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 تقديـــم
أجمل الحب في اهلل؛ وما أجمل األخوة في الدين على غير رحم! وما أجمل  ما

 الوفاء في زمٍن ندر فيه الوفاء َكُندرة الذهب األصفر بين المعادن!

لقد سعدت بمعاني الحب واألخوة والوفاء، التي خطت هذه األسطر الطيبة في 
ز بين أقرانه من الكبار والمؤسسين بيان مناقب الشيخ الكبير، والعلم الفريد، صاحب السمت الممي  

لحركة اإلخوان المسلمين في فلسطين، األستاذ محمد صالح طه "أبو أيمن"، رحمه اهلل وأسكنه 
 فسيح جناته.

إن  ما قاله األخ المحب أشرف مقداس في مناقب الشيخ الراحل وصفاته وأخالقه هو قليل من 
ق في كتابة هذه الكلمات الطيبات، فجزاه اهلل كثير يستحق القول والبيان، ولكن ألشرف شرف السب

 عن الشيخ وعن الوفاء، وعن اإلسالم خيرًا.

لقد أصاب أشرف الحقيقة في كل كلمة قالها وخط ها قلُمه في هذه الصفحات القليلة، وهي سيرة 
مام موجزة؛ لرجل كبير شغل كرسيًا متقدمًا في الدعوة إلى اهلل، لم يفتر، ولم يبد ل، ولم يتراجع أ

قسوة المحن التي أصابته أو أصابت أفراد عائلته المقربين، وظل  حتى آخر حياته نموذجًا فذًا في 
التضحية والوفاء، والقيام بالواجب، وأحسب أنه ترك آثارًا عديدًة تذك رنا به، وبعطائه، ولعل  خير 

 خيرًا، ورحم اهلل الشيخ هذه اآلثار هم تالميذ الشيخ الُكُثر، وفيهم األخ أشرف مقداس، فجزاءه اهلل
رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته، فبغيابه فقدت البريج ومساجدها العامرة شيخًا عظيمًا، وعلمًا 

 من أعالم الدعوة اإلسالمية، وقائدًا من قادة حماس الكبار.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 أخوكم/  

  أ.د.  يوسف موسى رزقـة
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 توطئـــة
محمد صالح طه، َعَلم من أعالم األمة، ورمز من رموز الدعوة اإلسالمية الشيخ 

المعاصرة، ترب ى على يديه جيٌل من شباب الصحوة اإلسالمية، وتخر ج من مدرسته قادة 
مجاهدون، حملوا أرواحهم على أكفهم، وساروا في طريق الحق نحو النصر والفتح 

 المبين.

من تالمذته، وأن يكون له الفضل بعد اهلل عز وجل  في  ولقد شر فنا اهلل عز وجل  بأن نكون
توجيهنا وتربيتنا التربية اإلسالمية السديدة، على منهج السلف أصحاب العزائم، فكان القدوة 
الحسنة لنا في كافة ميادين الدعوة والجهاد، وكان نموذجًا ُيحتذى في أعمال البر  والخير رحمه 

 اإلسالم والمسلمين خير الجزاء.اهلل رحمة واسعة وجزاه عنا وعن 

وفي هذا التقديم أجد من واجبي أن أسط ر بعض سطوٍر من عالقتي مع شيخي "أبي أيمن"، على 
؛ كواحٍد من جيل طويل ترب ى  شكل إضاءات وومضات لمواقف كان للشيخ فيها فضل كبير علي 

" بالفضل، ووفاًء لجهوده في مدرسة الشيخ، وتتلمذ على يديه، وما ذلك إال إقرارًا له "رحمه اهلل
الكريمة الصادقة في خدمة رسالة اإلسالم العظيم، سائاًل المولى سبحانه أن يتقبل مني هذا 
العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه سبحانه، وأن يجعل ثوابه ثقاًل لشيخي وأستاذي في الميزان يوم 

 القيامة، إنه سبحانه خير من ُسئل ونعم من أجاب.

