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 الشيخ حممود احلامد
 عبد احلميد طهماز

سيدم رضبهما اهلل تعاىل، غلبت عليو صفة التصوؼ  كالد عاش الشيخ زلمود احلامد
على جانب  كاشتهر هبا، ككاف حار ادلزاج حاد الطبع، كثَتان ما تطغى عليو األحواؿ الشديدة، 

من شهر ربيع  26كبَت من الصالبة الدينية كالورع، عفيف النفس، كرمي القلب، يـو االثنُت 
 ىػ، كانت كفاة ادلرحـو الشيخ زلمود احلامد شيخ الطريقة النقشية حبماة.1334األكؿ 

 والدته:
ـ، كعاش يف كنف كالديو كبُت 1910 -ىػ 1328كلد سيدم رضبو اهلل تعاىل سنة 

أعواـ تقريبان، كفجع يف السادسة من عمره بوالده، كيف العاـ نفسو فجع أيضان  أخوية ستة
بأمو، كذاؽ مرارة اليتم كالفقر عددان من السنوات، ككاف كالده يتحدث مراران أف كلده ىذا 
سيكوف عادلان، كرآه مرة بعض الصاحلُت، فأسرع إليو مقبالن كمعانقان كىو يردد: الشيخ زلمد، 

 الشيخ زلمد.
دلا مرض الوالد مرض الوفاة، اشتد بو القلق على أكالده، خاصة كأنو مل يتمكن من ك 

خالؿ حياتو كلها، أف يوفر ذلم شيئان من ادلاؿ يًتكو ذلم، كالبالد تلفها اجملاعات كاألكبئة طيلة 
احلرب العادلية األكىل، فأخذ يبحث عن كصي يوصيو عليهم، فلم جيد أحدان؛ ألف كل إنساف 

ؿ األزمات بنفسو، فما كاف منو إال أف أكصى اهلل عليهم، فكاف يردد يف مرض يشغل خال
ينئذ يف سن ككاف ح–( كأشار إىل كلده الكبَت بدر إني أوصي اهلل على أوالديكفاتو: )

يعتٍت بأخويو  أفليقًتب منو، فهمس يف أذنو بكلمات، أكصاه هبا  –اخلامسة عشرة من عمره
 الصغَتين.

 اليتيمان:
كفاة الوالد يف تلك الظركؼ القاسية ضربة شديدة، تبعتها أخرل بوفاة الوالدة، كانت 

فلم ربتمل العائلة الصغَتة شدة ىذه ادلصائب، فتفرؽ مشل اإلخوة، كاضطر األخ الكبَت 
 لالنفصاؿ عن أخويو الصغَتين.

 فكيف اجتاز اليتيماف سنوات احلرب العجاؼ بضعفهما كفقرمها؟.
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هلل تعاىل، حدثٍت عن ىذه ادلرحلة يف حياتو، يف إحدل رحالتو أذكر أف سيدم رضبة ا
اليت تشرفت خبدمتو أثناءىا، حدثٍت عن مشاعر األمل اليت كانت ربز يف نفسو، كسبور يف 
فؤاده، دكف أف يستطيع يف ذلك الوقت التعبَت عنها، كأذكر من حديثو أنو قاؿ يل: "لو كاف 

؛ ألبكى احلجارة الصماء، مرت بنا أياـ، كنا كثَتان ما لليتيم لساف يبُت بو عن لوعاتو كآالمو
نبقى يف ادلدرسة يف فرصة الغداء دكف طعاـ، معظم التالميذ يذىبوف إىل بيوهتم، كضلن نبقى 

نان من شدة اجلوع، ايف ادلدرسة؛ ألنو مل يكن لنا بيت كال طعاـ، حىت إف أخي كاف يبكي أحي
اجلوع". كحدثٍت مرة كيف عثر يف الطريق على  أما أنا فكنت أشغل نفسي باللعب عن آالـ

لَتة ذىبية، فحملها كىو ال يعرؼ حقيقتها ألنو ما رأل مثلها يف حياتو، كرآىا أخوه بدر 
 معو كىو يلعب هبا، فأخذىا منو ليشًتم لنفسو كأخويو حاجات العيد ادلقبل الضركرية.

