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 من الدستور اإللهي

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ِّ أَو   ىلِّ    }َرب  َمىَص َل  لِّىيَ َّ َوأَن  أَع  ٰ  َو  َت َعلَيَّ َوَعلَى عَم  َمتََك ٱلَّتِّٓي أَن  ُكَر نِّع  نِّٓي أَن  أَش  ع  زِّ

هُ  َضى  لِّمِّ تَر  ُمس  َن ٱل  َك َوإِّن ِّي مِّ ُت إِّلَي  يَّتِّٓيۖٓ إِّن ِّي تُب  لِّح  لِّي فِّي ذُر ِّ  .[15األحقاف: ] يَن{َوأَل 

* * * 
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 من مشكاة النبوة

اللهممم ي ممي أسممتوينته وأسممتهديته وأسممتب رله وأومموب يليممته وأ مممن بممته »

وأووكل عليته وأثني عليت الخير كلهه  شكرل وال  ك رله و خلع و ترل ممن 

له اللهممم ييممال  وبممده ولممت  دمملي و  ممجده ويليممت   ممو  و   ممده  رجممو ي جممر

 .«رحمتته و خش  عذابته ين عذابت الجد بالك ار مل ق

 .رضي هللا عنهقنوت ابن م وود 

اللهممم ي ممي أ ممب ف منممت وممي  ومممة وعاويممة وسممتره ومم ومم  ومتممت علممي  »

 وعاويتت وسترل وي الد يا واآلخرة.

و ب حد من خلقته ومنمت وحمدل ال يمريت لمته اللهم ما أ بح بي من  ومة أ

 .«ولت ال مد ولت الشكر

 .«يا رب لت ال مده كما ينببي لجالل وجهت وعظيم سلطا ت»

سب ا ت اللهم وب مدله عدد خلقته ورضا    مته ون مة عريمته وممداد »

 .«كلماوت

 من األذكار النبوية الم ثورة.

* * * 
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 ب م هللا الرحمن الرحيم

ة وال ممالع علمم  سمميد ا ويمامنمما وأسمموونا وحبيبنمما رسممول ال مممد هلله والدممال

  ... أما بود هللاه وعل  آله و  بهه ومن اوبع هداه.

ومالممح سميروه  «ابمن القريمة والكتماب»وهذا هو الجزء الثالث من مذكرات 

اه لمممن قرأهمماه  وم مميروهه التممي أسمم ل هللا وتممف: أن يجوممل ويهمما دروسممما وعبممرم

مما يمراه ويهما ممن خيمره وأن يتجنمي مما يل ظمه ممن مو يما قارئي: أن يقتبس 

 عثراته ويلتمس لداحهبا الموذرةه ويدعو له بالمب رة.

وأود أن أ بمه هنما علم  أن مما كمان ممن جهمد وعطماء يجمده القمار  ومي هممذه 

ال مميرةه وال  ممل وممي ذلممت يرجممع يلمم  واهبممه سممب ا هه وال أقممول يال ممما قممال 

وهممو وممي  - رش بلقمميس مممن المميمنحممين أح ممر يليممه عمم عليممه ال ممالعسممليمان 

ىقبل أن يرود يليمه ررومه:  - ول طين ىن فَ   ىاَم مِّ   َ ََ ىُكُر أَ   يَب  صِّ َرب ِّىي لِّ }قَى  أَش  ََ نِّٓي  ََ لُى

يمّٞ  هِّۖۦٓ َوَمن َكفََر فَإِّنَّ َرب ِّي َغنِّي ّٞ َكرِّ سِّ ُكُر لِّنَف  فُُرۖٓ َوَمن َشَكَر فَإِّنََّم  يَش   .[40النمل: ] {أَك 

ة مممن قدممور أو وقدمميره أو خطممل وممي الممرأ  وممما كممان وممي هممذه ال ممير

والت  مميره أو يممرود وممي ال مملول والومممله ومممرده يلمم     مميه وال أقممول يال ممما 

ُئ نَف  قالف امرأة الوزيز:  ىَم َرب ِّىٓيۚٓ }َوَم ٓ أُبَر ِّ َِّ إِّمَّ َمى  َر ِّ َٓ  بِّسلٓسى
ى َرُُۢب ََ َأَمَّ ٓيۚٓ إِّنَّ ٱلىنَّف  سِّ

يمّٞ   .[53: يوسف] {إِّنَّ َرب ِّي َغفَُرّٞ رَّ ِّ

نما حمواء حينمما قماال:  ََلَم  وال ي وني يال ما وسع أبا ا آدع وأم  نَى ٓ أَنفَُسىنَ  }َربَّنَى  

نَ  لَنَُكَنَنَّ فِّر  َوإِّن لَّم  تَغ   َ م  َن  لَنَ  َوتَر  ينَ مِّ رِّ سِّ
َخ   .[23األعراف: ] {ٱل 

ع(. وقمد وقومف 1978ع(ه يل  سمنة )1965ووشمل هذه المذكرات من سنة )
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مهمممة علمم  الم ممتوص الشخدمميه وأحممدا  ج مماع علمم  م ممتوص ويهمما أحممدا  

األمة. وول  الم توص الشخدي: رنقف أبنمائي المذكور الثالثمة: م ممدماه وعبمد 

المدرسممةه ورهممر  - كممما دخممل أبنممائي بوممد - الممرحمنه وأسممامةه ودخلممف بنمماوي

 و وق الجميع من الدبره ب مد هللا.

أي مف منهما. وا تقلمف ممن وحدلف عل  الدكتوراه من األنهر بود أن كنف 

الموهد الديني يل  جامومة قطمره وبمدأت أخمر  ممن عزلتمي ومي قطمره أل طلمق 

ا مممممن الجاموممممات والجمويممممات  يلممم  آومممماق الوممممالم ومممي قممممارات الممممد ياه ممممدعو 

 والمؤس اته ومشاركما وي الندوات والمؤومرات.

ع(ه واحتلممف 1967) «يو يمو»وعلم  م متوص األممة: حممدثف  كبمة حزيمران 

يل ممما بممين القنطممرة والقنيطممرةه وحممد  ا قممالب النميممر  وممي ال ممودانه يسممرائ

ع(ه وحمدثف 1969وم اولة يحمراق الم مجد األقدم ه وقاممف ثمورة القمذاوي )

م سممماة أيلمممول األسممموده وممممات جممممال عبمممد النا مممره وومممول  ال مممادات ال كمممم 

رب الوايمر ممن ع(ه ووقومف حم1971ع(ه وق   عل  مراكز القوص )1970)

ع(ه التممي ا تدممر ويهمما جممي  مدممر 1973أكتمموبر  6همم،(ه )1393رم ممان )

عل  يسرائيله وعبر القناةه واجتان خط برليفه وين لم يكتمل لمه الندمره بمما 

وما أعقبها ممن أحمدا . وايتيمل الملمت ويدمل بمن عبمد  «الثبرة»عرف بقدة 

ع(ه ووقّمع او اقيمة كاممي دي يمد 1977الوزيزه ونار ال ادات يسرائيل وي سنة )

 ع(.1978)

وبدأت الد وة اإلسالمية وي اال طالق والظهوره وخدو ما بين الشمباب 

وال تيمماته وبممدأت م مميرة البنممول اإلسممالميةه وبممدأ الكتمماب اإلسممالمي يكت ممح 

 سوق الكتي.
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أحدا  كبرص وقوف وي ولت المرحلمةه سميجدها القمار  ومي مواضموها عنمد 

 حديثنا عنها ين ياء هللا.

الممذ  اوبوممه  «ال وليممات»يمماوي علمم   ظمماع وقممد روبممف هممذه المرحلممة مممن ح

مؤرخو ممما اإلسمممالميون الكبممماره مثمممل: الطبمممر ه وابمممن األثيمممره وابمممن كثيمممره 

 «ال ممنوات الدراسممية»وييممرهم. وين كنممف قممد اختممرت أن يكممون ورويبهمما ووممق 

ه وومايزها عند  بوضوح.  ل هولتها علي 

عمدد  علم  «ابمن القريمة والكتماب»وقد عرضف همذا الجمزء ممن الممذكرات 

مممن اإلخمموة واأل ممدقاء مممن أهممل ال كممر والولمممه ليبممدوا مالحظمماوهم عليهممماه 

ويشيروا علي  بما يرو هه ومالمؤمن ممرآة أخيمهه ولميس هنمال أحمد أكبمر ممن أن 

يُندمحه وال أحممد أ مبر مممن أن يوندمحه ولكممن أ مدقائي هممؤالء اختل موا علممي  

الم تشمار: رمارق »كما هو يم ن البشمر عمادة ومي األممور االجتهاديمةه وممنهم: 

مممن رأص أ نممي وممي ق ممم منهمما و ولممف مممن  «البشممر ه واألسممتاذ وهمممي هويممد 

ع(ه وعممن عبممد 1967كاوممي مممذكرات يلمم  مممؤريه كممما وممي حممديثي عممن  كبممة )

النا ممره وعممن اله مميبيه وعممن سمميد قطمميه و  وهمماه ورأوا أن األولمم  أن 

ومي كتماب وُ ذف هذه ال قرات الطوال من المذكراته لتوضع ومي مكمان آخمره 

ا يديدما.  آخره أو وختدر اختدارم

د. أحمممد الو مماله ود. عبممد الوظمميم »ومممن أ ممدقائي مممن رأص رأيممما آخممر 

وين  - ه وهمو أن وبقم  همذه التوليقمات«م ممد سمليم الومواه وآخمرين يه ود.الدي

علممم  األيمممخاد واألحمممدا  ذات األهميمممةه باعتبارهممما وُمثمممل ر يمممة  - رالمممف

 ومل بهماه وكمان لهما وقوهما وأثرهما علم  حياومه يخص عاي  هذه الوقمائعه وا 

وعلمم  م مميروهه وهممو يمماهد علمم  عدممرهه ينتظممر النمما  يممهادوه كممما قممال هللا 
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م  قَ ٓئُِّمَنَ }وَ ووال :  تِّهِّ
يَ  يَن  ُم بَِّشَه  ِّ }َوأَقِّيُمَمْ ه وقال: [33المومار : ] {ٱلَّاِّ َّ يََُۢ لِّ  {ٱلشَّىَه 

يََُۢ تُُمَمْ }َوَم تَك  ه وقال: [2الطالق: ]  .[283البقرة: ] {ٱلشََّه 

ولمميس المقدممود مممن هممذه المممذكرات: مجممرد األحممدا  الشخدممية والوائليممة 

ا، وين أهمممتهمه ومملن أهممم منهمما و اعممل  الرووينيممةه وهممذه قممد ال وهممم النمما  كثيممرم

 احي ال ميرة ممع عدمره ووقائومه وأحداثمه الكبمرصه ورأيمه ويهماه ولومل ومي 

 لمن كان له عقل.ذلت ذكرص لمن كان له قليه وعبرة 

وقد أردت أن أجس  بض جمهور القراءه و  لف عمددما ممنهم عمن رأيمه ومي 

( مممع يبقمماء ممما  شممر علمم  ممما هممو عليممه. %90هممذا الخممالفه وكممان أكثممر مممن )

 والكاوي ي ما يكتي لقرائه قبل كل ييء.

ومممع هممذاه قممد اجتهممدت أن أووممق بممين الممرأيينه و ممذوف بوممض أيممياء مممما 

مما ولمميس ب مميرةه وقممد رأيتهمما ييممر ضممروريةه وأبقيممف اعتبممره األ ممدقاء وا ريخم

 األيياء األساسية التي ال ومس جوهر ر يتي للمواقف واأليخاد واألوكار.

وممي  «الممورن»ورّجممح لممي هممذا: أن هممذه المممذكرات قممد  شممرت وممي  مم ي ة 

همم،(ه كممما  شممرت وممي مدممر وممي  مم ي ة 1424قطممر قبممل ذلممت وممي رم ممان )

مي أون اليممن  ممف. وقممد أي مميو بوممُض ممما ه ووممي موقممع يسممال«آومماق عربيممة»

كتبتممه عممن عبممد النا ممر: بوممض النا ممريين والقمموميينه وعلقمموا علمم  ذلممت 

وأرمممالوا التوليمممق. كمممما أي مممي بومممض مممما كتبتمممه عمممن سممميد قطمممي: بومممض 

اإلسالميين! وقد أو   الجميع يلم  مما قمدعه ومما أردت بمما كتبتمه عمن همذا أو 

بيمان ال قيقمة كمما أراهماه ووماءم بمما ذال: يرضاء أحد وال يي مابه. ي مما أردت 

ا قمالوا: رضما  أخذه هللا عل  أهل الولم أن يبينوا ال ق للنما  وال يكتمموه. وقمديمم
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 النا  ياية ال ودرله وقال الشاعر:

ومممن وممي النمما  يُرضممي كممل 

   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممس

 

 وبين هوص الن مو  ممدص بويمد 

ولهممذا لممم يوممد مجممديما: أن أحممذف هممذه الشممهادةه أو هممذا التوليممقه بوممد  شممره  

ويذاعتممهه علمم   طمماق واسممع. وح ممبي أ ممي قلممف كلمتممي مبتبيممما بهمما وجممه هللاه 

وليس هنال ممن قما ون ملمزع لكتابمة  .«وإنم  لكص ممرئ م  نَى»وبيان ال قيقة 

بماختالف كمل كاومي المذكراته ب يث يالع من خر  عليه. وي مما ذلمت يختلمف 

 وموق ه وررووه.

