضعفوا أمام  ، فاقوا أقراهنم بأخالقهم واستقامتهم وسلوكهم
 وحبيبه عليه، ممتلئة حبب ا تبارك وتعاىل  ومطمئنة بإميان راسخ ، برهبم، قلوهبم متعلقة  ترغيب

 عليه من هم القرآن إمامهم والسنة الشريفة نرباسهم، واحلق رائدهم، فهنيئاً هلم مبا . الصالة والسالم
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دهلمت إذا ااحليارى  م هبؤالء األتباع الذين هم دليل، وهنيئاً لإلسال قىاحلق واهلدى والصدق والت
  .تزال الدنيا خبري ماداموا فيها ال ، دون املرشدون الربانيوناهلادون املهتهم  ، لظلمات الضال
ة الفاضلة دالوال ، واملربية القديرة ، والداعية النبيلة ، نرية العاملة اجلليلةاكب املهؤالء الكومن 

  .احلامد ااهد الشيخ حممد زوجة العالمة - أم حممود - أمحد املراد فاطمة ابنة الشيخ احلاجة
وهي ابنة  ومل ال ،وديناً علماً وأدباً وخلقاً هي وهي ،أكثر من أربعني عاماً فت عليها قبلتعر

،  حممد احلامد رمحه ا خسليم املراد وزوجها العالمة الشيأمحد عامل محاة وأبي علمائها الشيخ 
ها ءالعامل تفضل عليها بأن جعل أبنا هذا وجل بأهنا ابنة ذاك العامل وزوجة فبعد أن أكرمها ا عز

  .كلهم علماء وذلك فضل ا يؤتيه من يشاء
أما  ، إلمام أبي حنيفة وخاصة العباداتأخذت العلم عن أبيها وبرعت يف فقه مذهب ا

والسلوك اليت أخذهتا  كذلك تفوقت يف علم التزكية ، األحكام اخلاصة بالنساء فلقد بلغت فيها الذروة
  .ا اموزوجها رمحهعن أبيها 

إليها  واجتمعت ،ا جلست للتدريس والتعليمبعد وفاة زوجهو ، كانت نعم الزوجة ونعم األم
والذي قرأته على طالباهتا  قراءهتا يف كتاب مراقي الفالح لَّوكانت ج ، منها لالستفادةطالبات العلم 

تلقائياً وعفوياً إىل جملس علم  ذلك الس إال حتولقط جلست جملساً  وما ، أربعني مرة أكثر من
فإذا بدأت حديثها  . ملعروف وتنهى عن املنكراملعهود كانت تأمر با وبلطفها ، ونصح وتوجيه وإرشاد

  .الكالم وحسن البيان عينصت اجلميع مستبشرين مبا يسمعون من درر املواعظ وبدي
  .كان السخاء والكرم والبذل واجلود من صميم أخالقها

 اليوم والليلة ما فوردها القرآني يف ،فهنيئا هلا مبا قدمت وبارك ا هلا مبا أسلفتأما عبادهتا 
 كتاب أبيهاخاصة األذكار املسنونة ، مواظبة على  الظروف تدعه أبداً حتت أي ظرف منلكانت 

  .فكانت تعطيها احلظ األوفر من وقتها ) صلى ا عليه وسلم (، أما الصالة على النيب ) التسبيحات
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  اآلية  قيام الليللوقد وفقها ا افى جتت ﴿ تعنيهاوأعاهنا على اإلكثار منه واملداومة عليه وكأن
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من  ينفقون وفاً وطمعاً ومما رزقناهمعن املضاجع يدعون رهبم خ جنوهبم

  .) ١٧، ١٦ آية -السجدة ( ﴾ قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
واجباً أو  تدع ، ال لقريب والبعيدماعية من الدرجة األوىل وصولةً لاجت - رمحها  - نتكا