               

 العبد الفقير إلى ربهأخــوكـــم/  

 أشـرف فـرج مقـداس    

 م2014 ديسمبــره، الموافق 1436 صفــر الخيــرُكتب في شهر/ 



4 
 

 :بداية االرتباط بالشيخ 
تعرفُت على الشيخ مذ كان عمري تسع سنوات، أي قبل ما يربو على اثنين وثالثين 

بالمسجد الكبير، تعلمُت منه يومها أن  القرآن هو عامًا، في حلقة التالوة في صالة الفجر 
المنهج، وباتباع منهجه يكون الطريق لنصر األمة،  فكان الشيخ يغار على كتاب اهلل، 
لدرجة أننا كنا نراه يغضب إن أخطأ أحدنا في القراءة، وقد عل منا أن تغيير الحركة من 

وهذا ال ينبغي أن يحصل في الفتح إلى الضم إلى الكسر، يحدث تغييرًا في المعنى، 
تالوتنا، كما كان "رحمه اهلل" يثني على أصحاب الصوت الجميل، ومن يجيدون أحكام 

 التالوة ويقر بهم منه.

ظل  الشيخ محافظًا على جلسة التالوة بعد صالة الفجر طيلة حياته، حتى مِرض مَرض 
لجهد العظيم الموت، وأصبح ال يقدر على حضور الصالة في المسجد، فكان هذا ا

يشك ل مدرسة في رعاية القرآن الكريم والحث على قراءته واستنباط أحكامه، فكان رحمه 
اهلل يقرأ علينا معاني الكلمات ويوض حها لنا، وكان في كل ختمة يقرأ علينا دعاء ختم 

 تدمع له العيون وتخشع له القلوب.

  الدعوةصاحب هّمة في: 
فريدًا في هم ة تبليغ الدعوة إلى اهلل، وجهد النصح لقد ضرب الشيخ رحمه اهلل نموذجًا 

للدين، فكان له درس أسبوعي في مسجده مسجد التقوى، وكذا في جميع مساجد البريج 
ومساجد جحر الديك، فجميعها تشهد على هم ته في الدروس األسبوعية والخطب 

ان يتناول رحمه المنبرية، وكان يعتمد على أسلوب السلسلة في العبادات والمعامالت، فك
اهلل موضوعات الطهارة والصالة، والجهاد، والمواريث، والصيام والحج، ومنازل الشهداء، 
وِسَير األنبياء والصحابة والصالحين، وكلما انقضت سلسلة ينتقل لسلسلة أخرى، فال 
ينقطع تواصله عن مساجد البريج في دروس العصر إال لضرورة، كما كان له في مسجد 

مه اهلل؛ موعظًة نهاية كل أسبوع ليلة الجمعة، يذك رنا فيها بفضل ليلة الجمعة التقوى رح
رها ويذك رنا بها  ويوم الجمعة والسنن الواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وكان يكر 
مساء كل يوم جمعة بعد صالة العشاء، كما كانت له موعظة في صالة الفجر بين 

غير رمضان، جهد دؤوب وعطاء ال ينقطع، وكأن ه األذان واإلقامة، في رمضان وفي 
د من خير الزاد، ويعد  نفسه للحظة الرحيل.  كان يتزو 

 قدوٌة في العبادات: 
كان الشيخ أبو أيمن رحمه اهلل يقوم بنا الليل في شهر رمضان، فكان يطيل بنا القيام، 

محافظًا طيلة حياته ويقرأ علينا طوال السَور، ويطيل بنا الركوع والسجود، كما أن ه ظل  
على صالة عشرين ركعة من قيام رمضان، وكان يعطي موعظة قصيرة بعد كل أربع 
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ركعات، فكان يصبر على العبادة، فال يبقى معه إال القليل من كبار السن وبعض 
الشباب، كما أن ه كان يتمي ز عن غيره في حرصه على قيام ليل رمضان وخاصة ليلة 

القدر"، وكان يحضُر للمسجد معتكفًا قبل صالة المغرب، وكعادته السابع والعشرين "ليلة 
كنا نجلس معه جلسة أذكار المساء "المأثورات"، فيصلي المغرب ويفطر في المسجد عند 
المحراب، ثم يظل معتكفًا، وكان يوزع الليل ما بين صالة وتسبيح ودعاء وتهليل، ثم 

ة بين األذان واإلقامة ثم  يؤم نا في يظل في المسجد ويتسح ر في المسجد، ويلقي موعظ
صالة الفجر ثم يحضر جلسة التالوة بعد الفجر ثم يغادر، هذه الهمة هي همة الرجال، 
وهم ة السلف الذين نقرأ عنهم، والذين نرجو أن يكون شيخنا قد أصاب أجرهم فكان رفيقًا 

 لهم في الجنان بإذن اهلل.