وال قيقة أ ي لم أقلد أحمدما ويمما كتبمفه بمل وركمف قلممي لميخط مما خمط علم  

 }قُىص  سجيتي دون وكلف وال اوتواله ولن كان وي ذلت خير وذلت و ل هللا علمي  

صِّ  مَّ   بِّفَ   رّٞ م ِّ ََ َخي  َرُ َمْ ُ  يَف  لَِّك فَل 
َمتِّهِۦّ فَبِّاَ  ِّ َوبَِّر   ه وين كمان [58يمو س: ] {عَُنَ مَ يَج  ٱلَّ

يير ذلت، وقد اجتهدت ويما  نوفه ولكل مجتهمد  دمييه وممن روائمع ديننما: 

ىا  أ ه ال ي رع المجتهد المخطئ من األجمره  مخِّ ََ ىينَ ٓ أَو  نَ ٓ }َربَّنَى  َم تُ نَى أَخ   إِّن نَّسِّ  {َطأ 

ه علمم  أن األمممر لمميس ويممه  ممواب وخطمم ه ولكممن ممم لون وييممر [286البقممرة: ]

 وف.م ل

 

ا: أسم ل هللا وومال  أن يجومل عم ماه لوختامم اه ويجولمه لوجهمه خالدم نما  مال م

ويجول خير أعمار ا أواخرهاه وخير أعمالنا خواويمهاه وخير أيامنا يموع  لقماه. 

  آمين.
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 (1)ه،(1426الدوحة وي: ربيع األول )

 (ع2005أبريل )

 يوسف القرضاو 

* * * 

(1) 

 ال نة الدراسية

 ع(1966 - 1965)

* * * 

                                              

ع(ه ولكممن بقممي 2003همم،( أكتمموبر )1424كممان ومماريه هممذه المقدمممة األول مممن يمموبان ) (1)

الكتاب للمراجوة والمدارسة والمشاورة حتم  التماريه الممذكور أعماله. وكمل يميء ب جمل 

 م م .
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 ع(1966 - 1965) ال نة الدراسية

 الوودة من لبنان يل  قطر:

بود ق اء يهر وي مدايف لبنمان الجميلمةه كمان حماوالم بال ركمة والنشماره 

واللقاءات الولمية والدينية وي مدينة بيمروته كمان ال بمد ممن الومودة يلم  قطمره 

 سبتمبر.مع بداية الواع الدراسيه الذ  يبدأ عادة وي منتدف أيلول أو 

وكان ال بد أن يديبنا رذاذ من م نة يخوا نا وي مدره ولن لم يدمبنا وابمل 

وطّل. وقد ُحجز عشرة من يخوا نا ونمالئنا المذين يوملمون ومي قطمره لالعتقمال 

 مع من اعتقلوا من المدريين.

وكان االعتقال هذه المرة أوسع دائرة من أ  م نة سمبقفه وكمل ممن اعتقمل 

رة أو وي عهد الملكيمة: يجمي أن يوتقمله ولمو كمان اعتقالمه من قبل وي عهد الثو

خط ه وكل من و وع حوله يمبهة ممن قريمي أو بويمده ولمو بكيمد كائمده أو بمال  

 هذه. «ما بود»كاذبه يجي أن يوتقله ويت قق من أمره ويما بوده وقد ال و وي 

وكان ممن الم تمرأ أن أكمون أ ما والو مال ومي أوائمل الموتقلمينه وقمد سم ل 

وا نا الوشمرة الموتقلمون ممن قطمر جميومما عنما   من االثنمينه ولكمن هللا  جا ما يخ

ب  لهه ولم  نزل يلم  مدمر همذه اإلجمانةه وقمد ذكمرت ال مبي المبايمر المذ  

 دووني يل  عدع ال  ر يل  مدره وي الجزء ال ابق.

كان من الموتقلمين الوشمرة: سمكروير الموهمد األي أحممد المنيمي ح مين عبمد 

ان ال بمد ممن مملء مكا مه ب مرعةه حتم  و مير أممور الموهمد اإلدارة الب اره وك

ا من يخوا نا ال ل طينيينه كنف قد ووروف عليمه ومي  ا كريمم با تظاعه واخترت أخم
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مناسبات يت ه ونقل يل  الموهده ورل يومل وي سمكرويريتهه حتم  ا تقلمف ممن 

أو يوسممف »الموهممد يلمم  الجاموممةه وهممو بالموهممده وهممو األي يوسممف ال  ممطور  

 .«ال مايدةه كما يورف اآلن

وقد كان من الموتقلين الوشرة األي الشيه عبد اللطيف نايده ممدر  الولموع 

الشرعية بالموهده وهو عاِلم وداعية ومرب واضل. وكان ع مد  األيممن ومي 

الومل التربو  مع الطالب. وكان منهم كذلت: األي األستاذ ريمد  عبمد البنمي 

لوربية المتميز ومي مادومه ورريقتمه وو  ميره وأدائمه المدر ه مدر  اللبة ا

 وجمال خطه. ومن ح ن حظ الموهد: أن أُور  عنه ب رعة وعاد يل  عمله.

هم: األسمتاذ عبمد ال لميم م ممد أُور  عن األستاذ ريد  ومجموعة موهه ممن

ا خارقمما  أبو يقةه ومنهم: األستاذ عبد ال ميد رمه. وقمد كمان اإلومرا  عمنهم أممرم

وقد أور  عنهم وما نال النا  يوتقلونه وي ماقون يلم  ال مجن ال ربمي  للوادةه

 من هنا وهنال.

أما الشيه عبد اللطيفه وموه األسمتاذ أحممد المنيميه وكمذلت األسمتاذ م ممد 

المهممد  البممدر ه وقممد بقممواه ولممم ي ممر  عممنهم يال بوممد عممدة سممنواته بوممد  كبممة 

 ع( بمدة رويلة.1967) «يو يو»حزيران 

 ت المدرية عودوي:رلي ال لطا

وقممد رلبممف ال مملطات المدممرية مممن حكومممة قطممر عممودوي يلمم  مدممره وال 

سيما أن سنوات يعاروي األربع يل  قطر قد ا تهمفه وممن حمق الدولمة المويمرة 

ا - أن و مترد موارهمما بومد ا تهمماء مدوممه. ولكمن قطممر رو ممف  - جزاهما هللا خيممرم

رلي ال لطات المدريةه وأخبروهم: أ ها وواقدت موي عل  الوممل ومي ونارة 
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 الموارف وي قطر بوقد خاد.

: ي همم لمن رحممه هللا ولما قيل للشيه قاسم بن حمد آل ثا يه ونير الموارف 

ا قطري ا.  يجددوا لي جوان س ر ه قال لمن حدثه: سنوطيه جوانم

يجمة لموقمف قطمر الشمجاته ووم مكها وا تهف هذه الم ماوالت باإلخ ماقه  ت

ا قطري اه يذا وقدت الجموان المدمر ه وهمذا  بيه واستودادها ألن ومن ني جوانم

ع( 1969ما حد ه وقد كنف أساور بوثيقة قطرية وجمدد كمل سمنةه ثمم ومي سمنة )

. وسنت د  عن ذلت وي حينه. ا قطري ا كامالم  أعطيف جوانم

 م نة كبرص لإلخوان:

لتي ابتلي بها اإلخوان وي مدره من الم ن الكبمرص ومي كا ف هذه الم نة ا

وممماريخهم المممدعو  وال ركممميه وقمممد كا مممف م نمممة ثقيلمممة وقاسمممية وممممّرة علممم  

 اإلخوانه وذلت يرجع يل  عدة أمور:

: من  احية الكوّمِ يملف أعدادما هائلةه أكبر من أ  مرة م فه حتم  ين  أوما

يل المباهماة: أ هما اعتقلمف أجهزة أمن عبمد النا مر ومخابراومه ذكمرت علم  سمب

 الوظيممة «اإل جمانات»ثالثين أل ما من اإلخوان وي عدة ليال. وهي وووُدّ هذا ممن 

 ! التي ينببي أن وكاو  عليه المكاوآت ال خية!

مممن  احيممة الكويفممفه وقممد جممرص ويهمما مممن أسمماليي التوممذيي ووسممائله  ث نياىى :

ين ومي عهمد الثمورةه وال ومي الوحشية وال ديثةه ما لم يجر وي الم نتين ال مابقت

الم نة التي م ف وي عهد الملمت وماروق وحكمومتي النقرايمي ويبمراهيم عبمد 

 الهاد .

وقد وولّم المدريون أساليي است ادوها ممن المرو  والشميوعيينه المذين همم 
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أئمة القمع والقهر والتوذيي وي الوالم. وقد مورسف أساليي لم وورف ممن قبمله 

 قية.ومنها: أساليي يير أخال

ومن ذلت: اعتقال الن اء وووذيبهنه كما حد  ممع ال ميدة المؤمنمة الدمابرة 

ه ممما «أيمماع مممن حيمماوي»نينممي البزالمميه التممي حكممف عممن ووممذيبها وممي كتابهمما: 

يشيي له يور الوليده وما يندص له جبمين كمل ي  مان مدمر  وعربمي. وكمذلت 

 اعتقلف يقيقتا سيد وم مد قطي: أمينة وحميدة.

هممذه الم نممة كا ممف م اج ممة لجمهممور اإلخمموانه وقممد داهمممتهم علمم  أن  ث لثاىى :

ي لممةه دون ووقممع مممنهمه وال عمممل قممدموه يمكممن أن يؤاخممذوا عليممه. وقممد كممان 

أكثممرهم مندممروما يلمم  عملممه المويشممي اليمموميه يتقنممه ويتك ممي مممن ورائممه: 

المورف وي وري تهه والتاجر وي وجاروهه والزارت ومي نراعتمهه والم تمرف 

ه والطالممي وممي جاموتممهه وب  ممبه أن يممؤد  وممرائض هللاه ويجتنممي وممي حروتممه

م ممارع هللاه ويت ممرص ال ممالله ويربممي أوالده علمم  راعممة هللاه ويممدت ال ياسممة 

ألهلهاه والدعوة لربهاه عل    و مما قمال عبمد المطلمي ألبرهمة: أمما اإلبمل و  ما 

 ربهاه وأما البيف وله رب ي ميه!

ع(ه وهمو: 1965 - 1954بومد م نمة ) كان هذا همو اوجماه جمهمور اإلخموان

الكمممون وال ممكونه حتمم  وتبيممر األحممواله ووممواوي ال ر ممة. والتبيممر حقيقممة 

ىىكَ }كو يممةه ودواع ال ممال مممن الم مماله ومداولممة األيمماع ُسممنّة قررهمما القممرآن:   َوتِّل 

َن ٱلنَّ سِّ  لَُه  بَي  َيَّ ُ  نُيَموِّ  .[140آل عمران: ] {ٱأ 

 - اعتممزالهم أل   شممار سياسممي أو حركمميبممريم  - ولكممن اإلخمموان ووج مموا

بهذه الهجمة الوامة التي لمم ومدت أحمدما لمه  ملة بماإلخوان يال امتمدت يمدها يليمهه 



 13 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

حتمم  بوممض مممن ضمموف ييممما همه ووراخممف عممزائمهمه ولممم يكت مموا بمماعتزال 

ماه ع م  أن يشم ع ذلمت لهممه  ا ووجري م النشار الدعو ه بل أوسووا اإلخوان ذم 

 ماه ويمف بهم من يمف مممن  مالهم أذاهمم ووطماولهم ممن ولم يبن عنهم ذلت يي

 يخوا هم.

الهائلة المريرة عل  أ ها ممن جا مي  «الم نة»ولهذا ينظر اإلخوان يل  هذه 

سممماقها هللا وومممال  لإلخممموانه المممذين أرادوا أن ينشمممبلوا  «من مممة»آخمممر: كا مممف 

يه بهمومهم المويشمية عمن هممومهم الدعويمةه وأن يقمول كمل ممنهم:    مي    م

وشمماء هللا ووممال  أن يممريهم أن اعتممزالهم لواجممي الممدعوة لممن يممن وهمه وأ همما قممد 

أ ممب ف مكتوبممة علمم  جبيممنهمه مقممروءة وممي وجمموههمه مو ممولة ب يمماوهمه ال 

ون دممل عممنهمه وال ين دمملون عنهمما. ولي ملوهمما بمملرادوهم واختيممارهمه بممدل أن 

ا يدميبهم ومي ي ّملوها ريمم أ مووهم. و مي ال المة األولم  يمؤجرون علم  كمل مم

سبيلهاه ووجد أ   هم ال كينة والروح كلما م هم قرحه أو  مزل بهمم بمالءه وهمو 

وي سبيل هللا. أما وي ال الة األخرصه وال أجر ويهما وال مثوبمة ومي اآلخمرةه وال 

 سكينة وال راحة وي الد يا.