 ودعت مباركة ألصحاب ، كانت هتنئة أظهرت الفرح والسرور واالبتهاج فإذا ما . هتنئة أو تعزية
والصرب ثواهبا  فتؤنس املريضة وتدعو هلا وتعرفها بعظم عيادة مريض تطبق السنةيف إن كانت و . الفرح

 وإن ذهبت للتعزية أكثرت الدعاء للمتوفى . لب حزن املريض فرحاً وبؤسه سعادة، فينق على البالء
عن السنة يف إظهار احلزن أو رفع ، وهتتم أالّ خيرج أحد  عباراهتا حوواست أهله حبكمتها وفصي ،

  .املنكرة اليت حتدث يف بعض البيوتذلك من األمور  الصوت وغري
 طويلة لظروف ، منها عندما غادرها ابنها البكر وفارقها ملدة كثريةتعرضت ألنواع من البالء 

سعت الفتنة ت، ثم ا ذلك استشهاد ابنها سامل رمحه ا ىوتل . ، فصربت حمتسبة أرغمته على ذلك
أمل )  معاذم أ (، وكان لوفاة ابنتها  ت واحتسبتمعظم أبنائها بفراقها فصرب ، وامتحن وكثر البالء

قوة  حول وال ليه راجعون والإنا  وإنا إ: " رضا واالحتساب بقوهلاوالته بالصرب على قلبها قابل شديد
  ." إال با العلي العظيم

عملية وأيضا  الذي الزمها فرتة طويلة مرض يف املفاصل ،صحتها أيضاومما امتحنت فيه 
من وذلك لكن فاجأها السكر  . وجنحت واحلمد ،  المنت الكثري من اآلعاقد و ، قلب املفتوحال

لثناء اسمع منها إال احلمد والشكر ون ياك وكل هذا وما . مما مر عليهاوغري هذا  ، مضاعفات العملية
ذكر من  يزال لسانك رطباً ال"  :خصها باحلديث )صلى ا عليه وسلم( وكأن النيب،  على ا تعاىل

يف مجيع أحواهلا فكانت ال تفتأ تذكر ." ا أن تليب نداء  ا وتستجيب  رهبا، ثم شاءت إرادة ا
  .ا رمحها لها فقضت حنبهاهوذلك بإصابتها بوعكة صحية مل مت،  لدعوته
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مع الذين  ل مقامها يف أعلى عليني، واحشرهااللهم ارفع درجاهتا وبارك يف حسناهتا واجع
  .ا رب العاملني أن احلمد دعوانا والشهداء والصاحلني، وآخرأنعمت عليهم من النبيني والصديقني 

  
  كتبته يف مكة املكرمة
  دالل حممد منري لطفي

  )الرمحن الطبشي أم عبد(
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  ) كلمة حق (
  ...أمي بعد أمي         
قلت ماذا أكتب وما عساي أن . ببالغ األسى واحلزن بفقد الغالية أحببت أن أكتب عنها         

  الشخصية العظيمة؟ وعن أي جانب أتكلم من جوانب تلكم،  أقول
  .من ساللة العلماء األتقياء كانت رمحها ا فقيهة تقية نقية،

يت على يدها فقه العبادات            ،" مراقي الفالح "املتمثل يف كتاب على املذهب احلنفي تلقّ
  .العلمية والعملية ، مما أفادني وأثرى معلوماتي وتطبيقاهتا يف الواقعواستمعت إىل شرحها 

  .، أحسست بأهنا من عصر السلف الصاحل كما عرفتها ألول وهلة ، هيهي          
ما ضاقت علي احلياة ذهبت إليها . ، تقواها، كرمها ، صربها ، صدقها هيبتها، بساطتها ،  كلّ

خرج من عندها وقد هدأت نفسي فأ ، تصربني، ترقيين وتقرأ عليليين، تس .وألقيت بأمحايل عندها
  .مهي وأمليل وزا