اجلديد، كالثوب اجلديد، كحدثٍت عن فرحتو الكربل ألكؿ مرة يف ىذا العيد، باحلذاء 
 .1كلعبة القطار اآليل اليت كعده أخوه هبا، عندما أخذ منو اللَتة الذىبية

 نشأته العلمية
فقد أدخلو ادلدرسة أياـ البؤس، مل يغفل بدر الدين عن تعليم أخيو زلمد حىت يف أشد 

االبتدائية، كىو ما يزاؿ يف الفًتة اليت كاف يعيش فيها عند األسر الفقَتة يف أطراؼ البلد، 
كأيقظ فيو ركح اجلد، دلا كاف يرل فيو من سلايل الذكاء، فلم يقبل منو كىو يف الصف األكؿ 

لدرجة األكىل افاز بإال أف يناؿ الدرجة األكىل على رفاقو، فحقق زلمد ألخيو ما أراد منو، ك 
لذلك العاـ. كتابع بعد ذلك سَته يف ادلدرسة من صف إىل صف، كيف السنة الثالثة من 

لصف السادس دراستو، انفرجت احلياة قليالن ألخيو بدر الدين من بعد الشدة، كزبرج من ا
 ه ادلدرسة اإلعدادية، كيف نيتو أف يتابع لو ربصيلو فيها للعلـوو ـ، فأدخلو أخ1922سنة 

كبدا عليو التقصَت يف دركسها،  جم مع بيئتو اجلديدة يف ادلدرسة،العصرية، لكن زلمدان مل ينس
؛   فإف ميلو إىل العلم الشرعي كالتزامو حلقات بعض الشيوخ يف طلبو، كسلوكو الديٍت الصاـر

دية سنة كل ذلك مل يالئم بينو كبُت بيئة ىذه ادلدرسة. فأخرجو من ادلدرسة اإلعدا
ـ، ككضعو عند معلم خياطة للمالبس العربية، ليتعلم عنده مهنة اخلياطة، كيتابع 1923

                                                           
1
 ف أخربه أخوه هباأى الفقراء بقيمة ىذه اللَتة بعد رضبو اهلل بعد ذلك علتصدؽ  
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فكاف زلمد يعمل يف النهار يف الدكاف، كحيضر بعد ادلغرب معها العلم الشرعي كما يريد، 
 دركس العلماء يف ادلساجد، كينضم بعد العشاء إىل احللقات اخلاصة لطلب العلم.

 يف محاهاملدرسة الشرعية 
رسة الشرعية أسعد أياـ حياتو رضبو اهلل؛ ففيها ربدد مستقبلو العلمي دكانت أياـ ادل

الشرعي الذم كاف يطمح إليو، كفيها ظهرت عمليان إمكاناتو الفكرية اذلائلة اليت تفضل اهلل 
هبا عليو، فرغم صغر سنو بُت أقرانو من طالب ادلدرسة كاف األكؿ بينهم. كىيأ اهلل لو يف 

 دلدرسة كخارجها شيوخان صاحلُت، ربدث عنهم، فقاؿ:ا
"تأثرت بكثَت من أساتذيت كشيوخي الذين ذلم الفضل الكبَت عليَّ، كفضيلة خايل الكرمي 

يف الذم دفعٍت ، فهو 2األستاذ الشيخ زلمد سعيد اجلايب ادلدرس العاـ يف ضباة رضبو اهلل تعاىل
 مي، كأقرأين مبادئ العلـو الدينية.سبيل العلم الديٍت، كأمرين حبفظ القرآف الكر 

كمنهم فضيلة أستاذم الفقيو اجلليل، شيخ الشافعية يف ضباة، كرئيس صبعية العلماء فيها، 
  .اهلل عٍت كعن زمالئي طالبو خَتان الشيخ زلمد توفيق الصباغ أداـ اهلل توفيقو كجزاه 

ة، ذك الباع الطويل يف كمنهم مساحة األستاذ اجلليل الشيخ زلمد سعيد النعساين مفيت ضبا
 التعليم فضل رفع اذلمة إىل معايل األمور.العلـو كادلعارؼ، فقد كاف لو مع فضل 

كمنهم فضيلة عمي كالد زكجيت، األستاذ الفقيو احلنفي، احلجة العامل العامل، التقي 
مشس علماء ضباة كبدر شيوخها، الشيخ أضبد ادلراد رضبو اهلل كبارؾ الورع، الزاىد يف الدنيا، 