 سبي هذه الم نة:

ا النمار علم  ولقد وكرت وو ملف وي سبي هذه الم نة الهائلة التي وُت ف ويهم

جماعممة اإلخمموان مممن كممل جا مميه وُسمملطف علمميهم آالت التوممذيي الجهنميممةه 

و طمهم مادي اه وو طمهم    ي اه آالت و كل من ل ومهمه ووشرب ممن دممائهمه 

 ووهشم من عظامهم.

لقد قلف: ين جمهمور اإلخموان لمم يمارسموا أ   شماره وهمذه حقيقمة ال ريمي 
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سجون عبد النا مر يق مون الممدد الم كموع ويهاه وقد كان بو هم لم يزل وي 

ه بوممد أن وقممع ممما وقممع وممي «الواحممات»علمميهم ويهمما باأليممبال الشمماقة بويممدما وممي 

 من مذب ة و دثنا عنها وي الجزء الثا ي. «ليمان ررة»

مما سممري ا»ولكممن أجهممزة عبممد النا ممره أعلنممف أ همما اكتشمم ف  ا  «ونظيمم خطيممرم

ن اإلخوانه منهم: الشيه عبمد ال تماح وموه مجموعة م «سيد قطي»جد اه يقوده 

يسممماعيله وم مممد يوسممف هممواشه وعممدد قليممل آخممره مممنهم يممخص ايممتروه 

وهمو ت.  - باإليراءه والت ثير بالوعمد والوعيمده والو مو عنمه ممن حبمل المشمنقة

وخممارت قوومممهه وا هزمممف يرادومممهه و ممقط ومممي أيممديهم وري مممة سمممهلةه  - ت. ت

ذعن لهمممه ويدممبح رجممع الدممدص لممما وأم مموا يلقنو ممه ممما يجممي أن يقمموله ويمم

يقولو ه. وهذا الطريق ممن وقمع ويمهه وقمد وقمع ومي ح مرة ال ينجمو منهما يال يلم  

ح رة أيد منها عمقماه ومن م م  ويمه خطموة لمم ي متطع الرجموت عنهماه وممن 

سقط ال قطة األول  رل ي قط وي قطه يل  مما ال  هايمةه وقمد يمدا ال يملمت ممن 

ا  اه نمامممه بيممد ييممره، ألن الممذ  يبيممع    ممه أمممره يممي ماه يممدا م مميّرم ال مخيممرم

للطممايوته قممد خ ممرها بممالمرةه وهممذا لممون مممن الشممرل بمماهلله الممذ  يممن ط بممه 

ىاإل  ان يل  أس ل المدركاته  َطفُىهُ }َوَمىن يُش  َِّ فَتَخ  ىَن ٱلسَّىَم ٓ ِّ فََكأَنََّمى  َخىرَّ مِّ ك  بِّىسلَّ رِّ

يُح فِّي َمكَ  َِّ  بِّهِّ ٱلر ِّ ُر أَو  تَه  يقٖ ٱلطَّي  ه و ووذ باهلل ممن ال متنه مما [31ال م:: ] { ٖن َس ِّ

 رهر وما بطن.

الممذ  يقمموع وممي األسمما   - هممذا التنظمميم الم ممدود الوممدده الم ممدود اإلمكا يممة

قممد هولممف أجهممزة عبممد  - علمم  التوعيممة والتثقيممف واإلعممداد ال كممر  والن  ممي

ه كمما يقمول المثمل.  النا ر من أمرهه وجولف ممن ال بمة قبمةه وممن القمط جممالم

وأعتقممد أن هممذه األجهممزة هولممف األمممر لوبممد النا ممر    ممهه وعرضممف عليممه 
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األمر عرضما ي خم الواقمع أضمواف مما همو عليمهه وك  مما يمراه بمجهمر مكبمر 

بليمموال ونممور األذص  ، وذلممت لت ممتخر  منممه القممرار المشمم وع«ميكرسممكوب»

 والوذاب.

ا ما ودنع األجهزة األمنية ذلت للقادة ال ياسميينه وت مللهمه وومدووهم  وكثيرم

 دووماه ليشولوا موارل حامية ال لزوع لهاه وال وائدة منها.

والمشكل وي األجهزة األمنية: أ ها ال ورواح يل  منماي الهمدوء واالسمتقراره 

بقوة يال وي جمو التموور وال مخو ةه وملذا بمرد وهي ال وبرن وال وومل وال وت رع 

 الجو اجتهدت أن ووقد و ته حت  ي خن ووشتد حراروه.

ا وشور ال اكم والقائمد ال ياسمي بمالخطر الواقمع أو المتوقمعه حتم   وهي دائمم

يشور أبدما ب اجته يليهمه وأ هم الذين ي مو مه ممن وبيمر الجمو الهماد ه يلم  جمو 

فه والبمرق الخمارفه وأ همم المذين يومدون لمه الريح الوا فه والرعد القا م

 وي هذا الجو س ينة اإل قاذه وروق النجاة.

مم وا المبالبممات علمم  هممذا التنظمميم الم ممدوده وقممالوا: ي ممه كممان  حمماولوا أن ي ف

وهمل ي كممر ذلمت عاقممل  ومماذا ي ممت يد مممن  !«لن ممف القنمارر الخيريممة»يخطمط 

المبالده وكيمف يخربهما قبمل  ذلت يال الهالل والخمراب  ويذا كمان يريمد أن ي كمم

 أن ي تولي عليها 

وهل ي كر وي ذلت من لمه ذرة ممن ! «ايتيال أع كلثوع»وقالوا: ي هم يريدون 

عقل  وماذا اروكبف أع كلثوع من جرائم و ت ق عليها القتمل  وهمل يقتمل عاقمل 

ويوممرأ    ممه  - بممل الوربممي كلممه - ي  مما ة ي بهمما جممماهير الشمموي المدممر 

 جة لذلت !!ل خط عاع دون حا
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المهممم أن ال كومممة كا ممف وملممت مممن أجهممزة اإلعممالع المقممروءة والم ممموعة 

والمرئيةه ما و تطيع به أن وبير الرأ  الواع يلم   م ها. وال سميما أن الخدمم 

 ال يملت أ  وسيلة يعالمية ي تطيع بها أن يداوع عن    هه ولو ب د   دوات.

وأ مب ف ملمت  «ممفأمّ »ومن الموروف: أن الد ف كلهما ومي مدمر قمد 

الدولممةه وهممي النارقممة باسمممهاه والمداووممة عنهمماه والمهاجمممة لخدممومهاه وال 

يمكن أن يوين رئيس و ريره أو سكروير و ريره أو يظل وي مندبهه يذا ُيمت 

 وي والئه للثورة ورجالهاه ولو مثقال ذرة.

وال يوجممد أ   مم ف موارضممةه يذ ال ي مممح بوجممود أ  حممزب أو قمموص 

. «االو ماد االيمتراكي»ال زب الواحمد المذ  ي كمم المبالده وهمو سياسيةه يير 

ولتقمممل ال كوممممة مممما وشممماءه ولمممن يوارضمممها أحمممده ولمممن ي مممائلها أحمممد. والمثمممل 

 المدر  يقول: هل ي تطيع أحد أن يقول للبولة: عينت حمراء 

( يوليمو 30وقد بدأت همذه الجولمة بمالقبض علم  األسمتاذ م ممد قطمي يموع )

( أي مطس التماليه 9قبض علم  األسمتاذ سميد قطمي ومي )ع(ه ثم ال1965سنة )

خمموانه وا طلقممف بوممد ذلممت ج اوممل عبممد النا ممر ولقممي القممبض علمم  آالف اإل

 النا ر ويما بود ب  ه قبض عل  ثالثين أل ما وي  دف ساعة! واوتخر عبد

وكان القبض عل  اإلخوان الم ملمين بتهممة أ همم يمدبرون ممؤامرة للومدوان 

وهممو كم ممي ي ال  - وقتلممه. ويممذكر األسممتاذ موسمم   ممبر علمم  عبممد النا ممر 

أن كل الثقات يؤكدون أن ق مية اإلخموان  - يمكن أن يكون ضالوما مع اإلخوان

التي أعدع ويها سيد قطي: كا مف ممن اختمرات يممس بمدرانه ونبا يمة البموليس 

ال ربممميه وأ هممما ممممؤامرة وهميمممةه وأن التومممذيي ومممي همممذه الق مممية همممو قممممة 
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 .(2)الم ساة

يقرر األستاذ م مد ح منين هيكمل: أن الموتقلمين ومي همذه الق مية و ملوا و

يلمم  عممدة آالفه وأن نوار ال جممر كمما وا يجموممو هم ببيممر رحمممةه وقممد ووممرأ 

الكثيرون منهم للتوذييه وكمان عبمد النا مر يومرف ذلمته وقمد أيمرت يلم  مما 

د كتبممف وممي األهممراع آ ممذال يلمم  نوار ال جممره وا تقممدت أعمممالهمه واسممتاء عبمم

النا ممر مممما كتبتممه وممي هممذا الشمم نه واودممل بممي ليممذكر أ نممي كنممف قاسمميما ويممما 

كتبممفه وأن يمممس الممدين بممدران الممذ  كممان يشممرف علمم  و قيقممات اإلخمموان 

 .(3)الم لمين وقتها ي ي وقد ع استقالته

ويت د  الرئيس أ ور ال ادات عما أ اب اإلخوان الم لمين وي هذا الوماع 

اكمممة وممي ذلممت الوقممف: أن اإلخمموان يتممآمرون ليقوممموا ويقممول: ُهيممئ لل مملطة ال 

بثممورة م مممادةه وقمممد ذهمممي ضممم ية هممذا التدمممور الكثيمممرون مممممن ي دمممون 

باأللوفه و درت ضد الكثيرين منهم أحكاعه ورل الجميمع ومي المومتقالت أو 

ال جون يل  أن   يف الوملية كلهاه و يلقف مبايرة بود الق اء علم  مراكمز 

سممواء مممن اإلخمموان أو أ   - . أممما الم كمموع علمميهمع(1971القمموص وممي سممنة )

وقمد أرلقمف سمراحهم مبايمرة بومد موركمة أكتموبر سمنة  - ق ية سياسية أخمرص

 .(4)ع(1973)

ه و ا ميل أوسمع عمن «الدمامتون يتكلممون»ويورد سامي جوهر وي كتابه 

هذه ال ركة الوهميةه وعن التوذيي الذ  ارومبط بهماه ويقمول: ومي سمبتمبر سمنة 

                                              

 (.321)د: « ( مايو15وثائق )» (2)

 (.43)د: « النا رلوبد  لمدر ال» (3)

 (.179)د:  «الب ث عن الذات» (4)
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كا ف أجهزة المباحث الجنائية الو كرية التابوة للمشير عاعه وعلم   ع(1965)

ادعمف أ هما  - وهمو الوقيمد ح مين خليمل - رأسها أحد أعوان يمس الدين بدران

كش ف مؤامرة يدبرها اإلخوان الم لمون برئاسة سيد قطيه لقلي  ظاع ال كمم 

القمبض علم   بود القياع بومليات وخريي وودمير وي مختلمف أ  ماء المبالده وومم

اآلالف وُن  بهم وي ال جونه وبدأت عمليمات وومذيي بشمع لهمم ليوتروموا بكمل 

 .(5)ما يمل  عليهم

وو كيممدما لممما  قلنمماه عممن هيكممل بمم ن عبممد النا ممر كممان يوممرف ممما يجممر  مممن 

 ممور التوممذييه يؤكممد موسمم   ممبر : أن عبممد النا ممر كممان يولممم بدممور 

ما بم ن المبوض ممات خمالل التوذيي قبل وقوعها وبود وقوعهاه وكان ي ا ر علمم

 التوذيي!