املراد وآل هم أهل الكرم واألدب والدين، هي وأسرهتا الكرمية آل ف أما الكرم فال تسأل،         
  .احلامد

         ذلك احلني وحتى وقت رحيلها وأنا على  ذومن  يها وعلى أسرهتا الكرمية منذ زمنفت علتعر
تستقبلين برحابة صدر، وتنسيين مهومي بكلماهتا   تكان ...هي أمي بعد أمي .تواصل معها

، فأخرج من  لغ رأسي وصدري، وتقرأ علي وهي متسح حبنان با العذبة اليت كان ينشرح هلا فؤادي
وهي كذلك مع كل من ،  مهومي وآالمي، وقد زالت  الصادقاتحمملةً باحللوى والدعوات  عندها
  .قصدها
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ة ، وأم كرمية ، مربية فاضلة ، مشرقة األسارير كرمية مسحة نورانية الطلعة          عظيمة ، وجد . 
وجزى ا خرياً ابنها الكريم الشيخ ،  آمني. ..جعلها ا ذخراً لنا يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون

 خلف سائلة املوىل سبحانه وتعاىل أن جيعلهم خري . الكرمية أفراد األسرة ذ حممد أمني، ومجيعاألستا
  .، إنه مسيع جميب خري اجلزاء ، وأن جيزيهم عنا خلري سلف

 
  ابنتها      

  الدكتورة مكية مرزا                     
  عبدالعزيزجبدةأستاذ مساعد يف جامعة امللك                                                 

  كتاب وسنة ختصص  -  قسم الدراسات اإلسالمية                                                    
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  : فأقول أصف شعوري        
  ديـــــوج نيــنــبيت وحــــراق أحـــــف          بكيت وهل بكاء القلب جيدي        
  !أدري جيدي النحيب فلست وهل               ناـــــرتقـمعنى احلياة إذا افما ــف        
  يــــلبــــــز قــم هـــــبيت كـــراق أحـــف               أنسىـــــف رمحينــتذكار يــفال ال        

  وحتى لقاءهم سأظل أبكي        
  

تكون  أن، نرضى ما قّدر ربنا علينا وعليها، وهذا ال مينع أبداً  قضاء ا وقدرهبتسليم تام ب          
 ...ليه راجعونإنّا  وإنا إ: ربنا، وال نقول إال ما يرضي  ، والقلوب متفطرة على فراقها باكية عنياأل

  ...أمنا حملزونون وإنّا على فراقك يا
أما الفرح  . وخوف ، شعرت بفرح ليةبيبة الغاعندما أمسكت القلم ألكتب عن الفقيدة احل          

، وهذا  ابنتها الثالثة اليت مل تلدها - رمحها ا -، وتعتربني  فأنا أتشرف أني من تلميذاهتا املقربات
ا اخلوف فألني لست من أرباب وأم . شرف كبري وعظيم أعتز به وأسأل ا أن ينفعين به يف الدارين

ا بسيطاً من حقها العظيمة دث عن هذه األم، وكيف يل أن أحتالقل فمهما حتدثت لن أوفيها جزء ،.  
  . وتقواها ، أهنل من علمها، وأعجب من صدقهالقد جلست بني يديها قرابة الثالثني عاماً         

حيث  ، واستين كثرياً وأحسنت عزائي بوفاة والدتي . كانت معي يف مجيع ظرويف بقلبها ودعائها
، أمسكت بأيدينا وقادتنا ملا فيه  علمتنا وهذبتنا . نعم األم بعدها يل خففت عين فقداهنا وكانت

  .لقد كانت صاحبة فضلٍ كبري علينا يف كلّ صغرية وكبرية يف حياتنا . سعادة لناالصالح والري واخل
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وجيمعنا هبا يف أعلى  .أسأل ا أن يغفر هلا ويرمحها وجيعل قربها روضة من رياض اجلنة        
  .إنه سبحانه الكريم املتفضل املنان ،الصالة والسالم احلبيب املصطفى عليه أفضلاجلنان مع 