كقد أكرمٍت اهلل فجعلٍت صهران لو  فضل الًتبية كالتعليم، عليو، إنو من شيوخي الذين ذلم عليَّ 
 ."على ابنتو

 ة الشرعية يف حلبويَّاملدرسة اخلسرَ
ـ أهنى رضبو اهلل تعاىل دراستو يف مدرسة ضباة، فرحل يف 1928 -ق 1347كيف سنة 

السنة نفسها إىل حلب يبحث عن منهل علمي جديد فهيأ اهلل لو سبيل االنتساب إىل 
ادلدرسة اخلسركية الشرعية فيها، ككانت تعترب يف ذلك الوقت أرقى ادلدارس الشرعية يف بالد 

                                                           
 ـ. 1948سنة تويف  2
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فكاف يداـك على دركس عامل حلب ة من العلماء الكبار، بط بنخالشاـ، فالتدريس فيها منو 
 .الشيخ صليب سراج رضبو اهلل تعاىلالكبَت 

ل كاف كمل يكن رضبو اهلل تعاىل يقتصر يف دراستو العلمية على كتب ادلناىج الرمسية، ب
 .يطالع الكثَت من ادلصنفات

 العىدة إىل محاة
بعد أف أهنى دراستو يف حلب، كمل تطل فًتة ق عاد رضبو اهلل إىل ضباة 1353كيف سنة 

ق إىل مصر، ملتحقان باألزىر الشريف. لكنها  1356يف ضباة، فقد رحل عنها سنة  استقراره
 كانت رغم قصرىا ذات أمهية كربل يف حياتو رضبو اهلل تعاىل.

الصوفية كيف ىذه الفًتة أيضان، خاض الشيخ صراعان فكريان عنيفان ضد الذين كانوا يناكئوف 
يف ضباة، كىم أتباع خالو الشيخ سعيد اجلايب رضبو اهلل تعاىل، كمن ادلعلـو أف سيدم كاف 
موافقان ذلم قبل رحلتو إىل حلب، بل إف خالو الشيخ سعيد كاف يعّده ليكوف خليفتو يف ىذا، 

فو فأصيبوا بتحولو إىل الصوفية خبيبة أمل مريرة، زاد من مرارهتا، ادلوقف الصاـر الذم كق
الشيخ منهم، حىت سبكن رضبو اهلل من تثبيت أقداـ الصوفية يف البلد، بعد أف زعزعتها 

 .احلمالت العنيفة اليت كاف يشنها الشيخ سعيد عليهم يف دركسو العامة
كإف موقف سيدم رضبو اهلل ىذا، ىو الذم أدل إىل تركو اخلطبة يف جامع األشقر، لكن 

ع السلطاف، كما جر عليو كثَتان من التعب كالعناء، اهلل سبحانو كتعاىل عوضو عنو جبام
فنصحو شيخو أك النصر أف يبتعد عنهم، كلذلك كتب إىل شيخو رضبو اهلل قائالن: "كنتم 
أرسلتم يل كتابان تأمركنٍت فيو باالبتعاد عن ادلنكرين بقدر اإلمكاف، كعدـ مكادلتهم كرلادلتهم 

عاىل المتثاؿ أمركم حسب الطاقة، ككجدت لو أثران فيما يتعلق بأمر الطريق، كقد كفقٍت اهلل ت
ضبيدان يف نفسي كأشعرت بالتقدـ كالزيادة من اخلَت بربكتكم كعطفكم، غَت أين ال بد يل يا 
سيدم من اخللطة ببعضهم، كاالجتماع هبم، كأنا من ىذا ذباه أمر كاقع، أسبٌت اخلالص منو، 

أف ادلنكر ال يصرب عن اجلداؿ  - تعاىلأعزه اهلل-عليو، كال خيفى على موالم  أقدر فال
 .3"ما ضل قـو بعد ىدلن كانوا عليو؛ إال أعطوا اجلدؿ"مصداقان لقولو صلى اهلل عليو كسلم: 

                                                           
 الفتح الكبَت.انظر أضبد كالًتمذم كابن ماجو كاحلاكم. ركاه  3
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ق عهد إليو الشيخ أضبد ادلراد 1353بدأ يلقي دركسو العامة يف ىذه الفًتة، ففي سنة 
د. كبعد تركو جامع األشقر، بالتدريس مكانو بعد الظهر يف اجلامع اجلدي -رضبو اهلل تعاىل-