وينقل موس   مبر  عمن  مالح الشماهد واقومة  قلهما  مالح الشماهد يلم  

جمممال عبممد النا ممر. وخال ممتها: أن سمميدة واضمملة وقممع عليهمما ووممذيي مريممره 

ويقمول  مالح الشماهد: ين ...  وجيء بوح  وي  ورة ي  ان ليهتت عرضها

ظممر يليممه ب مميق يممديده وقممال لممه: عبممد النا ممر لممما سمممع منممه ولممت الشممكوص:  

مالك  دعوة بال اجات د . هو حد من أقاربمت اوومذب. ال اجمات د  يشمووها 

 .(6)سامي يرف

 حملة يعالمية ضخمة:

لمممم وكتمممف ال ممملطات ال اكممممة باعتقمممال عشمممرات اآلالف ممممن اإلخممموانه 

                                              

 (.77)د:  «الدامتون يتكلمون» (5)

للمدكتور  «موسموعة التماريه اإلسمالمي»(. وا ظمر: 318ه 317)د:  «مايو 15وثائق » (6)

 (.687 - 679/  9أحمد يلبي )
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وييداعهم وي ال جون المختل مةه وووري مهم أللموان يمت  ممن التومذيي البمد ي 

ه وم اكمة أعمداد ممنهم أمماع م ماكم ع مكريةه وي مدار أحكماع جمائرة والن  ي

لم وكتف بذلته بمل سملطف أجهمزة اإلعمالع المقمروءة ...  وقاسية عل  الكثيرين

علممم  جماعمممة اإلخممموان ودعمممووهم  - وكلهممما وملكهممما - والم مممموعة والمرئيمممة

وقيمممادوهم وقواعمممدهم ووممماريخهمه لت تمممر  علممميهم الكمممذبه ووشممموه  ممموروهم 

وسيروهمه أماع الشمويه وال سميما األجيمال النايم ة التمي ال ومرص وال و ممع يال 

ما وريده ال كومة. وال يملت اإلخموان أن يمردوا وال أن يكمذّبواه وال أن يمداوووا 

عن أ   همه وال كومة هي الخدم وهمي ال كمم. وقمد جولمف كمل ال ملطات ومي 

االدعماء والت قيمق  ( ممن%100يدهاه وهي سلطات ع كرية مائة وي المائمة )

 والق اء والتن يذ.

وكنمممف أومممابع همممذه ال ملمممة الظالممممةه وأراهممما وتوممممد الكمممذب علممم  البمممرآءه 

قل وأسترجعه وأ شد قول الشاعر: وف  والتزوير وي الوقائعه وال أملت يال أن أحو

 لممممممممي حيلممممممممة ومممممممميمن يممممممممنمّ 

 

 ولمممممميس وممممممي الكممممممذاب حيلممممممة

 ممممممن كمممممان يخلمممممق مممممما يقمممممو 

 

 له و يلتممممممممممي ويممممممممممه قليلممممممممممة

 :«منبر اإلسالع»مجلة  

التمي  «منبمر اإلسمالع»وكان من أيد ما ساء ي وآذا ي: ما رأيمف ومي مجلمة 

اه وكنف أكتي ويها بتوقيمع  يوسمف عبمد »كا ف وددر من ونارة األوقاف قديمم

المذ   «المجلس األعلم  للشم ون اإلسمالمية»ه وقد أم ف وددر اآلن عن «هللا

المذ  كمان يلقمي ب موت »نمه الوماع يديره ال ابط الموروف ووويق عوي مة أمي

ه والممذ  كا ممف وولممو كلمتممه علمم  كلمممة ونيممر األوقمماف يذا «ونارة األوقمماف
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 ووارضتا.

اه عنوا مم مما مثيممرم رأ  الممدين وممي يخمموان »: هأ ممدرت المجلممة مل قممما خا  

وقد كتي ويمه عمدد ممن الولمماء والمشمايهه كنمف أربم  ببو مهم أن  !«الشيارين

ويُ متخدوموا أدوات ومي أيمد  الظلممة الجبمارينين اقوا وي همذا التيماره 
. وقمد (7)

ََلَُمىَمْ }قال ووال :  يَن  مْ إِّلَٰ ٱلَّىاِّ َٓ َكنُ ىن  ٱلنَّى ُر َوَمى  لَُكىم فَتََمسَّىكُُم َوَم تَر  ِّ مِّ ىن ُُونِّ ٱلَّ م ِّ

ََ ثُمَّ َم تُنَصُروَن{ ٓ لِّيَ   .[113هود: ] أَو 

قممال   ممل  هللا عليممه وسمملم وجمماء وممي حممديث جممابر بممن عبممد هللا: أن النبممي 

قمال: ومما يممارة ال م هاء   «أع ذك هللا مىن إمى رُۢ ملسىفه َ »لكوي بن عجرة: 

أمىىرمَ يكَنىىَن بعىىي ت م يهتىىيون بهىىيييت وم يسىىتنَٓن بسىىنتيت فمىىن »قممال: 

ليَّقهم بكابهمت وأع نهم علٰ َلمهىمت فأولكىك ليسىَم منىيت ولسىت مىنهمت وم 

ُُون عليَّ  َضي  .(8)«يَرِّ

ا كممان ال مملف ي ممذرون مممن مجممرد الممدخول علمم  الظ لومممةه أو ال ممالع ولهممذ

عليهمه أو الدعاء لهم. وقال ال  ن البدر : من دعا لظمالم بطمول البقماءه وقمد 

 أحي أن يُود  هللا وي أرضه!

َن نَّ فِّر  إِّ }جنودهمماه وقمال:  - مع ورعمون وهاممان - ورأينا القرآن أيرل  َ َعى

َن َوُجنََُُُ َمى  َكى َم  طِّ َوَ   ه يذ لموال جنمود ورعمونه مما أمكنمه [8القدمص: ] {ينَ   ِّى  نَُمْ َخ 

 الت لط عل  خلق هللاه وقهرهم والتجبر عليهم.

                                              

المشمده واألسمتاذ  من األسماء التي ساء ي أن أراها وي هذه القائمة: أستاذ ا الشيه عبد هللا (7)

 أ ور الجند ه والموروف أ ه من اإلخوان. ولكن يبدو أن ال بط كان يديدما!

ه ورواه الترمممذ  «الدمم يح»رواه أحمممده والل ممظ لممه والبممزار ورواوهممما م ممت: بهممم وممي  (8)

 (ه وقال: ح ن   يح يريي.2256)
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ا  والجندية قد وكون بال يفه وقد وكون بمالقلمه ولومل جنمد  القلمم أيمد خطمرم

 من جند  ال يف، أل ه بقلمه ي لل الكثيرين عن ال قه ويزين لهم البارل.

كتابمة علميمة عمن ال ركمات ال مرية والبارنيمة ومي التماريهه رأيف من كتي 

ولم يذكر كلمة عن اإلخوانه وهمو المدكتور أحممد يملبيه وقمد ذكمر أ همم المموه 

 عل  ذلته بل عن وه.

ورأيف من كتي كتابة يقارب ويها ويجامله ويبدو أ ه م بور عليمهه وأ مه 

ََ }إِّمَّ َمىن  ال : و ف سيار الخوف كتي ما كتي. وك  ما يوتمذر بقمول هللا ووم ىرِّ  أُك 

نِّ  يَم  ِّ  بِّسۡل 
ب
َمكِّٓن بُهُۥ ُمط   .[106الن ل: ] {َوقَل 

ورأيمف ممن كتمي راموممما ومي رضما ورعمون ومل ممه عنمهه ولمم يجوممل هلل وال 

لآلخممرة  دمميبما ويممما يممذكر. وهممو يقممول ال مموءه ويشمميع الممزوره ويلممبس ال ممق 

}َمىن َكى َن  . وقمد قمال وومال : بالبارله ابتباء نينة ال ياة المد ياه ومتاعهما األد م

يىىيُ  َخُسىىََن يُرِّ لَُهىىم  فِّيَهىى  َوُ ىىم  فِّيَهىى  َم يُب  َم  م  أَع  هِّ ِّ إِّلَىىي  ي  ََ ينَتََهىى  نُىى يَ  َوزِّ َُۢ ٱلىىيٓن   َ َ يَىى  15ٱل 

ينَ  كَِّك ٱلَّاِّ
ٓ ىصّٞ أُْولَ  طِّ  َوَ ىبَِّ  َمى  َلىنَعَُمْ فِّيَهى  َوبَ 

ىَرُِّۢ إِّمَّ ٱلنَّى ُرۖٓ ٓخِّ ََ لَُهىم  فِّىي ٱأ  ى  َكى نَُمْ   لَىي  مَّ

َملَُنَ   .[16ه 15هود: ] {يَع 

لمم   ممدر ه ووقطممع كبممد ه وأ مما أقممرأ لممبوض هممؤالء الممذين يلب ممون يكممم 

لبو  علماء الدينه وحملة القرآنه وما لهم من الدين يال اسمهه وال ممن القمرآن 

يال رسمهه وال من الولم يال قشورهه ولي وا من الراسخين ومي الولممه ولكمن ممن 

 وبهم نيغ.الذين وي قل

ا وال  هؤالء هم المذين قمال وميهم ال  من البدمر : وهللاه لقمد رأينماهم  مورم
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ا وال أحممالعه ووممراش  مماره وِذب ممان عقمموله وأج ممامم
رمممعه يبممدون بممدرهمينه  (9)

 !!(10)ويروحون بدرهمينه يبيع أحدهم دينه بثمن الونز

 وويل لهؤالء مما كتبف أيديهمه وويل لهم مما يك بون!

 مرين مهمين:ونبيه عل  أ

 وأود أن أوضح هنا أمرين:

أن جماعة اإلخوان التي يرأسمها األسمتاذ اله ميبي المريمد الوماعه  أ ي م :

لممم وؤسممس هممذا التنظمميمه ولي ممف هممي الم مم ولة عنممهه وي ممما ي مم ل عنممه الوممدد 

 الم دود الذين دعوا يليه و ظموه.

همماه لممم ومممن الظلممم أن و مممل جماعممة كبيممرة كمماإلخوان ونر و ممة م ممدودة من

 ولتزع بخطهاه ولم و خذ يذ ما من مريدها الواع.

كما أن جماعة اإلخوان ييمر موجمودة قا و مماه وم لولمة رسممي اه ومال يجمون 

أن ين ي يليها أ  عممل. واألومراد ينببمي أن ي ملموا جمزاء مما عملموا بدم تهم 

 ال ردية.

أن هذه األيياء التمي ذكروهما ومي اوهماع همذا التنظميمه ين اوترضمنا  وملث ني:

  تها: لم ين ذ منها ييء عل  أرأ الواقعه وقد قيل: ين بو هم كتبها علم  

ورقةه بو  ها أيياء ي كر ويهاه أو مقترحات قد يورضها عل  ييرهه أو   مو 

 ذلت.

                                              

.ذب ان: جمع ذبابةه وهي التي ينطقها الوامة: دبّانه بقلي الذا (9)  ل داالم

 (.18404ه ووليقما عل  ال ديث )«م ند النومان بن بشير»ذكره أحمد وي  (10)
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له أو يشممرت وممي عممما يوملممه بال ومم - يممرعما وقا و ممما - واإل  ممان ي ممما يُ مم ل

لتن يممذ. أممما أحاديممث الممن س وخواررهمماه وممما لعملممهه وي خممذ وممي ذلممت خطمموات 

 يدور بت كيرهاه وال يُ اِسي عليها الدينه وال ي اسي عليها القا ون.

إن هللا عف  عن أمتي م   يثت بهى  أنفسىه ت مى  لىم »ووي ال ديث الد يح: 

 .(11)«تعمص به أو تتكلم

 عالع حوكم سيد قطي 

 «األعممال الخطيمرة»قمة أن سميد قطمي وونظيممه: لمم ي اكمما ممن أجمل ال قي

التمي اعتنقهما  «األوكمار الخطيمرة»التي اروكبهاه ولكن حوكم كالهمما ممن أجمل 

 أو دعا النا  يليها. ولو أ د وا وامتلكوا الشمجاعةه لقمالوا: ي نما حاكمنما الرجمل

 ماله.من أجل أوكارهه ال من أجل أع - بل حكمنا عليه باإلعداع -

والوجيي أن الذ  كان ي اكم أوكار سيد قطي: ضابط م مدود الثقاومةه قليمل 

الب مماعة مممن الولممم وال كممره وين كممان لممواء وممي الجممي . ومملن كممان وال بممد مممن 

ن له لجنمة ممن كبمار الولمماء والم كمرينه وناقشمه  م اكمة وكر سيد قطيه ولتكو 

 ويما ذهي يليه.

ممن يممس بمدران وونارة المدواته  لقد أخطم  عبمد النا مر ورجمال أجهزومه

وأجهزة المخمابرات الواممةه والمخمابرات الو مكريةه وييمرهمه حمين رنموا أن 

و ارب باالعتقال وال جن والتوذيي واإلعداع. ي مما و مارب ال كمرة  «األوكار»

بال كرةه وال جمة بال جمةه والل مان بالل مانه والقلمم بمالقلمه وال و مارب ال كمرة 

 بال جنه وال الل ان بال نانه وال القلم بال يف.بالقوةه وال ال جة 

                                              

 أبي هريرة. ( عن181(ه وم لم )4864رواه البخار  ) (11)
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موممالم وممي »لقممد حمموكم سمميد قطممي علمم  أخطممر كتمماب أل ممهه وهممو كتمماب: 

ه وهو الذ  وتركز ويه أوكاره األساسمية ومي التبييمر المذ  ينشمدهه وين «الطريق

 «ومي رمالل القمرآن»مم خوذما ممن و  ميره:  - وي كثير من ودموله - كان أ له

 الثا يةه ووي أجزائه األخيرة من ربوته األول .وي ربوته 

كممان الكتمماب قممد ربممع منممه عممدد م ممدود وممي ربوتممه األولمم ه التممي  شممروها 

ه ولكممن بوممد أن حكممم بلعممداع سمميد قطمميه وبوممد أن كتبممف لممه «مكتبممة وهبممة»

الشهادةه أ بح الكتاب يطبع وي الومالم كلمه بوشمرات اآلالف. و مدق مما قالمه 

كلماونا عرائس من الشمع ال روح ويها وال حيماةه حتم   عليه رحمة هللا: ستظل

 يذا متنا وي سبيلها: دبّف ويها الروحه وكتبف لها ال ياة!