  
  ابنتها احملبة    

  زكاء جنم الزعيم    
  ) مد الزعيمأم حم (    

  جدة                                                                         
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  بسم ا الرمحن الرحيم

وصحبه  هآل والسراج املنري وعلى النذير والصالة والسالم على البشري ، العاملنياحلمد  رب         
  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  
لقد  . والعطاء بعث يف نفوسنا معاني احلب واألملإن احلديث عن التضحية والصرب والثبات لي        

لقد من ا علي بفضله إذ كنت  . كبري يف حياتنا اهلا دوراليت العظيمة  واملربية ، كانت األم احلنونة
خرجت من البلد األم سوريا إىل مكة وأنا يف ريعان  إحدى تلميذاهتا األول يف دار الغربة حيث أني

 ، فالتقيت هبا أول مرة يف بيتها يف مكة مع جمموعة من األخوات بالزواج ، وكنت حديثة عهد شبابي
تعلمت منها الكثري من علوم الفقه واحلديث والقرآن والقصص  .قها أبداًمل أفار حينها، ومن  الفاضالت

مما يفيض علينا من خريي الدنيا  ، واليت قرأهتا من الكتب مرت عليها يف حياهتا، والتجارب اليت
خرة   .والثبات يف هذه احلياة الصربووالقوة  اإلميان نانحمتاليت ، و واالّ

الكتاب من  قارئفهم، وكانت تصحح أخطاء يمرات ومرات حتى  كانت تبالغ يف شرح الفقه         
وكانت صبورة وحليمة  .صغر سنها ذمن هنا حفظته عن ظهر قلبإحيث   الكتابغري أن تنظر إىل

املداومة على تالوة القران واألوراد  حتثنا عليه كانت أكثر ماو . على كثرة األسئلة من األخوات
 اليت ألفها والدها الشيخ العالمة أمحد ابن سليم املراد، وعلى)  التسبيحات (اليومية وخصوصا 

 من إن أكثر أهل النار ( وكانت دائماً تكرر . طاعة الزوج ألنه حمور حياتنا اليت فيها سعادتنا
 . ) فعله أي ينكرن املعروف الذي يقدمه هلن الزوج لذنب واحد (ألهنن يكفرن العشري ، )النساء

يلعن يطرد من  الرمحة  لعنها، ومن تنام الزوجة وزوجها غاضب عليها ألن املالئكة توحتثنا أيضاً أن ال
فهذه  ، واليت تأملنا كثريا لفراقها هذا ويطول احلديث عن األم اجلليلة اليت فقدناها . والعياذ با
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يف كبري دور من كم أمتنى أن تؤلف هلا كتب قيمة ملا هلا لو،  لوصفها السطور القليلة ال تكفي
  .عليني أعلى يف هباومجعنا  ، رمحها ا رمحة واسعة.حياتنا

  .واحلمد ا رب العاملني        
  

  جـــدة            
  تها املخلصةابن                     

  رحاب عبدالقادر احلامد                                
  ) أم أمين سرحييين (                          
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  ما الرمحن الرحيبسم 

 ¤ معرضون والذين هم عن اللغو ¤ الذين هم يف صالهتم خاشعون ¤ قد أفلح املؤمنون ﴿        
مياهنم ملكت إ ال على أزواجهم أو ماإ ¤ فظونوالذين هم لفروجهم حا ¤ والذين هم للزكاة فاعلون

 هم ألماناهتم وعهدهم راعون والذين ¤ ى وراء ذلك فأولئك هم العادونفمن ابتغ ¤ فإهنم غري ملومني
 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ¤ أولئك هم الوارثون ¤ حيافظونوالذين هم على صلواهتم  ¤
  .  .)١١-إىل -١اآليات من  -سورة املؤمنون (. )