أف خيطب عنو يف جامع السلطاف، كبعد  -رضبو اهلل تعاىل-طلب منو الشيخ أديب احلوراين 
مدة كلفو بالتدريس. كمنذ ذلك الوقت أصبح مسجد السلطاف ادلركز الرئيسي جلهوده 

 التعليمية.
 الرحلة إىل مصر

االررباؿ إىل مصر،  ـ سهل اهلل تعاىل لو سبيل1938ق ادلوافق 1356كيف عاـ 
 كاالنتساب إىل األزىر؛ ليتمم دراستو العالية فيو.

ق، 1356لة مصر عقبات، مل يستطع رضبو اهلل اجتيازىا حىت عاـ حكقامت يف كجو ر 
ففي ىذه السنة سافر إىل مصر، كىو يظن أف اجملتمع ادلصرم ال يفًتؽ كثَتان عن اجملتمعات 
يف حلب كضباة، كإذا بو يفاجأ باختالؼ كبَت، فقد سبقت مصر البالد العربية يف تأثرىا 

هتم، فانتشر فيها السفور كاالختالط بُت الرجاؿ كالنساء انتشاران كبَتان، بأفكار الغربيُت كعادا
ات، كما  رضبو اهلل تعاىل حيتمل رؤية ادلنكر كخاصة يف القاىرة كاإلسكندرية، كمل يكن الشيخ 

عنها، فما كاف منو بعد بضعة أياـ من كصولو، إال أف عاد إىل  تكاف يطيق صربان يف السكو 
، كأصبحت عودتو حديث  ضباة، كلكن الناس يف ضباة استهجنوا عودتو، كالموه أشد لـو

 األندية، فأينما ذىب تأخذه األبصار، كحيثما سار تتبعو الغمزات كاالبتسامات.
كسبب ذلك أف الناس كانوا ينظركف إىل األزىر نظرة إجالؿ كإكبار، كيعتربكف الدراسة 

كاإلعراض عنها، فكر راجعان إىل ها فيو نعمة كربل، كفرصة عظمى، ال جيوز يف نظرىم تفويت
مصر كترؾ ضباة ليالن، كمل يتمكن من زيارة شيخو لوداعو، كدلا كصل إىل مصر كتب إليو 

 يشرح لو حالو، كما القاه من الناس، كيعتذر عن عدـ كداعو.
كاحلقيقة أف ما يراه الزائر ألكؿ كىلة يف مصر، ال يعرب عن حقيقة اجملتمع ادلصرم، 

صرم ينطوم على خَت كثَت، كال يزاؿ يف مصر الكثَت من العلماء كالصاحلُت، فاجملتمع ادل
 كىذا ما حصل لسيدم رضبو اهلل، فبعد بضعة أشهر تغَتت نظرتو إىل اجملتمع ادلصرم.

، فتعرؼ على كثَت من ُتكانقلب الكره كالنفور عنده إىل زلبة دلصر كأنس بادلصري
هر بينهم بلقب الشيخ احلموم، كدلا أهنى دراستو الصاحلُت، كأقاـ صدقات قوية معهم، كاشت
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كأخربكه أهنم يستطيعوف تأمُت عمل لو، كأهنم مستعدكف لتزكجيو  ،فيها، أحلوا عليو بالبقاء
كمساعدتو يف ىذا األمر، لكنو رضبو اهلل تعاىل آثر العودة إىل بلده، فودع مصر باكيان على 

 فراقها يف عدة قصائد، منها:
 كلو اسطعُت عشُت فيك طويالن   عزمُت رحيالن ذبُت يا مصُر مذ 

 عاَد صوُت النكَت قوالن صبيالن   كنت شلن َرَموؾ بالنكر لكن
، كقد نصح 4كيف مصر أيضان، التقى بالعامل الكبَت الشيخ زاىد الكوثرم رضبو اهلل تعاىل

ات، سيدم أف ال خيتلط بالناس كثَتان، كذلك دلا الحظو عند سيدم من شدة نفوره من ادلنكر 
 كتأدلو من رؤيتها.