وهم وي ال قيقة لم يقاوموا أوكار سيد قطميه بمل سماهموا م ماهمة ووّالمة ومي 

 يذاعتها و شرها!

ومما ويمه ممن  مواب أو خطم ه ونرج مه يلم   «الموالم»أما وقويم هذا الكتاب 

 ع(.1966وي سنة ) رحمه هللا واستشهاده  «سيد قطي»ديثنا عن ح

 ال كم باإلعداع:

وتكمممون ممممن ضمممبار كبممماره  «م كممممة ع مممكرية»حممموكم سممميد قطمممي أمممماع 

واأل ممل وممي الم مماكم الو ممكرية: أن و مماكم الو ممكريين مممن ال ممبار والجنممود 

ي ماكم ويما خال وا ويه النظماع والقموا ين الو مكرية. وهمذا ربيومي ومنطقمي: أن 

 الو كريين ع كريون مثلهمه وهم أول  بهم.

ولكممن المشممكلة وكمممن حممين ي مماكم الو ممكريون المممد يين وممي وهممم ال وتولممق 

و ممف يمموار  - بالجا ممي الو ممكر ه وهممذا ممما ولجمم  يليممه األ ظمممة الديكتاووريممة
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لي كممموا علمم  خدممومهم ال ياسمميين أو  - األحكمماع الورويممة أو أحكمماع الطمموار 

 ا ال ورضاه الم اكم المد ية.الوقائديينه بم

وأكثر من ذلت: أن ي ماكم الو مكريون كبمار رجمال الولمم وال كمر والشمريوة 

ي ماكم أمثمال: ح من اله ميبيه  والقا ونه كمما رأينما قائمد الجنماح جممال سمالمه

 القادر عودةه وم مد وريلي. وعبد

 ورأينمما اللممواء وممؤاد الممدجو ه ي مماكم سمميد قطمميه ومملن مممن الوجممي حق مما أن

رجالم وي حجم سميد قطمي  - مهما وكن خبروه وموروته - ي اكم رجل ع كر 

 األديي الناقد الواِلم الداعية الم كر!!

ووممي  هايممة الم اكمممة التممي راقبهمما الكثيممرون وممي كممل مكممان: ومموجئ النمما  

 بال كم عل  ثالثة من المتهمين باإلعداعه وعل  آخرين ب حكاع مت اووة.

وقد قوبل ال كم باإلعداع علم  سميد قطمي و ماحبيه بالدهشمة واالسمتبراب 

واإل كاره بل الروض واالحتجا  من أ  اء الوالم الوربمي واإلسمالمي. وقاممف 

رقيمماته وحممدثف وسممارات لممدص عبممد النا ممره وكممان بمظمماهراته وأرسمملف 

ممن  الكثيرون يتوقوون أن ي تجيي لهماه ولمم ي ومله وسمد أذ مما ممن رمينه وأذ مما

 عجينه كما يقول المثل.

ع( ممن أجمل وهممة يمروت ومي 1954لقد ُينق سمتة ممن قمادة اإلخموان سمنة )

قتممل عبممد النا ممر وممي ميممدان المنشمميةه وين كنمما أثبتنمما باألدلممة القاروممة بممراءة 

ولي مف  «ومثيليمة»جماعة اإلخموان ممن همذه التهممةه وقمول الكثيمرين: ين همذه 

ء الماضمي. ولكمن هنمال ومي الظماهر وهممة حقيقةه يل  آخر ما ذكر اه وي الجمز

 يروت وي قتل رأ  النظاع.
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أممما هنمماه ولممم ي ممد  قتممله وال يممروت وممي قتممله ووممالع يوممدع هممؤالء  وبمم   

 جريمة وقطع رقابهم 

ا عجيبما ينببي أن   جله: ذلت أن يمس بدرانه وح مين  وقد ذكروا هنا أمرم

خالل م اكمة الشمهيد  خليله مدير المباحث الجنائيةه عرضا عل  عبد النا ر

سيد قطي األحكاع التي سيددرها الدجو ه ومن بينها حكم باإلعداع عل  سميد 

قطيه واو قوا مع عبد النا ر عل  وخ يف حكم اإلعداع عليمه يلم  ال مجنه أو 

الو و مع و ديد يقامةه أو   و ذلت، لينال عبمد النا مر ك مبما يموبي ا يبطمي كمل 

ال عمن الوقوبمات التمي سمت رأ علم  اآلخمرين. ما قيل عن التوذييه وما سميُق

 .(12)ولكنهم ووج وا بوبد النا ر يددق عل  حكم اإلعداع وين ذه!

ين دع سيد قطي ورويقيهه سيظل لونة عل  ممن سم كوه ببيمر حمقه وسميظل 

يطممماردهمه حتممم  يثممم ر لمممه القمممدر ممممن الطبممماة الظمممالمينه وي مممتجيي لمممدعاء 

عه وي ممتح لممه أبممواب ال ممماءه ويقممول المظلممومينه الممذ  يرووممه هللا ومموق البممما

 الرب: وعزوي أل در ته ولو بود حين.

 سممهاع الليممل ال وخطمميه ولكممن

 

 لهممممما أممممممده ول ممممممد ا ق ممممماء

 ويم مممممكها يذا مممممما يممممماء ربمممممي 

 

 ويرسممممممملها يذا   مممممممذ الق ممممممماء

 من الم  ول عن هذه الدماء  

كان الم م ول األول عمن مماء اإلخموان ومي الممرات ال مابقةه وعمن م نمتهم 

بدممم ة عاممممة: ونارة الداخليمممة المدمممريةه وأجهمممزة األممممن ويهممماه وبخا مممة 

كا ممف هممي . «مباحممث أمممن الدولممة»التممي ُسممميف ويممما بوممد:  «المباحممث الوامممة»

                                              

 (.150لوبد الدمد م مد عبد الدمد )د:  «الوشاء األخير للمشير» (12)
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ة التي ووتقله وهي التمي ومتهمه وهمي التمي و قمقه وين يماركتها ونارة ال ربيم

ببوض األيياءه مثل ال جن ال ربي بز انينه ونبا يته وقائمده المتجبمر: حممزة 

 الب يو ي.

ونارة »أما الم  ول األول عن دماء اإلخوان وم نتهم وي هذه المرةه وهمو 

وونيرهممما: يممممس بمممدرانه وين يممماركتها الداخليمممة بالم ممماعدة ومممي  «ال ربيمممة

 القبض واالعتقال وييرها.

 جمال عبد النا ر وي هذه الم نة ووبواوها ولكن ما مدص م  ولية 

لقد حاول بوض النا مريين أن يقلمل ممن م م وليته ويخ مف منهما، أل مه ومي 

هذه ال ترة من الزمن لم يكمن همو المذ  ي كمم مدمر ومي ال قيقمة والواقمعه ي مما 

كان ال اكم ال قيقي لمدر هو المشير عبد ال كيم عامره الذ  جممع ال ملطات 

ا ممن األممور يال كلها وي يديه: ال و كرية والمد يةه وأ بح  ا ر ال يبمرع أممرم

بود أن يمر عل  عامره وبات عبد النا ر بمثابة الملمت المذ  يملمت وال ي كمم. 

وكان عمامر ي ومل ذلمت ب كمم   موذه ومي القموات الم مل ةه حتم  قمالوا: ين عبمد 

  النا ممر عممرأ عليممه مممرة: أن يوينممه  ائبممما لممرئيس الجمهوريممةه ويممدت الجممي

والقوات الم ل ةه ولكنه روضه ليقينه أن من يملت القوات الم ل ة يملت البلمد 

 كله.

وهذا الذ  قاله الكثيرون، أكده ال ميد ح مين الشماوويه ع مو مجلمس قيمادة 

ه المذ  «يماهد علم  الودمر»الثورة وي أحاديثه مع أحمد مندور وي بر مام: 

 .«الجزيرة»وقدمه قناة 

ومع ودديقي بهذه المقولمةه ال أع مي عبمد النا مر ممن م م وليته التاريخيمة 
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ه وذكممر وممي خطابممه «موسممكو»عممن هممذه الم سمماة، وهممو الممذ  أعلممن عنهمما مممن 

: ي نا سن رب بيد من حديده وي نا لن  رحم هذه المرة. ك  مه  الشهير هنال قائالم

 قد رحم وي المرة ال ابقة!

المذين كا مف ال ميار وشمو  جلمودهم ومي  - وقد أكد الكثيمرون ممن الموتقلمين

أ هممم رأوا بمم عينهم عبممد النا ممره ي  ممر بوممض مشمماهد  - ن ممانين التوممذيي

التوممذيي مممع رجالممه. ومممن ذلممت ممما ذكروممه األخممف المؤمنممة الدممابرة الم ت ممبة 

مما القمف ممن  «أياع من حياوي»ال اجة نيني البزاليه التي ذكرت وي كتابها: 

دق مممن بشمماعتهاه وقالممف: ي همما رأت جمممال عبممد األهممواله التممي ال وكمماد ودمم

 النا ره وي يحدص مرات التوذيي.

الممرئيس الم مم ول دسممتوري ا وقا و ي مما عممما و وممه  - علمم  كممل حممال - وهممو

حكومتهه وهو الذ   دق عل  حكم يعمداع سميد قطميه وهمو المذ  رومض أ  

م يممم اعة ويمممهه وأ مممم أذ يمممه عمممن اسمممتباثات الومممرب والم ممملمين أاّل ين مممذ حكممم

اإلعداعه وأ ر عل  أن ين ذ وي الرجمل األديمي الوماِلم الم كمر الداعيمة الكبيمر: 

 حكم اإلعداع.

ومهممما ي مماول م ممامو النا ممرية أن يبرئمموا الرجممل مممن التبوممةه ومملن الثابممف 

 بيقين: أ ه م  ول عنها أماع هللا سب ا هه وأماع الشويه وأماع التاريه.

كما سموهاه أن الم  ول عمن كمل  «النك ة»عل  أ ا سنثبف عند حديثنا عن 

 وجاونات عامر وا  راواوه هو عبد النا ر!

 اإلخوان وي خار  مدر:

كمان اإلخموان ومي داخمل مدمر مما بمين موتقمل ومي ال مجن ال ربميه أو ومي 
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ه أو ومي «أرميمدان»مزرعة ررةه أو وي سجن القنارره أو ومي سمجن القماهرة 

ي بيتمه مممن لمم يدمبه االعتقماله وبين موتقل وم...  سجون األقاليم والم اوظات

من يير المورووينه وهو وي منزله أيبه بال جينه ال ي تطيع أن يت مرله وال 

 أن ي اعد أسرة أحد من يخوا ه، ألن األجهزة له بالمر اد.

وكان عل  اإلخموان خمار  مدمر عميء ال بمد لهمم أن ي ملموهه دواعمما عمن 

واإلسممالمي والوممالميه ليقممف موهمممه يخمموا همه وووب ممة للممرأ  الومماع الوربممي 

 ويؤانرهم وي يدوهم.

عميء أكبمر ممن ييمرهم.  - بالخدمود - وكان علم  اإلخموان المدمريين

ووليهم أن يت ركوا عل  الدويد ال ياسميه وعلم  الدمويد اإلعالمميه ليوملموا 

يي ما لندرة يخوا همه وقد  جاهم هللا ممن همذه الم نمة التمي ودمهر يخموا هم ومي 

 ليهم أن يشكروا هللا عل  النجاة منهاه بوملهم لم اعدوهم بكل وسيلة.أوو هاه وو

ا - ولممما كا ممف هممذه الم نممة سممببما وممي يحيمماء الجماعممة ا ويمموورم داخممل  - وكممرم

مدره وقد كا ف سببما وي يحياء اإلخوان كذلت خمار  مدمر. وو مرل اإلخموة 

ها لومائالت هنا وهنال للّم الشمله وجممع الم ماعدات الماليمةه وم اولمة وو ميل

الموتقلينه بريم وعورة الطريمقه وخطمر الم اولمةه ويقظمة رجمال المباحمثه 

أل  رارق يطرق هذه البيوت المنكوبة. ولم ينس اإلخوان ما حدل وي م نمة 

التي حكمم علم  بو مهم  «أجهزة التمويل»ع( من م اكمات لما سّموه: 1954)

 ويها بوشر سنواته وأكثر من ذلت.