 ه بإخوانه:صلة الرِحم وبّر 
اصاًل للرِحم، يزور أبناءه وبناته دائمًا، ويسأل عن أحوالهم، ويشاطرهم كان الشيخ و 

األفراح واألحزان، ويدعو لهم دومًا بالتوفيق والسداد، وكان من عادته أنه إذا ُدعي 
أجاب، فما جاءته دعوة إال ولب ى، مهما كان الظرف، ومهما ابتعدت المسافات، بل إنه 

 لحاجة.كان يبادر بالزيارة كلما اقتضت ا

أذكُر أنه كان عندما يأتيني مولود؛ كان الشيخ يزورني بنفسه، حاماًل معه هدي ة فيبارك 
لي بالمولود، ويدعو لي بدعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم، فأشعر بسعادٍة غامرة خالل 
اللحظات التي أقضيها مع الشيخ، وأرى فيه ِنعم القدوة ونعم المرب ي، وأتمنى أن تطول 

 التي كانت تجمعني به عل ي أنهل من علمه وأتخل ق بُخلقه الكريم.اللحظات 

 :حرصه على إحياء السنن 
حرص الشيخ طيلة حياته على إحياء السنن، وخاصة المنسي ة منها، والتي ال يلتفت إليها 
الكثيرون، كصالة التسابيح، وصالة األوابين، وسنة التور ك في الصالة، وصالة ركعتين 
خفيفتين بعد االنتهاء من صالة القيام والوتر، وكان بعد انتهاءه من القيام والوتر يدعو 

ر: "سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب  المالئكة والروح، بالدعاء المأثو 
اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك ال نحصي ثناًء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكذلك كان يحافظ على قراءة أذكار الصباح والمساء، 

بعدم رفع األيدي عند التكبير، والتسليم وصالة الضحى، وفي صالة الجنازة كان يذك ر 
تسليمة واحدة عن اليمين، ودعاء النوازل في الركعة األخيرة من الفريضة بعد الركوع، 
وكان يتب ع هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى في مشيته، فكان يمشي بثقة ومثابرة 

ضعه رحمه اهلل، وفي وثقة، رافعًا قدميه عن األرض، ومحر كًا ذراعيه، في داللة على توا
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داللة على اهتمامه بالوقت الذي سيسألنا اهلل سبحانه عنه يوم القيامة، والكثير من السنن 
 الراتبة عن النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم.

ما عاب الشيخ في حياته طعامًا قط ، وذلك عماًل بهدي النبي الكريم صلى اهلل عليه 
ن ُقد م له الشراب شرب، سي ما عندما كان يحل  ضيفًا وسلم، فإن ُقد م له الطعام أكل، و  ا 

على صديق أو قريب، أو كان في دعوة لوليمة، وهذا مما يؤكد تواضعه الجم ، وحرصه 
على إرضاء إخوانه وعدم إحراجهم، كما إنه كان قدوة في بيوت العزاء للموتى وللشهداء، 

عزاء ويعود وقت العصر، وكان فكان يجلس في بيت العزاء حتى أذان الظهر ثم يغادر ال
يذك رنا بحديث النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم: "اصنعوا آلل جعفر طعامًا"، معل مًا إيانا 

 بأن  الطعام إنما يقد م ألهل الميت ألنهم مشغولون ومحزونون على فقيدهم. 

