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 مقدمة
 

، أمر بصلة الرحم، وجعل هلا ثواًبا عظيماا، والصالة والسالم على النبيِّ األكرم  احلمد هلل الذي
 ، وبعد:أمجعني الذي كان أبرَّ الناس أبهله وقرابته، وعلى آله وصحبه

التأريخ   يف  رغبة  يل  واتضح،  فقد كانت  هللا  أذن  حىت  صورته،  يل  تظهر  مل  ولكن  للعائلة، 
كما الحظت ذات قيمة تتداول بيننا مث تنطفئ وتضيع،  أخباراا متناثرة  وخاصة بعد أن رأيت  

 .  نهم إال ملامااآلخرين م وأحواالا وأخباراا ال يعرفون ذكرايت  أفراد العائلةبعض 
عليها وأبسلوب مجيل  والتعليق    مث رأيت قدرة فائقة عند بنايت يف التعبري والسرد وإيراد األخبار

 عرب تواصلنا. ومشوق
ألسرتنا، يف أسلوب حواري مبدع،   بشيء مفيدوخنرج  نستفيد من هذا كله وغريه  وأحببت أن  

يف خضم  مبرور الزمن و يكون اترخياا هلا، وتذكرة ألحفادان إن شاء هللا، وحىت ال يضيع النسب  
 االشتغال ًبلدنيا.

على   للفتيات  تدريباا  يكون  وأسلوب  كما  املتنوعة،  األسئلة  وتلقي  واحلوارات،  اللقاءات 
 ، والتأليف الفردي أو اجلماعي. جابةاإل

 عائلي توثيقي ثقايف. ولذلك جاء هذا الكتاب بعنوان: حوار بني أب وبناته: كتاب 
 وقسيمه: حوار بني أب وأبنائه. 

معا يف كتاب واحد  . وكان حقهما أن ُيج
 .صوابه  ملا أبعدولو مسِّي كالمها بديوان األسرة  

 ، وفيه: يف الكتاب وقد خصص قسم لكل ابنة
 ترمجة االبنة )شاملة(. -

 األب يسأل ابنته )...( وهي جتيب.   -

 االبنة )...( تسأل أًبها وهو ُييب  -

  .وهي جتيب )...( تسأل أمها االبنة -

 .متنوعة(صور وواثئق ) -
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  االبن أو االبنة   بقلمألنه يوثق    يًّايكون الكتاب متنوعاا: عائليًّا ألنه ألسرة واحدة، وواثئقوهبذا  
و  منهم،  واحد  لكل  مهمة  أو  أساسية  الثقايف  يًّ ثقافجلوانب  املستوى  على  يدلُّ  ألنه  ا 

 من خالل أجوبته. واالجتماعي الذي ينطلق فيه كل فرد
أتدخل يف األجوبة،   ،  ومل  لغوايًّ إذا كان تصحيحاا  حىت يكون الكتاب صادقاا، معرباا عن  إال 

 نفسه. ويكون ذكرى للجميع.
ا من نوعه ، لعائلة  . إنه ُيمع الثقافة واالطالع إىل جانب اخلصوصيةوقد يكون الكتاب فريدا

علمية آاثر  أصحاب  العائلة  أفراد  فكل  الدين،  إىل  العلم  مجعت  ومرتبطحمافظة،  أو  و ،  ن 
 لثقافة والعلوم، والكتب واملعلومات.وانب من ان جلو متابع

 غفران، ومسية، وأروى، وشفاء. وكلهن أمهات.  :واحلوار هنا مع البنات
أسرية خاصة، على عكس ما    رما فيه من أخبانشر  إعداد هذا الكتاب و ومل أجد حرجاا يف  

منها  جار عند أهل العلم، من التحفظ والتكتم على أخبارهم األسرية، وخاصة ما يتعلق    هو
  هذا م، وأخباره وآدابه وتوجيهاته يف ًبلنساء، فإن قدوتنا يف هذا رسولج هللا صلى هللا عليه وسل

، عدا كالمهن  وطعامهن  وغريهتن  وشيء من أوصافهنمعروفة، حىت يف لباس النساء    اجلانب
، وقد عالقة الزوج بزوجها  وعالقتهن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بل وأكرب هذا ما خيص

خت أن  عائشة  ألمينا  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  الصالة  هباس  نال  ربأذن  عليه  وكان  ذا. 
احلياة مسة  حتلَّ  الناس أمجعني، حىت  بني  بني أهل املدينة، بل و شر أخبار بيته  ند  عموالسالم يت

، وليكون ذلك أسوة للناس  يف ذلك الوقت  األسرية اإلسالمية مكان احلياة األسرية اجلاهلية
 . يف حياهتم اخلاصة

الراشدين   ئههللا صلى هللا عليه وسلم هي حياة خلفاولعل أوضح حياة أسرية بعد أسرة رسول  
 وبناهتم وكثري من أخبارهم األسرية اخلاصة معرفة ومدونة يف سريهم.رضي هللا عنهم، فزوجاهتم 

رضي   والرسول عليه الصالة والسالم هو قدوتنا يف هذا ويف غريه، وكذلك خلفاؤه الراشدون
 هللا عليهم.

فيها حرج  ال  أخبار  من  نشرهافما كان  من  أبس  فال  إسالمية  ،  ثقافية  وإذا كانت  فلعل  ، 
والفنا الفنانني  أخبار  من  اإلعالم  به  يطفح  ما  مقابل  يف  نشرها،  هو  وحياهتم  األفضل  انت 

   .اخلاصة املزعجة واملنفيرة للبيواتت املسلمة
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 ، والشكر له على فضله ونعمته.واحلمد هلل الذي يسَّر هذا

   ، إنه قريب جميب.جنته كما مجعنا يف دنياهُيمعنا يف   حيفظنا حبفظه، وأن وأسأله سبحانه أن
 

 حممد خري يوسف 
 هـ  1442 شهر هللا احملرم

 إستانبول
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(1) 
 غفران بنت حممد خري يوسف 

 
 السرية الذاتية 

  حمافظة،   أسرة  كنف  يف  م،1٩٨٣  للهجرة،  14٠٣  عام  من  شعبان  ٨  يوم  الرايض  يف  ولدت
 وأهله، ًبلعلم مهتم وأب

 أمحد وإبراهيم.  واألخت الكربى لشقيقايت وشقيَقي  ة،األخت الصغرى ألشقائي الثالث
الثانوية    لرايض،للبنات ًب  يف مدارس  تعلمت معهد احلاسب لدراسة دبلوم إىل  وانتقلت بعد 

 . وراكل سنتنيأ
سنوات لعدة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  دار  يف  درست  القرآن   ،وخالهلا  من  أجزاء  حفظت 

الدار  ،الكرمي يف  داعيات  تقيمها  اليت كانت  احملاضرات  من  الكثري  أصبحت   ،وحضرت  مث 
   .معلمة فيها لدورة واحدة

منزل ربة  وأصبحت  تزوجت  يف   . مث  علي  تزوجت  غاندي  السيد  من  العشرين  الذي   ، سن 
 . هاتقاسم معي احلياة حبلوها ومري 

 وأكرمين هللا خبمسة أطفال واحلمد هلل..  
 الثانوية األخرية.رحلة املوهو يف  ،سنة (1٦)عمره  عليي  
 .وهو يف الصف الثالث متوسط ،سنة (1٣)ان عمره حسي و  
ربع  أ هعمر أن كان يدرس ويتلقى التدريبات يف املراكز اخلاصة ًبلتوحد منذ  ،سنة (11)كنان و 

 .أسأل هللا له العافية .سنوات
 .وهي يف الصف الرابع ،سنوات( ٨عمرها )شام و  
   واحدة.  يوسف عمره سنةو 

القدمية هوااييت  ما  ،الرسم  :من  القصص  ،أحبه  وقراءة  والقصص  ،وخاصة  اخلواطر    ، وكتابة 
 .ولدي الكثري من الذكرايت حول هذا

الشقائق..   جملة  يف  مقالة  يل  االجتماعي،ونشرت  والتواصل  الشابكة  يف  مشاركات    ويل 
 . ا نبوايًّ النداء يف أربعني حديثا  عنوان:صدر ب  يف احلديثكتاًبا   وأعددت
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 أسئلة األب، وأجوبة غفران 

 
 حياتك بني كونك ابنة، وكونك أمًّا؟كيف توجزين وصف -1س
 

ا وأان  مل ترتكين وشأين حىت علمتين دروسا  ،بني هذا العمر وذاك كثري من األشياء اليت مررت هبا
حوال.. كثري من  على الرغم من تغري املكان واأل  ، أشعر أنين كما أان  ،امل أتغري كثريا و ال أعلم..  

 لتناسب تفكريهم.. رمبا كوين  فيها قليالا أو أغريي   ،بنائيأاألشياء أتذكرها يف تربييت أطبقها مع  
واملسؤولية األمومة  تقبل  على  ساعدين  ألخوايت  الكبرية  األمومة   ،األخت  ًبلتأكيد  ولكن 

 ا للنجاح..فهي تتطلب جهدا  ،حىت لو كانت فطرة ،ليست سهلة
 

تتصرفني وأنت جالسة وبني  هل ختافني    -2س البيت؟ وكيف  أوالدك وهم خارج  على 
 خوف ورجاء؟

 
وهل هناك من سيؤذيهم    ،كيف سيتأقلمون  ،ملدرسةاا عليهم يف بداية دخوهلم  كان خويف كبريا 

 صدقائهم كنت مرتددة يف القبول.. أب!؟ ويف بداية توطيد عالقتهم ا أو جسدايًّ نفسيًّ 
 مث هدأ روعي..  ،اا وقلقا فأول لقاء هلم خارج املنزل كان خوفا 

عنهم ورسائلي هلم  أوكنت   اجليل  مقبولا غري  زعاجا إحسب سؤايل   ،ولكنهم ًبلعكس  ،هلذا 
 بالغ! امل حنب اهتمامك بنا وسؤالك وخوفك علينا غري  :قالوا

   .يتوقف لساين وقلب عن الدعاء هلم ال ،هتماملنزل حىت عودولكن مبجرد خروجهم من 
 

 ما أحبُّ العلوم واملوضوعات إليك، وخاصة عندما تبحرين يف الشابكة؟  -3س
 

صغري   يف  والبالغةأكنت  التعبري  قليالا   ،حب  النفس أ  وعندما كربت  علم  معها  حببت 
أن    ،واالجتماع العلمني يف كتب  على  ت  اطلعبعد  الشبكة  ءاملدرسة. وعندما جاهذين  ت 



8 
 

الشخصيات   البحث يف خفااي  أسرار  و   ،اجدًّ عندي كنت أحب  النفس والرتبية متابعة  علم 
ومتابعة املهتمني واملختصني    ،وحتليل القصص والرواايت  ،املشكالت  وكيفية حلي   ،واالجتماع

 . حدود للتعلم من الشبكة فال ،بذلك
 

مبسؤوليتك كونك    -4س تشعرين  الدعوة  هل  يف  نصيب  لك  وهل  مثقفة؟  مسلمة 
 واإلصالح خارج بيتك إزاء ذلك؟

 
وأبني هلم أن كوننا   ،تعلمه ألوالديأأسعى لنقل ما تعلمته و   اوكوين أمًّ   ،ًبلتأكيد أشعر بذلك

 ونقل للغري بشكل حمبب ومجيل..  ،بل هو تطبيق وتصحيح ،ا فقطامسا  سمسلمني لي
وكذلك علمت    وثقافة،  من علم  مبا أملك  ردي أي مكان  أا على ديين يف  رى هجوما أوعندما  

وأانمل   ،لديك لسان وعقل ما دام  ،دينك بكلمة سيئة ا ميسُّ أحدا اي بينَّ ع تدَ  فال ،أبنائي هذا
 شبكة..  وقلم أو

 
ما هي املواقف اليت تؤثر عليك، واقًعا، أو خيااًل، وكيف تكتبني ذلك يف قصة    -5س

 ؟ قصرية
 
ين.. أتذكر عندما ذهبنا لطبيب خمتص ين ومل تقتالاني أصابتقا موقفني كاان كصاعتتذكر جيدا أ

للتوحد مركز  نعم  ،يف  لنا:  قال  ابين  رؤيته  ًبلتوحد  ،وبعد  مصاب  ولدك  أن  الواضح   ،من 
 فالعالمات واضحة عليه!!  

ومل أر   ،هو التوحد  يبالغ!! فال أعلم ما  وأا  رمبا يكون الطبيب خمطئا   .مل أكن أريد أن أصدق
 ولكين أعلم أننا قد ابتلينا..    يعاين منه..طفالا 

عالجا  لولدان  أن  زوجي  اقتنع  فقد  أخرى..  بعد سنني  اآلخر حدث  اخلارجواملوقف  .  .ا يف 
بعيد بلد  التوحد يف  من  لعالجه  سافر  بيوم  األضحى  عيد  الكبري..    ،وقبل  ابين  معه  وأخذ 

السفرصدقا  هبذا  راضية  أكن  مل  أكن  ومل  ،ا  عينأ  ابين  يبتعد  أن  يوم    ،ريد  أبكي كل  وكنت 
   .فهو سيبقى هناك حىت يشفى ،علم مىت سأراهأألين مل أكن  ،وأحضنه قبل ذهابه
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بزوجي ألطمئن اتصلت  يتصل يب  ،بعد ساعات  مل  فرتة    وال  ،فهو  وبعد  رسائلي!  على  يرد 
يف    ،جاوبين مياطل  احلقيقةإوكان  قال  ،خباري  النهاية  يف  لركوب إ  :ولكنه  طريقهم  ويف  نه 
  ، اعليه.. واتضح أن السكر لديه ارتفع كثريا   يلى أرض املطار وأغمعابين الكبري  وقع  الطائرة  

 دخل العناية املركزة!! وقد أج   !وحياته اآلن معجزة ،وارتفعت درجة احلموضة يف دمه
 ريب..   هذا اي  ما  أان أردد:أسي و ردة فعلي أين وضعت يدي على ر   ت ويف كال املوقفني كان

  ؟رب وارمحنا.. هذه ليلة عيد ويصلين هذا اخلرب..  الطف بنا اي
ولكن كيف ويوم   ،كانت رمحة هللا أن عائليت حويل تواسيين وتلطف األجواء لعل نفسي هتدأ

  ؟ن ويعانون..و العيد أبنائي بعيد
فولدي التوحدي مل يكن يطيق احلبس يف غرفة يف    ،أيضاا  ولكن من كان يف عذاب هو زوجي

وتعذب يف التأقلم معه أو جعله يتأقلم ًبملكوث هادائ يف الغرفة..   ،ا كامالا سبوعا أاملستشفى  
 هذه املواقف القاسية تعلم الصرب والتفكري.. 

   .لن أبعده عنك إال برضاك التام :يبعد قطعة مين عين.. وقال زوجي تعليم أن ال
 ا..  رمبا إبذن هللا ورمحته نبتعد معا  وهل سأرضى أان أن يبتعد؟! :قلت بتعجب

حيدث مبا  التفكري  بعد  دراسيت    ،ولكين  وإكمال  زواجي  بعد  حيايت  خضم  يف  أين  تذكرت 
 ا!!  دائما  وطاعته بنجواه امتعلقا   كان قلب وأان اليت   ، خبالقيتعلقي قليالا  واألمومة خفَّ 

داعي أن ننساه حىت تصيبنا    وتعلمت أن نكون مع هللا سبحانه.. ال  ،استيقظت من الغفلة
 ا..  فتعلقوا به دائما  ،مت أوالدي أن هللا يسمعكم وحيفظكممصيبة!! علي 

ونتنفس   ،ا بقلوبنا وعقولناوقت الشدة والرخاء.. وأن نتذكره دائما   به حيب ربنا العبد املتعلق  
 .ا ودعاءوتسبيحا  اذكرا 
 

 ماذا عن إخوانك، وذكرايتك أكثر مع من؟ وما أبرزها؟  -6س
 
فال   ،اتزوجت ومها صغريان جدًّ فقد  ن  ا كثر ذكراييت مع إخواين الكبار.. أما أخواي الصغري أ

ما    ينيتذكرا أنتظر أن يدخل  سف طبعا لأل  تذكرمها..أوال    ،أعتقديف صغرمها على  ا.. وكنت 
البيت  ملدرسة ألصبح معلمتهابراهيم  إ عندما سجل يف الصف    -سبحان هللا    -ولكن    ،يف 
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خج  حلمياألول  لتبخر  حزنت  وتزوجت..  أوالدي   ،طبت  بتدريس  هللا  عوضين  رمبا  ولكن 
 واحلمد هلل.. 

لتسلية.. وخيرتع نشاطات ل  ،افقد كان يلعب معنا كثريا   ،ذكرى أخرى كانت مع أخي صهيب
ا  طبعا   ُيده يف املنزل..  ءويبيع فيه كل شي  ،لكوخ املوجود يف احلوش ملتجر للبيعامثل حتويله  

 كما كان ونعيده ملكانه..   ءيف النهاية أنخذ هبدلة من أمي إن مل نرتب كل شي
   !نشعر بقيمتها حىت نفقدها ولدي ذكرايت أكثر.. األايم اجلميلة ال

 
لة على مقاعد الدراسة، هل كانت انفعة لسلوكك، يعين أن املعلمات  ياملدة الطو   -7س

 كنَّ كفوءات وينصحن ويؤثّرن؟ ومن أكثرهن نصًحا وأتثريًا؟
 

التدريس والتعليمنمن جعل  املعلمات هني  املادة وأحب    ،ين أحب  وكل معلمة جعلتين أحب 
هه فاملعلم يدخل املادة يف قلب الطالب أو يكري   ،وبعدهخترجي    قبل  ،دراستها والبحث فيها

 فيها.. 
معي    تعنبيفلم    ،حترك إال أبمر من املعلمةأال    ،وأذكر أين كنت أكثر طالبة هادئة وخجولة
  ،ا يف ذهينزال عالقا ما  ت معلمات  فبعض كلما  ،واحلمد هلل.. لكن ًبلتأكيد تعلمت الكثري

 ا.. ا أم إُيابيًّ سواء كان سلبيًّ 
 كانت هناك معلمة قرآن كلما اندت امسي  مثالا   ا..معلمات املواد الدينية كن األكثر نصحا و 

ا ومع الزفري  شهيقا   ن عندما تتنفسن خذ  :ا.. وقالت لنا مرةاللهم اغفر لنا مجيعا   :تقولو تبتسم  
 دعاء قصري..   ليكن هناك ذكر أو

 
 كيف تعتربين البيت اي بنيت؟ سجن املرأة أم جنتها؟ وملاذا؟  -8س
 

مهارة    نا.. بعض النساء لديهرادت ذلك أيضا أوسجنها لو    ،أرادت ذلك  أهناهو جنتها لو  
أايًّ  وضعها  مع  تسعد  ، كانالتأقلم  سعيدة  حياهتا  تفكر  ،فإن كانت  حاهلا  تغري  ملاذا   :وإن 
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وعلى من كان مع هذه املرأة يف بيتها زوج أو   ؟احلال ه هلذ  وهل من طريقة وحلي  ؟حدث ذلك
 هذا البيت وتستأنس فيه..  لتحبَّ  ؛أخ أو أب أن يرمحها وحيسن إليها

 
حرصك على عبادة ربك وأورادك، هل حيول بينها وبينك شيء، وهل من برانمج    -9س

 تسريين عليه؟
 

مع أنه مرت    ،واحلمد هلل.. وحمافظة على أورادي  ءشي   حيول بيين وبينها  واجبايت مع ريب ال
ا  ولكن احلمد هلل على كل حال.. أحاول يوميًّ   ا..ا شديدا فرتة غفلت عنها وندمت ندما   عليي 

ما أقرأ  أن  هادئ  وقت  القرآنتيسَّ   يف  من  ال  ،ر  اللهم  بعده..  إذ   والدعاء  بعد  قلوبنا  تزغ 
 وثبتنا على دينك..  ،هديتنا

 
هل تنّوعني يف معارفك، وجتددين عهدك ابملهم النافع من أنواع العلوم والثقافة،   -10س

لوال   أكثر  تفعلني  دينك؟ وماذا كنت  أمور  الكثري من  أنك ما زلت جتهلني  وهل تظنني 
 التزاماتك األسرية؟ 

 
اجتماعية   غري  وانتهت  يل  صاحباتفال  لبتة  أكوين  الدراسة  أايم  صداقة كانت  فآخر   ..

 ًبلتخرج.. 
والبقية هم أهلي وأهل زوجي.. وسبب   ا تتواصل معي إىل اآلن..لدي صديقة وفية قدمية جدًّ 

صدمات كثرية أخذهتا  مواقف و ا  وأيضا   ،ا هو عدم خروجي من املنزل كثريا صاحبايت عدم تنوع  
 .. أخرايتعرف على وال أحتمس للت ،ين أكتفي هبانمن الصديقات جعل

شكل  أولو    ،مور الدينأا تعلمت الكثري من  رمبا من تربييت ودراسيت يف مدارس ملتزمة دينيًّ و 
 .. تعنه أو سأل تأمر أو جهلته حبث عليَّ 

ورمبا    ،لو مل تكن لدي التزامات أسرية رمبا ركزت أكثر على هوااييت القراءة والكتابة والرسمو 
  .ملمارسة عبادات أكثر يف كل األوقاتا أكرب وجدت وقتا 

 ه وكرمه..ئواحلمد هلل على عطا
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رحلتك مع حفظ القرآن الكرمي، كم سنة استمرت، ومن تذكرين من معلماتك،    -11س

 ومواقف معهن، وبعض ما تعلق بذهنك من نصائحهن.
 

 :مرتبطني ًبلقرآنا كنا  كر.. فمنذ الصغر دائما رحليت مع التحفيظ بدأت قبل دخويل لدار الذيِّ 
والتجمع حول تفسري وقراءة    ،قراءته وحفظه وتفسريه.. حلقاتنا يف املنزل بعد صالة اجلمعة

أتذكر   ولكين ال  ،ور الذكر.. ال أعلم كم سنة استمرتآية أو حديث دربتنا على حلقات دج 
 أنين انقطعت عنها حىت أصبحت معلمة يف تلك الدار.. 

مجيعهن معلمايت  والتسميع   نَّ فقد ك  ،أتذكر  التجويد  لتعليم  متحمسات  صبورات  هادائت 
تقبل ًبلقليل   ، حمبة للخري  ،فقد كانت طيبة القلب  ،والنشاطات املتنوعة.. أتذكر مديرة الدار

ا ممن مل يكن معهم إال القليل ليدفعوه يف سبيل تعلم القرآن الكرمي.. نسأل هللا أن يعطيها  جدًّ 
 من فضله وكرمه وإحسانه.. 

 
انتقلت إىل معهد احلاسب.. مباذا   -12س الثقايف واالجتماعي عندما  تغريَّ عليك اجلو 

 تفاجأت، وكيف أتقلمت، وهل من ذكرايت فيه، ودروس وعرب منه على مدى سنتني؟
 

ا عن املدرسة.. على الرغم من ذلك أحببت  ف متاما لخمت  جو    ،ا يف املعهدتفاجأت كثريا   ،نعم
يناسب دراسيت   ا والمع أن ختصصي كان صعبا   ،لعامل اجلديداملعهد ودراسة احلاسب وهذا ا

األدبية.. ولكن والديت حفظها هللا كانت مصرة كونه أفضل ختصص! أتقلمت ًبلتدريج مع  
وكنت أعرف أن هناك طبقات يف اجملتمع كثرية ومتنوعة وليس   ،اكثريا   لكنه مل يؤثر يفي   ،اجلوي 

 من الضروري أن نتشابه..  
أتذكر  و  للذكرايت  فيهأًبلنسبة  تعلمنا  مرة  الكرتوين  اول  بريد  املعلمة  ،عمل  تكتبون   :قالت 

اكتب امسك..   :وكنت مرتددة.. قالت يل  ،امسكم يف البداية مث تكملون.. زميليت كتبت امسها
امسيأكيف    :قلت س  ،كتب  الناس  قالتونعرفيكل  حول    ،ختايف  ال  :ين!!  ينتشر  لن  فهو 



13 
 

فأان ال    ،وأكملت  ،اا لطيفا ووضعت لقبا   ،ومل أكتب امسي  ،صدقهاأقط.. مل  هو لك ف  ،العامل
 أحب أن أغامر..  

 
أوالدك.. كيف توفقني بني طباعهم املختلفة، وما أقرب األمزجة والطباع اليت    -13س

 ترحيك منهم، وما أكثر ما يتعبك يف تربيتهم؟
 

 أراهم أيخذون  .. وأحياانا عن بعضبعضهم    خيتلفأيضاا  هم    ،اكما خنتلف أان ووالدهم متاما 
  ، وأمحد هللا عليها  ، ا منا حنن االثنني.. فيهم طباع أحبهافيصبح خليطا   ،طباعاا من هنا وهناك

 وأسأل هلم اهلداية..  ،وفيهم ما ال أحبه
و  معهم  العناد  من  أكثر  يفيد  الطبع  مع  التغيريإالتأقلم  على  ال  ما  ،رغامهم    يؤذيهم وال   دام 

فال أحد يبقى   ،غريهم.. أظن أن الوقت والزمن سيغريهم حسب مكاهنم ومسؤولياهتميؤذي  
الكبار عن  أكثر..  ،على حاله.. سأحتدث  وطباعهم  صفاهتم  من ًبنت  الكبري    فهم  ولدي 

اثنية   والدهمنسخة  احلمد  ،متفهم  ،مطيع  ،هادئ  ،ن  وهلل  حيب    .وصبور  الثاين  ولدي 
هللا..  ،املساعدة بفضل  لطيف  وغضبهم  ام   وحنون  املفاجأة  عصبيتهم  هو  ولكن   ،يزعج 

 وتنتهي املشكلة واحلمد هلل..  عن بعض، ون ويبتعد بعضهمؤ يهد سرعان ما
كن قدوة حسنة   :اوأقول له دائما   ،وأشعر أن على أخيهم األكرب مسؤولية توجيههم ونصحهم

 ألهنم رمبا ينظرون ألفعالك وأقوالك بدون أن تشعر..  ،هلم
 

أكثر،  هل    -14س أو  لتوردي منوذًجا منها، تكون يف صفحة  حتتفظني بقصص قصرية 
 وإذا مل تكن قصة فأيَّ موضوع آخر أعجبك حىت احتفظت به. 

 
ذهبت للعليية وأخرجت    ألين أحب االحتفاظ ًبلقدمي من الذكرايت..  ،ًبلتأكيد احتفظت هبا

قد جلست مع أخي  كنت  أو قطعة نثر  من بني األنقاض صندوق ذكراييت.. أعجبتين قصة  
جزءا  يل  ليصحح  القدميةصهيب  اجلوال  برسائل  ذكرتين  وقد  منها..  قدميأفهو    ،ا    ،سلوب 

 ها.. نقلولكن سأ
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 مناجاة مع القمر 

صديق الليل.. أيها القمر.. أمل تسأل نفسك ملاذا    مبهج النفوس.. اي  أيها الكوكب املنري.. اي
من سرعة فيه اجلبني.. وخيفف    يف هذا الليل الذي ُيفُّ   ..ك يف هذا الليل البهيمءترسل ضو 

 كل من أراد أن يبهج نفسه ويذهب القلب املتعب.. ترسل ضوءك الفضي ليسكن يف عييَن 
ليشكرك.. ويسألك   ك ليصل إليك..ئ .. فيتخيل نفسه وهو يسري على خطوط ضو عنها اهلمي 

ن تراه  إ الذي ما    ن لك هذا الضوء تردد يف ذهنه إبحلاح وهو يف طريقه إليك.. من أيسؤاالا 
لذي أتعبه.. من أين لك  ا  .. يراك املتعب فيغمض عينيه لينسى ماعينا شيخ إال ويعود طفالا 

ضوء أانر قرية تلفعت ًبلظالم ليايل طويلة.. هل أستطيع أن أقتبس من نورك؟ أن آخذ من  
 كما دخلت؟  به القلوبَ  دخلج ا أَ خيوطك خيطا 

  ألسئليت؟...وئك جواًبا هل تستطيع أن ترسل مع ض
 ستطيع؟!أملاذا.. ومن أين لك.. وهل 

 ومن القمر إىل القلب.. أجوبة:
 أجوبة أرسلتها كما طلبت على خيوط ضوئي.. ألضعها بني يديك..   ،يتلك حمب

  ؟ملاذا
أنيسج أل مدحتين  ألين كما  النهار..  يف  الشمس  جعل  الليل كما  يف  جعلين  رمبا ن هللا  كم.. 

مهًّ  مهًّ اأنسيكم  أزيد  رمبا  أو  ميل  ا..  القلب  احلزن..ؤ إذا كان  انئم..  ه  حوله  والدنيا   فالكل 
يف قلبه من   ما  له وتدمع.. وخيفُّ   يف قلبه لعينيه فرتقُّ   وهو يفرغ ما  تلحفت بلحاف اهلدوء..

 ه.. حزن.. فينام والدمعة تربت على خدي 
اجمل سهرات  عنده  فتبدأ  يراين  من  منكم  لكم..  نعمة هللا  يراين أان  من  ومنكم  واجلنون..  ون 

ويتلهف لرؤية نور وجهه الكرمي.. نوري أعطاه هللا    ،ه هللئوحيني موعد جلو   ،فيبتسم ويسبح هللا
 حبفر النيازك.. لوال أن هللا أكرمين بنور ُيملين.. ءفما أان إال كوكب ملي ،لكم

 من أين لك؟
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من هللا.. وهبين    :سيقول  اسأله من أين لك..اسأل من أنعم هللا عليه.. يعرف هللا ويتقيه..  
أقول لن  الشمس صديقيت..  إايه من  مِّ   :هللا  من خالقي وخالقك..  ن  هذا يل ومين.. هذا 

 لك.. اك فعدَ الذي سوي 
 هل أستطيع؟ 

النهار مثلي.. نور قلبك سريوي    ا النعم تستطيع.. وتستطيع أن تكسب نورا  ينطفئ حبلول 
ل قلبك ملغارة موحشة  ولكنه حوَّ   ،هتجر ما ألفت من املعاصي  ا أننا ا هيـي عروقك.. ليس شيئا 

مظلمة.. فمن أين لك النور وقلبك يسكن يف حارة املعاصي.. دخولك لقلوب الناس سهل  
 حياتك من دينك.. دمت تقتبس نصي  ما
فخذ أجوبيت بصدر   ا ألنك تعلم ما أعلم.. ولكنك رمبا تكابر..داعي ألن أشرح لك كثريا   ال

 النور..  رحب.. راحة قلبك وسعادته مرتبط مبدى قربك من موالك مالكِّ 
 

 سؤال مل يكتبه قلم والدك وكنت تنتظرينه منه.. كيف تسألني.. ومباذا جتيبني؟ -15س
 

أنتظر سؤال: ملاذا مل تكملي شغفك ًبلكتابة وتنشري مزيدا  ا من املقاالت وتكتب  رمبا كنت 
 ا من القصص؟!  مزيدا 

يرتك مل  هل  ملدة،  يننأخوايت  تعبريية  مجل  مين كتابة  طلنب  مناسبة  أتت  ليكتبنها    ني فكلما 
   أن كتابة القصص لنشرها فن  لقصص ألين وجدت أوالا الصديقاهتن أو على أوراقهن.. وتركي  

كتبت وأتذكر آخر مرة    يكفي..  فاخليال وحده ال  ،كثرأمترن عليه  أتعلمه و أمن األفضل أن  
ألن   ؛ول.. بعد ذلك مل أستطع الكتابة لألسففيها كانت يف املستشفى بعد وضع ابين األ

مناسب.. ومع الدراسة واالهتمام    اخليال املستخدم يف القصص حيتاج هلدوء ومزاج عال وجوي  
أستطع   فنَّ   ،كمال ما أحبإببيت وأطفال مل  أتعلم  أن  أخرى وأبدأ    وأمتىن  من الكتابة مرة 

 ذن هللا.. إبجديد 
 

كيف هتيئني جوَّ املرح ألوالدك، ويكون فردايًّ أم مجاعيًّا؟ وهل ختططني لذلك أم    -16س
 ترتكينه كيفما أتى؟ 
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الر   أتركه كيفما أييت.. فهم إن طلبوا  لتغيري  أو    ألعب معهم..  اتبةمين أن نلعب لعبة مجاعية 

أقبل   مناسبة  أو  عيد  يف  البيت  تزيني  مين  تطلب  مما  بنيت  أكثر  يهمهم  فاملرح  اقرتاحها.. 
 يهمين..

 
من أي منطلق تنطلقني يف تربية أوالدك: وراثية )والديك(، أم دينية )عقيدتك(،   -17س

 أم ثقافية )مطالعاتك(، أم اجتماعية )من اجملتمع حواليك(؟ 
 

فاد وما  أ   من حزم ولني أتذكر مامثالا   ،ا مما تربيت عليهمجيعها مؤسسات مهمة.. أتذكر كثريا 
 ..  ءميكن أن أطبق منه.. وًبلطبع مرجعي للدين يف كل شي  ومار إُياًبا ا وما أثي ر سلبا أثي 

وعندما يتذكرون    ،ما  ءيف شي  أبصدقائهم  األوالد  تأثريولكن قد    ،اا لسنا خنالط أحدا وجمتمعيًّ 
 ه.. نه أو يرفضو نفيقبلو  ،أو يتذكرون نصائحي ،تربوا عليه ما

فزمن   ،ي الرتبية واألسرة والقصص اليت حتدثخمتصا مما أقرأه وأمسعه من  كثريا كما أين أستفيد  
ويقنعهم لو    ءمن املمكن أن يعجبهم شي   ،تداخلت طرق غري الوالدين  ،هذا اجليل غري جيلنا

 قناعهم والتفاهم معهم وتوجيههم بشكل صحيح..إمل ننجح يف 
 

الرتبية، وهل تنبهني أم تعاقبني  ما هي األخالق واآلداب اليت تركزين عليها يف    -18س
 على اإلخالل هبا؟

 
مثالية  مربية  األ  ،لست  تضخيم  احلدود.. وعدم  جتاوز  عدم  على  أركز  أتعلم..  مور.. ولكين 

األ املتشاهبة غري  وترك  أاملمور  يرجع  حرام.. ودائما   معروفة هل هي حالل  قبل أ  يلي إا  والدي 
غريك وال  يؤذيك وال  ال   ء عجبك شيأفلو    ،نهرفو يع  ال  أمر دخوهلم يف   دينك    يؤذي  ميس 

بدون   و   ،سرافإفخذه  املوضوع  أمهل  قد  التصرفات  جتاوز حلدك.. ويف  مل   إذاطنش  أبدون 
التنبيه أنبه    بدَّ   وإن كان ال  ،ايكن مهمًّ  مث إن مل يستجب يل    ،البداية مرتني أو ثالاثا يف  من 

أن  ف املمكن  قد  أمن  أو  ًبلذنب..  بدون شعور  فعله  أستطيع  مناسب  عقاب  عن  ال حبث 
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أنه و والد قواعد بيتهم  ولو عرف األ  حياسب نفسه بنفسه ويفكر مبا أخطأ.  الولد  ،اأفعل شيئا 
أهنم    ،جتاوزها  وزُي  ال يعاقبوا..  أو  لن  نفسي  كثريا و .  حبسبهالتصرفوا  مىت جتاوزوها  أضع  ا ما 

لومكاهنم   ا  :وأقول   كنت يف عمرهم وعشت معهم  وأين  كون أهل    عليي   ألمرلو طجبق هذا 
   .يضر ينفع يف الرتبية وما وكل أم وأب ُيدون بعد التجربة ما  ؟راضية أم ال

مزاجا فإن  النهاية  يف  و  ليست  الولد    ،تاوعاد  االرتبية  هذا  على حسب شخصية  مرونة  هي 
 ون مرنة فيها.أك ،شياءأوهناك  ،شياء تكون كلميت فيها واحدةأفهناك  ،وكيف يتقبل مين

 
أبيِّّ منظار تنظرين إىل اخلارج، من خالل ثقافتك الدينية أم معايشة احلياةِّ مثل    -19س

 الناس، وهل تستفيدين من ذلك؟ 
 

ماآاخلارج   منه  ما  ينفع  خذ  ذلكينفع  ال  وأترك  تربيت على  وتعودت على زهد والدي   ،.. 
الايًّ فمادي   ،وتواضعه شي    هلل  ءيغريين  أحدا   .واحلمد  أحسد  معيشتهال  على  أن    وال  ،ا  أمتىن 

أو أترك   ،ألن هللا يقسم األرزاق.. إن أردت أن أصبح مثل أحد أتعلم وأفعل مثله ؛أصبح مثله
هل    :والدي عندما يقولون فالن يفعل وفالن عنده أقولأ  هذه األمنية ألهنا ستتعبين.. حىت 

هم مثلنا؟ هل تربيتهم مثل تربيتك؟ هل ظروفهم مثل ظرفك؟ هل تستطيع أن تفعل مثله؟ إن  
 تتوقف..   استطعت تعلم واجتهد وافعل وال

الناس قصص  من  معاانهتم  ،أستفيد  لألفضل  أو  ،من  تقدمهم  شي   ،من    يفعله   ءومن كل 
 الناس.. 