 حياة مليئة من عشت يا،  يا أمنا الرؤوم،  أسكنك ا الفردوس األعلى يا أمنا احلبيبة         
  .ركنم واألمر باملعروف والنهي عن املباجلهاد والصرب والدعوة والتعلي

وأدهبا  وكنت املربية الفاضلة يف هيئتها،  املعلمة األكمل كنت القدوة األمثل قبل أن تكون         
ناة ألتعلمت احللم وا، و وعلومهتعلمت منك اجلهاد و ، تعلمت منك الصرب وفنونه . واخالقها وتعاملها

،  يه الفضائل واجلود والكرمعل فيضت وجملسك وجلسك كل من طرق باب واخللق الرفيع وكرم الضيافة
 اليت تربيت ونشأت حر يف حبر التواضع ومرياث النبوةوتب ، الزكية اليت تزخر بالفقه والعلم النفسب يهتزكّ

العامل اجلليل أمحد  - رمحه ا رمحة واسعة - بيت والدكيف  بيت العلم منذ نعومة أظفارك يف عليها
 رمحه ا وأسكنه الفردوس األعلى -الشيخ حممد احلامد ، ثم انتقلت إىل بيت زوجك  سليم املراد

ها من اليت تعلمنا،  والزوجة الوفية احلنون الصادقة ، ةفكنت البنت البار ، بيت العلم والدين واخللق -
ليه حتفه املالئكة وتنزل ع ،فبيتك بيت القرآن والفقه واحلديث . قةاحلاحلياة الزوجية  كيف تكون

مهوم من حولك ال لنفسك  يلقد عشت لتعيش . ذكرهم ا فيمن عنده الرمحة و السكينة وتغشاه
بعد أنسى يوم جئتك ال ف  جلميع من قصدك وجلس جملسك، اتسعوأسرتك فحسب، فقلبك الكبري 

أنين ، وخففت آالمي وانتابين شعور رؤوم األم الفضممتين ك أتيتك ، القرآن علي أن آتيك لتقرئي ارؤي
  .هلي وأحبابيبني أ
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        إن العني لتدمع  ( عليه وسلم حني رثى ولده إبراهيم وإني ال أملك إال أن أقول ما قاله صلى ا
  .) وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا أم حممود حملزونون

أيامك  صفحات ، حنتسبهم مجيعاً لك يف  الفراقوأمل ، وشدة احلزن ، وجزع القلب ، العني دمع        
داعية املوىل أن تكوني يف أعلى درجات اجلنان إنه مسيع ،  يئة ويف ميزان حسناتك شاهدة لكاملض

  .قريب جميب
وأحاسيس  ومشاعر فضلك بكلمات تلقي أوصفات فلن أوفيك ومهما كتبت من عبارات        
وا حاملني راية اإلسالم ، هتدى  ، دعوة له وجهاداَ يف سبيله فالصاحلون يرتكون أثراً طيباً أينما حلّ

  .عن الدنيا انتصاراً للسنة وبعداً، و وسعياً يف اخلري وحماربة للشر
ومما   .رياض اجلنة وجزاها ا عنا خري اجلزاء وجعلها ترتع يف رحم ا شيختنا رمحة واسعة       

إذا مات "  : قال حيث ) صلى ا  عليه وسلم (روي عن رسول ا  خيفف عنا فقد األحبة ما
أدعو  ." ولد صاحل يدعو له أو ، ينتفع به ، أو علم صدقة جارية : من ثالثالعبد انقطع عمله إال 

تعاىل أن جيزيها وجيزي من أسأل ا و . والصاحلني ا أن نلقاك يف أعلى عليني مع النبيني والشهداء
ويرمحهم  ،وأن يرزقنا مرافقتهم يف اجلنة ، واملسلمني خري اجلزاء وعن اإلسالم اعلمنا العلم النافع عن