امًا ومن المواقف في حرصه رحمه اهلل على إحياء السنن؛ أنني كنُت أصل ي بالناس إم
في صالة الفجر يوم الجمعة، وقرأُت فيهما سورتي السجدة واإلنسان، لكنني أوجزت في 
القراءة يومها، فلم أقرأ السور كاملة، وبعدما انتهيت من صالتي وخرجت خارج المسجد، 
لحقني رحمه اهلل، ونادي علي  قائاًل: "يا أخ أشرف السن ة أن تقرأها كاملة"، فكان حريصًا 

 على أن ُنصيب السن ة على وجهها.رحمه اهلل 
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 :حّبه وعاطفته تجاه أبناءه 
لقد أحببت الشيخ في اهلل حب ًا ممي زًا، وكنت أحاول الوفاء لدوره في تربيتي 
ه  وتوجيهي، وبالفترة التي سكنُت فيها بغزة في االنتفاضة األولى، كنت أخص 
بالزيارة كلما ُزرت مخيم البريج، وكنت دائم التواصل معه، وذات مر ة زرته في 

أليمن، وينظم قصيدة البنه حسن، كانت الصباح، فوجدُته كعادته متكئًا على جنبه ا
م، 1989-3-16ه، الموافق 1409شعبان  9الزيارة يوم خميس، تحديدًا في 

  :رحمه اهلل قال فيهاحيث كان ابنه يومها معتقاًل في سجون االحتالل الصهيوني، 

 وجااااااااااااء دورك ياااااااااااا حسااااااااااان
 الجاااااااااااااااااااأ لربااااااااااااااااااك وحااااااااااااااااااده
 إن شااااااااااااك كوك فقاااااااااااال لهاااااااااااام
 والساااااااجن قاااااااد أضاااااااحى لناااااااا

 شاااااااااااااعبناإن لااااااااااااام نضاااااااااااااح  ف
 فأنااااااااااااا وجااااااااااااد ك يااااااااااااا بنااااااااااااي  
 نهباااااااااااااوا الاااااااااااااديار وأرضااااااااااااانا
 اصاااااابر وصااااااابر يااااااا حساااااان
 ال تحساااااااااااااااااااااااااااابن  بأننااااااااااااااااااااااااااااا
 إن شاااااااااااب رأسااااااااااي فااااااااااالفؤاُد 
 واعلاااااااااااااااااام بااااااااااااااااااأن  ثباتنااااااااااااااااااا
 فقااااااااااااااااد العاااااااااااااااادو  صااااااااااااااااوابه
 هااااااااااااذي بشااااااااااااائر ُصاااااااااااابحنا 
 ثااااااااااااق يااااااااااااا عزياااااااااااازي أن نااااااااااااا 
 ياااااااااااااا رب باااااااااااااارك َخطَوناااااااااااااا

 

 فاصاااااااااااابر وباااااااااااااهلل اسااااااااااااتعن 
 ودع التااااااااااااااااااااااأو ه والحاااااااااااااااااااااازن
 خيااااااار الخالئاااااااق قاااااااد ُساااااااجن

 ت حتمااااااااااااااًا الزماااااااااااااااً فاااااااااااااالمو 
 يلااااااااااااااَق الهااااااااااااااوان وُيمااااااااااااااتهن
 وغيرناااااااااااااااا ُذقناااااااااااااااا الِمحااااااااااااااان
 كااااااااااام قاااااااااااد حنن اااااااااااا للاااااااااااوطن
 هاااااااذا الطرياااااااُق هاااااااو الاااااااثمن
 ِشااااااااااااابنا وأضااااااااااااانانا الااااااااااااازمن
 باااااااااه الشاااااااااباُب قاااااااااد اختُاااااااااِزن
 هااااااااااااو ل عااااااااااااادي كااااااااااااالكفن
 حتااااااى استشاااااااط وقااااااد يجاااااان  
لن    تبااااااااااااااااادو فاااااااااااااااااال تاااااااااااااااااتعج 
 ساااااااااااااااااااانعوُد ال ال تيئساااااااااااااااااااان  
 ياااااااااااااااا رب جن بناااااااااااااااا الفاااااااااااااااتن

 
 

العاطفة التي تحتوي قلبه الكبير رحمه اهلل تجاه أبناءه، لدرجة أنه فتعرفت يومها على 
يصب ر ولده حسن، ويذك ره بأن أباه وجد ه من قبله قد ذاقوا من ذات الكأس، ولوال هذه 
التضحية لضاعت الحقوق واألوطان، في داللة على الثبات على الحق، والصبر على 

رحمه اهلل ينظم القصيَد حبًا وشوقًا لولده  البالء واالحتساب، واألمل بقرب النصر، فهو
 وفلذة كبده.