مصطفى احلمامي كفيها أيضان تعرؼ على الرجل الصاحل، كالعامل العامل، فضيلة الشيخ 
رضبو اهلل تعاىل، تأثر بو كثَتان كأعجب بصالحو كتقواه، ككاف كثَت الزيارة لو، كبعد عودتو من 

 مصر، كاف كثَت احلديث عنو.
كمن ادلالحظ أف أكثر الذين تأثر هبم سيدم يف مصر، كانوا من خارج األزىر، كمل 
يستفد من األزىر زيادة يف علمو. فقد قالوا لو بعد اختبار االنتساب إىل األزىر: "إنك عامل 
ال ربتاج إىل الدراسة فيو" كلكنو كاف يعلن أنو استفاد من دراستو يف األزىر طريقة ربقيق 

يقها، كىو أمر ظاىر يف آثاره العلمية كيف أجوبتو الفقهية، ككاف زمالؤه يف ادلسائل كتدق
زارة زلفوظاتو، كخاصة يف األحكاـ الفقهية؛ حىت إف غراسة يدىشوف من كثرة معلوماتو، ك الد

كاف كثَتان   - ككاف زميل الشيخ يف الدراسة األزىرية-مصطفى السباعي رضبو اهلل تعاىل الشيخ 
 مدىش؛ من أين لك معرفة كل ىذه األحكاـ؟!"."إنك ما يقوؿ لو: 

كدلا أهنى دراستو العالية بتفوؽ، طلب منو ادلشرفوف على األزىر أف يدخل قسم 
 التخصص العايل، كلكنو رضبو اهلل تعاىل أىب كآثر العودة إىل بلده؛ لشدة حاجة البلد إليو.

 
 
 

                                                           
معهد التخصص يف التفسَت ككيل ادلشيخة اإلسالمية يف دار اخلالفة العثمانية، كأستاذ العلـو القرآنية يف )كاف  4

جلأ كأستاذ الفقو كتارخيو يف القسم الشرعي من اجلامعة العثمانية، كأستاذ العربية يف دار الشفقة اإلسالمية.  (كاحلديث
 ىػ رضبو اهلل تعاىل. 1371إىل مصر بعد سقوط اخلالفة العثمانية كتويف فيها سنة 
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 االستقرار يف محاة
اة، ليعيش آخر مراحل حياتو. كيف ـ عاد رضبو اهلل إىل ضب1942ق /1362كيف عاـ 

ىذه ادلرحلة أشبرت جهوده، كأينعت شباره، كمع أهنا مرحلة االستقرار؛ فإهنا كانت أكثر مراحل 
 حياتو، تعبان كمشقة، كىي مرحلة اجلهاد، ال يف ميداف كاحد، كإمنا يف ميادين متعددة أمهها:

 جهاده الىَطين
 ذركة جهادىا الوطٍت من أجل احلصوؿ على دلا عاد الشيخ إىل ضباة، كانت البالد يف

االستقالؿ، كىذا أحد األسباب اليت دفعت الشيخ للرجوع إىل بلده. ليضم صوتو إىل 
أصوات ادلطالبُت باالستقالؿ، كيذكي خبطبو احلماسية جذكة النضاؿ كاجلهاد يف قلوب األمة، 

األمل الذم كاف يراكده منذ رآىم داعيان إىل الثورة على ادلستعمرين، كتطهَت البالد منهم، كىو 
 يدخلوف البالد، ككاف كقتئذ يف العاشرة من عمره.

كمل يباؿ رصبو اهلل بطغياف ادلستعمرين كإرىاهبم كبطشهم، بل اندفع يزأر من فوؽ منرب 
 السلطاف، داعيان إىل اجلهاد كالثورة ادلسلحة ضد ادلستعمرين.

كثَتان، كدعا إىل اخلركج للجهاد، كأراد رضبو اهلل أف كدلا كقعت مأساة فلسطُت، تأمل الشيخ  
خيرج بنفسو، كلكن كبار العلماء أشاركا عليو بالبقاء حلاجة األمة إليو، كلكثرة عدد اجملاىدين، 
فانضم إىل اللجاف ادلشكلة ألجل مساعدة الالجئُت كمواساهتم، كصبع ادلعونات ادلادية ذلم، 

لغرض. كلقد استحوذت قضية فلسطُت على اىتمامو، اف يطوؼ على الناس بنفسو ذلذا اكك 
 فخصص ذلا الكثَت من خطبو ادلنربية، ككتب عنها عددان من ادلقاالت يف الصحف كاجملالت.