 
 مباذا توصني إخوانك وأخواتك يف ختام هذا احلوار املفيد؟ -20س
 
 ا.. وصيهم بذكر هللا دائما أوصي نفسي و أ

 يظلم عبده..  فاهلل ال ،ا إال وسعهايكلف نفسا  وأن نتذكر أن هللا ال
 ..ءاحتساب األجر يف كل شي 

 .. ألفضلحنو اقسمه هللا لنا.. مع التوكل على هللا واالجتهاد  والرضا مبا
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 واالستخارة يف كل األمور..
 وعدم االستعجال يف سري األمور من صغريها لكبريها.. 

 ا..دائما  سبحانه ومحده وشكره
 ًبرك على نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.. سلَّم و اللهم و  ىوصلَّ 

 
 غفران، وأجوبة أبيهاأسئلة 

 
االستماع    -1س حيبون  الرجال  من  التحدثأصنف  من  آخر ،  كثر  حيب    وصنف 

ولكن    ،احتب التحدث كثريً   ا بني كتبك فرمبا الكونك غالبً و   ،التحدث أكثر من االستماع
 هل حتب االستماع؟

 
يف سنيِّ الشباب كنت أتنقل بني األصدقاء، وأحبُّ أن يستمعوا إيلي، فقد كنت أطالع وأحبر 

النبوية والقصص يف   فأحتفهم ًبألحاديث  الدراسية،  الكتب  يقرأون سوى  اجمللدات، وهم ال 
الرتاثية والقصائد الشعرية الرائعة واأللغاز املبهرة.. وعندما تغرَّبتج اختلفت عليَّ البيئة، ومل ألق  
ضالَّيت،  فيه  ووجدت  والتأليف،  للبحث  وتفرَّغت  الكتاب،  فصادقت  اجملالس،  يف  تشجيعاا 

إىل هدوء وصرب ومتابعة، وقلَّل هذا من كالمي، كما  بد والتأليف حيتاج  للناس،  احلديث  ل 
 قلَّل من االستماع لآلخرين. وما زلت كذلك.

 .يعين بسبب اختالف احلال اختلفت الطباع والعاداتغفران: 
ومع ذلك يبقى أثره، الطبع ال يتغري اي بنيت، إال حتت ضغط وإكراه وظروف قاهرة،  األب:  

 ما العادات فهي اليت تتغري.أ
ًب أيضا   ،لضبطمسية:  معي  ما حيدث  و أفالسكوت  ،  اهذا  ال  أبلغ  بيئة  الكالم يف  من  فضل 

 .تعرفها وال تقدرك
 

 جملتمع؟يف اا ا انفعً جيب أن يرتىب عليه الطفل ليكرب ويصبح فردً  ءما أهم شي -2س
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، فإذا كان الوالدان ملتزمني، نشأ   على حديثهما وأفعاهلما، فكاان له أسوة،  القدوة العملية أوالا
فهو أول ما ينظر إىل والديه. مث يجتابَع ًبآلداب، وتعليم القرآن الكرمي، والرتدد على حلقات  

 التحفيظ وجمالس العلم، ليختار الصحبة الصاحلة، والعلم النافع، ويتأدب آبداب الكبار.
 

  ، اصل واملواقع الثقافية يعترب مثقفً مواقع التوا  يفا برأيك من يقضي وقته  هل حاليًّ   -3س
 ؟ أم جيب أن ميسك كتاابً 

 
، فإنه ميضي وقته غالباا يف اإلعالم االجتماعي ال يصنع مثقفاا جادًّا مكتمل اجلوانب الثقافية

التواصل مع األصدقاء، واالطالع على أخبارهم، ومشاركاهتم وآرائهم وتعليقاهتم وجديدهم،  
العامة. وهذا جانب ثقايف، وليس كل اجلوانب، ويكون حسناا إذا كان  مث شيء من األخبار  

العقيمة، كاهلذر يف الكالم،   أو  الفاسدة  إذا كان متتبعاا لألمور  انفعاا وإُيابيًّا، ويكون مضرًّا 
 وما ال خري فيه.

 
 ا؟لكن هل هناك آية أو سورة أثرت فيك أو ترددها دائمً  ، كل القرآن بركة  -4س
 

 . اليت أقرؤها كثرياا آية الكرسي واملعوذات، وبدوهنا ال أستطيع احلياةاآلايت 
 أما ما أردده أكثر وأتدبره وأأتثر به من اآلايت، فقوله تعاىل:  

يـجَقاتِّلجوَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ }إِّ  َنَّ هَلجمج اجْلَنََّة ۚ  اْشرَتَٰى مَِّن اْلمجْؤمِّنِّنَي أَنفجَسهجْم َوأَْمَواهَلجم أبِّ  َ  فـَيَـْقتـجلجوَن  نَّ اَّللَّ
اَّللَِّّ  مَِّن  بَِّعْهدِّهِّ  أَْوَفَٰ  َوَمْن  َواْلقجْرآنِّ ۚ  يلِّ  َواإْلِّجنِّ التـَّْورَاةِّ  َحقًّا يفِّ  َعَلْيهِّ  ا  َوْعدا رجوا  َۚويـجْقتَـلجوَن ۖ  فَاْستَـْبشِّ  

لَِّك هجَو اْلَفْوزج اْلَعظِّيمج   [. 111{ ]سورة التوبة: بِّبَـْيعِّكجمج الَّذِّي ًَبيـَْعتجم بِّهِّ ۚ َوذَٰ
يـجْرَزقجونَ وقوله سبحانه: } َرهبيِِّّْم  عِّنَد  َأْحيَاءٌ  بَْل  أَْمَوااتا ۚ  اَّللَِّّ  َسبِّيلِّ  قجتِّلجوا يفِّ  الَّذِّيَن  حَتَْسنَبَّ  .   َواَل 

لَّذِّيَن مَلْ يـَْلَحقجوا هبِِّّم ميِّْن َخْلفِّهِّْم َأالَّ خَ  رجوَن ًبِّ َا آاَتهجمج اَّللَّج مِّن َفْضلِّهِّ َوَيْستَـْبشِّ نَي مبِّ ْوٌف َعَلْيهِّْم َفرِّحِّ
يعج َأْجَر اْلمجْؤمِّنِّنيَ .    َواَل هجْم حَيَْزنجونَ  اَل يجضِّ  َ رجوَن بِّنِّْعَمة  ميَِّن اَّللَِّّ َوَفْضل  َوأَنَّ اَّللَّ {. ]سورة َيْستَـْبشِّ

 [. 171 –  1٦٩آل عمران: 
 وهذا من حب للشهادة يف سبيل هللا، وشوقي إىل اجلنة، وصحبة الشهداء هبا. 
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آية   الكبرية،  وتستوقفين  وقدرته  سبحانه،  اخلالق  عظمة  مرة  هبا كل  أتذكر  عظيمة،  أخرى 
َدة  وهي: }  [.2٨{! ]سورة لقمان: َما َخْلقجكجْم َوال بـَْعثجكجْم إِّال َكنَـْفس  َواحِّ

إتباعه  القول وعدم  قراءهتا؛ خوفاا ورهبة وحياء من هللا، وهي يف  القرآن ال أستطيع  وآية يف 
القرآ نسأل هللا  ًبلعمل... وقد ختمت  قراءهتا.. متصوراا احلساب والسؤال...  دون  ن مرات 

 عفوه ورمحته. 
هبا، كقوله  وأأتثر  السالم،  عليه  إبراهيم  هللا  عن خليل  تتحدث  اليت  اآلايت  تستوقفين  كما 

 [. 75{ ]سورة هود:  إِّنَّ إِّبـْرَاهِّيَم حَلَلِّيٌم أَوَّاٌه مُّنِّيبٌ سبحانه: }
 
واحدة من بناتك عاملة.. هل مازال هذا حلمك حىت لو طال  كنت تتمىن أن تصبح    -5

 حتقيقه؟ 
 

، ولكن مل يظهر هذا بتمامه حىت اآلن،  كنت أمتىن أن يكون كل أوالدي علماء، ذكوراا وإاناثا
وال أدري ما يكون من بعد، منهم، أم من األحفاد. ولكن هلل احلمد، كلهم على دين وأدب  

ًبلدين،   علم كثري  وعندهم  اآلاثر  وخلق،  تظهر  وقد  واحلرام.  ًبلواجبات، وًبحلالل  وخاصة 
 بعد تقدم العمر أكثر، وهللا أعلم.

 
 . إبذن هللا سرتاان وسرتى أحفادك كما أحببت ومتنيت ودعوت: غفران

 
  ، هل هو تطبيق للشرع ؟فمىت بدأ هذا االهتمام عندك  ،ا توصينا بصلة الرحمدائمً  -6س
 واجهك موقف أدى هلذا االهتمام؟  أم
 

 كالمها اي بنيت. 
ال يَدخلج اجلنََّة  ، كقوله صلى هللا عليه وسلم: "ففي الشرع ختويف وزجر عظيم من قطع الرحم

م  ". أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لألخري.قاطِّعج َرحِّ
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مث ما الحظته يف أسرتنا )أهلي وإخواين( وأسرة الوالد رمحه هللا )أهله وإخوانه(، من مقاطعة  
القبيحة وتستمر، وما كانوا  العادة  متتد إىل شهور، ألجل أشياء اتفهة، وتتكرر عندهم هذه 
، وتبيت على    يعرفون عقوبتها وأهنا من الكبائر. ويف فرتات املقاطعة يكون جوي األسرة مكهرًبا

مهود وسكون وخوف وحذر! فبيينت هلم سوء هذه العادة القبيحة وإمثها وعاقبتها، وأزلتها من 
 نفسي، وجتاوب إخواين واحلمد هلل.  

، وكانت تعاجل.  أما يف أسرتنا فقد وجدت، ولكن قليالا
 
أو استخف مبا أنت متحمس    ،حدهم ضدكأخالل مسريتك العلمية هل وقف    -7س

 آزرك ووقف معك؟ كثر من أومن  ؟بشأنه
 

نعم، كانت البيئة اليت نشأت فيها فاسدة، وجاهلة، ال يوجد فيها عامل واحد، وإمام املسجد  
فيها الشريعة،  الوحيد مل يكمل علمه،   والبلدة شبه ميتة إسالميًّا. وكنت أول طالب يسجل 

الشيوعيني والبعثيني والق إىل حرب شعواء من  ذلك  ! وتعرضتج من جرياء  وميني فكان حداثا
رجعية   التدين  أن  من  اتفهة  أقواالا  يرددون  الذين كانوا  اجلهالء  من  العامة  وحىت  األكراد، 

 وختلف!
وتضخمت املشكالت عندما حتالف النصارى مع البعثيني لطردي من التدريس واهتامي أبمور  
املكائد   يل  تكاد  مث  أسابيع وشهوراا  سنوات  مدى  على  أدريس  فكنت  البال!  على  ال ختطر 

 طرد. وأج 
وما كانت عندي )اهلوية السورية( يومئذ، فما كان يوظف أمثايل، وال تجعطى هلم قطعة أرض  
هلم جواز سفر   يجعطى  ليعملوا خارجها، وال  البلد  مبغادرة  هلم  يسمح  وما كان  فيها،  ليزرعوا 

.  أصالا
)زبري   الصغار  الثالثة  وكانوا  أوالدي،  مبعيشة  وتكفل  هللا،  رمحه  الوالد  آزرين  وأنس  وقد 

القريبة   قريته  يف  النقشبندية  الطريقة  شيخ  حقي  علوان  الشيخ  زرت  وبعدها  وصهيب(، 
وأخ وصديق   تلميذ  بني  ومؤازرون،  مؤيدون  آخرون  معي  فآزرين ونصحين، وصار  )حلوة(، 

 ومعلم.. واحلمد هلل. 
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  ، أو إىل الربّ ، ا قضاء وقتك معنا منذ الصغر.. فإما أننا خنرج إىل حديقةأتذكر كثريً  -8س

واملدينة ملكة  نسافر  الطائف  ،أو  قلياًل   ،أو  معنا  وجتلس  أتيت  خنرج  مل  تذهب ولو  مث   
ملاذا كان من املهم    ،ملكتبتك.. على الرغم من حبك للهدوء وقضاء وقتك بني الكتب

ب الذي يفضل قضاء  و نصيحة لألأا؟ هل من كلمة  ابلنسبة لك قضاء وقتك معنا أيضً 
 يهتم بقضاء وقته مع عائلته؟ وال وقته خارج منزله فيما حيبُّ 

 
إليكم لكم، وحناين  الشديد  السبب يف قضاء وقت معكم هو حب  ، واملتعة والسعادة كان 

تلك   أهلي مجيعاا، وليس يل غريكم يف  انقطعت عن  فقد  به معكم،  أشعر  الذي  واالنشراح 
وهو ما يزيد من  البالد البعيدة. كما كان يبدو عليكم األدب والذكاء مع التجاوب والطاعة،  

 تعلقي بكم، فأشتاق إليكم وأان يف العمل، بل وأان يف مكتب ًبلبيت!
يبادلوا أوالدهم احلب، وأن يتعلقوا هبم كما يتعلقون هبم، وليعلموا أهنم  ونصيحيت لآلًبء أن 
إىل حناهنم وتوجيهاهتم  إذا كانوا على طاعة والتزام، وأهنم حمتاجون  الوجود،  أغلى شيء يف 

 مهات، فال يضييِّعوا مكانتهم يف األسرة. مثل األ
 
قرارك  -9س تبين  ماذا  اختاذ    ، على  يعانون يف  ملن  نصيحة  لديك  تتخذه؟ وهل  وكيف 

 ؟ قراراهتم
 

مل أتسلم مناصب كبرية يف حيايت الوظيفية حىت أختذ قرارات خطرية، وال كنت صاحب أموال  
مزرعة، وإمنا حيايت وقرارايت مع أسريت حىت أدخل يف أسهم وما إليها، وما اختذت أرضاا وال  

تعاىل يف   األمر واستخرت هللا  استشرت صاحب  أو زواج  بدراسة  األمر  تعلق  فإذا  الصغرية، 
من طلبت  يستخري  ه ركعتني، كما  أزوج  أن  مل  ومثالا  على هللا.  ونتوكل  الرضى  بعد  نعزم  مث   ،

مثلم رضاي،  على  حائزاا  طالبه  لو كان  حىت  رضاها،  بدون  األهل إحداكن  بعض  طلب  ا 
ا.   الزواج من إحداكن فأبت، فحزنت على ذلك ولكن مل أكرهها أبدا
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أو حنزن ألمر ما رمبا    -10س نتذكرها..  عندما  نبتسم  اليت  الذكرايت  الكثري من  لدينا 
وهل لديك ذكرى    ؟مهية الذكرى لديكأ  أو ألهنا ذكرى مؤملة.. ما  ،ألشخاص افتقدانهم

 تذهب من ابلك؟ ال
 

 لذكرى اي بنيت هلا قيمة دينية وأخرى إنسانية. أمهية ا
الدينية،   فإنه حيمد ربه،  أما  أو مرض  فغيَن وصحي،  إذا تذكر ما كان على فقر  فإن اإلنسان 

وإذا كان العكس، آب إىل ربه وعلم أن كل شيء مؤقٌت يف هذه الدنيا، وأنه ال أمان لغيني 
 فال يقنطني.من الفقري فال يبطرني، وال عجب من غناء فقري 

مث إن املرء يتذكر أخطاءه وذنوبه، فإنه يستغفر هللا منها، وإذا تذكر طاعة محد هللا أن مكنه  
 منها وهداه إليها. فيحمده ويشكره.

وأما الناحية اإلنسانية فإن الذكرى تذكير ًبلوفاء لصاحب املعروف، ولريدَّ مجيَل الناس إليهم،  
 نه إذا ماتوا، وليعلم أنه صائر إىل ما صاروا إليه.وليرتحم على األموات من أهله وخالي 

 
ما  "عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    -11س

ابنتانِّ   من مسلم   ما صحبتاهُ   فُيحسنُ   له  أدخلتاهُ   -أو صحبهما    -  إليهما    . "اجلنة  إال 
 (.2945)صحيح ابن حبان 

فأسأل هللا أن تكون من أصحاب رسولنا الكرمي يف جنات   ،إليناوأان أشهد أنك أحسنت  
  لكن ما  ،زمن طويل على ذلك  النعيم. لديك أربع بنات وليس فقط اثنتني.. مع أنه مرَّ 

لديه   ألب  بتوجيه كلمة  تكرمت  ولو  األوالد؟  بعد  ببنت  ُبشرت  عندما  شعورك  كان 
 بنات.. 

 
عندما رجزقت أبول بنت ال أذكر أنه تغريَّ يفَّ شيء، بل كنت فرحاا بفضل هللا، وعندما رزقت  
ببنات متتاليات كذلك، وكنت أخشى أن تتأثر والدتكن، فأقول هلا: إن األب ال يعرف من  
وأن حنسَن   إماءا صاحلات،  يكنَّ  أن  تعاىل  فلندعج هللا  البنات؟  أم  البنون  األفضل:  له  يكون 



24 
 

ني، ليدخلنا هبنَّ اجلنة، كما ورد يف احلديث الشريف. وكان حب لكنَّ ومعامليت اللطيفة  تربيته
 معكنَّ دليالا على رضاي.    

جهل   على  يدلُّ  فإنه  ببنات،  رزقوا  إذا  مزاجهم  ويتغريَّ  األبناء،  يفضلون  الذين  اآلًبء  أما 
يرضى بقدر هللا تعاىل  وتصرف مشني، ذلك أن هللا تعاىل هو الذي قدَّر، واملسلم احلقيقي  

، فالغضب والكراهية ال  وما قسمه له، وال يتأفف منه، وهو ال يستطيع أن يغريَّ قدره أصالا
 تفيده بشيء. 

ذا ولد له ابنة يقول: األنبياء كانوا آًبء بنات. ويقول:  وكان اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا  
 قد جاء يف البنات ما قد علمت. 

ولد يل سبع بنات، فكنت كلما ولد يل ابنة دخلت على أمحد بن وقال يعقوب بن خبتان:  
حتفة املودود  )  .مهي  فكان يذهب قولهج   ،فيقول يل: اي أًب يوسف، األنبياء آًبء بنات  ،حنبل
   (.2٦ص 

، فله أن يدعو هللا تعاىل أبن يرزقه بنني، حىت ال تنقطع ذريته، ولكن  وإذا مل يرزق ببنني أصالا
 يدعو معه بصالحهم.

يتزوج أخرى ولو مل ينجب بنني، مثل   وأمزجة الرجال وسلوكهم خمتلف، فهناك من أيىب أن 
 العالمة الشيخ علي الطنطاوي رمحه هللا، وكان حمبًّا لبناته املؤمنات النجيبات، معتزًّا هبني. 

 
كيف تعاملت مع مرض السكر.. كيف حتمي    :يسألك  عليّ   ، ابين ولدي الكبري  -12س

 ومباذا توصيه للحفاظ على نفسه؟ ،نفسك من مضاعفاته
 

وكيف  من حاله  أتعجب  كنت  فًبلضغط وال يقرب املاحل من الطعام،    أصيبكان يل صديق  
ُيد لذة يف طعامه! مث تذكرتج أن املصاَب ًبلسكر ال ُيوز له أن يقرب احللو من األكالت 

وأنه وال   والعصائر،  حلو  فال  معاا،  والضغط  ًبلسكر  أصيب  لو  فكيف  قلت:  مث  أصعب. 
السكر  ولكن  أخشاه!  فيما كنت  ووقعت  بعد،  فيما  وًبلضغط  ًبلسكر،  فأجصبت  ماحل؟!! 
واحلمد هلل مل يكن من النوع الصعب، فتأقلمت معه، حىت إنين ال أذكره إال عندما يقريبون يل 

 ردَّه.احللو، فإما أن أقيِّلل منه، وإما أن أ
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وقد قرأت عنه كثرياا، ومسعت قصص الذين مل يسمعوا كالم األطباء، فكانت حاهلم تصل إىل  
رغبة   وتركت  ًبحلذر،  وأخذت  العقل،  وقدَّمت  العزم،  فشددت  معقدة،  عمليات  أو  املوت 
إصابيت ًبلسكر، وأان خبري كثري من هللا  عاماا على  ثالثني  النفس. واحلمد هلل، مرَّ أكثر من 

 ة. وعافي
فاالحرتاز، واحلمية، ورايضة املشي، والتقيد بوصااي األطباء، واستعمال األدوية يف وقتها، هو 
احللُّ هلذا املرض، بعد توفيق هللا تعاىل وتيسريه. وأدعو هللا تعاىل أن يشفي حبيب قلب ونور  

 عيين حفيدي عليًّا منه. 
 

ورق    -13س تقرأ  أنك كنت  أخربتنا  فقد  صغري..  وأنت  التعلم  يف  عانيت  أنك  أعلم 
اجلرائد اليت تلف هبا اخلضار.. ومل يكن أحد حولك مهتم مبا هتتم به.. فما أمهية التعلم  

انصح شاابًّ  العلم عندك..  فتاة الأو طلب  أو  مملة     الدراسة  التعلم ويقولون أبن  حيبون 
 . يف نعمة يدركون أهنم وغري مهمة وال

 
الرتبية األسرية أوالا اي بنيت، فأننتَّ مجيعاا، مع كليِّ أبنائي حتبون العلم وتتابعونه، وإن اختلفت 
درجاتكم يف ذلك، وهذا من كثرة إرشادي لكم، وحتبيب العلم إليكم أبساليب عديدة، رمبا 

، فكل  أمهها الكتب، والقصص، واحلديث معكم، وأصدقائي، ومشاخيي الذين أحتدث عنهم
 ذلك له عالقة ًبلعلم. 

ولعل سبب تعلقي ًبلعلم هو ما أتثرت به من كالم والدي رمحه هللا، فكان يسرد يل بقلب  
، وأمره أن يذهب ويرعى   كليم وحسرة وأتوه، كيف أن والده منعه من تعلم القرآن عند املالي

 بقرهتم، ويكرر ذلك مرات، وكنت أتذكر كالمه وأان أاتبع العلم.. 
رمحه هللا أرسلين إىل املال ألتعلم القرآن قبل أن أدخل املدرسة. ويطلب مين أن أقرأ عليه  مث إنه

ما تعلمته من اآلايت. وقد سجَّل بصويت سورة مرمي وأرسله يف شريط إىل أهله وأصدقائه يف 
 تركيا مفتخراا يب!! فكان كل هذا ميأل نفسي نوراا وحبًّا يف متابعة العلم. 

من الدراسة فسببه الرتفيه الزائد، وكأهنم يقولون: لسنا حباجة للدراسة! وعندما   أما الذين ميليون 
 يجنصحون بتكملة الدراسة فألجل أن حيصلوا على الشهادة حىت يقبلوا يف وظيفة. 
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قرية  يف  معلماا  وعندما كنت  املدارس،  إىل  بعيدة  قرى  من  أيتون  قبل  من  الطالب  وكان 
ال تالميذ صغار يف  الساعة الكدمييات كان  البيت فجراا حىت يصلوا  البارد خيرجون من  شتاء 

( حوايل  يقطعون  فكانوا  املدرسة،  إىل  سيكونون 1٠  -  ٨الثامنة  فهؤالء  ( كيلومرتات! 
 حريصني على العلم، وليس مثل املرتفني الكساىل.

 وًبلعلم نعرف ديننا، وإذا مل يكن يف العلم سوى هذه الفضيلة فإهنا تكفي ملتابعته.   
 

 هل نصحك أحد نصيحة وطبقتها واستفدت منها كثريا؟ -14س
 

أكرب نصيحة استفدت منها هي نصيحة أمي رمحها هللا، فكنت أريد أن أترك األسرة وأان ما 
مرة، وهي تنصحين يف كل مرة، وتتوسل إيل،    أكثر من ذلك  حاولت  و زلت طالباا يف الثانوية،  

 أن أكمل دراسيت الثانوية وأحصل على الشهادة، مث أذهب أينما شئت. 
.  ولو مل أمسع كالمها، فلرمبا كنت عتياالا

يتعلمون الضرب ونصائح والدي الكثرية، منها أالي أصحب السيئني، مثل املهري  جني، والذين 
 والذين يقعدون مع النساء ويتحدثون حبديثهني..، والكذابني، على العود

والعمل   ًبلتقوى  إال  وفقري  غين  بني  التفرقة  عدم  منها  هللا،  رمحه  علوان  لشيخي  ونصائح 
الصاحل، وكنت مثل غريي يف أول عهدي أكره األغنياء، وكان عصر اإلقطاع يف آخر عهده،  

و  واملسريات  واملهرجاانت  املدارس  يف  تعلَّم  شيخي واالشرتاكية  ويقول  فنتأثر...  املظاهرات، 
أغنياء، وأصحاب ماليني، ولكنهم   رمحه هللا: إن كثرياا من الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا 
كانوا يساعدون الفقراء واملساكني، وُيهيزون اجليوش للقتال، وكان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يستعني هبم... حىت اقتنعت ورضخت للحق..   
 

لت أخيت عن حفالت الشكر هلل البسيطة اليت كنت حتييها عندان يف املنزل  سأ  -15س
 وملاذا أحببتها؟ ،من أين أتتك هذه الفكرة ا..ا أو كبريً عند أي حدث مهما كان صغريً 
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أطبق   أن  أريد  فكنت  أوالدي،  من  أكثر  وعقيديت  لديين  حب  من  جاءت  بنيت  اي  الفكرة 
يريد أسريت كما  نفسي ويف  قمت   ه هللا ورسولهاإلسالم يف  وإذا  من كل شيء،  وأكثر  أوالا 

بعمل ترفيهي فينبغي أالي يصطدم ًبلدين. ومناسبات األطفال كثرية، ونفسيتهم حركية وفرحة، 
فيمليون إذا مل تتابعهم وتغريي جوَّهم. وهكذا جاءت حفالت الشكر هلل تعاىل، فكنت أحبُّ  

ون سرف، ومن دون خمالفة  لكم السعادة والفرح، وأان أصرف عليكم مبا حتبونه ولكن من د
للدين، فأشرتي لكم أطعمة وأشربة احلفالت، وأربطها ًبلدين، حىت يكوان معاا، فكلُّ الصغار  
ا، أو كلمة احلفل، واحلاضرون يستمعون وال ميديون أيديهم إىل موادي احلفل   يقرأ آايت، أو نشيدا

ة إسالمية لطيفة، وال يكون إال الرضيع الذين ال يفهمون. وهذا ُيعل للحفل معىن، ففيه تربي
 تبذيراا وبطراا وترفيهاا خالصاا. 

لالنقضاض على  النفوس مشرئبة  ألن  دقائق،  أكثر من بضع  املقدمات ال أتخذ  وكل هذه 
 احللوايت والعصائر اللذيذة!

 
 ا تعاملت معه بطريقة مثالية وحكيمة؟هل صادفت موقفً  -16س
 

 هللا فيها وأشاور، حىت أطمئن. وال أدع الشيطان  احلمد هلل، األمور املهمة يف حيايت أستخري
 يغلبين، فإذا عرفت أنين على خطأ رجعت واعتذرت. 

وقد   والدتك،  طبة  خِّ عند  أمحد  وعمي  والدي  اختالف  ذلك  يف  أتذكرها  اليت  األمور  ومن 
عرفت طبعهما، وأن املشكلة ستتفاقم إذا مل أتداركها. فاستأذنت أيب يف أن أذهب بنفسي إىل 

يف القرية، ألعرف ما يريد، وأرجع ألخربه. فوافق بعد ألي. واجتمعت بعمي، وانتهينا  عمي  
 إىل وفاق وحمبة، وتزوجت بعد أسبوع أو عشرة أايم.

أماكن  أو  اجلوامع  أو  املدارس  يف  وأصحايب،  لتالمذيت  أقدمها  أخرى كثرية كنت  وحلول 
 العمل، واحلمد هلل على التسديد والتوفيق.

 
 . ا وتوصينا برتديدهدعاء ساعدك يف حياتك وتتذكره دائمً  -17س
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فآمنين،   وخائفاا  فهداين،  ضاالًّ  أبين كنت  سبحانه  له  وأعرتف  تعاىل،  هللا  يدي  بني  أتذلل 
ا فآواين، وجاهالا فعلمين ويسَّر يل سبل العلم، وكنت فقرياا معَدماا ال أملك درمهاا فرزقين   وطريدا

 املال والولد.
 ائه احلسىن.. اي حيُّ اي قيُّوم، اي عظيم، اي ذا اجلالل واإلكرام..وأسأله أبمس

وأدعو مبا يناسب يف ظرفه، وأكثر من دعاء )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا  
عذاب النار( و)اي مقلب القلوب ثبت قلب على دينك(، ومها أكثر ما كان يدعو هبما رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم. 
ودعاء: اي حيُّ اي قيُّوم، برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين كلَّه، وال تكلين إىل نفسي طرفَة 

 عني. 
كما أدعو وأقول: اللهم اهدين وسديِّدين، وًبرك يف وقيت، وافتح عليَّ مبا تفتح به على عبادك  

ا من عبادك.  الصاحلني، وأعوذ بك أن أنشغل مبا ال يرضيك، وأعوذ بك أن أظلم أحدا
دعو ًبألدعية املأثورة، وأقرأ يوميًّا ورد اإلمام النووي، وأدعية وأذكاراا أخرى مجعتها ونشرهتا  وأ

 يف كتاب )ورد اخلري(.
والتوبة    ، حالالا وامللبس  املطعم  يكون  أن  واملهم  األدعية،  من  يناسب  مبا  مجيعاا  وأوصيكم 

إجابة أوقات  يف  ويكون  حاضراا،  واخلشوع  مصاحباا،  والتذلل  وخاصة    قائمة،  الدعاء، 
السَحر.. وهللا يتقبل منا ومنكم، فإن الدعاء هو العبادة، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم.
 

تتذكر موقفً   -18س املرء  هل  به  يقوم  ما  أن  لنا  يبني  أو مسعته  أو قرأته  ا حدث معك 
 سريد إليه يف يوم األايم! وأنه كما تدين تدان! 

 
ويكون   هذا،  حيدث  فعله  نعم،  عن  وينتهي  ليصحو  له،  وتنبيهاا  للمرء،  محراء  كإشارات 

 ويتوب، ويردَّ احلقوق إىل أهلها.. 
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على   ا  أحدا أبقى  ملا  بذنبه  تعاىل كالًّ  هللا  عاقب  ولو  يرتكبه،  خطأ  يف كل  هذا  يكون  وال 
مِّ األرض: } َعَلٰى ظَْهرَِّها  تـََرَك  َما  َا َكَسبجوا  مبِّ النَّاَس  اَّللَّج  ذج  يـجَؤاخِّ إِّىَلٰ  َوَلْو  يـجَؤخِّيرجهجْم  َولَٰكِّن  َدابَّة   ن 

 [. 45{ ]سورة فاطر: َأَجل  مَُّسمًّى
 وكتاب )عدالة السماء( حملمود شيت خطاب فيه قصص واقعية من هذا.

وحدث أكثر من مرة أن أدَّبين ريب، مث يلطف يب وقد عرف توبيت ورجوعي عن اخلطأ. وكنت 
 ومل يرتكها لآلخرة، فهناك العذاب أشدي.  أشكره سبحانه أن عجَّل بعقوبيت يف الدنيا

ويف قصة ضياع نقودي وأان يف طريقي للتسجيل ًبجلامعة سردت جانباا منها يف جواب عن  
فيه، أن معاون احلافلة كان امسه )حسب هللا(، ومل أمسع  سؤال ألختك شفاء. ومما مل أذكره 

مسه وقامته وحركاته اخلفيفة وتنقله  هبذا االسم من قبل، فكنا أان وزمالئي يف احلافلة نتندَّر ًب
رجعت القهقرى   -وكنت قد وصلت إىل مدينة أخرى    -السريع... وحينما ضيَّعت نقودي  

وحبثت عن ذلك الشخص )حسب هللا( ألسأله هل رأى نقودي، مث ليفتح يل احلافة وأحبث 
أيخذ مين قرشاا    عنها. وكانت املفاجأة كما سردهتا، وهو أنه كان قد احتفظ ًبلنقود، وأىب أن

ا إكرامية! فكان هذا درساا يل أن األشخاص ال حيكم عليهم من أشكاهلم وألواهنم..   واحدا
الثانوية،   عندما جنحت يف  أنه  أيضاا، يف عالقة جزئية ًبلسؤال،  هنا  أذكر  أن  وقد ُيدر يب 
أعجبتين  ذلك، وقد  فيما نسجل وكيفية  بزمالئي ونتشاور  السوق أللتقي  إىل  أذهب  كنت 
منها! وكان   هناك، وساعدين زمالئي حىت خرجت  فوقعت يف حفرة كانت  يومها..  نفسي 

 هذا درساا يل، أبن ال أعجب بنفسي، فإمنا هو من فضل هللا تعاىل. 
 