ل للشيخ أن ه ما كان يحب  الشهرة والظهور، لدرجة أن نا حاولنا مرارًا طباعة   ومم ا يسج 
ونشر قصائده ودواوينه التي ال تزال مكتوبة بخط  يده، فكان يرفض ذلك، وكان يمهلنا، 
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لفتنة الظهور وحب  النفس كما يتباهى وكأنه قد خب أ هذه القصائد حتى ال يتعرض 
 البعض، بل إنه كان يدعو اهلل دائمًا أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن.

 :ساعــة وساعــة 
يمتلك روحًا مرحة، حيث كن ا نسمع منه بعض الفكاهة في الحديث  كان الشيخ رحمه اهلل

ن يالطفنا ويمازحنا، عندما كنا نتسامر في المجالس، أو نخرج في رحلة المسجد، فكا
فكن ا نجد في مزاحه تمي زًا ورقي ًا، فهو ليس كمزاح العامة، فقد كان يحرص على أن ينقل 
للجيل القدوة الحسنة حتى في المزاح، ومم ا أذكر له من الِنكات، موقفًا ألحد المعتقلين 

ين من اإلخوان في سجون عبد الناصر، عندما سأله المحق ق: "قال صحيح إنتو عاوز 
تقلبوا نظام الحكم؟ فقال له األخ: "ال إحنا لقيناه مقلوب وعاوزين نعدله"، فيبتسم الشيخ 
ابتسامة عريضة، ويضحك كل من في المجلس، رحمه اهلل... كان صاحب رسالة حتى 
في مزاحه، ومم ا يسج ل له في جلسات السمر حديثه عن انتصار الحق على الباطل، 

وأن  اهلل يمهل الظالم، ثم ينتقم منه شر  انتقام، ويذكر بطوالت وانتقام اهلل من الظالمين، 
أولياء اهلل من الرجال الصادقين، فمن القصص التي كان دائمًا يحدث نا بها، قصة صالح 
سالم المحقق الذي كان يعذ ب اإلخوان زمن عبد الناصر، والذي كان يومًا يمر  يتفق د 

يخ في الستينات من العمر، رجل من أهل اهلل، الزنازين في السجن الحربي، فمر  على ش
أصابه اإلعياء الشديد من شدة التعذيب، فنظر إليه صالح سالم وقال له متهك مًا: "ادعي 
لنا يا شيخ"، فقال له الشيخ: "وهل تثق بدعاءي؟، لو كنت تثق بدعاءي ما وضعتني في 

ال الشيخ: "اللهم أطل عمره هذا الموضع"، فقال له المجرم: "ادعي لنا يا عمي الشيخ"، فق
حتى يتمنى الموت فال يجده"، وقد استجاب اهلل للشيخ، فمرض صالح سالم، وذهب 
للعالج في مستشفيات لندن وأمريكا، فلم يجد لمرضه دواًء، فكانوا إذا أرادوا أن يضعوه 
على السرير يقول لهم ضعوني على األرض، وكان إذا اشتد به األلم يقول لهم اضربوني 

 لى رأسي، فظل  يعيش العذاب حتى مات.ع

دارة شؤون البلدية،  فلقد كان وقته مشغواًل على الدوام في إدارة العمل الدعوي والحركي، وا 
وحضور االجتماعات وفعاليات الجمعيات والجامعات وصلته للرحم، ومشاطرته للناس 

النفس،  أفراحهم وأتراحهم، ورغم ذلك كان يخصص بعض الوقت للسمر والترويح عن
 رضي اهلل وتقبله في الصالحين. 

 :مواقف خالدة 
لقد شهد الجميُع للشيخ درايته وخبرته باللغة العربية ومكنوناتها وخباياها، إذ إن ه رحمه اهلل 
كان جهبذًا في اللغة والنحو، ومرجعًا للتدقيق اللغوي للرسائل العلمية في الماجستير 
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ه الجيل لضرورة االنتباه والدكتوراه، وكان يتقن القراءة والكت ابة على أصولها، فكان يوج 
 عند القراءة واإللقاء والخطابة، وكان يحرص على تصويب األخطاء لمن يخطئون.