ككاف دائم الوصية للشباب، لينضموا إىل اجليش، كيكونوا من ضباطو كجنوده، كيف عاـ 
وؼ ادلقاكمُت الشعبيُت، ـ أثناء االعتداء الثالثي على مصر انضم الشيخ إىل صف1956

كضبل السالح بنفسو، ككاف خيرج على رأس إحدل اجملموعات إىل حقوؿ التدريب. كدلا 
ـ اتصل رضبو اهلل دبحافظ البلد، كعرض عليو نفسو 1967كقعت نكسة حزيراف عاـ 

كجهوده، كأخذ يشد من عزدية الناس، كيعمل على تقوية معنوياهتم، كيدعوىم إىل التدرب 
ماؿ السالح، كقد خرج بنفسو رضبو اهلل إىل حقوؿ التدريب كالرمي؛ ليتدرب على على استع

 إصابة اذلدؼ بصورة عملية.
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 دُهُ االجتماعياجهَ
منذ أف استقلت البالد، أدرؾ الشيخ رضبو اهلل تعاىل أف األمة أصبحت على مفًتؽ 

حلل من التكاليف الطرؽ، فقد ظهرت فيها دعوات سلتلفة االذباىات، تدعو إىل ادليوعة، كالت
جيع السفور كالتربج، كاختالط الدينية، كنشر الفساد يف البنية االجتماعية لألمة؛ كذلك بتش

الرجاؿ بالنساء. ىذا فضالن عن أفكار تشكك الناس بعقيدهتم كتدفعهم إىل اإلباحية 
 كاإلحلاد.

مل للحفاظ كرأل أف كاجبو األكؿ يف ىذه احلياة، أف يقف يف كجو ىذه التيارات، كأف يع
على عقيدة األمة كذاتيتها ادلستقلة، ككياهنا ادلتميز، فقاـ رضبو اهلل تعاىل هبذا الواجب، 

 متحمالن كل متاعبو كمسؤكلياتو، كمعرضان نفسو دلخاطر جسيمة.
 كلقد امتاز جهاد الشيخ يف ىذا ادلضمار بصفات أمهها:

 ادلقنع ىو العلم، كالرد العلميالسالح الوحيد الذم استعملو الشيخ يف جهاده ىذا  أوالً:
 ادلؤيد باألدلة كالرباىُت، تزينو العاطفة الصادقة، النابعة بصدؽ كإخالص من قلبو الكبَت.

مل يكن الشيخ يف جهاده، يعادم إنسانان معينان أك فئة خاصة، فقد كاف يعترب نفسو  ثانياً:
من الفئات. بل على  جلميع الناس، كذلذا مل ينضم إىل صباعة معينة، كمل ينتظم يف سلك فئة

العكس، كاف يرل أف كثرة الفئات كاجلماعات يف األمة، خطر يهدد كحدة األمة، كديزؽ  
كياهنا. كيرل أف العامل جيب أف يكوف لكل الناس، كفوؽ كل الفئات كاجلماعات، حىت يبقى 

 مسموع الكلمة كالنصح عند اجلميع.
يف معارضتو للتيارات الفكرية الفاسدة، حيرص على السلم  -رضبو اهلل تعاىل-كاف  :ثالثاً

لئال يؤدم ذلك إىل فساد أكرب كمنكر أعظم. ككاف  كاألمن، كيتجنب إثارة الفنت كالفوضى، 
كثَتان ما يردد: "ضلن عنصر سالـ، كأينما حللنا حل السالـ. ال نريد الشر ألحد من الناس، 

 اهلل اخلَت على يد أم إنساف".كنتمٌت أف خيلق 
ديانية اجملردة من العلم ال كأف العاطفة اإل شَت رضبو اهلل تعاىل إىل أمهية العلم،ي ككاف

 تكفي. كىذا أيضان ميداف آخر من ميادين جهاده.
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 جهاده التعليمي
كز ادلدرسة كادلسجد مها ادليداناف الرئيسياف جلهاده التعليمي. أما ادلدرسة فقد كانت مر 

، ادلدرسة، كفضلو على منصب القضاء اختار طريقو الرئيسي، فمنذ أف عاد من مصر، عمل
كاف ميسران لو؛ نظران ألنو رضبو اهلل كاف حريصان على نشر العلم، مع أف منصب القضاء  