 هل لديك موقف مجيل مع أعمامي جيعلك تبتسم؟  -19س
 

هبا   يضحك  ومقالب  نكات  له  مكدوداا،  مهموماا  يبدو  الذي  هذا  زكي(  )حممد  عمك 
نعلمه   ووالدي  املدرسة، كنت  يدخل  أن  قبل  صغرياا،  عندما كان  أنه  ذلك  من  الثكلى! 
ال   وهو  إشارته،  نفهم  فلم  األرض،  حنو  بسبابته  يشري  واقف  وهو  رأيناه  وفجأة  الصالة، 
من   قريبة  نقود كانت  قطعة  إىل  يشري  أنه  عرفنا  حىت  الصالة،  يف  ألنه  يتكلم  أن  يستطيع 

 ومل نرها وحنن جلوس! املدفأة، رآها وهو واقف، 
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ويف شبابه اخرتع كلمات كردية مرتمجاا إايها عن العربية يف التدريبات العسكرية اخلفيفة، مثل  
الكلمات اليت تقال الستقامة اجلنود يف الصف، وحركات مشيهم، واستدارهتم، وتوقفهم، وما  

يَ  يتهيَّأ لألوامر، فيمشي، وهو يقول:  ْك ددو، يك  إىل ذلك، فكان يطلب من أحدهم أن 
 ددو.. جب.. راسيت.. بسكنا.. وذاك يتلخبط، فيؤنبه كضابط.. ونفرط من الضحك. 

الوالدة  له  القامشلي )حممد حممود( وكان وقت غداء، فقدَّمت  ويف مرة زاران ابن خاليت من 
مسكاا مقليًّا، وأكل معه عمك حممد زكي، ورأيته مرة وهو حيكُّ رأس مسكة ًبألرض ليقلعها،  

طخها ًبلرتاب وأيكلها! وملا رآه ابن اخلالة يفعل هذا عمل مثله، فصار غداؤهم مسكاا  مث يل
، وفرطوا من الضحك حىت قاموا!!    ووحالا

 
اي  -20س جيدً   أتذكر  من والدي  جمموعة كبرية  يدك  ويف  املنزل  إىل  دخلت  عندما  ا 

وقلت مجعتنا  وسرعة  خوف  ويف  اإلنذار  الأ  :اخلبز..  صافرة  إهنا؟تسمعون   . احلرب  !! 
مجيعً  الزاويةاختبئوا  هذه  يف  هنا  الراديو    ال  ، ا  ومعك  الصافرة..  تنتهي  حىت  تتحركوا 

ولكن كنت أنت وأمي هتوانن املوضوع    ، ا يف حرب اخلليججيري.. قضينا أايمً   لنسمع ما
البيوت  :فكنت أسأل أمي  ا علينا..كثريً  إهنا تقع    ،ال  :فتقول  ؟هل تقع الصواريخ على 

حنن فقط حنتاط وحنتمي.. وكنت ترفع صوتك ابألذكار    ،ا ومل ميت أحد أبدً   ،حولنا فقط
 كبرية وليست هينة..  مث عرفنا احلقيقة أهنا كانت حرابً   ونردد وحنفظ..   ،لنسمعك ونطمئن
 تذكره عن هذه احلرب..  فليتك حتدثنا عما

 
، إال يف أطراف نعم اي بنيت، مل نر حروًبا هناك من قبل، ومل حتدث ا حلرب يف السعودية أصالا

احلدود مع الكويت، عند مدينة اخلفجي، وكان اجليش العراقي قد سيطر على الكويت كله  
األجنبية إلخراج    1٩٩٠هـ،    1411عام   القوات  الكويت، وتستقبل  تساند  م، والسعودية 

فها ًبلصواريخ،  اجليش العراقي من الكويت، فهدد الرئيس صدام حسني السعودية أبنه سيقص
األمريكيون   اجلنود  هلا  ويتصدى  أايم،  أو  يوم  يف كل  تدوي  الصفارات  طارايت  ببفكانت 

. واخلوف واهللع يضرب قلوب الناس، فال مالجئ، جو  صواريخ أرضلنظام    يًبتريوت، وه
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حىت   قريبة،  مواضع  يف  وخيتبؤون  قجصفت،  إذا  عليهم  تدمر  ال  حىت  البيوت  من  فيخرجون 
 تنجلي.

أ بناية وال  على  ليالا  سقط  ا  واحدا صاروخاا  إال  الرايض،  سكان  أصابت  صواريخ  أن  ذكر 
)األحوال املدنية( يف حيي املربَّع، وكان ضخماا، رأيناه يف طريقنا عند ذهابنا للعمل. )أو هكذا  
حسني   صدام  إن  ويقول  احلرب،  أمر  من  يهويل  الغريب  العسكري  اإلعالم  وكان  أتذكر(. 

كيميائية، حىت تشرتي السعودية املواد الوقائية كاألقنعة وغريها، وامللك سيستخدم األسلحة ال
فهد يهوين، ويستبعد ذلك، ولكن خوف الناس من هذه احلرب جعله يستورد األقنعة الواقية 
من السموم الكيميائية، فكانت كل دائرة توزعها على موظفيها وأجسرهم، وكثري منها معطوب  

 ال ينفع! 
 

هناك علماء وعاملات أكراد والقائد املشهور صالح الدين األيويب رمبا يعرفه كل   -21س
األلفت كتبً أالناس أبنه كردي..   التاريخ اإلسالمي  ، منهاكرادا عن  الكردية يف  ..  املرأة 

 فماذا تعين لك الكردية وعلماؤها؟ 
 

ت الذي  والظلم  أحواهلم،  معرفة  ومن  بينهم،  نشأيت  من  له يف مجيع  اهتمامي ًبألكراد  عرضوا 
العمل يف  أستطيع  السورية، ولذلك ما كنت  اجلنسية  يعطوين  )الكردية( مل  البلدان، وبسبب 
دولة  إىل  للذهاب  أجعطى جواز سفر  للزراعة، وال  أرض  قطعة  تعطى يل  دائرة حكومية، وال 

 ( سنة! 25أخرى للعمل.. وبقيت هكذا )
ات امليالدية مدة قصرية، ولكن ملا  كما مارست العمل القومي من خالل حزب يف السبعين

 رأيت احنراف األحزاب الكردية وبعدها عن الدين تركتها ونقدهتا. 
ونشأت أحزاب أخرى على أفكار ماركسية، وركزوا على العنصر النسوي، لسهولة انقيادها، 
ومبادئه،  اإلسالم  مبادئ  عن  واالحنراف  خالهلا،  من  الفاحشة  ونشر  هبا،  األخالق  وهتدمي 

ت كتايب "املرأة الكردية يف التاريخ اإلسالمي" ألذكير ًبملرأة املسلمة وفضائلها وإسهاماهتا  فألف
لتخريب اجملتمع الكردي   يف احلضارة اإلسالمية، وحذيرت يف املقدمة من األساليب اجلديدة 
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عن طريق إفساد املرأة. وكان أكثر ما اشتهر به األكراد هو حفاظهم على الشرف )الناموس  
 قولون(، ويجقَتلون دونه.كما ي

املثقفني   بعض  نشط  اآلالف،  جرائها  من  ومات  الكيماوية  ًبملواد  )حلبجة(  قجصفت  وملا 
اإلسالميني من األكراد املوجودين يف الرايض للمشاركة يف بيان أحوال األكراد وما يتعرضون  

( عنهم من خالل  على سلسلة كتب  واإلشراف  الكتابة  وأسهمت يف  أان،  بينهم  مجعية  له، 
من   مشرقة  صفحات  واملعاانة،  املخاطر  املسلم:  الكردي  الشعب  مثل:  علماء كردستان(، 

(. وكان بتوجيه ومتويل ومراجعة أستاذ وداعية 1اتريخ األكراد، طبقات علماء كردستان )جـ
 إسالمي. 

وقد تبنيَّ من بعد أننا من أصل رومي، ولسنا كرداا، وأوردت تفصيله يف ذكراييت "سالم من  
 زيرة منسية". ج
 

مميزة..  -22س أمساء  لنا  اخرتت  أمساء..  عليك  اقرُتحت  حنتار يف    عندما  عندما  وحىت 
إليك؟ ابلنسبة  األمساء  أمهية  فما  عنها..  رضاك  يف  نفكر  أطفالنا  أمساء  وكيف    اختيار 

 ختتارها؟ 
 

حىت   مجيلة  معاين  وذات  مميزة  إسالمية  أمساء  وأحفادي  ألوالدي  أريد  راضني  نعم،  يكونوا 
يعاقب.. واألوالد   أو  فيثاب  ابنه،  اسم  القيامة عن  يوم  يجسأل  فاألب  ومميزين ومراتحني هبا، 
قبيحاا، أو   إذا كان  يتأثرون أبمسائهم، فيفرحون ًبالسم اجلميل واملميز بني زمالئهم، ويتأملون 

 غريباا غري مقبول.
ومن  مطالعايت،  ومن  اإلسالمية،  ثقافيت  من  هلا  وكنت    واختياري  املميزين.  األعالم  أمساء 

 أستشري إخواين وأصدقائي الطيبني، مث أوالدي يف بعض األمساء.. 
 

 لكل واحدة منا وظيفة تناسبها!  لنستخدم احلدس يف هذا السؤال.. اعطِّ  -23س
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، وكل منكن تتناوب مع  يف إدارة دار لتحفيظ القرآن الكرمي  ات ما فكرت إال أن تكنَّ جمتمع
أروى   أن  إشراف وتوجيه وسكراترية، ومبا  إدارية أخرى، من  التدريس وأعمال  األخرايت يف 
، ومبا أن أروى أكثر خربة  ومسية حفظتا القرآن كامالا وبعدة قراءات، فقد اخرتهتما لإلدارة أوالا

املنصبني يف سنة اتلية أو   من مسية فتكون هي املديرة يف البداية، ومسية معاونتها، مث تتبادالن
 سنتني..  

 
 ا؟ن يرجع وتقضي معه وقتً أصديق تتمىن  -24س
 

علوان،   ابن شيخي  معاذ حقي،  أمحد  )شيخي(.  الشيخ  بـ  وأدعوه  رائحته،  منه  أشمُّ  الذي 
علم وأدب، وبقينا معاا سنوات طويلة ومل حيدث   بيت  ترىبَّ يف  فقد  عالية،  إسالمية  أخالقه 

بطلب من  بيننا سوء   الرايض  دراسية يل يف  الذي سعى يف حتصيل منحة  تفاهم قط، وهو 
احملبة   يبادلين  أنه  أشعر  الغربة.. كما  بالد  يف  وساعدين  استقبلين،  مث  هللا،  رمحه  والده 

 والتقدير... حفظه املوىل.
أنساهم، مثل صديقي القدمي عبدالرمحن حميي  وأصدقاء آخرون حمبتهم حاضرة يف قلب، وال 

 واألستاذ هباء الدين عبدالرمحن... والشيخ حممد بن انصر العجمي، ين أمحد، الد
 

حتقيقً   -25س أو  أتليفا  أصعبها  وما كان  من كتبك؟  لقلبك  وما كان    ،اأقرب كتاب 
 أسهلها؟

 
لكفاين. وهو أصعبها أتليفاا أيضاا،  مين  أقرهبا وأحبها إيلي "الواضح يف التفسري"، ولو قبله هللا  

بذل وما فقد  الكتب  وعروض  والببليوجرافيات  الفهارس  وأسهلها  عادية.  غري  طاقة  فيه  ت 
 إليها، وهي كثرية.. 
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 غفران ألمها، وأجوبتهاأسئلة 
 

ولد   اليت  بري(  )كري  قرية  من  حممد(  أمحد  )سورية  بست والديت  وتصغره  أيضاا،  أيب  فيها 
)تربه سب( وأجنبت هناك ثالثة من إخواين    انتقلت بعد زواجها إىل مدينة القحطانيةسنوات.  

(. وعندما قجبل والدي يف منحة دراسية إلكمال دراساته العليا ًبلرايض، )الزبري، أنس، صهيب
.  هـ، وكان أكرب أوالدها يومذاك مل يتجاوز الست سنوات  14٠2معه إىل هناك عام  انتقلت  

القرآن الكرمي، فرتددت على مدار  فيظ أكثر من عشرين التح  سووجدت جماالا هناك حلفظ 
قلب  ظهر  عن  الكرمي كله  القرآن  وحفظت  وفعاليات  عاماا،  حماضرات  حضرت  . كما 

طيبا أخوات  أخرى، وصادقت  دينية  هناك  تونشاطات  وأجنبت  وأروى، .  )غفران، ومسية، 
ورحلت  ( عاماا،  ٣٦. وبقيت يف الرايض )وشفاء، وأمحد، وإبراهيم(. وحجيت عدة حجات

والدي رحَّلوا  أن  بعد  وإخواننا  والدان  مع  إستانبول  إىل  عندما  عنا  مرًّا  بكاء  علينا  وبكت   ،
واحلياء  .غادرتنا والعفة  اإلميان  على  األخالق  ربيتنا  دائماا،  وكانت  ،  وكرائم  وحتل  تنصحنا 

هبدوء،   تذكريانمشكالتنا  من  متلي  لقدوال  دروسنا    .  وعلَّمتنا  معنا كثرياا،  املرحلة  تعبت  يف 
 خري.كل  . جزاها هللا عنا  تواصلت معنا بعد سفرها، واتبعت رسالتها يف نصحنااالبتدائية، و 

 أسئلة عائلية تنعش ذاكرهتا ونستفيد منها:  والدتناوقد أردان أن نسأل 
  

 م تكونني جمربة؟أتطبيقها  وهل حتبني  ،ماذا تعين لك العادات والتقاليد -1س
 

كعادات اخلطوبة والزواج   ، كنت أتقيد ببعضهاحياانا أومل تكن هي مهي.. ولكن    ،تقيد هباأال  
  .مثالا 

 
وكيف كنت تتعبني معي حىت أتقن كتابة    ، حرف اهلاءينتذكر عندما كنت تعلمين أ  -2س

واأل التعليم  أرقام.. كلما  احلروف  يف  أوالدي  مع  جتدين أتعب  فكيف كنت  تذكرك.. 
 ومن ساعدك؟  ،تدريسنا وحنن صغار
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تتعلمواأكنت   أن  يع  ،ريدكم  أن  أريد  أكن  شيوي ومل  إن كان  ءقكم  جلارايت  أقول  وكنت   ..
يطلنب مين    كنَّ العكس.. وبعض اجلارات    أم لنا    ن سواء عند زايرهت  ن،كنسأن يدري   ن إبمكاهن

 ويدرسنكن بدون مقابل..  ،حضاركن وقت االمتحاانتإ
 

و  أنك رمبا لن تستطيعي القراءة  أرحلتك مع القرآن.. هل كنت خائفة ابلبداية    -3س
 احلفظ؟

 
وكنت    ،القرآن  وأحب أن أحفظ  ،تعلم كيف أقرأأال.. مل أكن خائفة.. ألين كنت أحب أن  

النطق  تعب كثريا أ الكلمات كانت صعبة  من  فكثري  وأأتتئ..  القراءة  يف  فلو كنت عليي ا   ..
ين  نتساعد  وكننت  ،اصعبا   األمرفكان    ،كنت مشغولة أبطفايل وبييتلكين  .. و ملا أكملت  خائفة
ويف يوم قالت يل صديقيت أم براك: رأيتك اي أم الزبري يف   وخاصة بنيت مسية..  ،ا يف القراءةكثريا 
أن  رؤاي أعلم  فكنت  عال..  بصوت  القرآن  تقرأين  عليي،وأنت  األمر  سيسهل  ما  يوم  يف    ه 

  تقن القراءة، وسأحفظ القرآن..سأو 
 

 حسنات وسيئات الزواج الصغري؟  نت صغرية.. ماأتزوجت و  -4س
 

هو الزواج واملسؤولية.. وكان أغلب البنات يف ذلك    وال أعلم ما  ،اكنت صغرية ال أفهم شيئا 
ها أنه رمبا يكون فيها  ليع  االوقت يتزوجن صغريات.. ولو مل تتزوج صغرية قبل العشرين تكلمو 

خمتلفا و !!  عيب الزمن  يساعدن    ،اكان  املنزلأوالبنات  آًبأ  ،مهاهتن يف  املزارعءو    ملو   ،هن يف 
بناء يكربون  .. ولكن اجلميل فيه أن األيعويِّقهن شيء   ك يتزوجن واللذلو ا..  يكن التعليم مهمًّ 

 خوة.. مثل األصدقاء واإل ن هلمويكونو  ،مهن م ويساندو هنمع آًبئهم فيساعدو 
 وأين هم؟  م،هل لديك أهل يف تركيا، من ه -5س
 

هو يف أضنة   ،ا ابن عم والدي رمحه هللا فرمزوأيضا  .زمريإأظن أهنا مقيمة يف  ،خاليت بديعة
   .أعتقدعلى ما 
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 هل لديك ذكرايت مجيلة مع جدي أو جديت؟ -6س
 

القرية.. أ  ،نعم ينتظر موسم احلصاد هناية كل سنة كبقية أهل  تذكر أن والدي رمحه هللا كان 
ا لسعادته.. وقتها كان حيصد القمح ويبيعه وحيضر يضا أوكنا نسعد حنن    ، اا جدًّ ويكون سعيدا 

 ..متواضعة ايم سعادة أكانت   .ويدفع ديونه ء،لنا كل شي
 

 ؟وملاذا ،ادعاء حتبني ترديده دائمً  -7س
 

يفَّ   عدٌل  حجكمك،  يفَّ  ماض   بيدِّك،  انصييت  أَمتِّك،  ابنج  عبدَِّك،  ابنج  عبدجَك،  إين  "اللهمَّ 
أو   أنزلَتهج يف كتابك،  أو  علَّمَتهج أحداا  قضاؤك، أسألجَك بكليِّ اسم  هو لَك مسَّيَت به نفسك، 

من خلقك، أو استأثرَت به يف علمِّ الغيبِّ عندك، أن جتعَل القرآَن ربيَع قلب، ونوَر صدري،  
 وجالَء حزين، وذهاَب مهيِّي".

 أحببت قراءة القرآن وحفظه..أين  أشعر بفضل هللا مث هبذا الدعاء وكنت
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 صور وواثئق:

  

صندوق احتفظت به من بعد هجرة أهلي إىل  
 هـ 14٠٩تركيا، أحضره والدي من ًبكستان عام 

 بعض الكتب والدفاتر املدرسية اليت احتفظت هبا 

 

  
اليت كنت  "حتت العشرين "ذكرى من جملة 

  من والدي أنتظرها شهرايًّ 
احتفظت ببعض الرسوم من حصة الرتبية الفنية من 

 املرحلة الثانوية
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 بطاقة املعلمة من دار التحفيظ 
دفاتري واالوراق اليت كنت اكتب عليها  بعض 

 الذكرايت واخلواطر

  

 أمنية من أمنيايت يف الثانوية
األوراق الفارغة كانت ذات قيمة لدي.. وما زلت ال  

 أرمي أي ورقة فارغة، فال بد من ملئها بشيء 
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 صوريت مع أخيتي التوأم خط والدي حفظه هللا

  
القرآن الكرمي بعض من شهادات حفظ   "النداء"  كتايب 
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  منوذج من املنازل اليت سكنا هبا يف الرايض 
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(2) 
 مسية بنت حممد خري يوسف 

 
 السرية الذاتية:

ًبلرايض منذ    أقام، حيث وفد والدها من سوراي و هـ  14٠4ولدت ونشأت يف الرايض عام  
 هـ.  14٠1عام 

 توأم شقيقتها )أروى(.
 يف بيت ملتزم ًبآلداب اإلسالمية، مهتم برتبية األوالد وتعليمهم. نشأت

حىت  الكرمي،  القرآن  حتفيظ  حلقات  إىل  والداها  أرسلها  االبتدائية  ًبملدرسة  تلتحق  أن  قبل 
عن   حفص  بقراءة  تالوته  وأتقنت  سبحانه،  وتوفيقه  بفضله  الكرمي  هللا  حفظ كتاب  أمتت 

 القراءات العشر.  مع ،يدهودرست جتو  ،عاصم من الشاطبية والدرة
م درست  2٠٠2درسة العاشرة يف الرايض عام  املبعد احلصول على شهادة الثانوية العامة من  

   .دبلوماا يف احلاسب اآليل
أماين عاشور،    األستاذة  يف التحفيظ والقراءة ومن شيخاهتا    . مدرسة اهلداية  يف   خترجتكما  

 مها القحوم.   واألستاذة
 عديدة يف الدين والنفس واجملتمع والرتبية. حضرت دورات و 

وكان لنشأهتا يف بيئة حمافظة وأسرة متحابة أثر على حياهتا االجتماعية، ويف املدرسة والعمل  
 وحلقات الذكر، وحياهتا اخلاصة، وحىت حياهتا الزوجية. 

يف وكان عملها طوال السنوات األخرية على احلاسب،  .  وقامت أبعمال حرة يف جمال مهنتها
القرآن ومكاتبه وإداراته نشاطاهتا وبراجمها  ،دور حتفيظ  القرآن   ،واإلشراف على  تدريس  ويف 

 .الكرمي جلميع املراحل الدراسية يف حلقات املدارس النسائية
عام بنات )سيماف    2٠1٣  هـ،  14٣4  تزوجت  بثالث    5سنوات، وسارة    ٦م، ورزقت 

  .سنوات( ٣سنوات، وإيالف 
واستمرت بعد زواجها يف العمل على مواقع اإلنرتنت اإلسالمية. وحرصت على تعليم بناهتا 

 القرآن الكرمي وحفظه وتعلمه وجتويده.. 
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 هـ.  144٠انتقلت إىل القامشلي حيث يقيم زوجها مع أهله منذ عام 
"الليل   بعنوان  إعداد كتاب  تعاىل  حبمد هللا  استطاعت  حفظه هللا  والدها  من  يف وبتشجيع 

"، الذي صدر عن الدار العاملية للنشر ًبإلسكندرية عام   هـ.  14٣٨أربعني حديثاا نبوايًّ
 

 أسئلة األب، وأجوبة مسية 
 

املناسبات -1س يف  والديك،  عند  البيت  على  والسعادة  الفرح  إضفاء  حتبني  كنتِّ 
 واألعياد خاصة، فهل ما زلت كذلك بعد زواجك، مع بناتك خاصة؟ وما الفرق؟ 

 
 .الزلت أحب هذه األشياء حىت اآلن

 .فكم أحب إدخال السرور يف قلوب الناس وخاصة األطفال
 .لكن ًبلتأكيد اختلف األمر بعد الزواج عن قبله

األ برتبية  جلَّ فاالنشغال  أخذ  والزوج  والبيت  من    والد  يساعدين  من  هناك  وقيت، كما كان 
 . عاودن ما كانت حتبه أمهن إن شاء هللابنايت ي تخويت يف التجهيز والتنسيق، رمبا إذا كرب إ

 
يف أي مرحلة من املراحل الدراسية استفدت أكثر: االبتدائية، املتوسطة، الثانوية؟   -2س

 ويف ماذا؟
 

املتوسطة املرحلة  يف  أكثر  استفدت  جعل  ،بصراحة..  يكرب  تْ فقد  وتفكريي  ينضج    ،عقلي 
   .وجهزتين للمرحلة الثانوية

ا من  حب كثريا أايت جعلنين و وهن الل ،اذكرهن مجيعا أزلت ما و  ،افيها كثريا وكنت أحب معلمايت 
 .املواد

 
 من تتذكرين أكثر يف تعليمك أو أتديبك، يف البيت، ويف املدرسة، ويف ماذا خاصة؟ 3س
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  .أمي مث أمي
 ! آه كم تعبت معي ومع أخيت التوأم أروى حىت أهنينا الثانوية

 . وتسهر أكثر منا ،وتفكر أكثر منا ،أكثر مناها تتعب حسُّ أ فكنت أحياانا 
 . فقد كان يوفر لنا كل ما حنتاجه وزايدة ،نسى تعب والديأولن 

 . مهامجيلهما وبريِّ  وأعنا على رديِّ  ،وأطل عمرمها على طاعتك ،اجزمها عنا خري اجلزاء فيا ربيِّ 
 
 نصحيهم أكثر؟عندما تنظرين إىل أطفالك ماذا تتذكرين، وماذا تتمنني هلم، ومباذا ت -4
 
 .رى يف عيين أطفايل كل األمل يف هذه احلياةأ

 .الراحة اليت تسكن قلب إذا نظرت إليهن فهنَّ 
 . السعادة اليت تغمرين إذا حضنتهن وهنَّ 

 .حياة سعيدة خالية من اهلموم والكدر أمتىن هلنَّ 
 .أعلى الدرجات يف الدنيا واآلخرة أمتىن هلنَّ 

 .العاملني راضيات مرضيات اي ربَّ  اجعلهنَّ  اي ربيِّ 
 
 اكتيب شيًئا حتبينه اي بنيت، أو انقليه من مصدر أعجبك، يف نصف صفحة.  -5
 

 : من كتاب )الشخصية القوية( لياسر احلزميي
 مل يزلْ  بربي   الظنَّ  أحسنِّ 

 مل ميلْ  ابرًّ  اإلحسانِّ  دائمَ 
 به الظنَّ  وإذا مل حتسنِّ 
 ؟ نزلْ  إذ خطبٌ  فبمن حتسنج 
 فمن يجرجتى؟ وإذا مل َترجهج 

 ؟ فمن ذا تسلْ  وإذا مل تسألهج 
 . أحسن الظن بربك لتقبل وتتقدم، لتشجع وال جتنب، لتقرر وال ترتدد
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ها حسن الظن  بعثاجلنب غريزة يدفعها سوء الظن ًبهلل، والشجاعة غريزة ي"يقول أحد السلف: 
فاستعن ًبهلل وال تعجز، وتوكل عليه وال تقلق، وأحسن الظن به وال ترتدد، فإذا فعلت    ".ًبهلل

 .ا ًبلقوة، ال تزلزله املواقف والصدماتفإين أضمن لك شعورا 
 .مث أحسن الظن بربك وتوقع أفضل االحتماالت ،يف كل أمر تقدم عليه افعل األسباب

 وإين ألدعو هللا حىت كأنين 
 . صانعج هللا  جبميل الظن ماأرى 

 
وغريهم    -6س وتعلمينهم  أوالدك،  وحتصنني  معينة،  وأذكار  أدعية  على  حترصني  هل 

 إايها، وما أكثر ما ترددينه منها؟
 
 . ذكار الصباح واملساءأحرص على أ

 .وأذكار النوم
والطمأنينة إذا ذكرت  فإين أحس ًبلراحة  ،  ا بذكر هللا طوال اليوموأحاول أن يكون لساين رطبا 

 .فإنه ال يريح قلب مثل ذكر هللا ،وأنصح اجلميع بتجربة ذلك ،هللا
 .منا والدي األذكار وحنن صغريات ونرددها حىت اآلنوأحرص على تعليمها لبنايت كما علَّ 

  
ن أحسن إليك يف أمر من األمور غري والديك، هل مليه  معروف تريدين أن تردّ   -7س

 تتذكرينه، وإذا مل تقدري عليه ماذا تفعلني، ومثل ماذا؟ 
 

 :ه ألجلي ما حييتولن أنسى ما فعال، هناك شخصان هلما فضل كبري علي
ت يف  وبثَّ   ،هي صديقيت اليت ساعدتين يف تدريس القرآن ألول مرة يف حلقات القرآن  :األوىل

   .ودعمتين حىت أصبحت معلمة قرآن متمكنة وهلل احلمد ،نفسي الثقة
وأفعل من أجلها كل    ،هلا مجيلها  وأردَّ   ، أمتىن أن ألتقيها مرة أخرىو   ،فجزاها هللا عين كل اخلري 

 .شيء يسعدها
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وفضلها بكرمها  أغرقتين  اليت  فهد(  ،واألخرى  )أم  الطيبة  الكرمية  الوفية  احلبيبة  مديريت    ، هي 
متين وساندتين طوال رحليت العملية حىت تزوجت واضطررت إىل مفارقتها  فهي من أحبتين ودع

فساندتين ودعمتين حىت يف زواجي وبعده بعدة    ،لألسف، لكنها ال تنسى من عملت معها
 .ورغم سفري إىل سوراي واستقراري هناك فلم تنسين من عطاايها ومجيل صنعها ،سنوات

وُيزيها عنا وعن    ، ويرزقها اجلنة ووالديها وذريتها  ، أسأل هللا أن يرزقها سعادة ال حتزن بعدها
   .املسلمني خري اجلزاء اي رب العاملني

 
كانت حفالت )الشكر هلل( كثرية يف بيت والديك، فما كانت مناسباهتا، وما كان    -8س

 دورك فيها؟
 

 ! ما أمجل تلك األايم
أو حفظ   ،أو شفاء مريض  ،أو قدوم من سفر  ،كان والدي احلنون ينتهز أي مناسبة )جناح

   .وغريها( ليحتفل معنا هبا ،القرآن
 ، أو آايت من القرآن الكرمي  ،وكان كل واحد منا ُيهز مقالة  ،وكان يسميها )حفلة شكر هلل(

 ليقوله يف احلفل..  ا،أو شعرا  ،أو أحاديث
ا  حىت نستمتع مجيعا   ،روىأوأزينها أان وتوأميت    ،وكنت أحب تلك احلفالت كثريا.. فأجهز هلا

 وتكون من أحلى احلفالت..  ،هبا
حىت بعد زواجنا كان والدي حيتفل أبي مناسبة لنا )مولود جديد، جناح أوالدان، حىت بظهور  و 

   .أو خبطواهتم األوىل( ،األسنان األوىل ألطفالنا
 مشال  فيا ليت اإلله يلمُّ 

 ويرجعنا كما كنا جوارا 
 

العلمية، وكان يستعني بك كثريًا، هل من حديث يف ساعدت والدك يف    -9س شؤونه 
 هذا؟ 
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 .أحب العمل على احلاسب
أتردد يف خدمة والدي ومساعدته يف كتابة كتبه على احلاسب و تصميم بعض أغلفة  أ  ،ومل 

 . ا من مجيله عليي ا ولو بسيطا جزءا  ردَّ أفإين أمتىن أن  .أو تنسيق ملفاته وغريها ،هلا
 

مع  صفي    -10س أوالدك  تعلمينه  له. وهل  حافظة  وأنت  الكرمي،  القرآن  مع  حياتك 
 التجويد؟

 
 .هأا حينما أقر ا عجيبا أجد يف القرآن سلوة وانشراحا 
ابتعدت عن   أن  بعد  احلزن   ،إىل سوراي  بالد احلرمنيهلي ورحلت من  أخاصة  وأصابين من 

 حلقات التحفيظ هناك..راجعه يف أقرأ القرآن و أحتمله لو مل أكن أالشديد ما مل 
بنايت   التحفيظأوجعلت  حبلقات  يلتحقن  تيسَّ   ،يضا  ما  هلنوحيفظن  التجويد    ،ر  ويتعلمن 

فحينها ستكون فرحيت الكربى   ،ويبارك هلن فيه  ،لكتابه  رجو أن يبلغين هللا ختمهنَّ أو   ،والرتتيل
 ! يف هذه احلياة

 
 لطالبات. من أهم ذكرايتك عندما كنت معلمة قرآن، وخاصة مع ا -11س
 

 . فكلها اثبتة يف ذاكريت حلب هلا ،انسى منها شيئا أذكراييت مع طالبايت ال أكاد 
 يف عمر املراهقة..   أتذكر مشاغبات طالبايت خاصة من هنَّ 

   .طفال ولعب معهموبراءة األ
 .وفيها أمارس هواييت يف األعمال الفنية ،ووسائل الشرح والتشجيع اليت كنت أعملها بيدي

 .وأتذكر زمياليت املعلمات واإلدارايت وأايمي اجلميلة معهن
 أايم ال تجنسى.. 

 
ما القراءات اليت تتقنيها، والتجويد، هل هناك فرق بني ما تعلمته يف الرايض    -12س

 ويف سوراي؟ 
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 .يف البداية قرأت وحفظت القرآن برواية حفص عن عاصم

 . ن طريق الشاطبيةمست القراءات العشر درَ مث 
   .اويف سوراي عموما  بالد احلرمني وال يوجد فرق كبري بني دراسة التجويد يف 

فروق   هناك  درَ   قليلةولكن  معلمة  عندهابني كل  منه  ،ست  درست  أن   ،وكل كتاب  مبا 
 .مؤلفيها ختتلف جنسياهتم وبلداهنم

 .ومن سوراي وغريها ني،بالد احلرمومن  ،كتب من مصر  هناك فقد كانت
 

الذي    -13س وما  اآليل.  احلاسب  معهد  طالبة يف  عندما كنت  اجلميلة  ومن ذكرايتك 
 تتقنينه من فنون احلاسب العملية زايدة على ما تعلمته فيه، ومن علمك؟ 

 
 .احب املعهد كثريا أكنت 

 .اللغة اإلجنليزيةحبه وًبللغة اليت أحب تعلمها وهي أست فيه التخصص الذي  رمبا ألين درَ 
استمر  تعلم  ر وقد  يف  املعهدات  يف  دراسيت  انتهاء  بعد  التصميم  ،حلاسب  وقد    ،فتعلمت 

 .ذا طلبت منه املساعدةإ ا فلم يكن يرفض أبدا  ،اا جزاه هللا خريا ساعدين فيه أخي أمحد كثريا 
 

هلا، ومثل  أعمال خاصة ابلنساء، وفنون منزلية، هل كان لك اهتمام هبا، وإتقان  -14س
 ماذا؟

 
  .هواييت هي األعمال الفنية

 . يل وألخوايت وإخواين الصغار وأفرحهم هباا أن أنفذ أعماالا حب كثريا أوكنت 
   !ا إذا مدحها والدي وابتسم يلوكم كنت أفرح بل أطري فرحا 

 !بل من أملاس ،فقد كنت أرى عملي بعد ذاك من ذهب
 

 أسألك سؤااًل لتجييب عنه، ما يكون، وما جوابه؟تصوري أنك كنت ابنتظار أن  -15س
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 . انتظرت سؤالك عن مكانة إخويت يف قلب

وال يفرقنا    ، ا يف مكان وبلد واحد وحرصنا معكما أن نكون مجيعا يت رمبا حرصت أنت ووالد
 .وهي الرايض ،ومنطقة واحدة ،ا يف بلد واحدحىت تزوجنا مجيعا  ،أحد ما حيينا

 .نستطيع العيش بدون بعضنافقد كنا ال 
 . حلقة متكاملة ال تنقطع، وقلب واحد ال يتمزق  مجيعاافنحن 

   .هللا أقوى من رغباتنا ولكن قدرَ 
 .ولن تفرتق ،ولكن قلوبنا مل تفرتق ،فقد شاء هللا أن نفرتق

 
من مطالعاتك، هل كنت تدونني أحسن ما تقرئني أو تسمعني، وهل كانت لك   -16س

 جمالت احلائط املدرسية أو التحفيظية؟مشاركات يف 
 

يف تدوين منشورات أختارها من كتب تربوية كنت اقرأها وأدون ما هو مهم منها    مدةعملت  
 .لنشرها يف مواقع التواصل االجتماعي

مسعه من احملاضرات اليت كانت تقام يف دور التحفيظ اليت كنت أحب أن أكتب ما  أوكنت  
 .زلت أحتفظ بدفاتر منها امو . أدرس فيها منذ الصغر

 . حب أن أشارك يف اجملالت اليت كانت توزع يف املدرسة والدار وأفرح بذلكأوكنت 
 

ما هو العمل اخلريي الذي توّدين أن تسهمي به يف خدمة اجملتمع اإلسالمي،    -17س
 إذا تيسَّر لك ذلك؟

 
   .أحب مساعدة احملتاجني

 . فعله متىنأفأي عمل فيه مساعدة حملتاج أرغب فيه و 
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وهل   -18س تفاهم،  سوء  ختللها  هل  وأخواتك  إبخوانك  واملستمرة  الطيبة  عالقتك 
 متاثلها عالقات أخرى، أو قريبة منها؟

 
ولكن سرعان ما يزول  ،  وال ختلو عالقة من سوء فهم،  سوء الفهم حيدث يف كل العالقات

 . وترجع األمور كما كانت
 فكيف أبهلي؟! ، وال أحتمله حىت مع صديقايت ،فأان ال أحب اخلصام

 
 ما أكثر ما يكدِّر عليك صفو احلياة؟ وما احللُّ الذي ترينه لذلك؟  -19س
 

إليه املسلمون وما يكيده الغرب ،  ًبألمة اإلسالمية  والضعف الذي حلَّ ،  احلال الذي وصل 
 .من قوة ومكر اتو و لإلسالم بكل ما أ

إصرار   أراه من  البعد عن هللاكثري من  وما  اهلوى  ،واالحنراف  ،املسلمني على  وعدم    ، واتباع 
 .حماولة تغيري أنفسهم حىت يغري هللا من حاهلم

 .وأسال هللا أن يهدينا إىل سواء السبيل
 

 مباذا تنصحني أسرَة والدك، وأسرتك، يف ختام هذا احلوار النافع؟  -20س
 

 .عن بعض لسنوات اضنعب بتعديقدر هللا أن 
حىت ُيمعنا هللا  ،  أمتىن أال تلهينا أشغال الدنيا عن بعضنا وحتول بني تواصلنا وتنسينا أخوتناو 

 . مرة أخرى إن شاء هللا
 

 أسئلة مسية، وأجوبة األب 
 

 . ن يزيد ثقته بنفسهأنصيحة ملن يريد  -1س
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يلقى من شدائد، وال ما يقول  أن يكون عمله وتوجهه كله هلل سبحانه وتعاىل، فال يهمه ما  
فيه يرجو رضاه،  الناس  له،  له سبحانه، مستسلم  ترعاه، وأنه عبد  أن عني هللا  يعرف  فهو   ،
 وعافيته. 

