بسم هللا الرمحن الرحيم
حممد سعيد البادجنكي يف ذمة هللا
أيها اإلخوة الكرام  ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد وددت أن أشارككم باحلضور هلاذا اجاتماا ،أدا لعض ق ييد كر م وعا م تلي عرتمه ع
قرب ولك قالت ظروف دون أن أكون مضكم بشخصي تلم أشأ أن تفوتَين مشاركمُكم هباذه الكلاات..
إنكم جتماضون اليوم تاذكرون رتالً ترك بصااته يف تنعات مسجدكم هاذا تله يف ك زاوية منه
نَ َفس وصوت يرتدد صداه بني قيطانه قد عرتَه هاذا املكا ُن بأمج ما يعقى للصاحلني م بضدهم م
طيب األثر :القرآن والضلم والاذكر ونفع الناس باملوعظة والنصيحة.
إنه الضالمة اجللي واألخ الكعري النعي والصاقب الصدي أبو مصضب حماد يضيد العادجنكي
الاذي بقيت طامضاً أن أزوره يف قلب الشهعا عاتاها هللا ويائر بالد الشام قيث كان يرتو ذلك مين
ولك يعقت مشيئة هللا أن ُيا بيين وبني لقياه مناذ أن تارقنا يف هاذه العالد قىت اخماره ربه إليه تالضزا
ٍ
حماد وصحعه.
بقا ُ األم أن نلقاك غداً يا أبا مصضب يف تنات النضيم مع األقعة

الشيخ اجللي مناذ منمصف المسضينات م القرن املاضي وخباصة يف اجمللس األوري لإلتما
تت
َ
عر ُ
والعحوث تكنا يف مجلة املؤيسني هلاذا اجمللس املوقر يف ثلة م الضلاا الكرام وعلى رأيهم شيخنا
وشيخنا ععدهللا ب بيه قفظه هللا وقد اخمار
وشيخنا تيص مولوي رمحه هللا
القرضاوي قفظه هللا
ُ
ُ
اجمللس عند إنشائه الشيخ حماد يضيد ليكون أميناً عاماً له وم خال لقا ات هاذا اجمللس الاذي كان
ينضقد يف الضام مرتني كانت أكثر لقا ايت بالشيخ اجللي َعالنا مجيضاً وخلونا يف أقوا ملدارية املسائ
ودماثة ُخلُقه وشدَّة
تت
الشيخ بطيب َ
مضشره َ
َ
وصياغة األتكار يمخل أعاالنا انسجام وألفة تقد عر ُ
اضضه لقد كنت أشض باخلج منه كثرياً ويف منايعات جا تنحصر وهو جا خياطعين إجا بقوله :ششيخنا
تو ُ
الشيخ ععدهللا) وهو األق هباذا مين.

عرتمُه الشيخ حماد يضيد الضا مَ احملق َ املدق َ تلم يك
ُ
ختصصه للدكموراه يف علم احلديث إجا حتصي َ
طالب علم مع
قاص تقد كان توق هاذه الدرتة مبراتب لكنَّهُ كان يَطلي َ
نفسه َ
علاه بمواضضه تريى َ
أنه م أه الفموى وباقثاً مع أنه م أه المحقي .
وم حتقيقه وتدقيقه أنه كان يضمين بماييز صحيح احلديث م يقياه وجيمهد يف تقهه ودجالمه كاا
شديد الضناية باللغة وضعط اللسان ممحرياً أقصى املاك له يف العيان تإذا تكلم يف مقام الضلم
كان َ
مسضت قديثَه كاجلُاان.
وحمضر الضلاا
َ
وينظر منها ما ورا َ لَفظها
ثاقب النظر عاي الفكر تَرُده احلادثةُ واملسألةُ تيقرأُ َخف َّي َوتهها
عرتمُه َ
ُ
وما وتدته يف ذلك إجا ُموتَّقاً.

وقس ُحميَّاه ما يندر
دخلت بيمه غري مرة تر ُ
ُ
أيت م كرم ضياتمه ومجي طعضه وطيب َملقاه ُ
مثله يف الضادة.
هاذه كلاات مضدودة على َع َج جا تَفي حب هاذا الضا م اجللي تقدره أكرب م ذلك تدير أن
تكمب يريته وتُربَز مناقعُه مبا يلي بضلاه وطيب أثره.

ترَكنا  -رمحه هللا  -يف هاذه العالد ورق إىل األردن أوجاً كارقلة يف عودته إىل يوريا ليهيئ نفسه
ليسمقر يف قلب وأخربنا ع نيمه أن يمفرغ للعحث والمأليف تضاد إىل قلب وم ََثَّ بقيت أخعاره تصلنا
تج َضنا خربُ وتاته.
على تَقطع قىت َ
يضمين مبا ترك والده م كمابات وتآليف ويضا َ على دتضها
لضلي هنا أذكر ولده الكر م مصضعاً أن َ
ٍ
وينفع هللا والده باذلك.
لينمفع الناس هبا
جلهات تنشرها
َ
َ
رمحك هللا أبا مصضب وغفر لك وأيكنك الفردوس ومجضنا بك يف مسمقر رمحمه غري مفمونني
بضدك وجا مضيضني.
وهللا املسمضان وجا قو وجا قوة إجا به.
أخوكم :عبدهللا بن يوسف اجلديع
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