ل للشيخ، ويعد  ضمن المواقف الخالدة، موقفه الذي أشهُد عليه، ويشهد عليه  ومم ا يسج 
هذا في المؤتمر الدولي الكثيرون من أساتذتنا وعلماءنا ممن حضروا ذلك الموقف، كان 

األول لقضايا األدب واللغة والتحديات المعاصرة والذي ُعقد في الجامعة اإلسالمية في 
م، وقد حضر الشيخ رحمه اهلل جميع جلسات 2000من عام  29إلى  27الفترة من 

المؤتمر الذي شارك فيه العشرات من أساتذة اللغة واألدب في العالم العربي واإلسالمي 
م من دول أجنبية، فما حصل في الحفل الختامي للمؤتمر، وقبل أن يتلو األستاذ وبعضه

الدكتور يوسف رزقة "أبو أحمد" التوصيات الختامية، وكان د. يوسف يومها رئيسًا لل جنة 
العلمية للمؤتمر، فاستأذنه الشيُخ ليذكر مداخلة قبل الختام، فأِذن له الدكتور "أبو أحمد"، 

ثناء على المؤتمر واألساتذة والمشاركات، ولكن ه استأذنهم أن يذكر لهم فبدأ مداخلته بال
بعض الهفوات والسقطات التي كانوا يقعون بها خالل عرضهم ألبحاثهم، فأخرج مذكرة 
به ويذكر  ن فيها قائمة طويلة من األخطاء اللغوية، فكان يذكر الخطأ ويصو  كان قد دو 

ضج ت القاعة بالتكبير، وأثنى عليه أساتذة اللغة الفرق في المعنى بين الكلمتين، حت ى 
 ثناًء حسنًا رحمه اهلل.

وقد كان لنا شرف تعل م أصول اللغة على يد الشيخ، وحضرنا معه دورة في النحو، وكان 
هنا أيامها لكتاب التذكرة في علم النحو والذي أفادنا كثيرًا،  بنا دومًا إن أخطأنا، ووج  يصو 

 في تصويب األخطاء "قل وال تقل". والذي فيه نماذج مميزة

 :حلقـة وصل مـع الجامعة 
كان شيخنا رحمه اهلل، عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية بغزة، والتي تعد  أعلى هيئة إدارية 
مسئولة عن الجامعة، ولعملي بالجامعة كنت أمث ل حلقة الوصل بينه وبين الجامعة، فكنت 

عها وُأحضرها إلى منزله، أو أحيانًا أعطيه إياها في المسجد، ُأرسل له الرسائل والمراسالت بأنوا
وكان أيضًا يعطيني رسائله للجامعة، فُأوصلها للجهة التي يريد، وكان من تواضعه رحمه اهلل، 
أن ه كان يأتيني إلى البيت بنفسه، قبل خروجي للعمل بنصف ساعة أي في تمام الساعة السابعة 

نتظر على الباب، فيعطيني الرسالة ويطلب مني إرسالها، فكان صباحًا، ويدق  على الباب، وي
نموذجًا في التواضع رحمه اهلل، وقد زار الجامعة اإلسالمية في حفل تكريم الشهداء الذي نظمته 
نقابة العاملين بالجامعة قبل رحيله بأيام، وكان يومها باسَم الوجه، وقد حن ى لحيته، وكان يوزع 

 كأنه يودع الجامعة رضي اهلل عنه.النظرات واالبتسامات و 
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 :نموذج حتى في التوبيخ 
ل للشيخ، أن ه كان عندما يرى أن أحدًا قد أخطأ معه في أمر، فكان يوب خه ويعلمه  مما يسج 
كيف يتعامل مع الناس بالشكل الصحيح، ويعر فه خطأه، لكنه في الوقت ذاته كان من عادته 

نما يترك األمر  للوقت المناسب ثم يرسُل رسالته، وما حصل معي أال  يكون المبادر، وا 
شخصيًا، أنني جئته يومًا في شكوى، وبعدما قصصت عليه الشكوى، وكان المسجد فيه 
بعض اإلخوة من رجال اإلصالح وبعض الشباب، فإذا به يوب خني توبيخًا شديدًا أبكاني، 

عرفُت منه حجم وفاءه  أتعلمون لماذا بكيت؟، لقد بكيت يومها ألنه علمني درسًا عظيمًا،
للناس وسعيه لخدمتهم، فقد سبق ذلك الموقف ببضع سنيَن أنني جئته في مسألة، وشرحُت له 
مشكلتي، وطلبت منه البحث عن حل  لها، وبعدها انشغلُت عن العودة إليه رحمه اهلل، كي 

الحل، أسأله عم ا حصل، فإذا بالشيخ كان قد أجهد نفسه، وبحث لي عن حل للمشكلة، ووجد 
لكنه كان ينتظر مني العودة إليه كي أسأله، عندها ازداد حبي للشيخ وازددت قربًا منه وصار 

 يبادلني هذا الحب وهذا القرب.