 لشهادة التخصص يف القضاء اليت حصل عليها من األزىر.
كبدأ عملو يف ذبهيز ضباة بشكل تكليف، يتقاضى أجره حبسب الساعات اليت يقـو 

يف مالؾ كزارة الًتبية كالتعليم دلادة الديانة كالعربية، بتدريسها، مث بعد سنتُت ثبت مدرسان 
كبقي يف عملو ىذا دكف انقطاع، حىت أجهده ادلرض، كنصحو األطباء بالتخلي عن ثلثي 

 أعمالو، عندىا ترؾ رضبو اهلل ادلدرسة مضطران متأدلان لًتكها.
ادلدرسة كسيلة كأما ادلسجد، فقد كاف ادليداف الثاين جلهاده التعليمي. ككما كانت 

، يلتقي هبم  اتصالو بأفراد األمة صبيعان قفة يف األمة، كاف ادلسجد كسيلة التصالو بالطبقة ادلث
كل صبعة يف خطبو ادلنربية اليت كاف يتناكؿ فيها موضوعات سلتلفة. بعضها يف العقيدة، 

األمة كبعضها يف عرض مسائل علمية حيتاج إىل معرفتها الناس، كأكثرىا يف حبث مشاكل 
ذات الصلة حبياة اضيع و  تعاىل، خيتار يف أكثر خطبو ادلاليت تعاين منها. كقد كاف رضبو اهلل

 شأف أكثر خطباء ادلساجد يف ذلك الوقت.يقتصر على نوع معُت من ادلواضيع  األمة، كال
 املرحلة األخرية

كما ترؾ رضبو اهلل ميادين جهاده ىذه حىت آخر حياتو، إىل جانب أعمالو العلمية 
كىو يف خضم أعمالو  -رضبو اهلل تعاىل-الكبَتة، ككاجباتو االجتماعية الكثَتة، كمل يفطن 

كمسؤكلياتو إىل العلة اليت تسربت إىل كبده، كاليت ساعد على سرعة سرياهنا األثقاؿ الكبَتة 
رضبو -لها العديد من الرجاؿ. كدلا بدأ أثرىا يطهر يف إضعاؼ جسده، كاف اليت ينوء حبم

كاف جياىد ضعف جسمو بقوة يتأمل دلا يشعر بو من ضعف كيعجب منو، كمع ذلك   -اهلل
ركحو كشدة عزمو، فيمضي رضبو اهلل يف معاناة كاجباتو كأعمالو ادلتزايدة مع مركر األياـ، 

سرعاف ما يزكؿ بإذف اهلل تعاىل، كلكن الضعف العارض معتقدان أف ىذا الضعف أمر عارض، 
أصبح الزمان. كمع ذلك مل ينثن رضبو اهلل عن ميداف من ميادين جهاده، كمل يتخل عن أم 
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عمل من أعمالو، حىت أثخنتو اجلراح، كأجهدتو اآلالـ، كمل يبَق لو من اجلسد إال قبضة 
 السيف كمؤخرة الرمح.

ى فراش االبتالء كادلرض، كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل كىول دبا تبقى لو من جسده عل
ه ابن ماجو كاحلاكم على شرط مسلم، عن أيب عليو كسلم يف احلديث الشريف، الذم ركا

 عليو كسلم كىو موعوؾ، عليو صلى اهللسعيد رضي اهلل عنو، أنو دخل على رسوؿ اهلل 
ُد اهلل؟ قاؿ:  فة، فوضع يده فوؽ القطيفة، فقاؿ: ما أشد ضُبّاؾ يا رسوؿيقط "إنا كذلك، يشدَّ

مث قاؿ: يا رسوؿ اهلل: من أشد الناس بالءن؟ قاؿ:  علينا البالء، كيضاعف لنا األجر"
  ."الصاحلوف.....احلديث"قاؿ: مث من؟ قاؿ:  "العلماء"قاؿ: مث من؟ قاؿ:  "األنبياء"

ف ميدانان كمل يستطع ادلرض بآالمو كشدائده أف يصرؼ الشيخ عن ميادين جهاده، بل كا
جديدان انضم إىل ميادين جهاده. فكيف كاف الشيخ يف مرضو، كما ىي مراحل ادلرض 

 كتطوراتو حىت قضى بو رضبو اهلل تعاىل؟
  
 