 
 ن تصل إليه؟أما هو اهلدف الذي تريد  ،احاليًّ  -2س

 هناك فرق بني اهلدف، والغاية.
 أبمرين:فالغاية من أعمالنا كلها إرضاء هللا تعاىل، ويكون ذلك 

 األول: أن يكون العمل موافقاا لشريعة هللا.
 واآلخر: أن يكون خالصاا لوجهه الكرمي.

 أما اهلدف، وهو ما تصبو إليه، وترجو أن حتققه من وراء أعمال، فيختلف من عمل آلخر.
 وأان أقوم بعدة أعمال، كلها يف العلم والدعوة، وال أصرب على عمل واحد. 

 ح.وهديف: اهلداية، واإلصال
 

الذ  -3س به   يأيب  نواجه  الذي  السالح  هو  ما  أموري..  يف كل  ابستشارته  أفتخر 
 مصاعب احلياة؟

 
سالح اإلميان، والثقة ًبهلل تعاىل، فهو أقوى سالح عند املسلم. فإذا أجنعم عليه شكر، وإذا 

 ابتلي صرب، وانتظر الرمحة والفرج من الرمحن الرحيم. 
النفسية  واألمراض  األزمات  الغرب  يف  تكثر  ولذلك  وامللحد،  الكافر  يعرفه  ال  ما  وهذا 
واالنتحار واجلرائم؛ ألنه ال إميان هلم، أو أن إمياهنم انقص وغري صحيح، فيتمرغون يف أوحال  
ال   خاصة،  عليها ألجل مصاحل  ويتصارعون  اللذات،  على  والتهافت  األموال  اهلمجية وكنز 

 عليا.  ملثجل وأخالق 
 

 أكثر من وقف معك وساندك يف حياتك "العلمية"؟ -4س
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، فجعل من نصيب أن مور، وسهَّل سبل العلم أمامياألفضل هللا أوالا وأخرياا، فهو الذي يسَّر 
أعمل يف مكتبة ضخمة، أطَّلع من خالهلا على أهم الكتب وجديدها، وأنواع موضوعاهتا،  

 وأستوحي من خالهلا موضوعات للكتابة..  
( حنو  إىل  مرة  وصلت  اليت  نشر كتب،  هو  أمهين  مما  أكثر، 4٠وكان  أو  خمطوط  ( كتاب 

يف الكويت، وولدي أنس، كثرياا. فساعدين يف نشرها أخي الشيخ حممد بن انصر العجمي  
 جزامها هللا عين خرياا. 

 أما يف أعمال التصحيح واملراجعة فصهيب وإبراهيم. 
 ويف اإلمداد الثقايف زبري.

 ويف التصميم أمحد مث إبراهيم. 
 ويف أعمال الصف وفرز األوراق والرتتيب وما إليها، فبنايت، وخاصة التوأمني: أروى ومسية.

 
 .ه يف حياتكشيء ندمت علي  -5س
 

وإذا هذا بشكل عام، أو على األغلب،  يت منها ما يذكر،  حبافظاحلمد هلل اي بنيت، ال يتعلق  
، مثل أمور أسرية وما حيصل يف العمل وجد فمؤقت وميضي وأنساه، وال يرتك أثراا يف نفسي

 وبني اجلريان... وهكذا. 
أتوكل   فأان  وتسديده،  تعاىل  هللا  بتوفيق  يتعلق  أعمايل، والسبب  مجيع  يف  سبحانه  عليه 

 يف األمور املشكلة والعظيمة. هوأستخري 
بعد   تبنيَّ  أصفياء، ولكن  أمناء  إخوة طيبني  أظنهم  أين خجدعت أبشخاص كنت  أخفي  وال 
سنوات طويلة أهنم كانوا من طينة أخرى، يبطنون خيانة وغدراا. وما كان ًبإلمكان معرفتهم 

واحلمد    وما َخدعوا إال أنفسهم، فقد خرجت من بينهم ساملاا على حقيقتهم يف ذلك الوقت.  
 ..  هلل

  إجازة   ألفتها أو حققتها، وما طلبتوما كنت أعطي إجازة ألحد، حىت يف رواية كتب اليت  
، وال قبلتها، حىت ال أفتح ًبًبا على نفسي يذهب به وقيت دون فائدة، وكنت أيضاا  من أحد

ملن   أجأقول  قد  إين  مين:  فائدة  يطلبها  فما  هي،  برواية كتب كما  املسلمني  مجيع  زت 
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، وعدَّد ألجيزه بذلك  من خالل الربيد  ختصيصك بذلك؟ وأحلَّ عليَّ أحد الشباب من مصر
فاطلعت على صفحته يف الفيس ومل أر  واإلجازات اليت حصيلها من فالن وفالن،  مناقبه يل،  
اليد فأجزته، كما أجزت  به أبساا،   من قبل بضعة أشخاص آخرين ال يتجاوزون عدَّ أصابع 

ا أحدا به  عليهم أالي خيربوا  أشرتط  أجزَعَج ًبلطلبات.الواحدة، وكنت  ذلك   مث رأيت  ؛ حىت ال 
ليل حممد الغزايل رمحه  مل تعجبين، حىت استحقر مرة العالمة الشيخ اجليكتب كلمات    الشاب

،  العلم والدينو منبوذة عند أهل الفضل وعلمه، وأنه أعلم وأرفع منه! ولعله كان من مجاعة   هللا
 شيئاا، وال يضرين احنرافهاحلقيقة    من   ا ندمت عليه، ولو أنه ال يغريمم هذا  ف.  ال حاجة لتعيينا

 فيهم.، فإجازته وإجازة غريه ال يدلُّ على فضيلة وعججبه
ا، وأحلَّ عليَّ أخ من  أما اإلجازة العامة اليت أجازين هبا شيخي علوان رمحه هللا  فلم أججز هبا أحدا

له أخطاء يف سند   الشام يف إجازته فأبيت، مث عرفت فضله وعلمه فأجزته هبا، وملا ذكرت 
 فظين أنه تركها. اإلجازة 

 
 القريب إىل قلبك؟؟  ، أفضل كتاب من "مؤلفاتك" -6س
 

، الذي ما كنت أحلم أفضلها وأقرهبا إىل قلب هو تفسري كتاب هللا تعاىل )الواضح يف التفسري(
لدعائي   تعاىل  هللا  من  استجابة  يكون  قد  ولكن  األايم،  من  يوم  يف  تفسري  يل  يكون  أن 

ر يل أعماالا جليلة أخدم هبا كتابه ودينه، وأن ُيعلين م ن املشتغلني بكتابه املتكرر، أبين ييسيِّ
 الكرمي. 

وقد كان الوالد حيًّا عندما بدأت به، فكنت أان وهو نذهب إىل اجلامع القريب بني املغرب 
 والعشاء، فأشتغل ًبلتفسري، وهو يذكر هللا ويتأمل. ويدعو يل أبن يوفقين هللا يف التفسري. 

: اللهم إين أعوذ بك أن وما كنت أعمل فيه إال وأان على وضوء، وما أبدأ به إال بعد دعائي
ر كتابك على غري مرادك.   أفسيِّ

 وأمحد هللا تعاىل أين أمتمته يف أقلَّ من سنتني، وبعد وفاة الوالد.
 كما لقيت مشقة يف طبعه، حىت يسيره هللا تعاىل. 
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وراجعته كريات، لتحسينه أكثر، وخوفاا وخشية من أخطاء فيه، حىت استدركت عليه، وهيأته 
 ل من السابقة، وقد نشر إلكرتونيًّا واحلمد هلل.لطبعة أخرى أفض

 وقد لقي صداى طيباا واحلمد هلل، وأثىن عليه علماء. 
 
 لذي منعك من إكمال دراسة الدكتوراه؟ا ما -7س
 
)الدكتوراه(  مع  طويلة  يكون كتاًبا قصيت  أن  يصلح  حوهلا،  ملف كبري  لدي  تشكل  وقد   ،

 برأسه! 
املاجستري يف اإلعالم من جامعة اإلمام ًبلرايض أبوا قبول وخمتصره أنين بعد أن حصلت على  

أوراقي للتسجيل يف الدكتوراه، واقتصروا على السعوديني. وكان التسجيل يف اجلامعات العربية 
ا يف تلك العهود ) ا جدًّ م(. وانتظرت سنوات وأان أسأل وأستشري،    1٩٨5هـ،    14٠5معقدا

ل بباكستان  دير وراسلت خالهلا جامعة الهور  من  هناك شاب سوري  فيها، وكان  لتسجيل 
له   وأرسلت  فراسلته،  فيها،  السوريني خاصة  الطالب  يسجل  أبنه  دعاية  لنفسه  يعمل  الزور 
خطة الرسالة بعنوان )خصائص اإلعالم اإلسالمي(، فطلب دفعات من النقود، فأرسلتها له،  

ذة أمة هللا القرشية(، من  وهو مياطل ويؤجل، حىت أرسل يل خطاًبا من رئيسة القسم )األستا
أن خطيت سجرقت! ومل أستبعد أن يكون هذا تدبرياا وحتايالا من قبل ذلك الشاب، فقد تبنيَّ 
أنه كان من املخابرات السورية! وكنت قد بدأت ًبلكتاب يف موضوع الرسالة، وأجنزت منها  

 حنو سبعة فصول، وهو نصف املطلوب تقريباا! وقد طبعت من بعد. 
هـ، ومسعت أن أحد إخواننا )األستاذ عبداجلبار الزيدي( يتابع تسجيله   14٠٩ام  حىت كان ع

أخرى،  خطة  فأعددت  هناك،  إىل  سيسافر  وأنه  ًبكستان،  يف  الهور  جبامعة  الدكتوراه  يف 
وهناك  للرسالة،  سأجعله  فقلت:  قطلوبغا،  البن  الرتاجم(  )اتج  حتقيق كتاب  بصدد  وكنت 

و  وعلماءه.  احلنفي  الفقه  لرئيسة  حيبون  أوراقي  وقدمت  أسبوع،  حوايل  وبقينا  معه،  سافرت 
بينها واحدة خبط املؤلف. 7القسم، فرحبت ًبخلطة ومناذج من املخطوطات ) ( خمطوطات، 

 وزران مقري اجلماعة اإلسالمية هناك، والتقينا بشباب عرب مغرتبني.. وعدان.
 أقل من املطلوب.وجاءين اجلواب أن رئيس اجلامعة اعتذر عن قبول اخلطة؛ ألهنا 
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درمان  أم  جامعة  يف  أسجل  أن  عليي  واقرتحوا  السودان،  من  إخوة  على  تعرفت  قد  وكنت 
اإلسالمية، وأن هناك ترغيبات يف التسجيل وتسهيالت للقبول، وأهنم يعرفون أساتذة هناك، 
)اتريخ  بعنوان  لعلها كانت  فوافقت، وأحضرت خطة جديدة،  أبيديهم.  أوراقي  وسيأخذون 

 قرآن الكرمي(، وقدموها، مع نسخة من رساليت يف املاجستري، ووعدوين خرياا... علوم ال
 وبعد شهور جاءين جواب عجبت منه، وأن أوراقي مع رساليت كلها ضاعت، وال أثر هلا!!!

البحث والتسجيل،  أقصر يف  إنين مل  نفسي  أمري إىل هللا، وقلت يف  واسرتجعت، وفوضت 
ال نصيب يل فيها، وأن ما قدَّره يل يف الغيب خري يل...  وإن ما حدث إشارات رًبنية أبن  

 فألَدعها. 
واحلمد هلل رب العاملني، وقدَّر هللا وما شاء فعل. ومل أحبث بعدها عن سبيل للتسجيل، على  

 الرغم من التسهيالت اليت حدثت يف اجلامعات من بعد. 
 

 ا؟ عندما تتمشى وحدك خارج البيت فيم تفكر غالبً  -8س
 

،  ، وهو ما يؤثر عليي كثرياامن ضعف وشتات  أغلب تفكريي يف أحوال األمة وما وصلت إليه
وأيخذ حظًّا كبرياا من آهايت وزفرايت، وإن مل أكتب يف ذلك إال القليل، ولكنه يالمس جوانب 

 ما نشكو منه، وأسبابه، وتشخيصه، واإلسهام يف تقدمي حلول له.
 

 ماذا تتمىن لبناتك؟  -9س
 

أن  هلن السعادة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، وأمتىن أن يكنَّ على توافق مع أزواجهنَّ، و أمتىن  
حبقوق هلني من أجل أوالدهن ومستقبلهني، وأالي ينسني ما حفظن من القرآن الكرمي، يضحني  

والقراءة  الكتاب،  مصاحبة  يرتكن  وأالي  عمرهني،  سنوات  وأجلَّ  أمجل  معه  عشن  أن  بعد 
في الشريعة واملطالعة  أحكام  من  استجدي  وما  العلم  يتابعن  وأن  ألوالدهن،  وحيببنها  ينفع،  ما 

فيما استجدَّ من النوازل، فيما خيص املرأة وغريه، وأن حيصينَّ أنفسهن وأوالدهن كل يوم، وال  
ونوافل،  فرائض وسنن  من  عباداهتن،  على  والنهار، وحيافظن  الليل  والدعاء يف  الذكر  يرتكن 
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ت على صلة الرحم، وال يقطعنها حبال من األحوال، وأالي تكون رغبات الدنيا  ويكنَّ حمافظا
  ولذائذها عائقاا أمام خري  يجطلب منهن. وهللا حيفظهن..

 ينسني الدعاء لوالديهن، وفاء هلما، وبرًّا هبما. وأخرياا، أرجو أالي 
 

بناتنا    -10س الصغر.. كيف حنافظ على  والعفاف منذ  السرت  وأخوايت على  أان  ربيتين 
 وحنبب إليهم احلجاب والسرت يف هذا الزمن املليء ابلفنت!؟

 
التزامها يكون سهالا إبذن هللا. وتكون   فإن  البنَت منذ صغرها  السليمة  الرتبيةج  إذا صاحبت 

. ويكون هذا بتعاون  تفاجأ مبا تراه خارج البيتالرتبية مزجاا بني األصول واملعاصرة، حىت ال ت
ومتابعة من األبوين، وترتدد على بيوت حتفيظ القرآن الكرمي، حىت تعرف أن هنجها وسلوكها  
هلا   لب  وجتج احلافظات.  القانتات  املؤمنات  هللا  إماء  يشاركنها  بل  ا،  وحيدا وال  ا  فريدا ليس 

مبا تتعلمه البنات من مهن صغرية يف مراحل    الكتيبات اإلسالمية والنشرات التوعوية، وترغَّب
 أعمارهن األوىل.. مع نصح وتذكري دائم.. وهللا يتوالهنَّ بتوفيقه.

 
 هل تنصحوان ابلصحبة الكثرية أم القليلة، وملاذا؟  -11س
 

يجنصح بكثرة األصحاب إذا كانوا طيبني، ألهنم يشكلون قوة ودعماا، يف التعاون على اخلري،  
 النصح واالستشارة، ويف زايدة رقعة التعارف واحملبة يف اجملتمع اإلسالمي.ويف 

ًبلقليل   واكتفى  وأمانتهم،  صدقهم  من  وأتكد  انتقى،  معرفتهم  الشخص  على  صعب  وإذا 
القلوب وخيريب  أو منافق يف الصداقات يوغر  منهم، فإن وجود كاذب أو حاسد أو مفسد 

 .. العالقات ويسبب مشكالت ويسريب أسراراا
 

هل تغريت أفكاركم وشخصيتكم بعد انتقالكم من اململكة إىل تركيا؟ وهل أنتم    -12س
 أفكاران حسب البلد الذي نعيش فيه؟  و مذهبنا   تغيريمع 
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 السعودية حتبذ )السلفية، الوهابية(، وتركيا حتبذ التصوف.
ا،  قليلني جدًّ أفراداا  إال  ألبتة،  فيها سلفية  يوجد  بيئة صوفية، وما كان  ويف سورية نشأت يف 

السعودية ) أدخل يف طريقة صوفية. وبقيت يف  ذلك مل  منها ومل  ٣7ومع  عاماا، وخرجت   )
يقولون  هناك  علمائهم  فكثري من  العامل،  أحناء  السنة يف  أهل  متزمتة تضليل  أدخل يف سلفية 

حدهم الفرقة الناجية اليت على احلق، وغريهم ليسوا كذلك! وعندما جئت إىل تركيا إهنم هم و 
العقيدة، ولكن بقيت على وسطييت:   رأيتهم ال يطيقون السلفية، وإن كانت هناك حرية يف 
يؤخذ  فإنه ال  الصوفية،  يؤخذ بشطحات  السنة، وكما ال  أهل  األشاعرة والسلفية كلهم من 

 تزمتة.بكل تكفريات السلفية امل
وال نغريي أفكاران أينما ذهبنا، وإمنا نتحرَّى احلق أينما كنا، والذي يغري أفكاره أينما ذهب من 
شى أن يكون يف تلك األفكار ضالالت وبدع منكرات وكفرايت،  غري حتري يسمَّى إمَّعة، وخيج

 نعوذ ًبهلل منها.  
 

 كلمة عن البنات.. ألقوهلا لبنايت..  -13س
 

نَّ يف عصر غلبت عليه مضالت الفنت: التزمن آداب الدين، فإنه حيضُّ على أقول لبنيايت، وه
احلياء والعفاف، ومها أساس خجلق املرأة املسلمة، وال تصاحنب السيئات واملائعات واملتفرجنات  
على  وترددن  املتحجبات،  العفيفات  الطيبات  واصطحنب  الفاسدة،  املنابت  يف  والناشئات 

لتنشأن عل ى حبيِّ هللا ورسوله. واقرأن كتاب جديِّكني: اي بنيت، ففيه نصائح حلقات القرآن، 
 غالية. 

  
 أخي وحبييب أنس.. ماذا يعين لك؟ -14س
 

ال أفرق بني أبنائي، وإين حريص على العدالة بينهم، وال يعرف أحد منهم َمن أحبُّ أكثر؟  
يشفى، ومع   املريض منهم حىت  فقلب مع  أعرف!  أان ال  عنه، ومع  وحىت  يفرج  احملتاج حىت 

 الفقري حىت يغىن.. 
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وتنبه إلخوانه  والعمل،  اإلدارة  أبمور  وفهماا  جنابة  أويت  وأنس  وقدرات،  مواهب  منهم  ولكل 
وأخواته فخدمهم وأمَّن هلم أعماالا ومعاشات، وما زال على عهده معهم. ومل أفعل هلم هذا، 

 فال دراية يل أبمور الدنيا مثله.  
 ن عمل على طباعة كتب عديدة يل. جزاه هللا خرياا. ومن حسناته أ

 واهتمَّ بصحة والديه، فكان أيخذمها إىل أحسن املستشفيات. 
وعندما أرادوا ترحيلي إىل خارج السعودية ترك أنس كل مناصبه وأعماله اليت كان يتموَّل منها  

ولئال ينقطعوا عن  يف الرايض، ومجع مشل األسرة لنعيش يف إستانبول، حىت ال تتفرق األسرة،  
 صحبة والديهم. واحلمد هلل على أبناء مثله.  

  
  وأحياانً   ،داومنها إىل الطائف واهلَ   ،كنت أتخذان يف كل إجازة صيفية إىل العمرة  -15س

إىل املدينة املنورة وجدة... لكن مل خيطر ببايل أن أسألكم عن رحالتكم إىل احلج.. فكم 
 ومع من كنتم تذهبون؟ ،مرة ذهبتم إىل احلج

 
. وكنت حججت حجات كثرية، ومل أحصها اي بنيت، وهي أكثر من عشر حجات ًبلتأكيد

أحج كل سنة حىت أصدرت احلكومة قرارات وأنظمة حتدُّ من تكرار احلج. وصاحبت الشيخ 
املال طاهر حممد رمحه هللا )ت   أكثر من حجة، مث  الديرشوي يف  هـ(،    1441حممد مطيع 

م األخوين، ونعم الصاحبني الناصحني، كنا نتعاون، وعلى احملبة جنتمع، وعلى الوفاء  فكاان نع
 واإلخالص نفرتق.

 
أمتىن   -16س وكنت  وتصلي،  الليل  تقوم  وأنت  صوتك  مساع  أحب  صلي أن  أكنت 

 مثلك وأتلذذ كما تتلذذ يف صالتك، كيف للمسلم أن يتشجع لقيام الليل ويتلذذ به؟ 
 

أهٌل    القيام هو حبُّ هللا تعاىلالذي يدفعه إىل   الدنيا، وأنه سبحانه  أكثر من أيي شيء يف 
 ألْن يجعبَد ولو مل يكن هناك جنة أو انر.  
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مث خشية املرء من ذنوبه، وأنه إن مل يزد يف طاعته فقد يدخل النار، ويسكن فيها مع الكافرين  
 واملشركني واجملرمني. 

ت فنجوى هللا  بنيت،  اي  احلسنة  آاثره  يورث مث  السَحر،  يف  ودعاؤه  بيديه،  بني  والتذلل  عاىل، 
 طمأنينة يف القلب، وراحة يف النفس، وهبجة، ال مثيل هلا، ال يعرفها إال املؤمن! 

الناس   فيتأدب آبداب اإلسالم، ويتعامل مع  والذي يتهجد خياف هللا تعاىل قبل كل شيء، 
 ا انفعاا وصادقاا يف اجملتمع. بصدق وعدل، فال يغش، وال يؤذي، وال يتآمر، بل يكون عضوا 

 
 ما هي أمجل سنوات حياتكم؟  -17س
 

 عندما أجلس إىل الناس وأعلمهم دينهم، وأرى أثر ذلك عليهم.  وأمجل سنوات عمري ه
، مثل املكتبة اليت أنشأهتا يف بلديت جبامع العباس يف  ون منهوعندما أؤسس عمالا انفعاا يستفيد

، زالت موجودة حىت اآلن، واستفاد منها طلبة علم ومثقفون كثريون  أواخر القرن املاضي، ما
 .على الرغم من صغرها

وعندما أؤلف كتاًبا مل يؤلف يف موضوعه من قبل، أو أنه قليل يف ًببه، أو أحقق خمطوطاا مل  
ا.   يره الناس مطبوعاا من قبل، وأعتين به وأخدمه جيدا

 ة وتقوى والتزام بدين اإلسالم... وعندما أرى إخواين وأوالدي وأحفادي على طاع
 ومثل هذا... واحلمد هلل وحده.  

 
 ما هي أصعب فرتة مرت بك يف حياتك؟ -18س
 

والنساء  الرجال  من  األلوف  عشرات  فيها  قتل  حيث  محاة،  أحداث  أايم  هو  أصعبها 
بقي كأنه على   البلد، والذي  الدعاة والعلماء خاصة من  واألطفال، وسجن وعذيب وهرب 

أيي  مجر   القتل يف  أو  لالعتقال  عليه، ومعريض  ًبد  به، والقلق  يفعل  ما  يدري  النار، ال  من 
 حلظة.
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 ك عليه؟ومن دلَّ  ،لذي جعلك تسميين هبذا االسما ما ،)مسية( -19س
 

منذ شبايب وأان أحتفظ هبذا االسم ألمسيي به إحدى بنايت إذ تزوجت، وقد دلَّين عليه ثقافيت 
بة والصحابيات رضي هللا عنهم يف فجر اإلسالم، وقد أجعجبت واطالعي على حياة الصحا

العبيد، ولكن مل  امرأة ضعيفة من  بدينها، وكانت  بشجاعة مسية وصمودها وعزيهتا ومتسكها 
يستطع صناديد قريش أن مينعوها من اعتناق اإلسالم والثبات عليه، على الرغم من هتديدها  

   وجتويعها وتعذيبها والتنكيل هبا...
 

 وملاذا؟  ،اآية من القرآن ترددها دائمً  -20س
 
رَةِّ َحَسَنةا َوقِّنَا َعَذاَب النَّارِّ } نـْيَا َحَسَنةا َويفِّ اآْلخِّ  {.َربَـّنَا آتِّنَا يفِّ الدُّ

ألنه قرآن، ودعاء جامع، أثىن هللا تعاىل على من يدعو به يف كتابه، وهو أكثر ما كان يدعو 
 به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 {.ْلَوهَّابج ٱَربَـّنَا اَل تجزِّْغ قـجلجوبـَنَا بـَْعَد إِّْذ َهَديـْتَـنَا َوَهْب لَنَا مِّن لَّدجنَك َرمْحَةا إِّنََّك أَنَت }و
 داعياا هللا تعاىل أن يثبتين على دينه،  

 
 ها:ت جوبأمسية لوالدهتا و أسئلة 

 
 شيء ندمتِّ عليه وال حتبينه لغريك..   -1س
 

السعوديةندمت كثريا  يف  بييت  تركت  حينما  حزنته  الذي  الشديد  احلزن  على  بكيت .  ا  فقد 
   !ا متواصلةعشرين يوما 

 ! كنت أبكي على بييت كما لو أبكي على أحد من أوالدي
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عليها تعودت  تركيا  يف  استقراري  من  سنتني  بعد  هلل  ،واآلن  واحلمد  ما كان   ،ونسيت كل 
وأينما ذهبنا نتعود على املكان الذي نعيش  ،  فاملال أييت ويذهب.  وندمت على حزين الشديد

 . فيه
 

 هل كانت لك هواايت يف الصغر؟ وما هي؟ -2س
  

 . كانت هواييت يف الصغر اللعب
 .عاب اليت كنا نلعبهالتذكر كل األ أو  ،اكنت ألعب مع صديقايت كثريا 
  .والديألخيط بنفسي ما كنت أحتاجه لبييت و أو  ،وأستمتع هبا ،وكنت أحب اخلياطة والتطريز

 
موقف أو قصة مع أحد أوالدك او إحدى بناتك اثبتة يف ذاكرتك ومل تستطيعي    -3س

 نسياهنا؟؟  
 

فقد فرحت وبكيت    ،روىأنسى اليوم الذي أمتمتِّ فيه حفظ القرآن أنت وأختك التوأم  أال  
 . اوشكرت هللا كثريا  ،فيه
 

 نصيحة تقدمينها لبناتك وهن يف أول حياهتن الزوجية؟؟  -4س
 

  .والد واحلياةالصرب على الزوج واأل
وال شيء   ،فال شيء أمثن من األوالد،  والدكنألن ما جتدنه من مصاعب احلياة من أجل  حتمَّ 

   .يعوضهم إذا فقدمتوهم
 . ا احملافظة على أسرار البيتوأيضا 

 
يصفك    -5س يعرفك  من  وكل  واحلساس،  املرهف  الطيب  ابلقلب  تتميزين  أمي.. 

 لذي جعلك كذلك مع كل ما رأيته من مصاعب احلياة وقسوهتا؟ا بذلك.. فما
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 ويشبهونين هبا..   ،ن جديت ألمي كانت تتصف بذلكإويقولون . هذا طبعي منذ الصغر
 ،فمن يقرأ القرآن وحيفظه ُيب أن يتخلق أبخالقه ،لق أبخالق القرآنختكما أنين أحب أن أ

 . والنب صلى هللا عليه وسلم كان خلقه القرآن
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 : الصور والواثئق

  
 أان وأخيت التوأم أروى  كتايب )الليل يف أربعني حديثاا نبوايا(

 
 الكرمي يف الصغرشهادات يف حفظ القرآن 
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(3) 
 أروى بنت حممد خري يوسف 

 
 السرية الذاتية:

 
 منذ   ًبلرايض  واستقري   سوراي  من  والدها  وفدـ، حيث  ه14٠4  عام  الرايض  يف  ونشأت  ولدت

 . هـ 14٠1 عام
 توأم شقيقتها )مسية(.

 .وتعليمهم األوالد برتبية مهتم اإلسالمية، ًبآلداب ملتزم بيت يف الرايض مدينة يف ترعرعت
 امللز،  يف   واألربعون  السابعة  درسةامل  يف  االبتدائية  الرايض،  يف  الدراسية  املراحل  مجيع  درست

 .  امللز حيي  يف  وكلها العاشرة، درسةامل يف والثانوية ،ةعشر  السابعة  درسةامل يف واملتوسطة
 حىت   الكرمي،  القرآن  حتفيظ  حلقات  إىل  والداها  أرسلها  االبتدائية  ًبملدرسة  تلتحق  أن  وقبل
بقراءة حفص  وجتويده  وأتقنت تالوته    سبحانه،  وتوفيقه  بفضله  الكرمي  هللا  كتاب  حفظ  أمتت

  حىت القراءات العشر.  وأكملت ،الشاطبية والدرةطريق عن عاصم من 
التحقت هبا يف مدرسيت    ،درست القرآن الكرمي وحفظته يف دورات وحلقات كثرية متتاليةقد  و 

 كر واهلداية منذ الطفولة وحىت خترجها. الذيِّ 
  أماين   ما: األستاذةعنه  أخذت  تنيالل  شيختيها  يد  على  جتويده  ودرست  القرآن  ختمتوقد  

 . القحوم مها  ةاألستاذو  عاشور،
  والعمل   املدرسة   ويف   االجتماعية،  حياهتا   على  أثر  متحابة  وأسرة  حمافظة   بيئة  يف   لنشأهتا  وكان

 . الزوجية حياهتا  وحىت  اخلاصة، وحياهتا الذكر، وحلقات
 هـ،   142٣  عام  الرايض  يف  العاشرة  درسةامل  من   العامة  الثانوية  شهادة  على  احلصول  وبعد

  على   األخرية  السنوات  طوال  عملها  وكان   اآليل،   احلاسب  يف   دبلوماا  درست  ،م2٠٠2
 . وإداراته ومكاتبه القرآن حتفيظ دور يف احلاسب،
  زواجها   بعد  انتقلتو   ،وهلل احلمد  وولد  ببنتني  ورزقت  م،  2٠15  هـ،  14٣٦  عام  وتزوجت

 . الرايض إىل مث ،جازان إىل
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 الشمس"  بعنوان   كتاب  إعداد  تعاىل   هللا   حبمد   استطاعت  هللا   حفظه   والدها   من  وبتشجيع
  عام  ًبإلسكندرية  للنشر  العاملية  الدار  عن   صدر  الذي  ،"نبوايًّ   حديثاا   أربعني  يف  والقمر

 . هـ14٣٨
 

 أسئلة األب، وأجوبة أروى 
 

 حياة الطفولة مجيلة، فما أبرز ما تذكرين منها؟  -1س
 
وتدارسنا لكتاب هللا الكرمي وإتقان   ،تذكر منها اجتماعنا كل يوم مجعة مع والدي حفظه هللاأ

  .تالوته
اللعب املتواصل الذي كنا نلعبه أان وشقيقايتأكما     ،ا هنارا ليالا   وال نكلي   فكنا ال منلي   ،تذكر 

  .ًبلركض والدوران مأ ،سواء ًبأللعاب والدمى
أتذكر ذهابنا مع والدتنا كل صيف إىل مدارس حتفيظ القرآن الكرمي وقضائنا أمجل األوقات  

  .هناك
لنا   هللا  حفظها  أمي  توجيهات  حياتنا كلهاأأتذكر  أمور  يف  أدًبا   ، ان وشقيقايت  لنا    وأتديبها 

 أشكرها عليه حىت ممايت..  
كما أتذكر اجتماع عائليت اجلميل الرائع يف بيتنا الصغري على املائدة وبعد القيلولة وقبل النوم،  

يف   الوالدين  ومساعدة  والبكاء  اليوم  أوالضحك  نفتقده  الذي  االجتماع  هذا  املنزل،  عمال 
 بكل أمل وقلب منكسر.. 

 
هتتمني اب  -2س األلهل  البيت،  يف حليواانت  عليها خارج  التفرج  تفضلني  أم  وتربيتها،  ة 

 وما أفضلها؟
 

كنت أحب تربيتها إىل أن أجنبت ابنيت الكبرية، ألين كنت قبلها أحب أن أمأل وقت فراغي 
هبا يتعلق  شي  مالحظة كل  طريقة    ، يف  وطلبها  أمن  ونومها  وشرهبا  والشراب اكلها  لطعام 
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إىل وقت جوعها وعطشها   احليوان  تربية  أوالدي حتولت من  أجنبت  أن  بعد  وهكذا، ولكن 
اإلنسان برتبيتهمأ فصرت    !تربية  منوهم  ،ستمتع  ملراحل  وشراهبم  ،ومالحظيت   ، وطعامهم 

 وضحكهم وبكائهم.  
صوصا  اقتنيت  منهما  وقد  ختلصت  مث  ربيتهما  وعصفورين  دجاجة..  صارت  حىت  وربيته  ا 

   . بسبب سفري املتواصل مع زوجي
مثل األرانب والعصافري والصيصان    ،وكان والدي يشرتي لنا حيواانت خمتلفة لنتسلى برتبيتها

 وهكذا.. 
 