 :حّبه للشهادة وحسن الخاتمة 
عل منا الشيخ دعاًء كان دائمًا يدعوه، كل ما كان يأتيه نبأ وفاة شخص يعرفه أو حتى ال يعرفه، 

: "نسأل اهلل أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاءه"، فكان أول ما يتلفظ به
ر الزيارة لبيت العزاء  وكان يبادر بدعوة الناس للمشاركة في تقديم واجب العزاء، وكان يكر 
هنا في دروسه رحمه اهلل، لضرورة  مر ات ومر ات، بل إنه كان دائمًا يسأل اهلل الشهادة، ويوج 

الشهادة في سبيل اهلل، وكان يذك رنا دائمًا بحديث النبي الكريم صلى اهلل أن نعقد النية على 
ن مات على فراشه"،  عليه وسلم: "من سأل اهلل الشهادة بصدق، بل غه اهلل منازل الشهداء وا 
ومن شدة حبه للشهداء فقد كنت فيهم قصيدة كان دائمًا يرددها في المناسبات والمهرجانات، 

حنة عندما كان مبعدًا في جنوب لبنان هناك في مرج الزهور، قصيدة كتبها وهو في أوج الم
 ه اهلل:ـقال فيها رحمحفظُتها على لسانه، 

 ارونقال تحسبوا شهداءنا موتى على مر  ال
 هم في جنان الخلد دومًا يسرحون ويمرحون
 يا إخوتي حيوا الشهيد وكفكفوا الدمع الهتون
 اهلل أكبر يا شهيد لقد سموت عن الظنون
ننا متلهفون  نلت المعالي يا شهيد وا 

 

 هم في جوار اهلل أحياٌء كراٌم يرزقون 
 ودماؤهم تبقى مشاعل يقتفيها السائرون

 دوناااااااااااحيوا الشهيد وأيقنوا أنا قريبًا عائ
وسيبزغ  اهلل أكبر يا شهيد سبقت إنا الحقون

 الفجر الجديد لتفرحوا يا مؤمنون
 

 :لقـاء قبل الرحيل 
كان لي شرف الجلوس مع الشيخ قبل خروجي في رحلة عالج لمصر قبل بضعة أشهر، حيث 
، فوضع يده الشريفة  قابلُته في مسجده "مسجد التقوى" قبل صالة الجمعة، وطلبُت منه أن يقرأ علي 
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على رأسي وقرأ علي  آيات من القرآن الكريم، ثم دعا لي بالشفاء رحمه اهلل، وكان لي شرف مقابلته 
رة أخرى في مسجد الفاروق بالبريج بعد عودتي من رحلة العالج، وكان يومها خارجًا من المشفى، م

فسل مت عليه وقب لته، فإذا به يقول لي: "صد ق يا أخ أشرف كنا ننوي زيارتك اليوم لالطمئنان على 
حياته صحتك"، سبحان اهلل.. إنه نموذج فريد في البر  والوفاء إلخوانه حتى في أصعب لحظات 

 رضي اهلل عنه.

 ة:ــخاتم 
هذا بعض ما وف قني اهلل عز وجل لكتابته، من بعض الوقفات التي شُرفت بها خالل رحلتي 
مع الشيخ، والحقيقة أن  المواقف كثيرة يصعب حصرها، وقد عاشها الكثير ممن ترب وا على يد 

االحتالل، كنا نشعر  الشيخ، وعاشوا معه تفاصيل الحياة، وأذكر أن ه عندما كان يعتقل لدى
بفراغ كبير، فعلى قدر ما كن ا نحاول أن نحذو حذوه، وأن نبذل جهده، إال أننا كنا نجد أنفسنا 
صغارًا، فأذكر أنه عندما قد مني األخوة كي أجلس مكان الشيخ عند المحراب ألقود األذكار 