ومممع هممذاه ال بممد مممن المخمماررةه وال ي ممونا ب ممال أن  ممدت نوجممات يخوا نمما 

وأر الهم وأبناءهم وبناوهم جياعماه كما وريمد ال ملطات المدمرية: أن ومذل أسمر 
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اإلخوانه وال يمذل اإل  مان مثمل الجموته والجموت كماوره ومثمل ممد الكمريم يمده 

لممذات أكبادهممما يلمم  الليمم م ي ممم ل القمموت. وال يقهمممر األع يمميء مثممل أن ومممرص و

يت ورون من الجوته وودري بطو هم من الطوصه بين أيديها وهمي ال وملمت 

 لهم يي ما!!

أّ  ييطان لوبِس اإل  انه وجوله يق و عل  موارنيه هذه الق وة  وهمي أ مه 

 أذ يه وما ذ ي أمه وأبيهه و احبته وبنيه 

ث وهممدع ممما بالنمما اليمموع  نكممر علمم  يسممرائيل ممما و ولممه ب سممر ال ممدائيينه حيمم

( ممممن همممؤالء %95بيمممووهمه وومممدت أهلممميهم ومممي الومممراء ! علممم  حمممين  جمممد )

 الموتقلينه ليس لهم وي الثور وال وي الط ينه وال وي الويره وال وي الن ير.

وجاوب اإلخوان مع  داء الواجيه ولم يتخلف عمن ذلمت يال المهانيمل المذين 

قمما ممن الطواييمفه وهمم علم  بُومد آالف األميمال! وهمؤالء  وروود ورائدمهم وورو

ه أو أقل من القليمله أو المذين آلموا علم  أ   مهم: أاّل يتدملوا بالمدعوة  كا وا قليالم

مممن قريممي وال مممن بويممد. والممدعوة وممي ينمم  عممن هممؤالء الممذين ضممنوا عليهمما 

ب    هم وأموالهمه ورضوا أن يويشموا حيماة ال ماريين ممن الطموح يلم  مراومي 

وممي األخممرصه ومم ول  أن يخمماربوا بقممول  الوممال وممي الممد ياه أو درجممات النومميم

 ال طي ة:

 دت المكمممارع ال ورحمممل لببيتهممما

 

واقومممممد ول مممممت أ مممممف الطممممماعم 

 الكاسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي!

 

علمم  أن المهممم لمميس مجممرد جمممع األممموال. والبمماذلون مممن اإلخمموان كثيممره 

وال مد هلله ولكمن المهمم همو وو ميلها يلم  األسمر الم تاجمة والم مت قة للومون 

مخارره ملي مة باأليمواله علم    مو مما قمال الشماعر الواجل. وهي م  ووة بال
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ا:  الوايق قديمم

كيمممممف ال مممممبيل يلممممم  سمممممواده 

 ودو هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 قمممم الجبمماله ودو هممن حتمموف 

 الرجممل حاويممةه وممما لممي مركممي 

 

والممممممدرب وعممممممره والطريممممممق 

 مخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموف

 

وهمممذه األسمممر لي مممف مائمممة وال أل مممماه بمممل همممي ألممموف مؤل مممة ومممي القممماهرة 

مدممر وممي الدممويد والوجممه الب ممر . حتمم  واإلسممكندرية وسممائر م اوظممات 

الوري  والواحات كان منها موتقلون. أ ها وي حاجمة يلم  يمبكة كبيمرة مممن ال 

يبممالون ممما يدمميبهم وممي سممبيل هللاه وممل هم يذا ضممبطوا اوهممموا بمم  هم علمم   مملة 

بدولة أجنبيةه يقب ون منهما األممواله ويور و هما ومي وخريمي المبالده ويو ماد 

 الوباد.

المخاررة من االودال باإلخوان الذين  جموا ممن االعتقماله المذين ولم ومنع 

استطاعوا أن يور وا عددما من األخوات المؤمنمات الدمادقات ومي همذا األممره 

ا ومي  وقمن بدورهن خيمر قيماعه علم  قمدر اإلمكمان. ومال يمت ومي أن هنمال أسمرم

مدن وقرص مختل مة ممن أ  ماء مدمره لمم ي متطع أحمد الو مول يليهماه ورلمف 

ابرة عل  الب ساء وال راءه وشكو يلم  هللا المرحمن المرحيم: ق موة اإل  مان  

 عل  أخيه اإل  انه بل ق وة المدر  عل  أخيه المدر !

 يلممم  هللا  شمممكوه ي نممما بمممموارن

 

 و ّكممممم وممممي آسممممادهن كممممالب!

يال أقلهمم  -وقد  ار هذا النا   

- 

 

 ذئابمممما علممم  أج مممادهن ثيممماب!

األسممتاذ  - هممذه الم نممةه وقممد كممان يممقيق نوجتمميولممم و مملم أسممرونا مممن آثممار  

أحد الموتقلينه الذين سميقوا يلم  مزرعمة رمرةه ولقمي ويهما  - سامي عبد الجواد

مممن المتاعممي ممما لقمميه حتمم  اضممطر يلمم  يجممراء عمليممة جراحيممةه وهممو وممي 
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الموتقممله وممي م تشمم   ييممر مؤهممل لمثممل هممذه الومليمماته وقممد عمما   ويهمما ممما 

 موه يل  اليوع.عا  ه وما نالف آثارها 

 واإلخوان وي قطر: «وتح»ج وة بين حركة 

ع(: اإلعمالن عمن 1965كان من أبرن األحدا  التي وقوف وي مطلع سمنة )

حركة ورنيمة ول مطينية وقماوع المشمروت الدمهيو يه ووقموع ب عممال ع مكرية 

ضد يسرائيله ويموارها: ثمورة حتم  الندمر. وكمان ا طمالق همذه ال ركمة ومي 

 قامف ب ول عملية لها. ع( حيث1/1/1965)

ييمارة يلم  ال مروف األولم   «ومتح»وقد أرلقف ال ركمة علم     مها اسمم: 

مممن كلمممة: حركممة الت ممرر ال ل ممطينيه بوممد قلبهمما، ألن ال ممروف وكممّون كلمممة: 

 وين كان ويها حتف األعداء. «وتح»وقرئف مقلوبةه لتت ول يل   «حتف»

ال ركمة ذات اوجماه يسمالميه كان الشائع وي األوسار الوربيمة المختل مة: أن 

و  مممي يخممموا يه وين لمممم وولمممن عنمممه بوضممموحه مراعممماة للظمممروف ال ياسمممية 

 الم لية والوربية والدولية.

ومن المؤكده أن  ديي أبناء ال ركمة اإلسمالمية المذين أ شم وا حركمة ومتحه 

كان م لورمما وموروومماه ابتمداءم ممن نعميم ال ركمة ياسمر عروماته المذ  كا مف 

ن موروومة. وقمد و مدثف عمن يميء ممن ذلمته ومي أثنماء مومارل  لته بماإلخوا

 اإلسالميين مع اإل جليز وي القناة.

ه «خليمل المونير»ه وأبمو جهماد « مالح خلمف»وكان من همؤالء: أبمو ييماد 

الممذ  كممان يممولة مممن  «م مممد يوسممف النجممار»وهمما ي ال  ممنه وأبممو يوسممف 

ر. وممنهم: أبمو ال ركة وال وي والنشاره وكان يومل بمكتي ونير موارف قط
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ا لمكتي المونير الشميه قاسمم بمن حممده  «رويق النتشة»ياكر  وكان يومل مديرم

المذ   «م ممود عبما »الذ  أيد بقوة   ال وتح. كما كان وي قطر: أبو ممانن 

كان يومل مدير ي ون المور ين بونارة الموارف ومي قطمر. وكممال عمدوا يه 

 الذ  كان يومل وي يحدص الدوائر وي قطر.

ا بت سيس هذه ال ركة الجهاديمة. وم رأ ول مطين والو اقع أ نا استبشر ا خيرم

المبتدممممبة ال يمكممممن أن و ممممترد بممممالكالع أو بالشمممموارات أو بالمنمممماوراته أو 

باالسممتجداء مممن هي ممة األمممم ومجلممس األمممنه أو بال مموي لممدص الممدول الكبممرصه 

لقيماع دولمة  مثل: أمريكاه أو روسياه أو دول أوروباه وكلهم أعلنوا ممن أول يموع

 يسرائيل: أ ها خلقف لتبق .

ومن قديم عرف النا : أن ما أخمذ بمالقوة ال يُ مترد يال بمالقوةه وأن مقاوممة 

ه أو  ال مميف الم مملول بالل ممان المو ممول ال وجممد ه وال يمكنهمما أن وهممزع بممارالم

وندمر حق مما. ولقممد سمماهم اإلخمموان بم رواحهم وأعممز أبنممائهم وممي حممرب ول ممطين 

وا من الشهداء عند هللا ما يشهد لهمه وسمجل لهمم التماريه ذلمت ع(ه وقدم1948)

بمداد من  وره ويهد لهم كبمار القمادة الو مكريين وييمرهمه وين كمان جمزا هم 

وي النهاية: أن اقتيد مجاهدوهم ومي الميمدان يلم  المومتقالته وحلمف جمماعتهمه 

ال مادة وقتل مريدهمه وعطلف دعووهمه وكا وا هم القربان المذ  قمدع إلرضماء 

 وي البرب: أمريكاه وبريطا ياه وور  ا!!

لهذا كان الت كير وي حركة جهادية يقوع بها ال ل طينيون أ   همه دواعما عمن 

أرضممممهم وعرضممممهم ومقدسمممماوهمه هممممو األمممممر الواجمممميه وال ممممل الوملممممي 

وال ممرور . و  مم اب األرأ أولمم  النمما  بالممدوات عنهمماه وعلمم  كممل مممن 

ينا ممروهمه وي مماعدوهم بالمممال وال ممالح  حممولهم مممن الوممرب والم مملمين أن
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والخبرات الو كرية وال نيمةه حتم  ينتدمروا علم  عمدوهم. ومالمؤمنون يخموةه 

واألمة اإلسالمية أمة واحدةه والم ملمون ي مو  بمذمتهم أد ماهمه وهمم يمد علم  

 من سواهم.

وم ف مدة من الزمن والوالقات بين حركة وتح واإلخوان وي قطره علم  

اه ثممم أخممذت الوالقممات يشمموبها يمميء مممن ممما يممراعه و اه مما ووواو ممما وونا مم م مم

التوكيممره بممدأ يت ممع يممي ما وشممي ماه حتمم  حممد  بممين الطممروين وممي قطممر ممما يشممبه 

 الج وة.

وقد الحظ اإلخوان ومي قطمر: أن حركمة ومتح بمدأ يبزوهما اوجماه علمما يه ال 

قممموص يبمممالي بالمممدينه وال يركمممز عليمممهه وال ي مممت يد منمممه. ورمممل همممذا االوجممماه ي

 بالتدري:ه حت  بدا وك  ه البالي عل  ال احةه وهو الموجه لل كر وال ياسة.

وأ ب نا  قرأ  شرات ل تح ال يذكر ويها اسمم هللاه وال وشمم ويهما رائ مة أل  

مون  ربا يه بل بدت وك  ها وتومد البود عن الدينه أو وووُدّه وهمة وبمر     مها 

 اإلعالمي منها وترة من الزمن. منها. وك ن هذا االوجاه يلي عل  الجا ي

وكان بوض الم  ولين وي وتح يقول:   من ال يهمنما يال ممن ي ممل البندقيمةه 

وين لممم يركممع هلل ركوممة واحممدةه أو لممم يدممم رم ممانه أو كممان ممممن يشممرب 

 الخمره أو يقترف الموبقات وي  ظر الدينه ما داع يشهر ال الح عل  الودو!

وممدو  كممل يمميء وممي رريقهمماه وأن ومممن  احيممة أخممرص: أرادت وممتح أن 

وخ مممع اإلخممموان إلرادوهممما وسياسمممتها. ورهمممر همممذا ال مممبط علممم  اإلخممموان 

ولط مممينيين وييمممر  - ال ل ممطينيين أكثمممر مممن ييمممرهمه ولكممن اإلخممموان جميوممما

رو وا الخ وت واال  نماءه وسياسمة لمّي المذراته ولمم يقبلموا أن  - ول طينيين
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 كان.ي يّروا أو ي ّخروا أل  أحد كائنما من 

ومع هذه الج وة بين اإلخوان ووتحه اقت ف ال كمة أاّل يط مو همذا الخمالف 

ا من اإلخوان للموقفه وحتم  ال يشممف  عل  ال طحه ويظهر للجمهوره وقديرم

بهممم الوممدو المتممربص بممالجميعه والممذ  يونيممه أن يكيممد بو ممهم لممبوضه وأن 

 ي رب بو هم بو ماه وهو قرير الوين بما ي د .