هل كانت عندك مكتبة خاصة يف بيت الوالد، وهل استفدت منها، أو أثَّر عليك   -3س
 وجودها؟ 

 
ديت  ان وشقيقايت فيها كتب الوالد وبعض الكتب اليت اقتنيناها وأهأكانت لنا مكتبة صغرية  

 لنا.. وكلما تزوجت واحدة منهن أخذت ما ترغب منها وتركت لنا ًبقي الكتب..  
 نعم استفدت منها ًبلطبع يف املسائل اليت كان يلزمها حبث يف الكتب..  

 
 صحبتك مع القرآن الكرمي كانت طويلة، ما هي أمجل مراحلها؟ -4س
 

فيها   درست  اليت  السنة  هي  الدراسية  مراحلها  الكرمي كامالا أمجل  بتجويده وحفظهالقرآن   ،  
 ا..  وآخرا واحلمد هلل أوالا 

يف   هللا  يف  ألخوايت  وصحبيت  الثانوية  من  خترجي  بعد  فهي  االجتماعية  مراحلها  أمجل  أما 
 زلنا نتواصل وهلل احلمد.  ماحلقات التحفيظ.. و 

  
 العودة إليها؟عملت يف أمور إدارية سنوات، ماذا استفدت منها، وهل حتبذين  -5س
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  م اجتماعية أ  مسواء نفسية أ  ، اا كثرية جدًّ تعلمت من عملي اإلداري الطويل دروسا   ،احلمد هلل
أعماهلم وتنفيذ  الناس  مع  التعامل  منها كيفية  ًبلوقت  ،عملية..  الشعور   ،والتقيد  وفرحة 

والكبري  البسيط  الناس  ،ًبإلجناز  الصديقات  ،وحب  منهن    ،واكتساب  الصاحلات  ومعرفة 
اآلخرين  ،والطاحلات مساعدة  أستطيع  إوتسهيل    ،وحب  ال  وفوائد كثرية  أعماهلم..  جناز 
 حصرها.. 

إليهاحاليًّ  العودة  أحبذ  ال  وبيت   ؛ا  أطفال صغار  متعب يف ظل وجود  اإلداري  العمل  ألن 
هللا ميكن أن أفكر  م.. لكن بعد أن يكرب األوالد إن شاء  هلر يف جانب  لذا سأقصي   ،ومسؤولية

 يف العودة إليها.
 

أوقاًًت خارج   -6س تقضوا  أن  السعادة لك وألوالدك  البيت عندك؟ وهل من  متعة  ما 
 البيت؟

 
بوجود زوجي وأوالدي  النفسي واالستقرار واألمان  السكينة واهلدوء  البيت عندي هي  متعة 

   .واحلمد هلل على عظيم نعمه ،حويل
  يف املنزل. ا طويالا إذا بقينا وقتا  ومنلُّ  ، ااخلروج والتنزه خارج البيت كثريا نعم أان وأوالدي حنب 

 
أمر    -7س مسكنه  وخاصية  املسلم  عند  اإلسالمية  ابحلياة  والشعور  ابلفرائض  االلتزام 

أساسي حيرص عليه، فهل هو شعور مالزم لك، أم أنك تسريين على برانمج لئال تنسيه،  
 ومثل ماذا؟

 
ما   دائما هذا  هللا  وأدعو  وجود أمتناه  فمع  عبادته..  وحسن  وشكره  ذكره  على  يعينين  أن  ا 

فوقيت يسري حسب    ،األطفال الصغار وتلبية واجبات املنزل يصعب السري على برانمج معني
 األحداث واملتطلبات اليومية وليس حسب ما أريد، نسأل هللا املعونة والثبات.  
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ل من فرق بني النظرة الغربية إليها والنظرة اإلسالمية؟ ما معىن احلياة اجلميلة؟ وه  -9س
 وكيف يكون التوفيق بينها؟

 
ا، القناعة يف كل  ا أتيت من القناعة.. فالقناعة كنز ال يفىن كما قالوا قدميا احلياة اجلميلة دائما 

وأبن    ،وتبعث فيها الشعور ًبهلدوء  ،شيء يف احلياة أمر ضروري للنفس.. تريب النفس وهتذهبا
وأسأل هللا أن يعينين على أن أكون قنوعة  . من املتعة يئاا احلياة مهما كانت بسيطة فإن فيها ش

 ..  حياانا أزلت أنساها ما فأان  ،امتاما 
زائلة الدنيا  أن  يعلم  املسلم  أن  هو  اجلميلة  للحياة  واملسلم  الغريب  نظرة  بني  وأن كل    ،الفرق 

أحد احلياة من حمن ومنح وحزن وفرح هو مكتوب ومقدَّ شيء يف  ر من عند هللا،  اث هذه 
 فهو يعمل لدنياه فقط.   ،ا ليست عنده هذه النظرةوالغريب طبعا 

 
أن   -10س لك  وخاالتك؟  وأخوالك  ألمك،  وجدتك  جدك  مع  ذكرايت  من  هل 

 تتوسعي يف اجلواب.
 

للعاطفة واحلنان واحلب  ألمي  بيت جدي   والوائم والوفاء، ال أظن أن هناك  هو جنة ومنبع 
زال    امخوايل وخااليت، فأينما سار بنا وهبم الركب  أفيه من احملبة واأللفة أكثر من بيت    ابيتا 

 قلبهم ينبض ًبحلب والذكرايت اجلميلة لنا وجلميع من يرتبط هبم. 
االبتدائية املرحلة  يف  وأان  واسعة  رمحة  هللا  رمحه  أمحد  جدي  بعد  ،أتذكر  أره  لألسف ومل  ها 

 قلب رحيم وعطوف.  اوذ ،الشديد، كان حيبنا وحيب أوالده
حواجز كبرية بيننا  ليس  لنا،  األوفياء  دائما   ،أخوايل وخااليت كاألصدقاء  لنا  تتسع    ،اوقلوهبم 

 فهي تنبض بكل ما هو مجيل. 
خايل   سوى  سوراي  يف  يبق  اجلدي   ،(عبدالرحيم)مل  بيت  يف  ويعيش  احلبيبة   متزوج  مع جديت 
وعافاها وشافاها  هللا  بطاعته،    ،حفظها  عامرة  أايمها  )تربه  وجعل  القحطانية  إىل  انتقل  مث 

 سب(. 
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خاطرها ويروي فؤادها    ولديها من األوالد واألحفاد ما يسرُّ   ،متزوجة  ة(تركي)وخاليت احلبيبة  
   .يف القامشلي عضهم بقي عندهاوب ،بعضهم سافر خارج البالد .من حمبتهم

  .البنت الصغرى الغالية احلبيبة للعائلة متزوجة ولديها توأم وبنت صغرى (نسرين)وخاليت 
إىل    (عبدالشكور)حيث سافر توأمه اخلال    ،التوأم متزوج وله ثالثة أوالد  (عبداحلكيم)وخايل  

وبعدهم   ،ايضا أوأوالده    ( إمساعيل)مث خايل    ،وحلقه بعدها خايل سيف الدين وأوالده  ،أملانيا
 وأوالدمها. (سيفة)وخاليت  (،شريين)خاليت 

 
هل    -11س الكرمي،  القرآن  مدارس حتفيظ  يف  اإلداري  دراستك مث عملك  من خالل 

داخلية   هلا،  أخرى  نشاطات  هناك  أما  فقط،  التحفيظ  على  مقتصرة  ما هي  وخارجية، 
 هي؟ 

 
لكن تتخلل    ،تركز على حفظ القرآن الكرمي بشكل أساسي  يف بالد احلرمنيمدارس التحفيظ  

أايم األسبوع بعض األنشطة الرتفيهية واملسابقات والدروس العلمية لالستفادة والتعلم بشكل 
 أكرب.  

 
أم    -12س واحدة  هي  وهل  القرآن؟  حتفظ  حىت  للقارئة  توضع  اليت  الربامج  هي  ما 

 متنوعة، وهل هي ملزمة هبا، وكم طالت بك السنوات حىت حفظت القرآن كاماًل؟ 
 

 تلتحق مبدرسة التحفيظ عادة تكون مقيدة بربانمج معني حتدده اإلدارة للمستوى الطالبة اليت
الذي التحقت به، ألنه يصعب على املعلمة متابعة كل طالبة يف حفظ نصاب خمتلف وتالوة  

 مي خمتلفة. و خمتلفة وبنود تق
وحفظت  ست  فدرَ   ،حىت التحقت حبلقة اخلامتات  ،اجزءا   (2٠)هلل احلمد واملنة كنت أحفظ  

  اي ربَّ   ،وحجة يل ال حجة عليي   ، ا يلأسأل هللا أن ُيعله شفيعا   . يف سنة واحدةالقرآن كامالا 
 العاملني. 
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 من ذكرايتك مع أخواتك احلافظات يف مدارس التحفيظ، مما يفرح ومما حيزن. -13س
 

القرآن السنوات كانت يل صديقة حتب حفظ  من  سنة  حبلقات    ،تذكرت  االلتحاق  وحتب 
تتعب كثريا   ،يظالتحف لكنها  القلب،  يفرح  ما  وااللتزام  الدين  من  القرآنولديها   ،ا يف حفظ 

 نسأل هللا العفو والعافية.   ،والعياذ ًبهلل ، صاهباأأو سحر  ملسي   ؛ينوتعاين األمرَّ 
حنمل يف    ،حىت صران كاألخوات  ،وحبنا هلني   ،معلمايت لنا أان وأخيت التوأم مسية  تذكرت حبَّ و 

 ة مجيلة.  ومودة وأخوَّ  قلوبنا كل حبي  
 

ما هي اإلسهامات اليت ميكن أن تسهمي فيها أو تقدميها للمجتمع اإلسالمي،    -14س
 أو للنساء منهن خاصة، إذا قدِّر لك ذلك؟

 
جمال   يف  أخوايت  أخدم  أن  أحب  قدرة،  من  أمكنين هللا  ما  بكل  أخدم كتاب هللا  أن  أمتىن 

 فهذه هوايت اليت أحبها.   ،لكرتونياتيف جمال احلاسب اآليل واإل ،القرآن بكل ما أعرفه حتفيظ 
 

أمر يف    -15س إىل  تودين اإلشارة  أو  سؤال وجوابه يرتددان يف صدرك وجتيبني عليه، 
 حياتك، أو حياة من تعرفينه؟

 
  ، ويشفي مرضاان ،وأن يصلح أحوالنا ،هبا من كروب  أدعو هللا وأرجوه أن يرفع عن األمة ما أملَّ 

 تنا على دينه العظيم.ويثبيِّ  ،ويشرح صدوران
 

ابلبنات،   -16س خاصة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  دار  إنشاء  يف  رغبة  لوالدك  كانت 
تديروهنا أننت، بعد إتقانكن حفظ القرآن الكرمي وخربة يف اإلدارة، ولكن مل يتيسَّر ذلك، 

 أفصح لكنَّ عن ذلك، فهل احتفظنتَّ خبطة لذلك املشروع، وكيف كانت؟ هولعل
 

 خطط هلذا الشيء.  أيؤسفين اي أيب أين مل 
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لكنَّ    -17س التحفيظ، وميكن  دور  للبنات غري  ابلنفع  ترينه جديًرا  الذي  املشروع  ما 

   اإلسهام فيه؟
 

أمور ومشاريع كثرية،   عليهن يف  االعتماد  ميكن  حمبة  البنات  أو  من كانت مضطرة  وخاصة 
أن ختدم    ،لذلك تنجح. وميكنها  فإهنا ستبدع وتكافح وتركض وراء مشروعها وهدفها حىت 

أبعمال كثرية العظيم  الفقراء    ، دينها  مساعدة  يف  التطوعية  واألعمال  والكتابة  التأليف  منها 
 ومثلها الكثري.   ،واحملتاجني والدعوة إىل هللا

ا يف هذه الفرتة: الطبخ من مشروع صغري يف مطبخها الصغري حىت  املنتشرة كثريا ومن املشاريع  
النسائي، واألعمال املكتبية أبنواعها، يكرب ويصبح مطعما  ا، ومنها احلياكة والتطريز، والتزيني 

.  هارةوالتجارة أبنواعها، والتعليم والتمريض مها أكثر املهن املالزمة للمرأة اليت جنحت فيها مب
 صبحن ينافسن الرجال يف جناحاهتن.أذه املشاريع بدأت فيها البنات من الصفر حىت كل ه

 
التأثري    -18س وما  املنزل،  خارج  فيها  األبوين  يعمل كال  أسرة  حال  تتوقعني  كيف 

 السليب على األوالد يف هذا؟ وهل من أمثلة؟
 

كيفما كان عمله ألنه أييت  يعتمد جناح األسرة وتربية األوالد على تفرغ األم، فاألب له عذره  
 لألسرة بلقمة العيش. 

ذا  إعمل األم يعتمد على طبيعته ومتطلباته وعلى توفري األمان ألطفاهلا يف وقت غياهبا عنهم. 
صعبا  عملها  املنزل  كان  يف  العمل  منها  ويطلب  ضياعا يضا أا  سيسبب  أظنه  فهذا  لألسرة ا  ا 

هلم  ،واألوالد تتفرغ  لن  اهتمام  ،فهي  تعريهم  أما  ولن  وعقلها.  وعاطفتها  وحبها  ذا كان إها 
بل ستكون راضية    ،ىل حني عودهتا فال أبس بذلكإ وهناك من يهتم أبوالدها  عملها سهالا 

مستقرة ونفسيتها  نفسها  فردا   ؛عن  نفسها  ترى  انفعا ألهنا  اجملتمعا  يف  دخلها    ،ا  مصدر  وهلا 
 اخلاص هبا تتصرف فيه كيفما تشاء.  
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مل أستطع أن و الذي كنت أحبه ومتسكت به حىت آخر رمق،    من األمثلة على ذلك عملي
 وتركته لعدم توفر الظروف املالئمة.  ،حافظ عليهأ

 
كيف تتصرفني إزاء تعليقات على كالمك أو تصرفاتك من قبل صديقاتك أو   -19س

 يف صفحتك يف ساحة اإلعالم االجتماعي. 
 

جدًّ  حساسة  فأان  أان  توصف،  ال  لدرجة  حساسة  الناحية.  هذه  من  بتعليقات  هتم كثريا أا  ا 
أسأل هللا أن يزول عين هذا    !ألين لن أحتمله  ؛ا أن أمسع أي تعليق سلبوال أحب أبدا   ،الناس

 الشيء. 
 

 ما هي وصيتك ألهلك الذين ترعرعت بينهم يف ختام هذا احلوار اهلادف؟  -20س
 

األوىل   أالي وصييت  فهذه  واألخرية  والدعاء..  واحللم  التمين  عن  نتوقف  تعطينا األمور    الثالثة 
  ،األمل يف كل شيء حنبه ونتمناه.. أمنييت ودعائي وحلمي أن أجتمع أبسريت كلها على خري

 ويف ظل والدي احلبيبني ومها بكامل الصحة والعافية والسعادة.
 

 أسئلة أروى، وأجوبة األب 
 

  يف هذا الزمان؟الصغار اللغة العربية الفصحى يعد أمرا سهاًل هل تعليم  -1س
 

هو سهل على من أحبَّ لغة القرآن الكرمي من األعماق، وأحبَّ أن حيافظ عليها يف أسرته 
اليت يرى فيها نفسه. كما أن حبَّ أييِّ عمل خيفف من التعب على صاحبه كثرياا، ألنه يعمله  

 حبب وشوق، وال ميلُّ منه. 
 مر يتطلب صرباا، وختطيطاا، ومتابعة، وتشجيعاا..ولكن األ
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وهناك من ال يتكلم مع أوالده إال ًبلفصحى، ونتيجته رائعة، فيتكلم األوالد الفصحى بطالقة  
 أفضل من معلمني وأساتذة!! 

العربية الفصحى، وذلك بشرح مفردات القرآن   لتعلم  وهناك طرق أسهل يف متابعة األطفال 
تعليمهم،   عند  ويكون الكرمي  هذه،  من  قريبة  أخرى  وبطرق  ًبلفصحى،  هبا  مذاكرهتم  مث 

 إبمكاهنم احلديث ًبلفصحى أفضل بكثري ممن ال يتعلم يف البيت. 
 

 ما األمور اليت جيب الرتكيز عليها يف تربية البنات؟  -2س
 العفة، بعد الرتبية األساسية، على اإلميان والتقوى. 

 املرأة.واحلياء، فإنه أفضل أخالق 
 وآداب أخرى ختص املرأة، تجنشأ عليها، تتوالها األمي، حبكمة.

 
 ؟ بناء جيب الرتكيز عليها يف تربية األ يت ما األمور ال -3س
 

على   ينشأوا  ال  حىت  األمثلة،  وضرب  والواقعية  والعقلية  النقلية  ًبألدلة   ، أوالا اإلميان  ترسيخ 
 التقليد.

 مث حتبيب العلم إليهم، وخاصة حفظ القرآن الكرمي وتعلم السنَّة. 
فإن   هبا  يتصفا  مل  وإذا  األبوين،  من  ومتابعة  بتوجيه  والعامة،  اخلاصة  واألخالق،  اآلداب  مث 

 نفع كثرياا. فالقدوة مهمة من أقرب الناس إليهم. تربيتهما لن ت
 

 ا من الرايضة يف حياتكم غري املشي؟ هل مارستم نوعً  -4س
 

ا من فريق املدرسة.  نعم، مارست كرة الطائرة خاصة، وكنت واحدا
 كما مارست كرة القدم يف سنيِّ الشباب، وكنت انئب قائد فريق )التضامن( ًبلبلدة.

( 44ية كثرياا، وكان أصعبها مترين الضغط، فكنت أوصله إىل حنو )ومارست التمارين السويد
 مرة!
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 وما الدافع لزايرهتا؟ ؟ما هي البلدان اليت سافرمت إليها -5س
 

لبنان إىل  أو    سافرت  وبقيت شهراا  والدي،  وأساعد  الثانوي، ألعمل،  األول  طالب يف  وأان 
 أكثر، دون فائدة.

جامعة   من  منحة  على  حصويل  بعد  العليا،  دراسايت  ألكمل  احلرمني،  بالد  إىل  وسافرت 
( هبا  مكثي  للعمل، وطال  املاجستري  على شهادة  احلصول  بعد  هناك  وبقيت  ( ٣7اإلمام، 

 عاماا.
إ لغة وأثناءها سافرت  يدرس ماجستري  الذي كان  نور،  إىل شقيقي حممد  ليبيا، يف زايرة  ىل 

 عربية يف كلية الدعوة اإلسالمية العاملية بطرابلس الغرب. وبقيت حنو أسبوعني. 
وقبلها إىل مدينة الهور الباكستانية، لتسجيل الدكتوراه. فقبلت أوراقي، مث مل يتمي، ألمر أراده 

 أسبوع. هللا. وبقيت هناك أقلَّ من 
 هـ.  1441وبعدها إىل إستانبول، حيث حنن اآلن، يف شهر ذي احلجة 

 واحلمد هلل وحده. 
 

 ا حىت كربوا. ما الفرق بني أوالدك وبناتك.. منذ أن كانوا صغارً  -6س
 

 الفرق يف الدراسة، والرتبية، والتعامل، واإلنفاق..
كانت خارج الرايض، مما زاد من تعب، وأتمني مبالغ هلم حىت ينهوا    بعد الثانوية  ة البننيفدراس

فقط، ومصروفهن كان يف  سنتني  أو  سنة  ملدة  ًبلرايض  معهد  درسن يف  والبنات  دراستهم. 
 التسجيل فقط. 

وتربية البنني صعبة، حيث يلتقون ًبلناس يف املدرسة وخارجها، فيتأثرون هبم، ويتطلعون إىل  
مصاريف زايدة على ما يعطون من نفقة يومية يف مدرستهم، ويطلبون   حياة أفضل، فيطلبون

 مالبس، بل سيارات! والبنات قانعات، يكتفني مبصروف املدرسة وألبسة جديدة نظيفة. 
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والتعامل مع البنني يكون أشدي، فعندهم عناد أكثر، وكثري منهم ال يستجيبون إال بعد أتكيد 
ه دون  يستجنب  والبنات  ومتابعة.  أهنن  وضغط  ورقة، كما  وحنان  لطف  ففيهن  التعب،  ذا 

 خيفن من الزجر والتهديد.
وكان لرتدد األبناء على حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، والتقائهم بزمالء طيبني، له أكرب األثر  

 يف ختفيف العبء عن تربيتهم، بل ويف حسن أدهبم والتزامهم، وحرصهم على الربي بوالديهم. 
رتحت نوعاا ما، ولكن بقيت متابعة أخبارهم، والفرح لفرحهم، والتأمل وبعد أن كرب اجلميع اس

 ألملهم.. واحلمد هلل.
 

لك  -7س حفيدة  أول  إىل  نظرت  شعورك  ،كيف  هو  داخلك،    ،وما  يف  قلت  وماذا 
  ، ةري وهل هم يف نفس مكانة أفنان احلفيدة الكب  ،وأحفادك الذين تلوها كيف تنظر إليهم

 الكربى؟ استحوذت على اللقمة  أهناأم 
 

 كان يوماا ال أنساه! 
وعندما استجقدمت أمها إىل الرايض ،  ستة أشهر  فلم أر حفيديت األوىل إىل بعد أن بلغ عمرها

وهي   أمها،  صدر  من  وخطفها  )أفنان(  الستقبال  العائلة كلها  نزلت  زوجها،  مع  لتعيش 
هلا   ونغين  نناديها  وحنن  بدهشة!  إلينا  وتنظر  هبا،  وملتصقة  ونسينا متمنعة  ونبتسم،  ونصفق 

، وأتدبت  بيننا سنني طواالا فقد عاشت  منا مجيعاا،  تلقى هذا احلب  أفنان  زالت  أمها! وما 
أبدب األسرة. وهي اليوم تستعد لدخول اجلامعة... وأتصور أهنا لو خجطبت، ونجزعت من بيننا  

 ..لتذهب خارج األسرة، لبكيت، وأجهشت ًبلبكاء حزانا عليها، كما بكيت عليكن.
وكنت أنظر إليها كما أنظر إليكن، وأهنا وإخواهنا وأخواهتا من ذرييت، اليت أدعو من هللا تعاىل  

 أن يبارك فيها.
وقد انفسها من أتى بعدها من األسباط يف االهتمام واحلب، وكلما فكرت هبم وأيهم أقرب 

 إىل قلب، اضطربت أجوبيت، حىت تركتها. 
، للطفه وأدبه وحنانه الزائد، وقلت مرة أبين إذا كنت وهو  على أين كنت يف مدة أفضيل كناانا 

 معاا يف صحراء فلن أحتاج إىل أجنس من أحد! 
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 ولكن عندما ازدادوا تفرق القلب عليهم، وتعلق ًبلصغار أكثر. وهللا حيفظهم مجيعاا. 
 

 نتاجكم العلمي والثقايف؟ إهل تفاعلكم يف مواقع التواصل االجتماعي أثرت على  -8س
 

من   فقط، بل حال كل  ليس هو حايل  بنيت، مع األسف، وًبلتأكيد  عمل يف هذه  نعم اي 
 املواقع.

القراء   فضول  ولكن  فقط،  االطالع  ليس  وقيت،  من  وأيخذ  سيشغلين  أنه  أعرف  وكنت 
خاصة، وتعليقاهتم، وطلباهتم، واجلواب عن أسئلتهم.. ولذلك تركت ألمحد االهتمام مبوقعي 

)الفيس ولك  توقف  )القدمي(،  مث  مهمة.  إذا كانت  األسئلة  إيلي  املواد، وحتويِّال  فيها  لتضعا   )
بوك  الفيس  صفحة  على  اإلشراف  أمر  وتوليت  األلوكة،  شبكة  من  جزءاا  وصار  موقعي 

 بنفسي، وكذلك على التويرت، والتواصل مع األهل وخلصاء أصدقائي على الواتس آب. 
إىل   أعود  بل  ا،  زائدا وقتاا  أعطها  مل  يف  ولكن  يكتب  مما  استفاديت  مع  ًبلتأليف،  اشتغايل 

 الشابكة، وسرعة الوصول إىل املعلومة.. 
 وقلَّ تعلقي ًبملخطوطات وحتقيقها بعد انتشارها وحتميلها من الشابكة..

فيها من أخبار الكتب خاصة، وقد   ولكن من جهة أخرى استفدت من املواقع، وما ينشر 
است عما  هللا  بفضل  احللقات  مئات  القرآن قدمت  وعلوم  اإلسالمي،  الرتاث  من كتب  جد 

 الكرمي، وعلوم احلديث، والفقه، واللغة العربية. 
 

مر   -9س أي  سعيدً   حلةيف  حياتك كنت  مراحل  وجدت من  جانب  أي  ويف  فيها؟  ا 
 السعادة؟ 

 
رضاه سبحانه،   من  أعرف  وما  لدين هللا،  أقدمه  ما  مبقدار  عندي  على السعادة  سائر  وأين 

ولو ضويق عليي، ولو    ،من علم وغريه  ومن مساعدة الناس وما حيتاجون إليه  صراطه املستقيم،
 مل تكن السعادة ًبدية علي. 



76 
 

ولذلك كانت سعاديت يف شبايب عندما بدأت ًبلدعوة إىل دين هللا يف بلديت وكأنين أفلح يف  
ا يف بلد كانت صفة اجلهل ورائحة القومية وشعبية الي سار صحراء! فقد كان هذا شيئاا جديدا

 والشيوعية وحكم البعث وتسلط النصارى هي السائدة هناك!
 وأنشأت ًبملسجد مكتبة صغرية، وكلما رأيتها كربت ازددت سعادة.

 وكنت أسعد بوالدة أطفايل وأطفالكم، وأدعو هللا تعاىل هلم ًبهلداية والتوفيق.
 كما أسعد بصدور كتب، وأمحد هللا تعاىل أن يسَّر ذلك...

ا عندما أانجي ريب، يف وقت السَحر خاصة، وأدعوه سبحانه أالي  وأكثر ما   أجد نفسي سعيدا
يغضب عليي، وأالي يتخلَّى عين، وأن يوفقين ملا حيب ويرضى، وأن يثبتين على دينه حىت أيخذ  

 أمانته مين.
 

 كتبكم من الناس حولكم أم أهنا من بنات أفكاركم؟  ضوعاتهل أتخذون مو  -10س
 

ا، أو مل أيخذ حظه من البحث والتحليل، وأن يكون انفعاا، وله املهم أن يكون امل وضوع جديدا
وجود   ومن  وقدرة،  علم  من  آاتين هللا  مبا  فيه،  اخلوض  على  قادر  وأين  الناس،  حبياة  عالقة 

 مراجع عند احلاجة.
أيضاا وأتيت موضوعاهتا مما أنظر يف الساحة الثقافية اإلسالمية واحلركة العلمية وما حتتاج إليه، و 

أحاديث   ما يكون من  العلم والثقافة، وقليالا  به من جوانب  أتفكر  الكتب، وما  أقرأ يف  مما 
الناس أو تعليقاهتم، وال أطيق التأليف إذا كان بتكليف من شخص أو جهة، فال أتفاعل معه  

 كما ينبغي، وإمنا أتفاعل مع ما ذكرت.  
ا.وندعو هللا تعاىل أن يتقبل منا، وأن يزيدان علماا   وتوفيقاا وتسديدا

 
 ما هي: ،ابلنسبة لك -11س

أفضل أكلة، أفضل لون، أفضل مكان، أفضل صديق، أفضل فصل يف السنة، أفضل  
 وقت يف اليوم، أفضل أايم األسبوع، الرقم الذي حتبه، احلرف الذي حتبه. 
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 أفضل األكل عندي اإلدام، أبنواعه. 
 وأفضل لون: األبيض. 

ًبالستقامة، واخلجلق احلسن وخاصة التواضع، وكان قليل الكالم، وأفضل صديق: من اتصف  
 متحمالا لألخطاء، وال يتعامل ًبلقطيعة. 

لكل فصل  أن  اخلالق. على  الكون، وإبداع  يبدو مجال  ففيه  ربيعاا،  الفصول ما كان  أفضل 
 ميزته. 

 وأفضل وقت ما كان سَحراا، وفجراا. 
ُيدد حياة املسلم، وخيلصه من الراتبة، إضافة إىل  وأفضل األايم مجعتها، ففيه من األعمال ما  

 كونه يوم راحة، والتقاء األحبة. 
 ( ألنه وتر، وهللا وتر.1وأحبُّ الرقم )

 ومن احلروف: الضاد، ألنه يدلُّ على لغة القرآن الكرمي، وفيها اجلمال والبيان.
 

 هل غضبت يوما وندمت على غضبك بعدها؟  -12س
 

لصاحب أسرة، وعامل عند الناس. ولكن قد ال يطول يب األمر، فأجصلح،  ال شكَّ يف ذلك،  
 أو أعتذر، فقد أكرمين هللا ًبألوبة، وكظم الغيظ، وإن مل يكن يف كل مرة. 

ا إليه، رافعاا  وأذكر مرة سوء تفاهم بيين وبني سائق، فنزل وصاح يب، وأان نزلت غاضباا، متجها
ه، وقال هبدوء: وليش معصيِّب؟! فهدأت نفسي هلذا الكالم  صويت، فسكت، وخفض صوت

 اهلادئ اللطيف، وسكت، ورجعت من حيث أتيت، وأان أندب خجلقي! 
    
 أسرة يف بداية حياته الزوجية. نصيحتك لكل ربّ  -13س
 

ا،   جيدا طبيعته  تعرف  وال  خصوصياته،  على  جديدة  فهي  زوجته،  على  يصرب  أبن  أنصحه 
يت إىل وقت حىت  يتضادان ويصطدمان،    آلفا.وحتتاج  قد  بل  وليلة،  يوم  هذا يف  يكون  ولن 
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فيحتاج األمر إىل تصرف حكيم، وحلم، وصرب، فليتحملها، ولتتحمله، ولتمض األايم هكذا  
 حىت يتعرَّفا، وخيفَّ ما بينهما. وعاقبة الصرب جيدة، وعاقبة االستعجال وخيمة.

 
 املدينة؟ وملاذا؟حتب الطبيعة أم البحر أم الصحراء أم  -14س
 

الطبيعة اخلضراء، الصافية، اجلميلة، اليت نشأت عليها يف طفوليت، وما زالت تغمرين جبماهلا  
 وذكرايهتا.

 
مىت بدأت تقود السيارة وهل حصل لك موقف حتمد هللا على أن جناك منه اىل    -15س

 اآلن؟
 

. وحصلت معي  هـ  14٠1الرايض، عام  بدأت بقيادة السيارة يف السنة اليت وصلت فيها إىل  
العائلة أو بعضها   قليلة، كلها خفيفة حبمد هللا، وقد سافرت إىل احلج ًبلسيارة مع  حوادث 
مرات. وكنت حمافظاا على أدعية وأذكار اخلروج من البيت والركوب. وأذكر أنه كان بيين وبني  

أين حتركت حركة خفيفة   ا، ولو  قليلة جدًّ ثوان، وأمتار  فأقف وأتفكر، حوادث  ألودت يب، 
وأمحد هللا تعاىل على العافية. وأوصي أوالدي دائماا ًبحلذر، وًبلدعاء عند اخلروج والركوب،  

 كما أدعو هللا تعاىل أن حيفظهم، وأطلب من والدهتم أن تدعو هلم أيضاا.
 

يومً   -16س احلال  بك  وصلت  ما  هل  وجاءتك  إا  األمل  وتوقف  والضعف  اليأس  ىل 
 ىل نفسك لتفقد األمل؟ إوتسلل الشيطان  ،أفكار حمبطة

 
له معىن بفضل هللا، أما الضعف فنعم، وهو ضعف الطبيعة   اليأس واإلحباط فال أعرف  أما 

 .  البشرية، ال الذلي
وقد كرَّستج نفسي للدعوة إىل دين هللا والدفاعِّ عنه، وعلى مدى سنوات كانوا يسمحون يل  
ًبلتدريس ولكن بعد أسابيع أو شهور يطردونين، وهتمتهم االحنياز لديين وحده وعدم احليدة  
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أذلَّ   ومل  ألحد،  أتزلف  فلم   ، وثبااتا ازددت صموداا  بل  حبمد هللا،  تزعزعت  فما  هنجه،  عن 
 حزب البعث أو النصارى، حىت فريج هللا وسافرت إىل بالد احلرمني.  ملسؤول من 

 وكنت متيقناا أن ما يقديره هللا هو خري يل.  
 

ا من أفراد  وما مناسبة االسم؟ وهل أمسيت أحدً   ،من الذي أمساك مبحمد خري  -17س
 العائلة؟

 
اجلميلة، وخيتارها بعناية، ويدعو هللا  والدي أمساين هبذا االسم، وكان حيب األمساء اإلسالمية  

تعاىل أن يرزقه أوالداا صاحلني، وكان يف نيته أن يسمي كل أوالده أبمساء مركبة أوهلا )حممد(،  
ولكن ملا مات اثنان من أوالده صغاراا هبذا االسم )حممد أمني، حممد صاحل(، توقف، ومسَّى  

خري،   حممد  املذكوَرين:  عدا  فكانوا  أخرى،  الدين،  أبمساء  سيف  نور،  حممد  زكي،  حممد 
 إدريس. 

 وتسمييت األوالد من العائلة هم: أنس، مسية، أروى، أمحد، إبراهيم. 
أمينة،  وتسمية صهيب من طرف شقيقيت  والدي عليه رمحة هللا،  قبل  فمن  زبري  تسمية  أما 

 وتسمية غفران من قبل عمها حممد زكي، وتسمية شفاء من اقرتاح الشيخ أمحد معاذ حقي. 
 

 ليه حواسك مجيعها عند ذكر امسه، وملاذا؟إمن هو الصحايب اجلليل الذي تشد  -18س
 

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، خلدمته العظيمة لدينه، ولشجاعته ورًبطة أمري املؤمنني  هو  
ولثناء رسول هللا  وخاصة عدالته،  جأشه إىل أبعد حدي، وملواقف عظيمة أخرى له يف سريته،  

عليه عليه وسلم  بذلك خرياا، صلى هللا  واستبشرت  املنام،  ورأيته يف  عنه كثرياا،  قرأت  وقد   .
)ضمن سلسلة: القدوة    أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وسرُّ عدالتهوألفت عنه رسالة مجيلة:  

 احلسنة(. 
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الذي    -19س الكتاب  هو  مالزمً مما  يزال  سبحانه  ا  هللا  بعد كتاب  حييت  ما  لك  ا 
 وتعاىل؟ 

 
ال أعرف كتاًبا الزمين مبعىن أين مل أدعه أو مل أستغن عنه طوال عمري، وإن كنت استفدت  
قرأت كتاًبا   أين  أذكر  بل ال  عناوينها يف ذكراييت،  من كتب عديدة وأثيرت يفي، كما ذكرت 
إليه كثرياا: تفسري  مرتني إال ما كان دراسيًّا. ومكتبيت كان أساسها املراجع، ومما كنت أرجع 

 آن العظيم البن كثري، ورايض الصاحلني للنووي، واألعالم للزركلي.  القر 
 

هل امتهنت مهنة متعبة أو حرفة يدوية يف حياتك؟ وإذا كانت لديك فرصة يف   -20س
 امتهان حرفة يدوية ماذا تتمىن أن تعمل؟

 
  كان والدي ينصحين كثرياا أبن أتعلم مهنة ألعيش منها، ولكن كنت أقول له أبن مهنيت هي 
التعليم، وأين أنتظر احلصول على شهادة فيه ألعمل هبا. ولكنه ما كان يتصور ذلك، وحيثين  
على تعلم حرفة عمليه، فتعلمت منه )البناء( ولكن على قدر ضئيل، فهو نفسه مل يكن ماهراا  
فيه. مث أحببت أن أكون صاحب مكتبة أبيع فيها الكتب، ولكن مل يكتب يل نصيب فيها.  