في هذا المكان  في ليالي رمضان، بكيُت يومها وقلت إلخواني: " نحن لسنا أهاًل للجلوس
فنحن ال نملك هم ة كهم ة الشيخ في الطاعة"، ودعوُت اهلل له بالفرج والحرية من سجون 
االحتالل، ويكفيني شرفًا أن  جسدي قد المس جسده الطاهر في آخر لحظات رحيله عن 
الدنيا، فكنُت في ُغسله "غسل الموت" مع إخوان لي عاشوا مع الشيخ آخر أيام حياته من 

ين ومع ذوي الشيخ، وبرفقة الشيخ الفاضل أبو أيمن العزازي حفظه اهلل رفيق درب الممرض
الشيخ، فكان النور يشع  من وجهه الكريم ومن جسده الطاهر، في أمارة على حسن الخاتمة، 
فنسأل اهلل العلي القدير أن يتقبل شيخنا القائد الفذ / األستاذ محمد صالح طه أبو أيمن قبواًل 

يرحمه رحمة واسعة، وأن يرزقه أجر الشهادة في سبيل اهلل، ليكون رفيق النبيين حسنًا؛ وأن 
والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعلي منزلته، وأن يجمعنا به في الفردوس األعلى إنه 

 سميع قريب مجيب.
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 ورـه "أبو أمين" يف سطـالشيخ حممد صاحل ط
  م.1937ماان مواليد 

 بعد تهجير عائلته من قرية "يبنا" وسط فلسطين  سكن مخيم البريج لالجئين
 المحتلة.

  عامًا مدرسًا في مدارس وكالة الغوث. 32عمل لمدة 

 .حصل على بكالوريوس الشريعة اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية بغزة 

 .مامًا لمسجد التقوى بمخيم البريج  عمل مأذونًا شرعيًا وخطيبًا وا 

  المعروفين في قطاع غزة.يعتبر الشيخ أحد رجاالت اإلصالح 

  م.2005انُتخب الشيخ رئيسًا لبلدية البريج خالل االنتخابات البلدية إبان عام 

  م.1992ُأبعد مع نجله أيمن إلى مرج الزهور في عام 

  مرات آخرها جريحًا مع ابنه أيمن، ومن ثم  سجن مع  8تعرض لالعتقال في سجون الصهاينة
 مرات. 7السلطة  أوالده الثالثة واعتقل لدى أجهزة

  إبان انتفاضة األقصى. 2003تعرض منزله للهدم عام 

  2003-6-12اغتالت قوات االحتالل نجله ياسر أحد مهندسي القسام وعائلته بتاريخ. 

 .اسُتشهد نجله البكر أيمن في الحرب األخيرة "العصف المأكول" على قطاع غزة 

  م. 1978منذ تأسيسها عام عمل عضوًا في مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية بغزة  

  بعد رحلة زاخرة بالتضحية والعطاء. 2014-11-11انتقل إلى جوار ربه مساء الثالثاء 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب نقابة العاملين الثقافي

من باب تفعيل املشهد الثقافي بين العاملين في الجامعة اإلسالمية اتجهت نقابة 

العاملين إلى تفعيل لجنة ثقافية ستقدم مجموعة من الفاعاليات التي تخدم 

 العاملين وأسرهم واملجتمع. 

من خالل  اللجنة الثقافية كتب العاملين من أجل تعميم الفائدة منها وتستقبل

يتم نشر الكتاب إلكترونيا على وسائل االتصال حيث  وورقيا،نشرها إلكترونيا 

يتم وضع سعره ورقيا للراغبين بالحصول تماعي الخاصة بنقابة العاملين، و االج

 .من خالل النقابة عليه بتلك الطريقة

أذن بنشره بتلك رسالة تيفضل أن يكون الكتاب من تأليف مرسله، أو وجود 

 لشخص آخر.الطريقة في حال كان الكتاب 

رئيس لجنة كتاب نقابة العاملين يرسل الكتاب برسالة مستقلة إلى بريد و 

الرغبة بنشره ضمن اآللية  ، مع توضيح( kghonem@iugaza.eduالثقافي: ) 

 السابقة.

 

 