حممد  وحيشرنا معهم حتت لواء نبينا ، رمنازل األبرار والصديقني األخيا ن ينزهلمأو ، رمحة واسعة
  .الفردوس األعلى القوم الصاحلني وجيمعنا هبم يفونطمع أن يدخلنا ربنا مع ،  صلى ا وسلم

موصلى ا على سيدنا حممد    .وعلى آله وصحبه وسلّ
  

  ندى السراقيب                                
  )الراعي أم عبد الرمحن(                                                
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  .املراد رمحها اسرية عطرة ألستاذتنا وأمنا احلبيبة فاطمة أمحد   
تغمدها  واألم احلنون فاطمة أمحد املراد جعت كما فجع الكثريون برحيل األستاذة العاملةفُ           

  .ا برمحته وأسكنها فسيح جنته
 مجيعاً آثاراً باقية املربية احلليمة، تركت يف نفوسنالقد كانت نعم املعلمة واملوجهة احلكيمة و          

الدين قوالً وعمال وتطبيقاً،  تعاليم، كيف ال وقد أوقفت نفسها على  سلوكاً وتربيةً، وبياناًمعرفة ، 
الشدائد والنوازل متسلحة بسالح اإلميان وعدة اليقني  كانت رمحها ا شديدة الصرب والثبات يف

لتواضع على جانب كبري من ا .س مطمئنة، وزاد التقوى بعزم حديد وقلب واثق ونف ومراكب الصرب
، مدرسة يف األخالق تعلمنا منها  باحلب والرتحاب ، دائمة االبتسامة تغمر كل من قصدها واإلخالص

، وتصحيح  ترسيخ اإلميان يف القلوب وتطهري األخالق يف السلوك ، كانت تسعى دائماً إىل الكثري
  .، فرمحها ا رمحة واسعة العقول املفاهيم يف

أن تبقى  ، لكن حسيب أوجز هذه اإلنسانة العظيمة يف كلمات معدوداتإنه من احف أن         
، وأن يتقبلها يف  بالرمحة والغفران ذكراها العطرة خالدة يف قلوبنا مجيعاً، ولن نفتأ ماحيينا أن ندعو هلا

  .والدين خري ما جزى به العلماء املخلصني والدعاة الصادقني ة، وأن جيزيها عن العلم واألم الصاحلني
  

  دةـــج
  نور ويلآمنة عبد الرمحن                                    

  )أم أسامة نور ويل(
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  :ختاماًًً* 
من  وغيض ، فهذا جهد املقلّ ، حقك مل أوفيك ، عذراً منك يا جدتي أني هبذه العجالة

  .طويلٌ ممتد احلديث عنكف ، فيض
ميشون  وعباد الرمحن الذين ﴿: أن تكون ممن قال سبحانه فيهم  نسأل ا تبارك وتعاىل هلا

أولئك  ¤ والذين يبيتون لرهبم سجداً وقياماً ¤ على األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما
 ( .﴾ خالدين فيها حسنت مستقراًومقاما ¤ جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالماً

  ) ٧٦، ٧٥، ٦٤، ٦٣ اآليات-الفرقان 
يوم ولدت ويوم مت  يوم ، يا جدتي ومربييت الفاضلة عليك وعلى روحك الطاهرة سالم اف

ورضي عنك   ضرحيك ونورا . مأواكالفردوس  وجعل  كطبت وطاب مثوا . حية تبعثني
أني فيك . وأرضاك رضي  اجلليلة قالته الصحابيةما وال يعزيين يف فقدها إال  ،أحبها أشهدك يا رب
  ."سول اهون بعدك يا رل مصاب يك" :لرسول ا صلّى ا عليه وسلّم ا عنها

  تروظلي وباتي حيثما قبِي عن      ي روحها أبداًيرمحة ا ح فيا
  .ه راجعونوإنا  وإنا إلي

  
 حفيدتك احملبة

  النجار" حممد سلمان"عائشة 
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