ا عن األعمال املهنية، وأحب األعمال الكتابية وحدها، أو ما يتعلق ًبلكتاب  وما زلت بعيدا 
 وشؤونه.

 
 أمهاوأجوبة   أسئلة أروى

 
الكرميماما،    -1س القرآن  حفظ  بدأت  القرآن    ،مىت  حفظت  حني  عمرك  وكم كان 

 وما كان شعورك حينها؟  ؟كاماًل 
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الصف   من  القرآن  حتفيظ  ملدارس  أيخذكن  والدكن  االبتدائيكان  وعندها كنت    ،األول 
معكن احلفظ  ،أذهب  حبلقة    ،وبدأت  وأان  يضا أوالتحقت  اللحظة  هذه  وإىل  قراءة    أاتبعا، 
  .القرآن وحفظه

عليها أحصل  مل  لكن  القرآن  ختم  يف  شهادة  على  أحصل  أن  أمتىن  ألنين حفظت    ؛ كنت 
حفظه يف كل  أقد حصلت على شهادات كثرية حسب ما كنت  و القرآن يف مدارس متفرقة،  

 مدرسة.
ا واحلمد هلل تعلمت القراءة والتالوة ،كانت أمنييت هي تعلم قراءة القرآن  .  حفظاا وجتويدا

 
 مثل ماذا؟و ه يف أوالدك؟ نهل حتقق ما متنيت أن تري -2س
 

  وأدعو هللا   ها،أمنيات أنتظر زالت هناك    ام و   ، ما حتقق وفرحت به هو زواج بنايت وهلل احلمد
 أن حيققها يل.   تعاىل

 
 ابلنسبة لك ما هي: -3س

أفضل أكلة، أفضل لون، أفضل مكان، أفضل صديق، أفضل فصل يف السنة، أفضل  
 وقت يف اليوم، أفضل أايم األسبوع؟  

 
فيها كل شيء    ،فهي مدينة ساحرة  ،احب اسطنبول كثريا أهو اسطنبول،  للعيش  أفضل مكان  

من طبيعة وهواء وحضارة، لكن اجلو البارد الذي يالزمها يف أغلب أايم السنة هو ما   ،مجيل
 . ينغصها قليالا 
معاذ    ، زوجة الشيخ أمحدوأم حممد  التونسية، جارتنا يف الرايض،  سام أم حج ايت:  أفضل صديق

 حقي.  
 أفضل أكلة هي املقلوبة. 

 عندما أجلس وأقرأ القرآن الكرمي.   ،أفضل وقت يف اليوم هو وقت الضحى
 أفضل فصول السنة هو فصل الربيع ًبلتأكيد.  
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 .  اجلمعة، كما ورد يف احلديث الشريفايم األسبوع هو يوم أفضل أ
 

 من ذكرايتك اجلميلة معي.. -4س
 

 كانت حياة مجيلة.  )ابتسامة(.  ذكراييت معك كلها مجيلة اي بنيت 
 

 وما هو االسم؟  ،من هو ،بنائكألو رجع بك الزمن ورغبت يف تسمية أحد  -5س
 

أبدا  أفكر   أن يقبلوا بتسمية بنائي، ألنه يف أايم زمان كان مستحيالا من أتسمية أحد  يف  ا  مل 
 أوالدي.     من األم لطفلها، لذلك مل أفكر ًبسم معني أمسيه أحدا 

 
 منك ويشبهك؟  اأي من أوالدك وبناتك ترينه قريبً  -6س
 

ن  و وكلهم قريب  ،ا، فما أراه هو أن مجيع أبنائي وبنايت بنفس املستوىذا الشيء أبدا هب  هتمال أ
 ا مثل بعض.  وأحبهم مجيعا  ،مين
 

 ماذا تعرفني عن أعمامك وعماتك؟  -7س
 

توفيتا رمحهما هللا، عميت   اثنتان  أحبها وحتبين  .ة عامودامدينمن    (هبية)عمتاي  وكنا   ،كنت 
  . وأوالدها: خالصة، رضوان، زكية، روزين، أمحد، حممد.انزور بعضنا دائما 

 مل أرها فقد كانت تعيش يف تركيا. (منجة)وعميت 
 ا.  يضا أوهو محاي  ،عمي احلاج رمضان :ومها ،وأعمامي اثنان توفيا رمحهما هللا

ومل  .  يت لزايرتنا أحياانا أيو  ،كان يعيش يف تركيا  ،أظنين رأيته مرتني فقط  ، وعمي احلاج يوسف
 ا. رمحهم هللا مجيعا يتزوج. 
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 هل هناك شيء تريدين الوصول إليه وتسعني له؟  -8س
 

كما كنا    متنع اللقاء،  بيننا أي حواجزأمنييت وما أحلم به هو أن أرى بنايت األربع حويل وليس  
 ا وأفضل.. اي رب. سابقا 
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 الصور والواثئق 
 

  
هـ أروى14٠4 هـ 14٠4أروى مع توأمها مسية    

  

 شهادة جناح ابتدائية
ا.. شهادة ختم ا وأبدا الشهادة اليت افتخر هبا دائما 

 القرآن الكرمي 
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دبلوم احلاسب اآليل  ،شهادة التخرج من املعهد  ها من وظيفة عمل تأول شهادة شكر تسلم   

  
مسابقات ثقافية كنا نتسلى هبا يف العائلة أوقات  

 الفراغ يف صغران 
شهادة يف حفظ سور من القرآن الكرمي يف 

 الصف األول االبتدائي 
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شهادة تقدير للمشاركة يف مسابقة القرآن يف الصف 

 السادس 
 شهادة من دار التحفيظ يف املرحلة االبتدائية 

 
"ا نبوايًّ  حديثا نيكتايب "الشمس والقمر يف أربع  
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(4) 
 شفاء بنت حممد خري يوسف 

 
 السرية الذاتية:

أسرة حمافِّظة، م، يف كنف  1٩٨7للهجرة،  14٠7شوال من عام    21ولدت يف الرايض يوم  
عشر   اخلامس  القرن  بداية  منذ  احلرمني  بالد  إىل  سورية  من  وَفد  وأهله،  ًبلعلم  مهتم  وأب 

 اهلجري.
الكرمي،  القرآن  حتفيظ  دور  يف  واملتأخرة  املبكرة  طفولتها  من  الصيفية  اإلجازات  قضت 

ية ( جزءاا من القرآن غيباا، وحضرت دورات للتجويد، واستمعت حملاضرات دين25وحفظت )
 وتربوية ودعوية، وقرأت كتباا عديدة من مكتبة والدها. 

م، من 2٠1٠هجرية،  14٣1حصلت على إجازة يف ختصص اللغة العربية بتقدير ممتاز عام  
وحاولت أن تكمل دراستها العليا، ولكن   ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ًبلرايض

 حالت عوائق دون ذلك، وما زالت حتاول.
التعامل مع املشاكل الزوجية( و   حضرت بيتنا مراهق( و )فن  عدة دورات تدريبية منها )يف 

 )رخصة قيادة أسرة( ودورات يف احلاسب اآليل.
 هجرية.  142٩عام وقد حصلت على املركز األول يف جائزة الشهر اجلامعي لكتابة قصة 

ابن   دار  وطجبع يف  واألدب"،  اللغة  يف  ودراسات  "حبوث  ومقاالهتا يف كتاب  أحباثها  مجعت 
 هجرية. 14٣٦اجلوزي ًبلقاهرة عام 

تعمل اآلن على أتليف كتاب فريد من نوعه، مضمونه عن اآلداب اإلسالمية مقارنة آبداب  
 اجتماعية غربية. 

 ثالثة أطفال، وتفرغت لرتبيتهم وتعليمهم. م، وأجنبت2٠1٠هجرية، 14٣1تزوجت عام 
هواايهتا املفضلة: القراءة، أتليف قصص األطفال، التواصل مع األهل واألقارب والصديقات  

 الطيبات.
وحتب الصدق، وااللتزام أبحكام الدين، وترتيب األعمال، والدقة واإلتقان يف األداء، واجلد  

 يف املعاملة. 
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مسويقة إلكرتونية حملتوى شبكة األلوكة على مواقع التواصل االجتماعي إضافة إىل أهنا عملت  
 ألربع سنوات.

أبيه.. فإذا   الناس عن فكرة أن االبن ُيب أن يرث كل شيء عن  وتقول: أمتىن أن يتخلى 
كان األب طبيباا ُيب أن يكون االبن طبيباا، أو إذا كانت األم مهندسة فسيتوقع الناس أن  

 ة! تكون ابنتها مهندس
لكل إنسان رغباته وميوله وظروفه الصحية واملادية، والعلم بكل فروعه أدب وشرف ويجسهم  

 يف عمارة األرض.
 

 أسئلة األب، وأجوبة شفاء 
 

أنت وأخوك أمحد الذي يصغرك، تربيتما وعشتما مًعا، وما كنتما تفرتقان إال يف    -1س
 . ذكرايت وقصص عنكما يف البيتاملدرسة، وكنت تعلمينه وتنصحينه كثريًا. هل من 

 
أكثر ما أتذكره وأذكره ألوالدي هو أنين وأخي أمحد كنا نلعب بلعبة واحدة ملدة طويلة جداا،  
من   تنفجر  تكاد  خزانتكم  أن  مع  شيء  يعجبكم  ال  ألوالدي:  وأقول  هبذا،  سعيَدين  وكنا 

القارئ، وهو    .األلعاب والقصص غريباا رمبا ال يصدقه  أتذكر شيئاا  أين كنت أحب أن  كما 
أعلم سرَّ  رائحة مسك!! وال  أشم  أنين  أمحد كثرياا وأقول ألمي  الشيء حىت    أشم رأس  هذا 

 ! اآلن
الطفولة   صديق  فهو  بلدين،  إىل  تفارقنا  أن  بعد  لقائه  إىل  قلب  ويتوق  إليه كثرياا  أشتاق 

 تسريه.والشباب واملشيب إن شاء هللا، وأرجو من هللا أن يوفقه وأن يرزقه زوجة صاحلة 
 

تبثني لواعجك لوالدتك فرتًتحني، وأوالدك أيًضا يرًتحون عندما يفضون آبهاهتم   -2س
ولئال   هلم،  متنفًسا  هناك  أن  يعرفوا  حىت  عليهم،  تغضبني  وال  هذا  تقدِّرين  فهل  إليك، 

   يكبتوا حسراهتم يف فضاء نفوسهم الضيق؟
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وأديعي أبن إمياين قوي، مث أعاهد نفسي أال سبحان هللا! أكون يف حالة طبيعية وأصربي نفسي  
أمي مبش يتبني يل أبنين ضعيفة  كاليتأخرب  أمي حىت  اهلاتف، وأكلم  أرفع مساعة  إن  .. وما 

بسرد ما تنتهي    فتنهمر دموعي وأبدأ  أن  بعد  نفسي  فأغضب من  يزعجين،  يزعجين وما ال 
 ألهنا حتزن حلزين.   احملادثة؛

والوفاء واألمان أوفر مما   فلن حيصلوا على احلبي   ، صديقتهم  أطلب من أوالدي دائماا أن أكون
ه عندي، وهم يتحدثون معي كثرياا، ولكن اإلنسان يف سن املراهقة )بداية الشباب( نسيجدو 

 يجفضل أصدقاءه على والديه، وإان هلل وإان إليه راجعون... 
 

منهما؟ وما أقرب هل أحببت ختصصك يف األدب واللغة؟ وما الذي استفدت    -3س
 الثقافات والعلوم إليك؟

 
درستج هذا التخصص جمربة أبوامر من اجلامعة وال أفضيله، كنتج أمتىن الصحافة واإلعالم أو 

أحببتج أدب األطفال، وكتبتج    فقد  ختصصييف  اللغة االجنليزية بغرض الدعوة هبذه اللغة، أما  
 الكثري من قصص األطفال. 
الشعراء كانوا أن  يبالغ(  استفدتج  )وبعضهم  خياهلم  شيء  ،يجطلقون  يف كل  اجلمال   ،ويرون 

 ويهتمون بتنميق كلماهتم يف كل األحوال.. 
 ولكين أمحد هللا أن تعريفت على هذه اللغة البديعة، لغة القرآن العظيم. 

 
نواح دعوية   -4س ما تقدمينه ألوالدك وأصدقائك يف اإلعالم االجتماعي من  أبرز  ما 

 وثقافية ونصائح؟ 
 

املشكالت الرتبوية اليت أجدها صعبة علي، والتوعية عن طريق املرئيات، وبعض    ألوالدي حلي 
القصص، فلستج جاهزة دائماا لشراء القصص املطبوعة هلم. وًبلنسبة لصديقايت ومعاريف فمن  
نسيت  وإذا  أجبهني،  مل  وأان  النوم  أستطيع  ال  فقد  مشكلة  حلي  أو  لنصيحة  منهن  حتتاج 

سريري فأقوم وأحبث عن اإلجابة وأجيب السائلة، حىت لو مل يكن السؤال    واستلقيت على
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موجهاا إيل، فأان أجحب إعانة الناس، وتكون اإلجابة من خالل ما استفدته من قراءة لبعض 
 أو خربة مررت هبا يف جتربة مشاهبة. ،و املقاالتأالكتب 

 
ابعني بعضها دون غريها، لك جناحات يف مشاريع ونتائج أفكار، ما أمهها، وهل تت -5س

 وإىل مىت؟
 

كانت هناك بعض الواجبات يف اجلامعة من حبوث صغرية وكبرية، وشجيعين والدي وأخي أن  
منها، وًبلفعل هناك اآلالف ممن قرؤوا  أنشرها يف شبكة املعلومات، لعلي هناك من يستفيد 

يكرر   دائماا  والدي  أن  ذلك  بييت،  أجلس يف  وأان  البحوث  من حيمل  تلك  هناك  أن  علينا 
 ينشر حبثه وال يستفيد أحد من شهادته. الشهادات العليا وال

أنين انجحة، ولكين   أجزم  الزواج واألوالد، وال  فيه هو  فيه وأستثمر  أزال  الذي ال  واملشروع 
   .مستقرة وهلل احلمد

أاتبعه الذي  القادم  املشروع  هللا  كتاًبا   فيكون  ،أما  شاء  إن  هللا  ، يل  من  يكون  وأرجو  أن   
 انجحاا. 

 
مل    -6س وملاذا  ذلك،  حاولت  فهل  العليا،  دراساتك  لتكملة  شديدة  رغبة  لك  كانت 

 تكمليها، وهل ما زلت راغبة فيها، ويف أي ختصص؟
 

ًبلتأكيد ًبلسعودية  ،نعم،  حكوميتني  جلامعتني  التقدمي  طريق  عن  مقابلة    ،حاولت  وعمل 
ألنه من النادر    ؛ولكن كان يلزمين توصية من مقام سام    ،وجتاوزهتا وهلل احلمد  ،حتريرية وشفوية

  رسوم التسجيل فيهاغري السعوديني يف اجلامعات السعودية، أما اجلامعات اخلاصة ف  يقبلأن  
   .مرتفعة جداا 

وأدعو هللا أن    الدراسة،زلتج أرغب يفما  ولكين    كما أنين انشغلت ًبإلجناب وتربية أوالدي،
  .حيقق يل هذه األمنية يف خري وعافية

 والتخصص الذي أريده هو الصحافة واإلعالم. 
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التواصل، ويف أي   -7س هل تشعرين بتميز يف األفكار، ويف األداء، ويف اآلمال، ويف 

 جمال خاصة؟ 
 

بكل تواضع أشعر أنين متميزة يف كل ما ذجكر )وجه ضاحك(، أمزح معك اي والدي، ولكن 
يتواصل مع   أحداا حويل  أجد  أهلي وصديقايت، وال  التواصل مع  بتميز يف  أشعر  احلقيقة  يف 

فكار، فال أحب  شعر بقليل من التميز مثل والدي يف األأهلنا القريبني والبعيدين مثلي. كما  أ
املكررة تقليد    ،األفكار  خمالفة  من  ًبخلوف  أشعر  ليس   وال  وهو  آخرين،  نظر  يف  عيب   أو 

  .مذموماا وال حراماا يف أصله، وال أهتم بذلك
 

لك عالقات قوية مع صديقاتك، وقد أثرت على تفكريك، ورمبا على توجهك يف    -8س
 نواح، فما هي، وإىل أي مدى؟ 

 
لقبائلهن وال جلنسياهتن،    ، نسيات األخرىصديقايت يتميزن ًبنفتاحهن على اجل فال يتعصنب 

للقرآن حافظات  أهنن  هي، كما  مع شخصييت كما  حمرتمات،    ،ويتوافقن  مؤدًبت  مثقفات 
 ! والدليل ببساطة أهنن حتميلن صداقيت هلني  ،ودرجة الصرب والتحميل لديهن عالية

الكوإهنن   وقراءة  العمل،  أو  الدراسة  إكمال  على  كثرياا  القرآن يشجعنين  وحفظ  تب، 
 ومراجعته، ومساع احملاضرات الدينية والعلمية.

 . وفقهن هللا
 

هل لك ذكرايت مع )الكتاب(، وهل تعتربينه صديًقا لك، صفي رحلتك معه،    -9س
 وآاثره عليك، وما إذا كنت على العهد معه. 

 
زبري وأنس كاان حيضران لنا   نعم، ذكرايت منذ الطفولة، أتذكر عندما كنتج صغرية، أن أخويَّ 

هبا جداا  سعيدة  وكنت  لألطفال،  قصصاا  سورية  ومرات،   ،من  مرات  الواحدة  القصة  وأقرأ 
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وبقيت أقرأ الكتب اليت كانت موجودة يف مكتبة والدي الضخمة والزاخرة ًبلكتب املتنوعة،  
حم حبكم  عنه  انشغلتج كثرياا  ولكين  يل،  صديقاا  بقي  الكتاب  أن  لو  أمتىن  الزواج  وكنت  طة 

ما لكن  ًبلكتب  واإلجناب،  أوالدي  يتعليق  أن  هديف  وجنحت    ،زال  املطالعة،  على  وينشؤوا 
 وهلل احلمد.  ،نوعاا ما يف حتقيق هذا اهلدف

املعاين    مثلج   الكتاب عليي   أثرج  الصفاء والنقاء واإلزهار وكل  عليه،  يقع  ما  املاء على كل  أثر 
أما األثر بعيد املدى   .الراقية اليت تليق ًبلعلم والعلماء، أشعر فعالا هبذا بعد قراءة أول صفحة

وأان ال أحب    .يؤدبي املرءالنافع  فهو يظهر على مسيت ومظهري اخلارجي والداخلي، فالكتاب  
ويهمين أن أحرتم من حويل أكثر من أن أحبهم، وهذا من أهم ما تعلمته من   تكرار األخطاء،

 القراءة.
 

 عالقاتك مع أعمامك كيف هي، وهل هي مستمرة، وكيف؟ اذكريهم أبمسائهم.  -10س
 

هاتفتهم   ،هلل  احلمد إخوة والدي، وكلما  أعمامي ممتازة ومستمرة، كيف ال وهم  عالقيت مع 
وكلمات احلنان واملديح والدعاء يطرب هبا مسعي، وأفرح أبن لدي عائلة كبرية، ولكين أحزن  

زلتج كذلك، لكن    رحامي مجيعهم، وماأعندما أتذكر أنين ولدت يف الغربة بعيدة عن أقاريب و 
 ل. هلل على كل حا احلمد

)األستاذ   وعمي حممد نور   ،)وهو أحبهم إىل قلب(يف دمشق  عمي حممد زكي    :وأعمامي هم
 القريبة منعزاز  إيف    وعمي إدريسيف هولندا،  دين  الوعمي سيف    جامعة ملطية برتكيا(،يف  

 .حلب
 

بعض ذكرايتك البارزة يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي، مع املعلمات وأخواتك   -11س
 القارائت، وهل كنت مشاركة يف نشاطات معينة هبا؟ وكم سنة ترددت عليها؟

 
أبرز الذكرايت اليت حتضرين أن صويت كان شجيًّا، فكنتج أشاركج يف كل االحتفاالت اليت تقام  

القرآن فيها  أحفظ  اليت كنت  الدار  لألانشيد  ،يف  إلقاء  القصائد  ،من  القرآن   ،أو  قراءة  أو 
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كنت    فقد ألستخرج منها ما يناسب )اجمللة الدورية(  الكرمي، كما كنتج أحبث يف مكتبة والدي
   .أحب أن أشارك فيها مبا يفيد القراء

وأما ذكراييت مع املعلمات القديرات فكأني القرآن كان يتنزيل عليهني.. حيث كانت هالة من  
 وأستمع لشروحاهتن وكليي آذان صاغية. ،رتمهن كثرياا فكنتج أح ،الوقار والسكينة حتيط هبني 

ايم  أومنها    ،ايم االحتفاالت النهائيةأايم التدريبات على  أمنها    ،فذكراييت كثرية  ، أما صديقايت
 عندما كنا نودع من كانت تتزوج أو تسافر أو تنتقل. ،الوداع

 أو أكثر.  عاماا (12)ترددت على مركز التحفيظ قرابة 
 

صفحة   -12س يف  الزايرات  هذه  وصف  منك  طلب  لو  قليلة،  سوراي  إىل  زايراتك 
 واحدة، كيف تلخصني أبرز ما فيها؟

 
 زرتج سوراي أربع مرات.  ،نعم

البكاء أتوقف عن   ،وكما تتذكر أمي، أول مرة عندما كان عمري ثالث سنوات، وكنتج ال 
الوقت انزعج من حويل مين، أل  ،وأردد ًبًب ًبًب طوال  متعليقة بك وقتها، ومل  ين كنحىت  ت 

   . ألن مزاجي مل يكن هانئاا  ؛تكن معنا طبعاا، ومل أمسح ألحد أن حيملين ويلعب معي
   .وال أتذكر منها شيئاا  ،واملرة الثانية عندما كنت يف اخلامسة من عمري

كنت ألعب مع أوالد أقاريب  ف - وكانت هي املرة الثالثة -أما عندما كان عمري تسع سنوات 
اللذيذةكثرياا  احللوى  وأتناول  واخلاالت  ، ،  األخوال  من  والقبالت  األحضان  على    ،وأحصل 

 ي. وجديِّ   وجديتَّ  ،واألعمام والعمات
،  بعد افرتاقناومل يصدق أهلنا هناك أهنم كانوا سريوننا    ، جاءت متأخرةفقد  أما زايريت األخرية  

وصار عمري   ،ه، وكان السفر بعدما أصبحتج شابيةغلمبوحنن أيضاا كان الشوق قد بلغ منا  
بعد العشرين بسنة، فتحجبتج ووضعتج النقاب، وكان حجايب هبذه اهليئة ال يعجبج أغلب  

ترق هلم، واالنتقادات والتعليقات    نا مل ئكما أن مالبسنا احملتشمة وأفكاران ومباد   ،اجملتمع هناك
 تهي.. تن ال
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وكنا سنعتاد عليهم وكانوا سيعتادون علينا..    ، العائلة ودفئها وكرمها كان يغمران  ولكن حبَّ 
 وهللا أعلم. ،هذا ما أتوقعه، رمبا

 . ةإلزامي جوالتفكل أسبوع يوجد مناسبة ودعوة و  ،وال يوجد هناك ملل
الغربة والوحدة وامللل  والبقاء ًبلقرب من األقارب وجماملتهم والتعود على طباعهم أفضل من  

يف  إليهم  واألشواق  وعاداهتم،  وجوههم  مالمح  ونسيان  اهلاتفية،  ًبملكاملات  واملعايدات 
 تنتهي. ساعات احلزن ال

 
رجاًل،    -13س احملاضر  إذا كان  املغلق  النظام  على  فيها كانت  درست  اليت  اجلامعة 

لنا البنات. صفي  العريب يف كليات  العامل  فريد يف  نوع  النظام، وكيف كننت    ولعلها  هذا 
 تستفدن من احملاضر، وأهم ذكرايتك هبا، يف توسع أو إجياز، كما ترغبني. 

 
نعم، احملاضر يكون خلف الشاشة يف قسم أو مبىن للرجال، ويصل إلينا صوته وشرحه الذي 

مقاس   الورقة  مقريبة على  الكامريا  تكون  يعين  فقط،  الورقة  على  لنا   A4يكون  يشرح  وهو 
يد سعوديونرى  ونصفهم  املصريني  من  احملاضرين  نصف  وكان  فقط،  وقلمه  وًبلنسبة نيه   ،

احملاضِّ  شرح  من  أسهل  فهو  مسعو لشرحهم  إذا  ألهنم  النساء؛  أن   ارات  إبمكاهنم  إزعاج  أي 
يفتحو   يغلقوا زرَّ  عندهم وال  الطالباتنالصوت من  املشاركات من  استقبال  إال حني  أما    ،ه 

فمس النساء  رات  نومهاكيناتاحملاضِّ من  هذه  إبيقاظ  ينشغلن  ألهنن  تتوقف   ،؛  أن  ويطلنب 
الكالم عن  من   !وهكذا  ،تلك  أكثر  الرجال  احملاضرين  من  أستفيد  شخصياا كنتج  ولكين 

 النساء.
صديقايت مع  ًبجلامعة كانت  ذكراييت  سوى    ،أهم  ًبجلامعة  الدراسي  الضغط  خيفف  فال 

ًبلن اليوميةرؤيتهن، كني  احملاضرات  من  اهلائل  العدد  بعد  اآلمن،  نظام   ؛سبة يل كاملالذ  ألن 
وكانت مكثفة،    ،األسبوع(يف  أايم    فاحملاضرات يومية )مخسة  ،جامعيت كان مثل نظام املدارس

بني احلارات كل يوم ألربع    فأدوخ من الدوران،  حلافلةوكنتج أذهب للجامعة وأعود للمنزل ًب
فنلت مرتبة الشرف  ،تكللت ًبلنجاحلكنها الدراسية منهِّكة للغاية، و سنوات، فكانت رحليت 

 وهلل احلمد.   .األوىل بتقدير ممتاز
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هل شجعتك دراستك لألدب على املطالعة أكثر، وما هي الكتب األدبية اليت    -14س

يف   وأشعار  وأقوال  كم  حِّ من  به  تستشهدين  أو  ترددينه  الذي  وما  منها،  استفدت 
 ولقاءات؟ مناسبات 

 
   .نعم ًبلتأكيد، فمن يدرس ويتعلم وال ينتفع من علمه فهو كالدابة اليت ال يجستفاد منها

الرافعيو  صادق  مصطفى  األستاذ  هي كتب  منها  استفدت  اليت  األدبية  واألستاذ    ،الكتب 
وكتب    ،ودواوين متفرقة من هنا وهناكواألستاذ جنيب الكيالين،    ،مصطفى لطفي املنفلوطي

 متفرقة. 
القرآن واألحاديث دائماا وأفضي  أبلغ  ؛ل أن أستشهد آبايت  النفس أكرب،    ،ألهنا  ووقعها على 

 وحسب ما أستحضره من حفظي. ،حسب املناسبة
 

 سؤال تودين أن تسأيل نفسك وجتيبني عليه؟ -15س
 

 شفاء! ماذا تريدين من هذه احلياة؟
 أن يرضى هللا عين، وأالي أعيش بقية حيايت وحيدة. 

 
 األب: بلَّغك هللا أملكِّ اي بنييت.

 
ال شك أنك حتتفظني بذكرايت يف مراحل دراستك األوىل، ما أبرزها، وما صور   -16س

 إجيابياهتا وسلبياهتا؟
 
متج     أجْقحِّ عندما  أبتاه! ال أستطيع أن أنسى أول يوم دراسي  الطابور، وسقطت      يفنعم اي 

محلها  الطالبة اليت كانت خلفي ساعدتين يف    الشنطة من كتفي ألهنا كانت أكرب مين، ولكن
مع أن    ،مرة أخرى، فأحسستج أبهنا أمي بدون مبالغة، ألنين كنت خائفة يف الطابور لوحدي
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الطالبة كان حنوانا أ هذه  تصرف  لكن  الباحة،  واقفة يف  أشعر ًبألمان    ، مي كانت  وجعلين 
  ،سنة تقريباا.. مث ضاع رقمها مين  (12)من بعدها صديقيت ملدة    ( سارة)واهلدوء، وصارت  

 ! زلتج أحبث عنهما و 
قسمت شطريهتا   ،وأذكر مرة عندما نسيت وجبيت يف املنزل، والحظت صديقيت األخرى ذلك

 . اآلخر  وأكلت هي النصف األول، وأعطتين النصف ،نصفني
 ذاعة دائماا. وأشارك يف احتفاالت املدرسة واإل ،وكنت متفوقة وحمبوبة

كما ال أنسى الشغف والنشاط واإلخالص الذي كان عند معلماتنا عند إعطاء الدرس، ويف 
و  واملناوًبت  املدرسي  والطابور  الفراغ  النصائح  عابرةاللقاءات  الأوقات  علينا  يجلقوا  أن  البد   ،

يكون حديثنا مؤدًبا،  ليعلمننا كيف خنتار الكلمات املنمقة    ني كن  حىت إهن  ،واملواعظ والقصص
 هللا عنا كل خري. نفجزاه

عليي  تعتمد  االبتدائية كانت  املدرسة  أن  أذكرها،  واحدة  سيئة  ذكرى  احلفالت    وهناك  يف 
احلفلو النهائية،   على  املدربة  أخربتين  السادس  الصف  يف  النهائية  احلفلة  أنين كالعادة    ،يف 

خلفي سريددن مجاعة، فأخربهتا أنين أعاين من نزلة برد  من  والبنات    ،ة الرئيسيةسأكون املنشد
ال أبس،    ،يوجد غريك  ال  :وًبلعادة السعال يبقى لفرتة طويلة معي، قالت يل  ،وأسعل كثرياا 

ويف يوم احلفل أمام احلضور كنت أسعل    ،وتدربت على النشيد  .ستشفني ًبلتأكيد يوم احلفل
النشيد وأخربتِّ وأفس  ،أثناء  الفقرة،  مجال  علي  بةَ املدريِّ   الطالباتج   دتج  وصرخت  فنادتين   ،

وقالت يل أمام   :وغضبت مين  أهانتين  أهنا  اجلميع؟ وحزنتج كثرياا  أمام  تسعلني  كيف كنتِّ 
 اجلميع هبذه الطريقة.