اإلخوان لم يكن لهم ذ ي ومي همذه الج موةه ولكمن الطبيمان جماء وال قيقة أن 

من قِبل وتحه التي يروها األما يه ونين لها البمرور بمالقوة الببمي علم  أقمرب 

ٓ النا  يليهاه كما قال القرآن الكريم:   ٰ غَى ىَن لَيَط  نَس  ِّ ٓ إِّنَّ ٱۡل  { 6}َكىاَّ ٓ  ٰ نَ ىتَغ  مَُ ٱس  ََ  أَن رَّ

 .[7ه 6الولق: ]

الج وة بدأت وخف حدوهاه ألسباب يت ه وال سيما بود خمرو  عل  أن هذه 

الونا ر القوية وي وتح من قطره لتذهي يل  بيروته وييرهما ممن الووا ممه 

 وقد يادر قطر: أبو يوسف النجاره وأبو ياكر النتشةه وأبو ماننه وييرهم.

 نيارة موس  الددر للدوحة:

رئميس  - اع موس  الدمدركان من أبرن األحدا  وي ولت ال نة: نيارة اإلم

يلم  قطمره ضمي ما علم  اإلخموة  - المجلس اإلسالمي الشميوي األعلم  ومي لبنمان

وي الدوحةه الذين رحبوا به ياية الترحييه وكرمموه أوومر التكمريمه  «الشيوة»

وأقاموا له الموالئم الكبمرص ومي منمانل أعيما هم ووجمارهم الكبمار. وقمد حر موا 

بممد الموممز عبممد ال ممتاره لنشمماركهم وممي علمم  دعممووي ودعمموة و مميلة الشمميه ع

االحت مماء بالرجممل ويكممراع ووادوممه. وقممد اسممتجبنا لممدعووهمه ويممهد ا والئمهمممه 

وكا ممف ور ممة لنت ممد  مممع الرجممل الممذ  ايممتهر بوقلممه ال ياسمميه أكثممر مممما 
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ايتهر بوقله ال قهمي. وممن المومروف: أن ومي قطمر أقليمة يميويةه من مجمة ممع 

 ال مد هلل.وين ال ريقين أ  مشكالت مقلقةه األيلبية ال نيةه وال ووجد ب

وكنف أعرف بو هم ممن قبمله ولمم أكمن أعمرف أ همم يميوةه بمل بو م هم 

ا أو مور ين أو موارنين قطريين يؤدون دورهم وي المجتمعه كمما يمؤد   وجارم

ييرهمه يقومون بواجباوهه وي خمذون حقموقهم. و مالوهم بال كماع ممن آل ثما ي 

 ريبة وحميمة.

عل  أن ال تن التي وثار وي بوض البالد بين ال نة والشيوةه يالبمما وهذا يدل 

ممما وكممون أسممبابها خارجيممةه وريممد أن و ممرب الم مملمين بو ممهم بممبوضه أو 

يكممون هنممال رلممم كبيممر وقممع علمم  أحممد ال ممريقينه ال يمكممن احتمالممه أو الدممبر 

 عليه. وما عدا ذلت والوالقات وجر  عل  ما يراع.

التقريي بين ال نة والشيوةه حت  ال  دت مجماالم للمذين وقد و دثنا عن أهمية 

ه وأن  ركمز علم  «ومرق و مد»يدطادون وي الماء الوكره وينتهجمون سياسمة 

بين المذهبينه و وسع قاعدوها مما أمكننما ذلمته وأن ي مع  «القواسم المشتركة»

 كل منا يده وي يد أخيه وي القدر المت مق عليمهه وي مام ه ويمما ال يمكمن االو ماق

التمي أرلقهما الوالممة المجمدد ال ميد م ممد  «قاعدة المنار الذهبية»عليهه ووقما ل، 

ه وهممي التممي وقممول:  تومماون ويممما او قنمما عليممهه ويوممذر رحمممه هللا ريمميد رضمما 

بو نا بو ما ويما اختل نا ويه. وقمد ربمق يمامنما الشمهيد ح من البنما همذه القاعمدة 

ين المممذاهيه التممي أقيمممف وممي وممي حياوممه وعالقاوممهه ورحممي بممدار التقريممي بمم

 القاهرة.

وكان مما وذاكر ا ويه مع موس  الددر: األيياء الدمارخةه مثمل: الشمهادة 
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ه وممن المؤكمد: أن «وأيهد أن علي ما أميمر الممؤمنين ولمي هللا»الثالثة وي األذان: 

 ل  هللا عليمه وسملم هذه الشهادة لم وكن من جملة األذان عل  عهد رسول هللا 

وكمرع  رضمي هللا عنمه  عهد الخل اء الرايمدينه حتم  ومي عهمد علمّي ه وال عل

 هللا وجهه.

وقد أقر ي عل  ذلته وقال: ين هذا هو الموروف عند علمائناه ولكمن هنمال 

ا ودطدع بووارف الوامةه وو تا  موالجتها يل  الروق واأل اة وال كمة.  أمورم

التي ي وها الشيوة وي قبلتهم عند كل  مالةه  «ال داة»ومما وناقشنا ويه: 

وومي همذا رائ مة . «رينمة كمربالء»ويت رون ال مجود عليهماه ويشميع أ هما ممن 

وقديس لل جارة وال د ه وهمو ممن ريم ات الوثنيمة التمي يرو مها اإلسمالعه 

 وي د الذرائع يليها.

وكممان مممن جوابممه: أن و ممر  وجممود هممذه ال دمماة أو الطوبممة و  وهمما وممي 

 جود: مبنّي عل  حكم يرعي عند الشيوة من أحكاع الدمالةه وهمو: موضع ال

أن ال جود ال يجون يال أن يكون عل  األرأ أو ييء من جن هاه ومال يجمون 

ا ألن موظمممم  ال مممجود علممم  من مممو  كال مممجاجيده أو ملبمممو  كالثيممماب. و ظمممرم

و  وهمماه يجتهممد الشمميوة وممي  «أو الموكيممف»الم مماجد اليمموع م رويممة بال ممجاد 

ال داة موهمه لي مجدوا عليهماه ولميس ممن المالنع أن وكمون ممن كمربالء حمل 

 وال من ييرها.

اه ثم يادرهما عائمدما  ا مكرمم ا وي الدوحة موزنم بقي اإلماع موس  الددر أيامم

يل  لبنانه وقد قيل يومها: ي مه جماء رالبمما الم ماعدة ممن يخوا مه وجمار الشميوةه 

مشمروعاوه ومي لبنمان. وقيمل: ين لينهض ب عمال المجلمس اإلسمالمي الشميوي و
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 يخوا ه وي قطره لم يخيبوا رنهه وأ ه حدل عل  عدة ماليين من الروبيات.

والشيوة ال يرون نكاة عروأ التجارة واجبةه بل م ت بةه ولكمنهم يمرون 

وجمموب الخمممس وممي أربمماح التجممارةه وكممل ممما يمم ويهم مممن دخممل ي مميض عممن 

لواع. أ  أ هم يمدووون ضمريبة عمن حاجاوهم األ لية لهم ولمن يوولو ه روال ا

(ه وهممم %20مقممدارها: الخمممسه أ  عشممرون وممي المائممة ) « مماوي الممدخل»

َٖ ي  رون قوله وومال :  ىن َشىي  ىتُم م ِّ مْ أَنََّمى  َغنِّم  َٓ لَُمى َِّ  فَىأَنَّ }َوٱع  ُسىَ ِّ ُخُمَسىهُۥ َولِّلرَّ َّ لِّ

ىنِّ ٱلسَّى ينِّ َوٱب  ىكِّ َمَس 
ٰ  َوٱل  َمى  َ يَت ٰ  َوٱل  بَ قُر  {َولِّاِّ  ٱل  ه ب  مه يشممل كمل مما [41األ  مال: ] بِّيصِّ

ا علم  البنمائم ال ربيمةه كمما  يقتنيه الم ملم وي مت يده ممن دخمله ولميس مقدمورم

 ي يده سياق اآليةه وكما هو مذهي أهل ال نة.

وهم يدووون همذا الخممس لممراجوهم الدينيمةه المذين ينوبمون عمن اإلمماع ومي 

كما وا همم المممولين  «رهمران»ي نمان ييبته. ومن المولموع أن أهمل البمانار وم

 األساسيين ل ركة اإلماع الخميني.

 ال جديد وي هذه ال  نة وي قطر:

وممما عممدا هممذين األمممرين: ممما يتولممق ب ممتحه ونيممارة الدممدره وممي هممذه ال ممنة 

ع( لممم وقممع وممي قطممر أ  أحممدا  ييممر عاديممةه وقممد 1966 - 1965الدراسممية )

الموارفه ووي قطر كلهماه علم  م ف األمور وي الموهد الدينيه ووي ونارة 

ال ممنن الموتممادة. وال أذكممر يممي ما ي ممتل ف النظممر حممد  وممي ولممت ال ممنة. ييممر أن 

الدووة الثا ية من رالب الموهد قد دخلوا امت ان الشمهادة الثا ويمة وكا مف   مبة 

 النجاح مائة وي المائة.
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 ابنتا  يلهاع وسهاع ودخالن المدرسة االبتدائية:

وقد دخلف ابنتمي الكبمرص يلهماع المدرسمة االبتدائيمةه وهمي  وبالن بة لوائلتيه

لم وكمل ال منة ال ادسمةه ولكمن المونارة كمان و مامح ومي قبمول مواليمد سمبتمبر 

ع(ه لممم وكممن هنممال مشممكلة وممي 1959وممما بوممدهه ويلهمماع مممن مواليممد سممبتمبر )

 قبولها.

ولكممن المشممكلة رهممرت بالن ممبة ألختهمما سممهاعه وهممي أ ممبر منهمما ب ممنة 

وقمممد وولقمممف بشمممقيقتهاه وأرادت أن وكمممون موهممما ومممي  «ع(1960سمممبتمبر )»

المدرسة لي مل أختهاه و  رت عل  الركموب موهما  «باد»المدرسةه وجاء 

وبكمممفه وركبمممف وا طلقمممف موهممماه ولكمممن ممممديرة المدرسمممة اعتمممذرت ب  هممما ال 

 و تطيع أن وقبلها، أل ها دون ال ن المطلوبة بكثير.

أكلم ونير الموارف الشيه قاسم بن حمده راجيمما منمه  وهنا لم أجد بُد ا من أن

. ورلمف رحممه هللا أن ي تثنيهاه رعايةم لظروف البنف ومشماعرهاه واسمتجاب 

البنمممف ممممع أختهممما رممموال مراحمممل الدراسمممة االبتدائيمممة واإلعداديمممة والثا ويمممة 

والجامويممةه حتمم   ج تمما بامتيممان وممي كليممة الولمموعه األولمم  وممي ق ممم ال يزيمماءه 

 ية وي ق م الكيمياءه وعينتا مويدوين بالكليمةه ووزوجتما مومما ومي أسمبوعين والثا

متتاليين. وحدلتا عل  المدكتوراه ممن ي جلتمرا واحمدة ولمو األخمرص. وال ممد هلل 

 رب الوالمين.

 ووارف مع اإلخوان وي مدر:

وكمان أكبممر ممما يشممبلني ويشممبل يخمموا ي ومي قطممره هممو م نممة اإلخمموان وممي 

ا ما كن ا  جتمع لنتشاور ويما يجي عملهه أ ا واإلخموة: الشميه عبمد مدر. وكثيرم
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البممديع  ممقره والممدكتور عممز الممدين يبممراهيمه والشمميه عبممد الموممز عبممد ال ممتاره 

مممانه وييمممرهمه حتممم  كثيمممر ممممن اإلخممموة المممذين بومممدوا عمممن  والشممميه علمممّي جم 

الجماعةه عرضوا خدماوهم لم اعدة يخموا هم. وماألخّوة ال قمة ي مما وظهمر عنمد 

دائده أما وي الرخاء والواويمةه وكمل يمدعي أ مه أخمول. وقمد قمال اإلمماع علمّي الش

 :رضي هللا عنه

 وال خيمممر ومممي ود اممممر  متلمممون

 

 يذا الريح مالف ممال حيمث وميمل!

 جممواد يذا اسممتبنيف عنممه عممن أخممذ 

 مالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

 وعنمممد نوال الممممال عنمممت بخيمممل!

 وممما أكثممر اإلخمموان حممين وومممدهم 

 

 ولكمممممنهم ومممممي النائبمممممات قليمممممل!

 ولذا قال الورب وي أمثالهم: ين أخال من واسال. 

وكيممف يطيممي لنمما عممي ه أو يهنمم  لنمما  مموعه أو يهممدأ لنمما خممارره واألخبممار 

ودبّ نا وومّ ينا بما يقاسيه يخوا نا وي ال جون من ألموان الومذابه ومما ووا يمه 

أسممرهم وذراريهممم مممن بوممدهم مممن ضمميق وع ممره حتمم  كمماد بو ممهم يتك  ممون 

 النا  !