 
هل تشغلك أمورك املنزلية واألوالد عن واجباتك ومطالعاتك الدينية والثقافية،    -17س

 أّي مدى؟ وإىل 
 

املنزل كثرية جداا ال   للبدن، وأعمال  أمر مرهق  املنزلية واألوالد  فاالنشغال ًبألمور  ًبلتأكيد؛ 
تنتهي، وطلبات الزوج واألوالد متعبة، لذلك أنسى نفسي ومطالعايت الدينية والثقافية، وقلتج 

نفسي حبيِّ   :يف  على  صغار  وهم  أوالدي  يتأسس  مل  فم  إذا  والكتب  والعلم  ىت القرآن 
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التدريس والتدريب والتحفيظ وقراءة القصص والكتب  يف  هبا؟ فيذهب أغلب وقيت    نسيتعليقو 
   .وأعمال املنزل

 وأن يؤتينا أجكجل زرعنا..  ،وأرجو من هللا أن يرزقنا اإلخالص يف األقوال واألعمال 
 

امرأة    -18س تقنعني  وكيف  وغريه؟  تربج  من  تشاء،  ما  تفعل  أن  يف  حق  للمرأة  هل 
 اختارت هنج احلياة الغربية على بيئتها وآداهبا اإلسالمية؟

 
 .إال ما أحلَّه هللا لهيشاء  ليس للمرأة وال للرجل حق يف أن يفعل ما

هنج احلياة الغربية، إما    -  للعار   واي   -تفشيى يف اآلونة األخرية من اخرتن من املسلمات  وقد  
اللباس احلجاب  ،بطريقة  خلع  الفكرية  ، أو  املبادئ  الوالدين   ،أو  مع  التعامل  أو كيفية 

طريقة  ،واألقارب الرجال..    وحىت  ومواجهة  احلياء  رداء  ونزع  العربية،  عن  واالستغناء  الكالم 
وتقميص   تقليد  هلالفهذا كله  وأقول  ألبتية..  تناسبهني  ال  وتعرفتِّ   :دور شخصية  قرأتِّ  كما 

واألرقام اهلائلة لالنتحار واالغتصاب   ،تفضلي ًبلقراءة يف عيوبه وفضائحه ،على جمتمع الغرب
تاريخ اإلسالمي والسرية النبوية واالخرتاعات العلمية اليت أجنزها العلماء  وغريه، وتعريف واقرئي ال

حيي وسوف  املسلمون،   لديك ضمري  إذا كان  حتماا  ما  ،ترتاجعني  شرايني  تنبض   أو  زالت 
 إلسالم.ًب
 

 معه؟ نيما نصيحتك ملن ابتليت بولد يتكاسل ويتغاىب، كيف تتعامل -19س
 

، اخلطوة الثانية هي أن هللا وضع لكل إنسان هاأوىل حللاالعرتاف مبشكلة ولدك هي خطوة  
ذا استعملها ومل تنفع معه فعليه ًبإلحلاح على هللا  إ قدرة على االجتهاد يف الرتبية والتأديب، و 

 وما أكثرهم اليوم!  ،مث االستعانة ًبملستشارين الرتبويني ،ًبلدعاء
ابنك، وأسرا أمور كنت جتهلها يف  يفتحون عينك على  عنها.  وقد  غافالا  الرتبية كنَت  ر يف 

ليس عيباا  الرتبية  ،وهذا  القضاة واملصلحني، ويل   ،فهم متخصصون ومتعلمون يف  مبثابة  وهم 
 جتربة يف هذا مع أوالدي. 
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 فلنستثمره يف أبنائنا. ،واملال يجصرف يف أحيان كثرية يف غري حمله
واحل الشريفة،  النبوية  واألحاديث  الكرمية،  القرآنية  وتكرر واآلايت  تقول  العلماء  وأقوال  كم 

 حضان والقبالت بني الوالدين وأبنائهم. وتركز على الرفق واللني واحللم والتغافل والتسامح واأل
تِّنَا قـجرََّة أَْعنيج  َواْجَعْلَنا لِّْلمجتَّقِّنَي إَِّماماا} نَا َوذجرِّيايَّ  [. 74{ ]سورة الفرقان: َربَـّنَا َهْب لَنَا مِّْن أَْزَواجِّ

يتكاسلأما   الذي  الولد  فيها حركة سهلة وخفيفة    ،التعامل مع  تطلب منه طلبات  أن  فهو 
الرايضية  ،بداية النوادي  الصغر يف  منذ  وإدخاله  ومعقدة،  ثقيلة  مع    ،مث  يلعب  أن  قاربه  أأو 
   .وتكرار ذلك حىت يصبح نشيطاا  لعاب احلركية،ًبأل

لفعل يتغاىب، وذلك عن طريق تصرفات  فبعد أن يتأكد الوالدان أنه ًب  ،أما الولد الذي يتغاىب
الطفل اليومية، وأنه طبيعي وال يوجد فيه عيب عقلي وال جسمي، فاحلل هو بعد التوكل على  

ذا كان الولد كبرياا، فبأن يكون  إحنبه ًبلطريقة اليت حيبها.. أما    حيبه، وتعليمه ما  هللا تعليمه ما 
 ا. صاحبة البنتهكوأن تكون األم   ،البنه كصديقاألب  

 
 خاالتك، أين هّن، وما أمساء أوالدهن؟  -20س
 

( القامشلي  ة(تركيخاليت  أمحد وغفران وجوان وأسامة وجيان    :وأوالدها ًبلرتتيب  ،تعيش يف 
 .ڤوانفع وشفاء وليال

 ودلشاد وسليم وآزرين.  نيڤصوار وانر  :وأوالدها ًبلرتتيب ،تعيش يف أملانيا (يڤسي)خاليت 
 جوان وآالن وأنس وآراي.  :وأوالدها ًبلرتتيب ،تعيش يف أملانيا (شريين) خاليت
 جيان وصربي وبيال. :وأوالدها ًبلرتتيببسورية، تعيش يف رميالن  (نسرين) خاليت

 

أخوية    -21س نصيحة  قدِّمي  اجلميل،  والثقايف  والتوثيقي  العائلي  احلوار  هذا  ختام  يف 
 ألسرتك الصغرية.طيبة مباركة إلخوانك وأخواتك، وأخرى 

 
 نصيحة إلخويت األحبياء:  
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علمين فراقكم اي أحبيت أن اإلميان واليقني هو غذاء الروح، ولوال اإلميان والصرب ملا استطعتج 
الوارفة   يغدو كالشجرة  يف صدوركم حىت  اإلميان  هذا  فلرتووا  بعدكم،  من  احلياة  هذه  حتميل 

 الهناية هلا. رور مشس الدنيا اليت الظالل، حىت حتميكم من حج 
وأقول أيضاا: يكفي أننا نشأان بعيداا عن وطننا وعن بيت العائلة الكبري، مث افرتقنا من جديد،  

عن    وا طمئنيلعن أحوال بعض، و   بعضنا  سأليول  ، وصار كل منا يف بلد، فلنبق على تواصل
ولو من    مع بعض،  بعضهم  يتواصللولنأمر أوالدان    ، ومهما كربان  ، أخباران، مهما شغلتنا احلياة

 ، وهللا حيفظكم.صلة الرحمًبب 
الصغرية:و  ألسريت  ًبآلداب   نصيحة  وأرواحكم  ونفوسكم  وعقولكم  ًبلعلم،  صدوركم  املؤوا 

وتصديوا هلا ًبلدعاء واإلميان    ،والفضائل احلسنة، وإذا تلقييتم مصاعب احلياة ومهومها فقاوموها
 وهللا حيفظكم. .وحسن الظن ًبهلل

 
 وأجوبة األب   أسئلة شفاء،

 
 ا أصعب ما واجهته يف تربية أبنائك؟م -1س
 

وعنادهم،   أخطائهم،  وتكرار  ينبغي،  كما  والنصائح  لألوامر  استجابتهم  عدم  أصعبها 
وضجيجهم الذي ال ينتهي، ووقيت مثني، موزع بني العمل املرهق، واالشتغال ًبلعلم، وأخرجين  

. هذا ًبلنسبة لألبناء، عندما كانوا  هذا عن طوري مرات، فاستعملت الزجر،   والضرب أحياانا
البلد، زوَّدهتم ًبلنصائح، وأخذت منهم   للدراسة خارج  ، وعندما صاروا شباًبا وذهبوا  أطفاالا
اهلدامة،   األفكار  ونبذ  الفرائض،  يف  التفريط  وعدم  ورسوله،  هلل  الطاعة  التزام  يف  عهوداا 

صحب وعدم  املغرضة،  الدعوات  عن  أفكار واالبتعاد  عن  حديثهم  أن حملت  بعد  السيئني،  ة 
ونظرايت ال تقبل يف اإلسالم. وأخذ مين هذا وقتاا، وطال مع بعضهم سنوات. واحلمد هلل،  

 تعدلت األمور.
 
 ما أصعب ما واجهته يف تربية بناتك؟  -2س
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النصائح،   ويلتزمن  األب،  أوامر  يرفضن  ال  هيينات،  مطيعات،  فهن  أخف،  شأهنن  البنات 

ا.وأمهن   تتابعهن أكثر، ويتفامهن معها جيدا
والذي أريقين عليهن هو اخرتاع الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت( يف ذلك العهد، وفيها  
السيء واحلسن، وكالم العلماء فيها مشتت وكثري، وحيدث هذا يف النوازل اجلديدة، وأان بني  

 كان بفضل هللا. منعها عن األوالد، أو السماح هبا بشروط، وهذا ما  
وكني حمتشمات حينب اإلسالم وااللتزام ًبألحكام الشرعية من أنفسهن، بتوجيه مدرسي إضافة  

 إىل توجيه الوالدين.
 

 أحسن خصلة يف زوجتك؟ -3س
 

أفضل خصلة فيها أهنا تسألين دائماا عن حكم الشريعة يف األمور اليت تواجهها، حىت تكون  
 )فقيهات عاملات( وقلت يف اإلهداء: "إىل أميِّ الزبري، اليت تريد  وهلذا أهديتها كتايبملتزمة هبا.  

شيء".   يف كليِّ  الشريعة  تعرف حكم  مع أن  فراغها كله  فوقت  رهبا،  على كتاب  إقباهلا  مث 
 وحرصها على األدعية واألذكار... القرآن، قراءة وحفظاا. 

والطبخ اللذيذ، فإذا كان    ،املواعيد  ضبطضافة إىل شؤون البيت، أمهها: النظافة، والرتتيب، و إ
 على املائدة طعام من السوق وآخر لوالدتك، أقبلت على اليت طبخت.

 وال غرو يف ذلك، فهي ابنة العم الكربى. ، املرضالسهر عليي عند كذا و 
 

 هل هناك حدود للصرب؟ -4س
 

ويتمناه ويفوض أمره   وقصرياا، فهو يصرب على ما يطلبه  طويالا يكون  الصرب ًبلنسبة للمسلم  
وينتظر الفرج، وال يدري مىت يكون، وكلما طال أمره كان أجره أكثر. فحدود الصرب    ،إىل هللا

إىل هللا،  موكول  هو  بل  أجره،  حيدَّد  الطاقة. وألمهيته وصعوبته مل  قدر  على  ويكون  واسعة، 
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أضعافاا كثري  منهم  أحبَّ  ملن  األجر  فيضاعف  إليهم،  احملسن  بعباده،  إال  الرحيم  يعلمها  ال  ة 
َساب  } هو: َا يـجَوَفَّ الصَّابِّرجوَن َأْجَرهجْم بَِّغرْيِّ حِّ   [. 1٠{ ]سورة الزمر: إِّمنَّ

 
 .ذا تذكرته لوالديك حتزنإما هو املوقف الذي  -5س
 

تعب والدي عندما كان يعمل من أجلنا، وحرصه على أن نكمل دراستنا. عندما كان ينام يف  
الظهرية كنت أنظر يف يديه ورجليه املتشققتني، فأبكي بكاء مرًّا، وأقبيِّلهما وهو انئم، وأطلب  

 من هللا أن أييت اليوم الذي يعينين فيه على العمل ألعيل األسرة بدالا منه ولرياتح.  
النوم! وكانت تشكو من  والوال فجراا وتعمل حىت وقت  تستيقظ  دة كذلك، ما كانت هتدأ، 

 )الشقيقة( مع أمراض نسائية أخرى، فيجتمع أوالدها عندها وحيزنون عليها ويواسوهنا.. 
أن  فتنصحين كثرياا، وترتجاين  الوالد رمحه هللا،  أنين سأترك األسرة خلالف مع  تشعر  وكانت 

شهاد على  أحصل  للعمل  أمكث حىت  هداين  الذي  هلل  واحلمد  أردت.  أينما  أذهب  مث  ة، 
 بنصحها.

راحة  هناك يف  وعاشا  البلدة،  فرتكا  للوالدين شقة يف دمشق،  اشرتيت   ، ماالا وهبين هللا  وملا 
 ًبل. واحلمد هلل. 

 
 ؟ و تبتسمأذا تذكرته لوالديك تضحك إهو املوقف الذي  ما -6س
 

قصص   عليي  ويسردان  صغرياا،  اجلميل،  عندما كنت  وتعبريمها  احلنونني،  بصوتيهما  األطفال 
 حىت أانم، وال أملُّ من هذه القصص، وأسأهلما: كيف وكيف؟ 

مث حديث الوالد عن بعض الشخصيات املضحكة يف بلدته اليت ولد فيها، أو آخرين يلحظ  
 عليهم أموراا غري طبيعية، وحىت عن حيواانت هلم، يف قصص وحكاايت مسلية.. 

 ن شخص من عندهم أتى على الكبة قبل أن تدخل طنجرة الطبخ! مثل حديثه ع
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ن املرأة عاطفية وال تفكر بعقلها والرجل عكس ذلك صحيحة برأيك  إهل مقولة    -7س
 ؟ أنت

 
العقل والعاطفة موجودان يف الرجل واملرأة، وال بدَّ من كليهما، ومها يكمالن بعضهما بعضاا،  

 ولكن العاطفة تكون حبدود.
األميِّ  عاطفة  ولكن  األطفال،  وحنو  الزوجني،  بني  وخاصة  عاطفة،  إىل  حتتاج  مثالا  فاألسرة 
أسلوب  عن  خيتلف  هذا  وأسلوهبا  عليهم،  أطفاهلا، وخوفها  وملالزمتها  القوي،  حلناهنا  أكثر، 
العاطفة..   من  أكثر  العقل  إعمال  يتطلب  وهذا  معاشهم،  تدبري  بكيفية  يفكر  فهو  األب. 

 أخرى.وهكذا يف أمور 
 وال شكَّ أن هناك فرقاا بني امرأة وأخرى، ورجل وآخر..

 
 تعجبك؟ التقنيةهل  -8س
 

ا، وأرى فيها تسهيالا ألمور كثرية، ويعنيين منها هنا الشأن العلمي، فكنت أستعني آبالت  جدًّ
هـ(،    14٠5إلكرتونية صغرية خمرتعة يف حبوثي قبل أن يقع احلاسوب بني أيدي الناس )عام  

أعمال كثرية  كما   إجناز  هذا يف  اخرتاعها وختزينها، وساعدين  أوائل  ًبلربجميات يف  استعنت 
 بسرعة. 

 
 هل اجلمال مهم ابلنسبة لك؟ -9س
 

 ة حبهم له. هذا أمر فطري، فكلُّ البشر حيبون اجلمال، وإن تفاوتت نسب
اخلجلق احلسن،   يدلُّ على  الذي  الداخلي،  اجلمال  منه هو  يعجبين  الذي  الطيبة  لكن  وعلى 

 واحملبة، والرأفة واحلنان، والرمحة واألمان.
 أما اجلمال الظاهر فال يغريين، ولو جلب النظر، فإنه قد خيفي مكراا وسوءاا، ومرضاا وخبثاا.
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 هي؟ ما ،إذا أردَت أن تصّنف ثالثة أعمال تقوم هبا اآلن من حيث الصعوبة -10س
 

يل واثلث كتابني  أول  السنيِّ    مها  هذه  يف  هبما  أبدأ  أن  يل  قديِّر  ولو  صنَّفتهما،  معقَّدين 
الستصعبتهما كثرياا، وملا قدرت، لبحوثهما الشائكة، وموضوعاهتما املعقدة، ومها: اخلضر بني  

 الواقع والتهويل، وذو القرنني: القائد الفاتح واحلاكم الصاحل.
القصص القرآنية، وشخصيات   وكان من هذه البحوث اليت عزمت على التأليف فيها، وهي

أو أعالم من القرآن الكرمي: ذو الكفل عليه السالم، فقد احتفظت مبعلومات عنه عقوداا من 
 الزمن، مث تركته ومل أاتبعه، لقلة املعلومات عنه. فهذا الثالث. 

 
كنَت كرمياً اي أيب يف إهداء كتبك إىل اآلخرين، أتذكر أنك كنت تعطيين نسًخا    -11س

 . هديها ملعلمايت املفضالت وصديقايت احملبوابتألتك من مؤلفا
 

. وأشرتي أحياانا  كنت أحب أن تنتشر الثقافة اإلسالمية بني النساء أكثر احلمد هلل اي بنيت،  
إلهدائها و لآلخرين  كتب  صديقاتك  أن  أذكر  والذي  يطلبنها.  أحياانا  أنت  معلماتك   ،

 يفرحكن ويفرحهن.، وكان ذلك وأخواتك، فأًبدر إىل إجابتهن
 

 هو األدب الذي تتمىن لو ُوجد عند مجيع أبنائك؟  ما -12س
 

 خجلق احلياء، للذكر ولألنثى، فما دام هناك حياء فإنه يجرجى خرٌي كثري من صاحبه.
 واحلياءج خجلق، ولكن ترتتب عليه آداٌب وتصرفات كثرية.

والصرب، واللطف، وحسن التصرف، ما ُيمع  مث احلِّلم، وهو مثل السابق، وفيه من احلكمة،  
 منظومة من األخالق. 

 
 هو املمنوع الذي مل ولن تسمح بوجوده عند مجيع أبنائك؟ ما -13س
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وحىت  الصالة.  وأوهلا  اإلسالم.  حدود  من  حدي  وأي  شرعي،  حكم  أي  جتاوز  هو  املمنوع 
لآلداب الشرعية، أو فيه السمت والشكل. فأهنى أو أتذمر من شعر أو لباس غري مستوف  

تقليد.. إال إذا كان بالء وعمي، وأفىت جبوازه العلماء. كما طلبت منهم مجيعاا أالي حيلقوا حلاهم، 
 فهي سنة مؤكدة على األقل، وشعار إسالمي ظاهر، وقيد لصاحبه من أن يقع يف أمر منكر.

 
 وكيف؟ ،العباداتخوايل وخااليت على أسؤال من فاطمة: هل كنت تشجع  -14س
 

نعم اي حبيبة جديها، ركيزت على تربيتهم وهم صغار، فعلمتهم الصالة والصوم، وأخذهتم إىل  
إىل   آخذهم  ما كنت  وكثرياا  يصلون،  أهنم  من  ألأتكد  أمهم  مع  أاتبعهم  وكنت  احلج.. 
املساجد، وعند خطباء مشهورين يوم اجلمعة، وأسجلهم يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي...  

احلمد هلل، كلهم حجوا، وكلهم يصلون ويصومون، وُيويدون القرآن الكرمي، وحيفظونه كله أو و 
 بعضه. 

 
 سؤال من أمحد: هل كنت سعيداً أايم احلظر؟ -15س
 

العامل عام   هـ، اي أمحد احلبوب. وكنت    1441تعين احلظر املنزيل من وًبء كوروان الذي عمَّ 
البيت، ومل أييأس، ومل أملي، فقد كانت هي عاديت من قبل،  قانعاا بقدر هللا، مطمئنًّا، التزمت  

 ومل يتغريَّ عليَّ سوى ذهايب إىل املسجد، فقد كنت حريصاا على ذلك.
من   أكثر  وأصدرت  والتأليف،  للبحث  فتفرغت  اإلجبارية،  العزلة  هذه  من  استفدت  وقد 

 كتاب حبمد هللا وتوفيقه. 
 

 أو بعد ذلك؟ ،أو الشباب ،سواء يف الطفولة ،أغرب موقف حصل معك -16س
 

 ال أحتفظ يف ذاكريت مبثل هذه األمور، وقد أغريي كالمي إذا تذكرت ما هو أغرب. 
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تركته، وذهب   أو هنبت  فوزعت  )فقه يوسف(،  قرية قريبة ججني، يسمى  فقيه من  ذلك  فمن 
بينها خمطوط رمبا بقلم لنا،  ه، يف النحو، وكان  صديقي عبدالرمحن وأحضر جمموعة من كتبه 

بيت  ساكناا يف  اجملنون  الفقيه  ذاك  طويلة  سنوات  بعد  رأيت  مث  فيه خمطوطاا!  أرى  مرة  أول 
 صغري حبوش الشيخ ميزر املدلول أحد شيوخ مشر ًبلقامشلي، وكان ُيلب له بعض األغراض! 
ما  وشاب من قرية أخرى كان يرتدد عليي، ويطلب مين النصح واإلرشاد وطلب مرة أن أعريه  

أحرقها   أنه  ذكر  مث  إرجاعها،  يف  ومتاطل  فأخذها،  وأخبار،  ونصائح  خطب  من  كتبته 
 خوفاا..!!!

ومما ال أنساه يف حجَّةِّ والديَّ وعمي وزوجته، أين ووالدي كنا يف حراج احلافالت قرب احلرم،  
ا جدًّ غاضباا  السائق كان  ولكن  ًبلركوب،  مهمت  وأان  احلافلة  والدي  فركب  ،  والزمحة كبرية، 

الطرق   يعرف  ال  والدي  ألن  يقف  أن  إليه  وأتوسل  وراءه  أركض  وأان  الباب ومشى،  فأغلق 
وسيضيع، ولكن زاد غضبه وسوء كالمه، وكان من دولة عربية إفريقية... وافرتقنا، مث بدأت  
أيضاا يف تلك احلجة، وعثران   الوالد، حىت يسَّر هللا رؤيته.. مث ضاع عمي  رحلة البحث عن 

 . عليه بعد حبث
 

 أسئلة شفاء وأجوبة األم 
 

 إليك؟ املدنما أحب  -1س
 

 . والرايض مكة
 

 أكثر لعبة كنتِّ تلعبينها يف طفولتك اي أمي؟  -2س
 

كنا نلعب يف الغالب أمام املنزل من اخلارج أان وبنات اجلريان، وأذكر أن أمي صنعت يل دمية 
 من اخلشب والقطن كنت ألعب هبا. 
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 تعلمتها من والدتك اي أماه؟الطبخة اليت  -3س
ريد أن ألعب مع  أاتركيين  :كانت أمي تناديين ألتعلم كيف يجطبخ الربغل ولكين كنت أقول هلا

 صديقايت، ومل أتعلم شيئاا.
 

 هل مازلتِّ على تواصل بصديقات الطفولة أو الشباب؟  -4س
 
أما صديقات الطفولة  ،م حممدأان متواصلة ًبستمرار مع صديقة من صديقات الشباب وهي أ

 فلست على تواصل مع أحد. 
 

 بعد أن ربّيتِّ تسعة من األبناء، ماهي طريقة الرتبية املثلى برأيك؟ -5س
 

 . بل معاجلتها ،ان مع الرفق واللني، وعدم التغافل عن األخطاءألستج مع العقاب، و 
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 :وواثئقصور 
 

  
هـ  14٣٠حبث التخرج من اجلامعة عام   أقدم شهادة عندي بعد شهادة امليالد 

 
 

 مناذج من شهادات التقدير 
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هـ( عقداا من اللؤلؤ الطبيعي ولكنه فرط، واستغلت   14٠٩أحضر أيب ألمي بعد عودته من ًبكستان ) 
هجرهتا إىل تركيا. وقبل زايريت األوىل إىل أهلي يف إستانبول أمي هذا األمر فوزعته علينا حنن البنات قبل 

هـ استأذنت أخوايت يف مجعه منهن، وأخذته إىل الصائغ، فأعاد صياغته يف عقد من   1441عام 
 الذهب، وأهديته ألمي. 

  
 رسالة من صديقيت خولة من تونس  حجر أحضرته معي من سوراي
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االبتدائيشهادة الصف األول   بطاقة دعوة حضور زفايف  

 
هـ 141٠صوريت يف املدينة املنورة عام   
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 يُوُسف بن إمسَاعيل رَمضان بن حُمَمَّد َخري 
 

 السرية الذاتية
 

 االسم الرًُّبعي: حممد خري بن رمضان بن إمساعيل يوسف.
القامشـلي مبحافظـة احلسـكة عـام وجلد يف قرية )كري بري( التابعة ملدينـة القحطانيـة القريبـة مـن 

م، ويف السنة اخلامسة من عمره انتقل إىل القحطانية )تربه سـب(، وعـاش  1٩5٦هـ،    1٣7٦
 فيها حنو ربع قرن من حياته األوىل.

هــــــ،  1٣٩4حصـــــل علـــــى الشـــــهادة الثانويـــــة األدبيـــــة مـــــن اثنويـــــة عربســـــتان ًبلقامشـــــلي عـــــام 
 م.1٩74

م  1٩7٨هــ،  1٣٩٨كلية الشريعة جبامعة دمشق عام مث على شهادة اإلجازة )ليسانس( من  
 بدرجة جيد، وكان من العشر األوائل فيها.

ــة  ــص إذاعـ ــالم ًبلـــرايض )ختصـ ــدعوة واإلعـ ــة الـ ــن كليـ ــالم مـ ــتري يف اإلعـ ــهادة املاجسـ ــى شـ مث علـ
ا. 14٠5جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام   -وتلفزيون(   هـ، بدرجة جيد جدًّ

نوات، يف فرتات متقطعة، للمراحل االبتدائيـة واإلعداديـة والثانويـة يف حمافظـة درَّس حنو سبع س
 احلسكة والعاصمة دمشق.

عمل إماماا، مث إماماا وخطيباا يف جامع زين العابدين مبدينـة القامشـلي مـدة عـام ونصـف العـام، 
وقــد صــاحب أثناءهــا علمــاء، وحضــر جمــالس عِّلــم، واســتفاد مــن شــيخه علــوان حقــي رمحــه هللا 

 تعاىل، وأججيز منه إجازةا عامة. 
ت العليـا، وأقـام يف هــ لتكملـة دراسـا 14٠1حصل على منحة دراسية من جامعـة اإلمـام عـام 

 هـ. 14٣٩الرايض منذ ذلك التاريخ حىت عام  
عمل مصححاا للغة العربية يف جريدة اجلزيرة ًبلرايض )متعاوانا( مدة سنتني، كما عمل متعـاوانا 
لفرتات متقطعة يف مركز شؤون املكفوفني للشـرق األوسـط، قـارائا، سـجل خالهلـا كتبـاا إسـالمية 

ومســلم وســنن الرتمــذي، واملطلــوبج يف هــذا العمــل: الصــوتج  عديــدة، منهــا صــحيحا البخــاري
 احلسن، واألداءج اجلييِّد، واللغةج السليمة. 
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 مث عمل يف دار الرفاعي للنشر ًبلرايض، مصححاا مع أعمال إدارية أخرى مدة سنتني.
وعمــــل حمــــرراا ومصــــححاا يف جملــــة "عــــامل الكتــــب" الســــعودية، املتخصصــــة يف الكتــــاب، ســــتَّ 

فرغــاا مث متعـاوانا. وكــان يقـوم بتحريــر معظـَم األبــواب الثابتـة فيهــا، مثـل ًبب "كتــب سـنوات، مت
حديثة"، وًبب "رسائل جامعية" وًبب "األخبار الثقافية"... بل كـان املصـحح واحملـرر الوحيـد 

 فيها طوال تلك املدة، وكانت حتوَّل إليها مقاالت للنظر فيها ومدى صالحيتها للنشر.
هــــ. ومنــدوًبا جمللـــة "املســـلم  14٠٩جملــة "التـــوًبد" ًبلــرايض لعـــدة أشـــهر عــام عمــل حمكيِّمـــاا يف 

 املعاصر" يف السعودية لثالث سنوات، يزويِّدها ًبلنشرة املكتبية شهرايًّ يف تلك املدة.
هــــ، وعـــنييِّ مـــديراا إلدارة  14٠٩عمـــل يف مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة منـــذ بدايـــة إنشـــائها عـــام 

مـــــات، وحمكيِّمـــــاا يف كتـــــب قليلـــــة حويِّلـــــت إليـــــه، واســـــتقرَّ عملـــــه يف إدارة االقتنـــــاء وتنظـــــيم املعلو 
التصـنيف والفهرســة مفهرســاا ومصــنفاا للكتــب ومراجعــاا هلمـا. وأثنــاء إدارتــه للقســم أصــدر نشــرة 

 14٣٨أو جملــة صــغرية بعنــوان )الــدرَّة(، صــدر منهــا عــدة أعــداد. وانتهــى العمــل ًبملكتبــة عــام 
 ماا.( عا2٩هـ، وقد أمضى فيها )

ــام  ــن عـ ــفر مـ ــهر صـ ــتانبول يف شـ ــل إىل إسـ ــرايض ) 14٣٩انتقـ ــى يف الـ ــد أن أمضـ ـــ، بعـ ( ٣7هـ
 عاماا.

ومـــن هنـــاك أهـــدى مكتبتـــه وأوراقـــه القدميـــة ورســـائله وواثئقـــه كلهـــا إىل مكتبـــة الرائســـة )األمـــة( 
 أبنقرة عن طريق السفارة الرتكية ًبلرايض.

عام   منذ  هم    1٣٩5تزوج  أوالد،  بتسعة  ورجزق  صهيب،  هـ،  أنس،  الزبري،  الرتتيب:  على 
 غفران، مسية، أروى، شفاء، أمحد، إبراهيم. 

لــه حبــوث ومقــاالت نشــرت يف دورايت عربيــة وكتــاًبٌت يف الشــبكة العامليــة للمعلومــات بلغــت 
( مقال ودراسة أو أكثر، وقد مجعها يف كتاب بعنـوان "جممـوع مقـاالت ودراسـات" 2٠٠حنو )

 يف أربعة أجزاء.

 شخصي، وصفحة يف الفيس بوك، وأخرى يف التويرت. وله موقع 

هـ بعنوان )جملة الكتاب اإلسـالمي(، قـام 14٣2رمضان  15وأصدر جملة إلكرتونية فصلية يف 
( رمضـان مــن 15( عـدداا منهـا، يف )25إبعـدادها وحتريرهـا بنفسـه، وقـد توقفـت بعــد صـدور )

 هـ. 14٣٨عام  
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وصـغري وكبـري، معظمهـا مطبـوع ورقيـاا، وبعضـها  وله كتب عديدة، بني حتقيق وإعـداد وأتليـف،
منشور إلكرتونيًّا، والقليل منها بقـي خمطوطـاا، منهـا كتـاب يكـون يف سـتة جملـدات. وقـد بلغـت 

.2٩4حىت حينه )  ( كتاًبا
وقــد أفــرد هلــا كتــاًبا برأســه، مثــل الثبــت، فيــه البيــاانت الكاملــة لكــل كتــاب، بطبعاتــه املختلفــة، 

 ع صور أغلفتها، مرفق هبذه السرية.وتعريف هبا مجيعاا، م
 وهذه قائمة بعناوينها فقط:

 
 املؤلَّفات والتحقيقات

 
 املطبوعة، حسب ًتريخ الصدور: -أ

( والتاريخ  والسنة  القرآن  ضوء  على  مقارنة  حتليلية  دراسة  والتهويل:  الواقع  بني  ر    ٣اخَلضِّ
إىل   دراسة حتليلية مقارنة على ضوء    :لقمان احلكيم وحكمه  اإلندونيسية(،طبعات، وترجم 

( والتاريخ  والسنة  اإلندونيسية(،  ٣القرآن  إىل  وترجم  الفاتح   طبعات،  القائد  القرنني  ذو 
طبعات، وترجم    ٣)  واحلاكم الصاحل: دراسة حتليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ

اإلندونيسية(، مقدم  إىل  )أصله جزء من صفات  والتلفزيون  اإلذاعة  اإلسالمية يف  الربامج  ي 
املاجستري(، اخلاصة،   رسالة  العبيكان  الرمحن  عبد  بن  حممد  مبكتبة  املطبوعة  الكتب    فهرس 
مفهومها وحاجة اجملتمعات إليها، الدعوة اإلسالمية: الوسائل واألساليب :  الدعوة اإلسالمية

من خصائص اإلعالم   رسالة املاجستري، وقد طبعا طبعتني(،)وهذا وسابقه أصلهما قسم من  
اإلسالمي اإلعالم  خصائص  بعنوان:  الثانية  )الطبعة  غريبة (،  اإلسالمي  بني كتب    جولة 

احلذر يف أمر اخلضر/ املال علي بن    ( من موسوعة الكتب النادرة(،1وهو الرقم )  ،طبعتان)
)حتقيق(، اهلروي  القاري  حممد  الكر   سلطان  ألمريات  املرأة  تراجم  اإلسالمي:  التاريخ  يف  دية 

الشبكة   يف  رأيته  حممد،  إبراهيم  فائز  بقلم  الفارسية  إىل  )ترجم  عاملات  وحمديِّاثت  كردايت 
سنة   للمعلومات  إىل   1425العاملية  ترجم  إسالمي، كما  اتريخ  در  زانن كرد  عنوانه:  هـ، 

اتج الرتاجم/ قاسم    علم مين(،  الرتكية بواسطة حممد دمرداش وعلي ريزا سيفني، كالمها بدون 
ت   احلنفي،  قطلوبغا  )حتقيق(،٨7٩بن  العربية   هـ  اململكة  يف  اإلسالمية  املؤلفات  دليل 
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يجطبع(،14٠٩ــ  14٠٠السعودية  مل  مستدرك  )عليه  ابن    هـ  الشيخ  مؤلفات  زاهدات،  نساء 
ث اجلامعية،   ًبز، قارائت حافظات، اإلعالم اإلسالمي: ببليوجرافيا ًبلكتب والرسائل والبحو 

النادرة؛   الكتب  الرتاث اإلسالمي )موسوعة  العمل   (،2كتب اندرة من  الكبري على  األجر 
( شرحها  مع  الصحيحة  األحاديث  من  خمتارات  اإلجنليزية،  طبعات  ٣اليسري:  إىل  وترجم   ،

(، مؤلفات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، فقيهات عاملات، املؤليِّفات  واإلندونيسية، والرتكية
كتاب احليطان: أحكام الطرق والسطوح واألبواب ومسيل    من النساء ومؤلَّفاهتن )طبعتان(،

املرجي الثقفي، مع شرحه وهتذيبه والزايدات عليه )حتقيق(   /املياه واحليطان يف الفقه اإلسالمي
الناشر،   قَِّبل  من  العنوان  اخلطأ يف  والتصرف  قطلوبغا،  البن  هو  وتعليقاته  بزايداته  ]الكتاب 

مين[، إذن  اخليل  بدون  حلوم  يف  اإلسالم  ت    /حكم  احلنفي،  قطلوبغا  بن  هـ ٨7٩قاسم 
  )حتقيق( ]عنوانه على املخطوطة: رسالة يف حلم الفرس، طلب الناشر تغيري العنوان لتسويقه[، 

احلسن البصري: الواعظ البكَّاء، املفاضلة بني الغين الشاكر والفقري الصابر/ حممد بن بري علي  
القيم )ترجم إىل الرتكية(،٩٨1، ت  البريكلي تيمية وابن   هـ )حتقيق( ويليه رأي اإلمامني ابن 

وثالثني   تسعة  أحاديث  أطراف  فهرسة  يشمل  الدنيا:  أيب  ابن  رواها  اليت  األحاديث  فهرس 
التارخيية  كتاًبا من كتبه، مشس الدين حممد بن علي بن طولون    /اللمعات الربقية يف النكت 
حممد بن علي    /رفع الريبة عما ُيوز وما ال ُيوز من الغيبة  )حتقيق(،هـ  ٩5٣الصاحلي، ت  
امللوك والسالطني  هـ )حتقيق(،125٠الشوكاين، ت   فيما ُيب على  الدين  بن    /اتج  حممد 

التلمساين، ت   املغيلي  الكرمي  قبل  ٩٠٩عبد  من  تلمسان  يف  األخرى  طبعتان،  )حتقيق،  هـ 
موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، ت    /الرقة والبكاء  الدولة، بدون علم مين(،

نوادر الكتب: غريبها وطريفها )موسوعة   هـ( )حتقيق( )طبعتان، ترجم إىل اإلندونيسية(،٦2٠
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب    )أكثر من طبعة، مل تذكر على الكتاب(،  (٣الكتب النادرة؛  

احلسنة؛   )القدوة  عدالته  )طبعتان(،2وسرُّ  )القدوة    (  الزاهد  اخلليفة  العزيز:  عبد  بن  عمر 
 (4سفيان بن عيينة: شيخ اإلسالم وحافظ العصر )القدوة احلسنة؛    ( )طبعتان(،٣احلسنة؛  

املغين )القدوة احلسنة؛   املقدسي: صاحب    ( )طبعتان(،7)طبعتان(، موفق الدين بن قدامة 
ت   النحراري،  زين  بن  حممد  احلشر/  يوم  )حتقيق(٨45قصيدة  إىل    ،هـ  األصحاب  دعوة 

التحلي حبلى اآلداب: أرجوزة من نظم حممد سعيد بن حممد إايس الدمشقي، كان حيًّا سنة  
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ل يف حلن مجيل على شريط كاسيت من قبلِّ شركة إنتاجية إعالمية 1٣2٩ هـ )حتقيق( )سجيِّ
هـ    2٨1أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا، ت    /الرقة و البكاء  ًبلسعودية دون إذن(،

علوي بن أمحد السقاف الشافعي،   /فتح العالم يف أحكام السالم  )حتقيق( )أربع طبعات(،
هـ 2٨1أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا، ت    /قصر األمل  هـ )حتقيق(،1٣٣5ت  

واحلديثة  )طبعتان(، القدمية  املطبوعة:  الشريف  احلديث  مؤلَّفات  حميي   /دليل  مع  ًبالشرتاك 
( حفين  الدين  وصالح  عطية  طبعتان(،٩77مج:  2الدين  يتعلق    ص،  مما  املنتقى  الكالم 

) كتاب   هـ )حتقيق(،122٩ألفه سعيد بن حجي احلنبلي، ت    /بكلمة التقوى )ال إله إالَّ اَّللي
أتليف مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي، ت   /األربعني يف فضل الرمحة والرامحني

)حتقيق(٩5٣ وفيات  ت،  هـ  النساء:  أعالم  تعد   هـ14٣5  -1٣٩٦كملة  الثانية  )والطبعة 
جملد كبري(، يف  وفيات    للطبع،  مشاهري:  ـ  مؤلفون  ـ  مستشرقون  أجانب:   -1٣٩7أعالم 

العقوًبت   (،4)سلسلة الكتب النادرة؛    هـ، الغريب النادر من كتب الرتاث اإلسالمي1415
واألمم واجلماعات  لألفراد  اإلهلية  )طبعتان(،  /()العقوًبت  )حتقيق(  الدنيا  أيب  َكم    ابن  حِّ

وآداب ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مرتبة على احلروف اهلجائية/ ملؤلف  
جمهول؛ )حتقيق( ]تبني أنه قطعة من كتاب "غرر احلكم ودرر الَكلِّم" للقاضي انصح الدين  

املشحو   هـ[،  55٠عبدالواحد بن حممد اآلمدي، ت   ن يف أحوال حممد بن طولون:  الفجلك 
( كتاًبا / أتليف مشس الدين حممد بن طولون 75٣سرية ذاتية للمؤلف وبيان مبؤلفاته البالغة )

الكتب   )سلسلة  اندرة  الرتاثية: عرض جمموعة كتب  املكتبة  أسرار خزانة  )حتقيق(،  الصاحلي 
وسلم  (،5النادرة؛   عليه  هللا  صلى  النب  بن    /أمهات  حممد  جعفر  البغدادي  أليب  حبيب 
إِّبـْرَاهِّيمَ }رسالة يف تفسري قوله تعاىل:    )حتقيق(، أجمَّةا  إِّنَّ  ابن طولون )حتقيق( ] تبني    /{َكاَن 

للعالء   أنه  الظن  وغالب  أتليفه،  من  وليس  طولون  ابن  خبط  وججد  الكتاب  هذا  أن 
احملَتضرين  /اجلوع  الكيكلدي[، )طبعتان(،كتاب  )حتقيق(  الدنيا  أيب  أيب  /ابن  الدنيا    ابن 

)طبعتان(، املغين(    )حتقيق(  )صاحب  املقدسي  قدامة  ابن  الدين  موفق  اجلليل  العامل  وصية 
مجال الدين يوسف بن عبد هللا األرميوين    / القول املعتمد يف تفسري قل هو هللا أحد  )حتقيق(،

)حتقيق(،٩5٨الشافعي، ت   والبكاء،  هـ  الرقة  يف  حديثاا  السلطا  األربعون  الدريِّية  نية العقود 
  حممد سلطان بن حممد أورون اخلجندي املعصومي )حتقيق(،   /فيما ينسب إىل األايم النريوزية
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النار الصرب والثواب عليه  /صفة  )طبعتان(،  الدنيا )حتقيق(  أيب  الدنيا )حتقيق(    /ابن  ابن أيب 
الدنيا )حتقيق(،  /كتاب املتمنني  )طبعتان(، الليايل واألايم البن آدم  ابن أيب  ابن أيب   /كالم 

ابن    /الوجل والتوثق ًبلعمل؛ ومعه حديث أنطونس السائح ومواعظه وأمثاله  الدنيا )حتقيق(،
  1هـ )طبعتان، األوىل يف 14٣5 -1٣٩٦تكملة معجم املؤلفني: وفيات   أيب الدنيا )حتقيق(،
مج، أربع 1٠هـ )14٣5  -1٣٩٦مج(، تتمة األعالم للزركلي: وفيات    7مج، واألخرى يف  

السنة   طبعات(، الرفق ًبحليوان يف  أحكام  الدواب )من  اجلواب عن ضرب  فيه: حترير  جزء 
كذبة نيسان يف امليزان، داللة الشكل على كمية األكل )حدود   للسخاوي )حتقيق(، /النبوية(
  / حممد بن علي بن طولون )حتقيق(، أتييد اإلنكار إلتيان الطيور وحنوها يف األوكار  /الشبع(

طول بن  علي  بن  )حتقيق(،حممد  الناس  ون  )حتقيق(،  /مداراة  الدنيا  أيب  الكتب:   ابن  دكانة 
املروءة وما جاء يف ذلك عن النب صلى    (،٨رحلة إىل جزر الرتاث )موسوعة الكتب النادرة؛  

 تصنيف أيب بكر حممد بن خلف املرزًبين؛ )حتقيق(،   /هللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعني
أعجب العجب: كتاب وضع ملن ال  ،  تحقيق والتدقيق: لثقافة عالية نوادر الشوارد: فوائد يف ال

( العجب  قضاء   ٣يعجبه  والبخل،  )اجلود  املسموعة  والنوادر  اجملموعة  اجلواهر  طبعات(، 
تصنيف مشس الدين حممد بن    (/احلوائج، اصطناع املعروف وشكره، الصدقة وإطعام الطعام

ت   السخاوي،  )حتقيق(،٩٠2عبدالرمحن  املنامإفادة    هـ  يف  ورد  مبا  قطب   /األانم  تصنيف 
ت   البكري،  الدين  بن كمال  مصطفى  يف 11٦2الدين  حديثاا  األربعون  يليه:  )حتقيق(  هـ 

احملقق، وخرجها  مجعها  النوم/  دجور    آداب  )أحكام  احلمام  دخول  آداب  يف  التمام  القول 
اإلسالمي( الفقه  يف  األقفه  /االستحمام  عماد  بن  أمحد  الدين  شهاب  ت  أتليف  سي، 

)حتقيق٨٠٨ بن  (،  هـ  بن حممد  يوسف  أتليف  املنيحة/  أجر  دون  فيما  الصحيحة  األربعون 
ت   السُّرََّمريِّي  وختريج(،77٦مسعود  )حتقيق  الظاهرة   هـ  النعم  يف  والكامنة  البارزة  الفوائد 

السيوطي ت    /والباطنة بكر  أيب  بن  الرمحن  )حتقيق(،٩11عبد  وذخائر   هـ  الفَِّكر  عجائب 
الدقائقالعِّرَب،   غاية  ونصاب  احلقائق  خالصة  ت   /هتذيب  الفاراييب،  أمحد  بن  حممود  ألفه 
٦٠7( أحاديث(  وختريج  )هتذيب  وأخالق   ص(،14٠7مج:  2هـ  سرية  األحنف:  حلم 

]املتميزون؛    [،1]املتميزون؛   عجيبة  وفراسة  خارق  ذكاء  إايس:  إىل 2ذكاء  )ترجم   ]
املكثرون من التصنيف يف القدمي   (،٩رة؛  صيد الكتب )موسوعة الكتب الناد  اإلندونيسية(،



116 
 

ابن أيب    /اصطناع املعروف،  الكشكول املفيد،  واحلديث: من صنَّف مائة كتاب فألفاا فأكثر
)حتقيق(، احلوائج  الدنيا  )حتقيق(،  /قضاء  الدنيا  أيب  احلديث    ابن  ملؤلفات  املصنَّف  املعجم 

احلديث مؤلفات  "دليل  على  تكملة ومستدرك  اي   ص(،  1٣7٩مج:    ٣)  "الشريف: وهو 
فضائل احلج والعمرة أربعون حديثاا يف  األردية(،  اللغة  إىل  )ترمجا  بنيت  الطيب    /بين، اي  أليب 

ت   القِّنَّوجي،  خان  صديق  )حتقيق(،1٣٠7حممد  تعاىل:   هـ  قوله  يف  البييِّنات  الكلمات 
َجنَّ  هَلجْم  أَنَّ  َاتِّ  الصَّاحلِّ َوَعمِّلجوا  َآَمنجوا  الَّذِّيَن  رِّ  {}َوَبشيِّ الكرمي    /ات  يوسف  بن  مرعي  أتليف 

احلرام؛    1٠٣٣املقدسي، ت   األواخر ًبملسجد  العشر  )لقاء  )حتقيق(  على    (،٦2هـ  الغجَرر 
والنوادر املخطوطات  طجَرر  على  الفوائد  غجَرر  يف    2)  الطَُّرر:  ص(،  ٣41،  ٣٦٠مج:  1جـ 

طجبع منها أو حجقيِّق بعد وفاهتم: معجم املؤلفني املعاصرين يف آاثرهم املخطوطة واملفقودة وما  
الثانية جاهزة، وهي ضعف    ٩٣4مج:    2)  ،هـ  1424  –  1٣15وفيات   )والطبعة  ص( 

وأكثر(  اإلخوان،  السابقة  حوائج  وقضاء  ًبلسخاء  اجلنان  بن    /مراقي  يوسف  الدين  مجال 
)حتقيق(، املقدسي  والدرر  عبداهلادي  الألالء  حلليِّ  املدر  الشربيين  /طرح  حممد  بن   يوسف 

نقط(، بدون  .. كلُّ حروفه  )كتاب  الظنون  )حتقيق(  على كشف  املصون  بن    /السرُّ  مجيل 
سفينة الفرج فيما   ص(، 4٣٨ب فقط،   -: أ 1هـ )حتقيق( )جـ 1٣52مصطفى العظم، ت 

األربعون   هـ )هتذيب واعتناء(،1٣17هبَّ وَدبَّ وَدرَج/ حممد سعيد بن قاسم القامسي، ت  
أبو منصور عبد امللك بن حممد    /مرآة املروءات  اا يف فضائل الرايضة،أربعون حديث  :الرايضيية

( 2٠آخر لقاء مع )،  هكذا قلت يف الدين والنفس واجملتمع  هـ )حتقيق(،4٣٠الثعالب، ت  
كشف األسرار عما خفي عن األفكار )حكمة التشريع  )مجع وإعداد(، عاملاا ومفكراا إسالمياا 
هـ )حتقيق(، البييِّنات ٨٠٨د بن عماد األقفهسي، ت  شهاب الدين أمح  يف سؤال وجواب(/

اهلروي، ت   القاري  حممد  بن سلطان  علي  املال  اآلايت/  بعض  بيان  )حتقيق( 1٠14يف  هـ 
َك  (،72)لقاء العشر األواخر ًبملسجد احلرام؛   املاء املستعمل يف الربِّ الفلك يف حكم    /دور 

)حتقيق( )لقاء العشر األواخر   هـ  ٩5٣مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي، ت  
احلرام؛   املوضوعي77ًبملسجد  التفسري  القرآن: حبث يف  علوم  القرآن: فصل من  َكمج   ، (، حِّ

نظم وشرح حممد   /الكوكب احلثيث شرح درَّة احلديث،  دوافع البحث والتأليف عند املسلمني
  لرتاث اإلسالميآداب إعارة الكتاب يف ا هـ )حتقيق(،1٣٣5أمني بن حممد السفرجالين، ت 
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هـ، بذل اجملهود  42٩يليه: جزء فيه عاريَّة الكتب/ أليب بكر أمحد بن حممد اليزدي، ت بعد )
أربعون حديثاا  هـ(،٩11يف خزانة حممود/ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ت 

ا إمساعيل  بن  يوسف  تعاىل/  هللا  على  الثناء  يف  نبوايًّ  حديثاا  وأربعون  ت  قدسيًّا  لنبهاين، 
حْلَقيِّ  }  حلظات قبل املوت  فائدة وفائدة،  1٠٠هـ )حتقيق(،  1٣5٠ اْلَمْوتِّ ًبِّ َوَجاءْت َسْكرَةج 

األربعون العددية: يف  ، سفينة الذهب من الثقافة واألدب )طبعتان(، َذلَِّك َما كجنَت مِّْنهج حتِّيد{
اخلثعمي العسريي النجدي كل حديث عدد، ابن سحمان: سليمان بن سحمان بن مصلح  

هـ: اتريخ حياته وعلمه وحتقيق شعره عقود اجلوهر املنضدة احلسان/ حتقيق  1٣4٩-12٦٦
أيب عبدالرمحن بن عقيل الظاهري )حممد بن عبد الرمحن العقيل( شارك يف تصحيحه والتعليق  

مة  منظو   مج(،2جـ يف  4عليه حممد خري رمضان يوسف، عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر )
  (، ٨5األقفهسي فيما حيلُّ وحيرم من احليوان )حتقيق( )لقاء العشر األواخر ًبملسجد احلرام؛  

)طبعتان( وندر  نفع  فيما  والدرر  أسباب  ،  اجلواهر  حول  ومناذج  توجيهات  يجسلمون؟:  ملاذا 
حممد بن    /األجوبة اجلليَّة عن األسئلة الشرعية يف مذهب السادة الشافعية  اعتناق اإلسالم،

اجلرداين، ت  عب الناشر،   1٣٣1دهللا  قبل  من  الكتاب  هذا  أخطاء يف  )وقعت  )حتقيق(  ه 
طلبت(، مصححة كما  منها  نسخاا  ورأيت  صححها،  أنه  فذكر  تصحيحها،  درر   فطلبت 

أخالقه  ومكارم  وشفاعته  رسول هللا  فضائل  يف  أربعينات  جمموع  الرجال،  أفواه  من  األقوال 
ة عليه صلى هللا عليه وسلم/ يوسف بن إمساعيل ومعجزاته وخصائصه وصفته وفضل الصال

ت   )فيه  1٣5٠النبهاين،  )حتقيق(  "جمموعة   7هـ  من كتاب  مستلة  األربعينات  يف  كتب 
أربعون  هي:  للمؤلف،  وسلم"  عليه  هللا  صلى  املرسلني  سيد  أحاديث  من  أربعني  األربعني 

صلى هللا عليه وسلم يوم    حديثاا يف فضائله صلى هللا عليه وسلم، أربعون حديثاا يف شفاعته
خجلقه   وصف  يف  حديثاا  أربعون  وسلم،  عليه  هللا  صلى  معجزاته  يف  حديثاا  أربعون  القيامة، 
الشريف صلى هللا عليه وسلم، أربعون حديثاا يف مكارم أخالقه صلى هللا عليه وسلم، أربعون  

الة عليه صلى  حديثاا يف خصائصه وأمته صلى هللا عليه وسلم، أربعون حديثاا يف فضل الص
الدين القامسي، ت    هللا عليه وسلم(، تنبيه الطالب إىل معرفة الفرض والواجب/ حممد مجال 

هـ )حتقيق(، عنوان البيان وبستان األذهان وجمموع نصائح يف احلكم/ عبدهللا بن حممد  1٣٣2
 /موسوعة الفضائل اإلسالمية: لكليِّ فضيلة أربعون حديثاا   هـ )حتقيق(،1171الشرباوي، ت  
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 : يف احلديث  أربعيناا (  15) وحتتوي على( ) )حتقيق  هـ1٣5٠، ت  النبهاين  مساعيليوسف بن إ
 -جـ  أربعون حديثاا يف فضل اإلميان واإلسالم  -ب  أربعون حديثاا يف فضل القرآن وتالوته  -أ

أربعون    -هـ   أربعون حديثاا يف فضل ال إله إال هللا  -د  أربعون حديثاا يف فضل ذكر هللا تعاىل
أربعون   -ز  أربعون حديثاا يف فضل الصالة  -و  حديثاا يف فضل احلبيِّ يف هللا والبغض يف هللا 

التطوع الزكاة وصدقة    -حـ  حديثاا يف فضل رمضان وصيامه وصيام  أربعون حديثاا يف فضل 
أربعون حديثاا يف فضل مكة املكرمة    -ي   أربعون حديثاا يف فضل احلج والعمرة   -ط  التطوع
العظامواملسج املشاعر  وسائر  واملقام  وزمزم  األسود  واحلجر  املعظمة  والكعبة  احلرام    -ك  د 

 أربعون حديثاا يف فضل أهل البيت  -ل  أربعون حديثاا يف فضل املدينة املنورة واملسجد النبوي
الصحابة  -م من  أربعني  الشام    -ن  أربعون حديثاا يف فضل  الفنت وفضل  أربعون حديثاا يف 

إليها   السالمواهلجرة  عليه  املهدي  وأخبار  الزمان  آخر  فضل    -س  يف  يف  حديثاا  أربعون 
النفوس   (،اصطناع املعروف للمسلمني وقضاء حوائج امللهوفني الذخائر واألعالق يف آداب 

حتفة    هـ )حتقيق(،544أليب احلسن سالم بن عبدهللا الباهلي اإلشبيلي، ت  /ومكارم األخالق
املناسك ألداء  ت  عبدهللا    /الناسك  محيد،  بن  علي  )حتقيق(،1٣4٦بن  طاهر   هـ  تذكرة 

سنة    /اجلزائري املتوَف  اجلزائري،  السمعوين  صاحل  بن  )1٣٣٨طاهر  هـ( 1٣14مج:    2هـ 
جزء بتجزئة املؤلف(، هكذا علَّمين اإلسالم وهكذا أدَّبين   1٠٠جزءاا من أصل    25)حتقيق  

حممد بن بسَّام بن عساكر، ت بعد اإلسالم، الروضة النديَّة يف السياسة الشرعية/ أمحد بن  
الرزي يف    هـ )حتقيق(،1٠٦7 التحقيق: خطوات عملية يف حتقيق املخطوطات، حالوة  آداب 

ت   اخلليجي،  احللواين  أمحد  بن  ألمحد  اإلجاج/ كالمها  يف  اللجاج  قطع  يليه:  اللغز؛  حليِّ 
قى من كتاب املنت  (،1٨7-1٨٦هـ )حتقيق( )لقاء العشر األواخر ًبملسجد احلرام؛    1٣٠٨

(، انتقاء كاتب جمهول )حتقيق واستدراك  هـ/2٨1الرهبان للحافظ ابن أيب الدنيا املتوَف سنة  
ت   األدمهي،  الدين  حممد كمال  واملصري/  ًبملرجع  )حتقيق(،1٣72التذكري  ذوي    هـ  موارد 

أبو املعايل حممد بن عبدالدائم ابن  االختصاص إىل مقاصد سورة االختصاص/ انصر الدين 
لم معاوية/ أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا، ت    هـ )حتقيق(،7٩7امليلق، ت    بنت حِّ

التفاوض   هـ )مجع وحتقيق( يليه: املستدرك على حلم معاوية/ أنس حممد خري يوسف،2٨1
هـ، )حتقيق( )لقاء العشر األواخر  1٣٠5يف التناقض/ حممود بن حممد نسيب احلمزاوي، ت  
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احلرام؛   أيب حجاب    (،1٩7ًبملسجد  حممد  بن  عبدالعليم  األصول/  علم  إىل  الوصول  سلَّم 
ت   )حتقيق(،1٣٦1احلديادي،  الكتب   هـ  من  جمموعة  عرض  الرتاث:  أعماق  إىل  اإلحبار 

النادرة؛    النادرة الكتب  اندرة( ٦)موسوعة  من كتب  خمتارات  الرتاث:  رحيق  )موسوعة   ، 
النادرة؛   اخل  ،(7الكتب  علم  على  السَّلف  علم  أمحد  َلف/  فضل  بن  رجب  عبدالرمحن  بن 

التفسري   (،)حتقيق  ه7٩5، ت  احلنبلي يف  الكرمي،   ٣)   الواضح  للقرآن  )تفسري كامل  مج( 
القسم اإلجنليزي(، خطَّة تصنيف   -ترمجت أجزاء منه إىل اإلجنليزية ونشرت يف شبكة األلوكة  

طة، املوسَّعة )يتضمَّن كتابني: كيف تصنيِّف  علوم الدين اإلسالمي: املختصرة، املوجزة، املتوسيِّ
اإلسال الدين  علوم  تصنيف  وخطَّة  اإلسالمية،  أتخري  مكتبتك  هؤالء،  مع  لقاء  آخر  مي(، 

)ت   السيوطي  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جالل  القيامة/  يوم  إىل  هـ(   ٩11الظالمة 
بن   عوض  بن  حممد  الساتر/  على  ومسحه  املريض  طهارة  يف  الوافر  اجللي  القول  )حتقيق(، 

ثاا يف فضل  أربعون حدي -رسالة، هي:  14رسائل اندرة )حتتوي على حسني الدمياطي )حتقيق(، 
اإلخالص )ت  ا  /سورة  التفسريية   -  هـ(٩5٨ألرميوين  يوسف  /األربعون  خري  أربعون   -  حممد 

الرًب  -  هـ(1٣5٠لنبهاين )ت  ا  /ح العدل وذميِّ الظلمد حديثاا يف م  / أربعون حديثاا يف شدة حترمي 
املسكرات  -  لنبهاينا شرب  حترمي  يف  حديثاا  احلجازية  -  لنبهاينا   /أربعون  حجازي   /األربعون 

فيه فضيلة ذكر هللا عزَّ   -  الدجوي اهلدية املستحسنة   -  هـ(571البن عساكر )ت    /وجلي   جزء 
أحسنه فيتبعون  القول  يستمعون  البغدادي   /للذين  املقاصد  -  شاكر  رسالة    للنووي/  الزوائد على 

أمحد احلسيين  حتفة الرأي السديد األمحد لضياء التقليد واجملتهد/ أمحد بن  - خرما البريويت شرح ابن 
ح منه ًبلرواية والدليل  -هـ(  1٣٣2)ت   إرشاد    -  هـ(12  قكوزل حصاري )  /مسألة الفيل وما رجيِّ

عثمان   /رأس احلكمة-  هـ(٦٩4لديريين )ت ا  /ع من مارى ومعرفة اختالف النصارىد احليارى يف ر 
فوائد حاضرة من طجَرر املخطوطات  (،  نظم مصطفى وهب   /واإلنسان   رانحماورة الدي  -  احلسيين

سالم من جزيرة منسية: ذكرايت وسرية ذاتية، الطريقةج املثلى يف اإلرشادِّ إىل  ،  والكتب النادرة
)ت   القنَّوجي  صديِّيق  حممد  بن  احلسن  نور  اأَلوىل/  هو  ما  واتيِّباع  التقليد  هـ(   1٣٣٦ترك 

واحلياة والنفس  الدين  ووقفات يف  نظرات  األ )حتقيق(،  برد  منصور ،  األعداد/ أليب  كباد يف 
هـ( )حتقيق(، الثمر واللباب فيما ورد من أربعني حديثاا   4٣٠عبدامللك بن حممد الثعالب )ت  

)وهو تكملة لـ   الدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف )ومعه فهارس مفصلة مستقلة(يف الكتاب،  
،  ف ملؤلفات احلديث الشريف"("دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة" و "املعجم املصنَّ 
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عز  العلماء  سلطان  أمايل  العلوم/  يف كل  الواقعة  لألسئلة  اخلصوم  حلجج  القاطعة  األجوبة 
هـ(؛ علَّقها حممد بن يوسف بن أيب بكر    ٦٦٠الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت  

الوراق  هـ(  711اجلزري )ت   ابن كثري، خواتيم  يفسره  تفسري ما مل  الوراقون  )حتقيق(،  ما خيتم به  ني: 
القرآن، وِّرد  قراءة  والذكر عند  الدعاء  القرآن،  فيما يركز عليه  البيان  بييِّنة،  قييِّمة إسالمية  نسخهم، كتب 

القواعد الفقهية واألصولية املفردة يف موضوعات  اخلري: أدعية وأذكار، كتب هادفة إسالمية انفعة،  
قول، كتب ًبهرة إسالمية    1٠٠٠ل، غرد اي مسلم:  ، عناقيد يف جيد التواصمعينة )مسرد معجمي(

(،  هـ( )حتقيق  1٣5٨غاية املراد يف اخليل اجلياد/ حممد رشيد بن داود السعدي )ت  ظاهرة،  
رفعج األوهام يف عدم جواز صالةِّ الرجال خلف  كلمات يف الطريق، غرد واربح: ألف القول الثاين،  

هـ(    1٠٩٩ف إبراهيم بن حسني بن بريي زاده )ت  صفيِّ النساءِّ التامي يف املسجد احلرام/ أتلي
واالستشهاد،  )حتقيق اجلهاد  األربعون يف  الفرق (،  دين اإلسالم وتوضيح  اتيِّباع  األانم يف  سعادة 

هـ(   1٣5٠بينه وبني دين النصارى يف العقائد واألحكام/ يوسف بن إمساعيل النبهاين )ت  
عون التارخيية، املستفاد من الكتب اجلياد، األربعون (، الكشكول اللطيف: فوائد وغرائب، األربحتقيق)

ونقداملالئكية،   مراجعة  العربية:  لشعراء  البابطني  حديثاا ،  معجم  أربعون  الشخصية:  األربعون 
الكرمي،   عليه وسلََّم عن شخصهِّ  فيها رسولج هللا صلَّى هللا  أدعيته   أربعون حديثاا حتدََّث  من 

الكتاب على األرائك وبني السنابك: جملة  (، حتقيقللنبهاين ) /وسلمصلى هللا عليه  واستعاذاته
يف كتاب )وهي نشرة مكتبية علمية خاصة، صدر منها عشرون عدداا، خالل ثالثة أعوام،  
واهتمت بقضااي الكتاب اإلسالمي، نسخة إلكرتونية(، األربعون العَلمية: أربعون عَلماا ذكَر 

أربعون حديثاا يف أربعنَي صيغةا من ذكرِّ هللا تعاىل/  ،  يه وسلمأمساَءهم رسولج هللا صلى هللا عل
)حتقيق( القضائية، للنبهاين  األربعون  مؤمتر(،  حبث  )أصله  اإلسالمي  العامل  يف  الثقافية  التوجهات   ،  

حديثاا  صيغة  أربعون  املأثورة  أبربعني  الصلواتِّ  صيغ  وسلم  من  عليه  هللا  صلى  النب   /عن 
( األربحتقيقللنبهاين  اخلريية،  (،  وسلم/  عون  عليه  هللا  صلى  جوامع َكلِّمهِّ  من  حديثاا  أربعون 

إال هللا وهللا ،  للنبهاين )حتقيق( إله  الكالم وأحبه إىل هللا: سبحان هللا واحلمد هلل وال  أفضل 
عنوان،    2٠٠٠:  1، األربعون الشبابية، تكملة مؤلفات احلديث الشريف )جـأكرب: يف أربع أربعينات

والرسائل )وهو    ان(عنو   1٠٠٠:  2جـ املطبوعة  الشريف  احلديث  من كتب  استجدَّ  مبا  مسرد 
"دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة"، و"املعجم املصنف ملؤلفات    بالعلمية فيه بعد كت
الشريف" الشريف"و  احلديث  احلديث  ملؤلفات  اجلديد  أربعني    أربعون حديثاا   (،"الدليل  من 
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املستدرك    ين )حتقيق(، قلٌب وقلم: األلف الثالث من التغريدات،للنبها  /من أدلة األحكام  ًبًبا 
  / والتحذير من مساوئها يف التحريض على مكارم األخالق أربعون حديثااعلى تفسري البغوي، 

اللغوية   مكتبتك  تصنيِّف  ، كيف  نبوايًّ حديثاا  أربعني  يف  والشكر  احلمد  )حتقيق(،  للنبهاين 
األمر   يف  حديثاا  أربعون  يفعل/ اخلاصة؟،  وال  يقول  من  وذمي  املنكر  عن  والنهي  ًبملعروف 

العربية،   اللغة  علوم  لتصنيف  املوسَّعة  اخلطة  اجلوابِّ عن للنبهاين )حتقيق(،  األقوال يف  فصلج 
)ت   األمخيمي  الدين  حممد كمال  بن  حممد  أتليف  ًبملال/  العقوبةِّ  ونفي  السؤال  حادثةِّ 

)حتقيق1٣4٦ إلههـ(  ال  بفضل  األواه  تنبيه  البكري    (،  حممد  بن  حممد  تصنيف  هللا/  إال 
تفسري موضوعي مقارن،    ٩٩4الصدييقي )ت   تعاىل:  الكتاب يف كتاب هللا  هـ(، )حتقيق(، 

القرآن    ممن كتب ورسائل علمية يف علو أو نوقش  سرد وتعريف مبا نشر  الكرمي: م  علوم القرآن
(، خواطر يف 1األغلفة يف جـ، وبدون صور  جـ  4)  هـ  14٣٨  –  14٣2ما بني    والتفسري

، رسائل علمية مفيدة من بالد احلرمنيسبيل هللا، اهلدية يف االستدراك على تفسري ابن عطية، 
اخلاطر،   التغريدات،  سيل  من  الرابع  األلف  قلم:  تعريف  إحبار  الكتب:  رايض  يف  نزهة 

األخبار من  الناضر  "الرونق  على كتايب  دمعة  مفيدة،  إسالمية  لكتب  والفوائد    ومستخلص 
ظهور   من  فوائد  عن  عبارة  وكان  خطأ،  األصل  )أجتلف  والنوادر"  املخطوطات  طرر  على 

( من هذه الفوائد، مع مناذج اندرة من  ٨( خمطوط وكتاب اندر، ومل يبق منها سوى )2٠٠)
للكتاب، وقد مجعت ونشرت على   املخطوطات اليت استفيد منها، وفهارس مفصلة مسبقة 

عون البصري على فتح القدير  ص، احتفاظاا ًبمسه أو أثر منه(،    7٦يف  هيئة كتاب إلكرتوين  
من   اخلامس  األلف  الكوثر:  الَكلِّم  ًبرقة،  سوانح  الشوكاين(،  تفسري  على  )مستدرك 

ل )التغريدات،  من  أكثر  الكرمي:  القرآن  على 1٦٠٠غة  مرتبة  العربية  اللغة  علوم  عنوان يف   )
(، الفقه اإلسالمي وأصوله: 1صور األغلفة يف جـ جـ، وبدون   4) موضوعاهتا )مسرد وتعريف(

فيه    5) عنوان، جمموع مقاالت ودراسات )1٠٠٠جـ، كل جزء  تراثنا اإلسالمي   4(  جـ(، 
( عنوان جديد، التكوير على التحرير والتنوير، األوائل والرواد يف 15٠٠العظيم: أكثر من )

اهلادي األمني إىل مؤلفات علوم   ديد،عنوان ج   1٠٠٠تراثنا اإلسالمي اجلليل:    العامل العريب،
السمحة:   لغتنا  التفسري،  الواضح يف  على  الظهري  الكرمي،  قلم،   1٠٠٠القرآن  ثروة  عنوان، 

األقوال من  السادس  األلف  الَكلِّم:  يف وجيز  حبث  الكرمي:  القرآن  يف  وسلوكيات  مواقف   ،
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املبني:   الكتاب  علوم  إىل  األمني  املرشد  املوضوعي،  جديد،    1٠٠٠التفسري  احلاثي عنوان 
، العجاللة يف علوم اللغة والنحو والبالغة بني كتاب ورسالة: عنوان جديد  1٠٠٠على الرتاث:  

عنوان جديد. دفع األوهام: رد  على إبراهيم اليازجي يف رفضه كلمات صحيحة أو    1٠٠٠
نوان،  ( ع 1٠٠٠هـ( )حتقيق(، وراقة تراثية )   1٣٦٠جائزة االستعمال/ عبدالرمحن سالم )ت  

األول:   )اجلزء  الكرمي  القرآن  إىل مؤلفات علوم  دليل مؤلفات علوم  عنوان(،    1٠٠٠الدليل 
االطمئنان يف القرآن: بواعثه، صوره، العون عليه، عنوان(،    1٠٠٠اللغة العربية )اجلزء األول:  

)تفسري موضوعي أهله  أفكار، نصائح  (،صفات  قلم: رؤى،  األلف بصرية  دقيقة:  ، خطوط 
الرتاث من األقوال، مفارقات القرآن: مقارانته ومقابالته وموازانته: تفسري موضوعي،  السابع  

موضوعي،   مسرد  يف  جامعية  ورسائل  الكرمي: اإلسالمي: كتب  القرآن  يف  والفالح  النجاح 
حوار  حوار أب مع أبنائه: كتاب عائلي توثيقي ثقايف )مشاركة(،  حبث يف تفسري موضوعي،  

 لي توثيقي ثقايف )مشاركة(. أب مع بناته: كتاب عائ
 

 كتب خمطوطة، أو تعّد للطبع، أو جاهزة للطبع، وبعضها عند الناشرين  -ب 
التأويل )احلكمة من تكرار آايت يف كتاب هللا الكرمي(/ التنـزيل وغرَّة  حممد بن عبد هللا   درَّة 

ت   اإلسكايف،  )حتقيق(  42٠اخلطيب  من  ،  هـ  على  ردًّا  املبني  الفتح  تعلم  رسالة  أوجب 
  ، هـ )حتقيق(  1٣75ت  ،  يعقوب بن يوسف اليوسف  /اللغات األجنبية من بعض املعلمني

الكتب النادرة؛    نسيم  الكتب  احلياة،    ،(1٠)موسوعة  أعماق  من  وأتمالت  مجال  خواطر 
األوسط  ،  ر، موائد الفوائدالنظر فيما ورد من حكمة وفائدة وأثر على ظهر كتاب خجطَّ أو نَدَ 

(، خمتصر الكشكول  11الروض األزهر واملسك األذفر )موسوعة الكتب النادرة؛    يف الرتاجم،
رسائلي األوىل إىل معليمي   ،عنوان( 1٠٠٠: 5)جـ تكملة مؤلفات احلديث الشريفاللطيف، 

خاشع...، فهرس أطراف    –عدانن    –األول، رسائلهم إيلي: شيوخي من آل حقي: علوان  
 ( بطاقة. ٨٠٠٠األحاديث اليت خرَّجتها يف مؤلفايت وحتقيقايت )حنو 

 هـ(.1442من عام  حمرمشهر )أتريخ هذه القائمة حىت 



123 
 

 الصور والواثئق 
 

 صور شخصية: 
 

   
هـ، وأان   1٣٩2عام صوريت 

 يف الصف العاشر أو بعده
هـ  1411 هـ  141٣   

   
هـ يف إستانبول على  1441

 شاطئ البحر األسود

امللز   –هـ يف الرايض   14٣٨عام 
هـ  1425 قبيل السفر إىل تركيا  
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 صور األهل: 
 

  
 الوالد يف شيخوخته األخرية الوالد حيرث يف بستانه ًبلبلدة 

  
 شقيقي حممد زكي يف مكتبته بدمشق  أخي ألمي مطلق علي متو )أضنة( 

  
 ابن العم إمساعيل أمحد حممد  عمي أمحد رمحه هللا 
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 مع أشقائي مبلطية، من اليمني: إدريس، أان، حممد نور، سيف دين

 
 مع شقيقي حممد نور يف ليبيا 

 

 :العلماء واألصدقاء

  
 ولده الشيخ أمحد معاذ  شيخي علوان رمحه هللا 
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 مع د. علي الصاليب يف معرض إبستانبول  صديق العمر عبدالرمحن حميي الدين أمحد 

  
 األستاذ حممد العوضي يف زايرة لنا إبستانبول د. هباء الدين عبدالرمحن 

 
 الشيخ حممد بن انصر العجمي
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 : املؤلفاتمناذج من 

   

   

 
 واثئق:

  
هـ: شهادة االنتقال   1٣٨٦أقدم وثيقة لدي 
لصف اخلامس إىل ا  هـ  1٣٩1شهادة الدراسة اإلعدادية  
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قرار تعييين إماماا ومؤذانا جبامع زين العابدين  

 قرار تعييين مديراا إلدارة االقتناء وتنظيم املعلومات  القامشلي 

 
 إهداء مكتبيت
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قريب من داران البئر االرتوازي يف بلديت.  هـ  14٠2رسالة من شيخي علوان رمحه هللا عام    

 
 

 منوذج من اإلهداءات  منوذج من رسائلي إىل أصدقائي 
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