 ل الشاعر:وقد قا

 ين أخممال ال ممق مممن كممان موممت

 

 وممممممن ي مممممر    مممممه لين ومممممت

 وممن يذا ريمي الزممان  ممدعت 

 

 يمممممتف ويمممممت يممممممله ليجمومممممت

ولهذا وكر ا أن  جمع بوض الموو ات من اإلخوان وي قطمر وممن أحبمائهمه  

لنو مملها يلمم  األسممر المنكوبممةه بطريقممة أو بمم خرصه وين كممان وممي ذلممت مممن 

بد مما ليس منه بد. ومن الدعاء المم ثور: اللهمم اسمتر المخارر ما ويهه ولكن ال 

 عوراوناه وآمن روعاونا.
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 ع(:1966يجانة  يف )

حممين أويممكف ال ممنة الدراسممية أن ونتهمميه واقتربممف يجممانة الدمميفه بممدأ ا 

   كر: أين  ق ي ولت اإلجانة 

لممم يوممد وممي رمماقتي أن أق مميها وممي قطممره وقممد جربممف ذلممت وممي الدمميف 

 ه ولم أستطع الموا لة.الماضيه وخارت قوا 

وليس ومي اإلمكمان النمزول يلم  مدمره وقمد امتنومف عمن النمزول يليهما ومي 

الدمميف الماضمميه مممع وجممود احتمممال يمميء مممن الخطممره وكيممف وقممد  ممزل 

الخطره ووقوف الواقوةه ووار التنور  وقد س ل عني كل من حقمق موهمم مممن 

ه واسمتبقي المبوض اعتقلوا من يخوا نا الواملين ومي قطمره وأومر  عمن بو مهم

اآلخممره مثممل: األي الشمميه عبممد اللطيممف نايممد المممدر  بالموهممده واألي أحمممد 

 المنيي سكروير الموهد. وال يوقل أن يذهي أحد من الدار يل  النار!

 يل  مدينة الخليل:

لذا وكر ا وي ق اء اإلجانة ومي لبنمانه كمما ق ميناها ومي الوماع ال ائمفه وال 

تومممة ويمممائقة. ولكمممن نممممالء لنممما ممممن اإلخممموة يمممت ومممي أ هممما كا مممف يجمممانة مم

ال ل مممطينيين أيرو ممما بممم ن  ق مممي يجانونممما ومممي ال ممم ة البربيمممةه ونجمممد الجمممو 

المنو ه والجوار المؤ سه والوي  الرخيه والمن س اإلسمالمي. واقتنونما وومالم 

بما عرضوه عليناه وكنا مجموعة أسمر ممن قطمر: أسمروناه وأسمرة األي الشميه 

ه وأسمرة األي سمود ممرنوقه وكلنما قمد رحممه هللا   م مد الووضمي الوجمرود

أمما أسمرة األي الشميه علمّي جممانه وقمد ذهبمف يلم  . «الخليمل»ذهبنا يل  مدينة 

 وسكن وي بيف األي سالم سمور المدر  وي قطر. «البيرة»مدينة 
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وكنمما قممد او قنمما مممع األي األديممي الشمماعر م مممد وممون  النتشممة المممدر  وممي 

أ   «الكممروع»عنممدهم مكتملممة المراوممقه وممي منطقممة  «ومميال»قطممره لن ممكن وممي 

ما»األعناب. ومن است جر بيتما هناله يقولمون: اسمت جر  ، أل مه ال ي مت جر «كرمم

البيف وحدهه بل ي ت جر البيف وما حوله من عني ووواكمه مختل مةه ممن وواكمه 

المممذ    مممميه ومممي مدمممر:  «المممد ّراق»الدممميف الطيبمممةه ممممن التمممين والونمممي و

ه ويبممدو أن أول مممن «البرقمموق»لخمموي الممذ    ممميه وممي مدممر: ه وا«الخمموي»

 أدخله يل  مدر: ال لطان برقوق من سالرين المماليت.

وقد استمتونا روال الديف بهذه ال واكهه  قط ها ب يدينا ممن أيمجارهاه ممن 

الدباح الباكره وهمي أقمرب عهمدما بربهماه لمم وتواورهما األيمد . وبومد ا ق ماء 

نتشة: ين الوني كله لكمه ويمكنكم أن و خمذوه موكمم. قلنما لهمم: المدة قال لنا آل ال

لقد يبونا من الوني وال اكهةه وال مد هلل. وقمالوا: ولكنما   متطيع أن   مول همذا 

 و ملو ه موكم. وهذا علينا   ن أن  وده لكم. «نبيي»الوني يل  

خماد بمهه يمم  بالمماءه أيماع  مزول  «ب مر»وكان كل منمزل لمه  «الماء»أما 

المطر ببزارة ومي الشمتاءه ويظمل النما  يشمربون منمه رموال الوماعه بمما يشمبه 

 الشادوف.

ال قيقة أن هذه الدي ية كا ف  ي ية ممتوة. ومدينة الخليمل: مدينمة واريخيمة 

عريقممةه لهمما أريمم: خمماده وسمم ر وجممماله وويهمما قبممر الخليممل يبممراهيم أبممي 

ون يريدون أن ي تكمروا كمل ف. وين كان يخوا نا ال ل طينيعليه ال الماأل بياء 

! وومي عليمه ال مالعقبور الرسل واأل بياء وي بلدهم. و مي بلمد: وجمد ا قبمر  موح 

 . ووي أخرص: قبر يو س.عليه ال العبلد آخر: قبر هود 
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:  جمد بجمواره قبمر يوقموب عليه ال العووي مدينة الخليله ومع قبر يبراهيم 

س يوقوب ويوسف ا متقال يلم  ي. قلف لهم: أليعليه ال المح يدهه وقبر يوسف 

مدر وماوا ويهاه كما يدل عل  ذلت القرآن الكريم  وما الذ  جاء بقبريهما يلم  

 هنا 

وقال اإلخوة: يقال: ي ها  قلف بود مدة من مدر يلم  هنما. وهمذا ي تما  يلم  

 دليل.

وقد قال ال ماوظ ابمن حجمر: ين قبمور األ بيماء الموجمودة ومي بمالد مختل مة ال 

يثبف منها ييءه يال قبر م ممد عليمه الدمالة وال مالع بالمدينمة المنمورةه وقبمر 

 وي مدينة الخليله ال وي مكان القبر بوينه. عليه ال العيبراهيم 

ع( ومي 1952ولقد نرت مدينة الخليل ومدن ال م ة البربيمة ممن قبمل سمنة )

رحلتممي يلمم  لبنممانه وسممورياه واألردنه وقممد و ممدثف عنهمما وممي الجممزء األوله 

ولكني لم أقم بها ييمر يمومين أو ثالثمة. أمما ومي همذه الممرة و نق مي ويهما   مو 

يهرين و دف الشهر. وومي همذه الممدة أ  منا بالمدينمة وأ  مف بنماه واسمترحنا 

ف ومي الخليمل والتدمييف يليها واستراحف يليناه وأح  نا بمال رق بمين التدميي

وي لبنان. ون ن وي لبنان عادة  ديف وي منمارق المدرون والم مي يينه حيمث 

ما، الم ماجد  ال  جد م جدماه وال   مع أذا ما. أما ومي الخليمل وماألمر مختلمف ومامم

مممن حولمممته واألذان يطممرب سمممموت عنمممد كممل  مممالةه والدمملوات ومممي همممذه 

رورون بلقامتنمما بيممنهمه يلقو نمما الم مماجد مي ممرةه والم مملمون ورحممون بهمماه م مم

 متهللين م تبشرين.

وأ مما وممي هممذه ال تممرة أخطممي الجمممع وممي الم مماجد المختل ممةه ومنهمما: م ممجد 
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الخليل يبراهيمه وم جد ال نّةه وم اجد أخرص ال أذكرها. كما ألقيف عمددما ممن 

الدرو  ويهاه وح ر ا أعراسما ومناسبات يت ه واستجبنا لمدعوات الم بمينه 

مما آلل عبممد النبممي وهممم كثمم الممذين عممروتهم وعروممو ي  «النتشممة»ره وخدو م

ع(: ال ا  عي  ه وال ما  1952وووثقف  لتي بهم منذ نياروي األول  سنة )

 عبد البنيه والدكتور حاوظه وال ا   الحه وييرهم.

لقد مرت ب ع عشرة سنة عل  نياروي القديمة للمدينمةه ولكمنهم ال يزالمون 

ت مما قلته وي ولت الزيارةه والكلمة الطيبمة ال ومموت يذكرو هاه ويرددون كلما

 أبدما.

كمما نرت . «الومّروب»ونرت المخيمات القريبة من الخليله ومنها: مخميم 

وأذكممر أ نمما وق نمما علمم  منطقممة عاليممة وممي البلممدةه وأرللنمما منهمما  ه«دوره»مدينممة 

 وذرومف األعمين المدموته! «يسمرائيل»عل  ول مطين المبتدمبة التمي سمّموها: 

 كما قدحف بالشرر عل  الدرة المبدوبة!

 وييرها من المدن الم يطة بالخليل. «حل ول»كما نر ا 

 نيارة القد  ومدن ال  ة البربية:

ه ونر مما الم ممجد األقدمم  الممذ  «القممد »وأهممم مممن هممذا كلممه: نر مما مدينممة 

بممارل هللا حولممهه وكممان موممي األسممرة: نوجتممي وبنمماوي األربممع الدممبيراته 

عه لممم وكمممل ال ممابوة بوممده و ممبراهن أسممماء لممم وكمممل الثالثممة. وكبممراهن يلهمما

ولكنمممي حر مممف علممم  أن أ ممم بهن يلممم  الم مممجد األقدممم ه وم مممجد قبمممة 

الدمممخرةه ليدممملين ويهمممماه ولمممو بالم اكممماة لنتبمممر  ومممي   وسمممهن قيممممة همممذا 

 الم جده ويروبطن موه بذكريات ال ون  .
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كني مة القياممةه وم مجد وقد وجولنا بمدينة القد  القديمة وحاراوهماه ونر ما 

 عمر بن الخطاب بالقرب منها.

ال مممرع »ويخوا نممما ال ل مممطينيون ي ممممون الم مممجد األقدممم  ومممما حولمممه: 

وقليممدما لل ممرع المكمميه وال ممرع المممد ي، ولهممذا يقولممون عممن الم ممجد  «القدسممي

 األقد : أول  القبلتينه وثالث ال رمين.

ألول: حرممه هللا وومال ه ولكن من المولموع: أ مه ال يوجمد يال حرممان وقمطه ا

وهو حمرع مكمةه والثما ي: حرممه رسمولهه وهمو حمرع المدينمةه وال يوجمد حمرع 

ثالث بودهما. ولهذا  رص األول  أن يقمال عمن األقدم : أولم  القبلتمينه وثالمث 

الم مممجدين الوظيممممينه وهمممما الم مممجد ال مممراعه والم مممجد النبمممو ه وقمممد  مممح 

ي ال وشمد الرحمال يال يليهماه كمما روص ال ديث: أن هذه الم اجد الثالثة همي التم

 .رضي هللا عنهذلت أبو سويد الخدر  

بجوارهما. وومي  «راع هللا»القريبمة منهماه ومدينمة  «البيمرة»كما نر ا مدينمة 

 مدينة البيرة ي كن أخو ا ونميلنا الشيه علي جمان عند آل سّمور.

سمجلنا همذه وكان مونا وي نيمارة القمد : األي سمود ممرنوق وأسمروه. وقمد 

الزيمممارة بالكممماميراه والتقطنممما بومممض الدمممور التذكاريمممة للرحلمممةه وين كمممان 

التدمموير وأدواوممه وممي ذلممت الوقممف لممم يممزل بممدائي اه ولممم يتطممور كممما وطممور وممي 

 يومنا هذا.

اه ثم  بدأ جولمة أخمرص لزيمارة ممدن  وعد ا يل  مدينة الخليل لن تقر ويها أيامم

 ي.ال  ة البربيةه مدط بما أسروي مو
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 نيارة مدينة  ابلس:

نرت مدينة  ابلس وألقيف ويهما م اضمرةه يمهدها جمم ي يمره ولقيمف عمددما 

من اإلخموة هنماله أذكمر ممنهم: آل البشمتاو  وآخمرينه أ  متني األيماع والليمالي 

 أسماءهم.

ووممي اليمموع التممالي دعا مما عمماِلم  ممابلس الجليممل الشمميه مشممهور ال ممامن علمم  

مممن الولممماء ووجهمماء البلممد. وكا ممف جل ممة ريبممة البممداء وممي بيتممهه ودعمما عممددما 

وبادلنمما ويهمما ال ممديث عممن ق ممية الم مملمين األولمم ه وعممن هممموع األمممةه وممما 

 أكثرها!

 نيارة قرية  ا ور:

من ق اء جنينه وهمي قريمة األي ال بيمي األسمتاذ  « ا ور»ونرت قرية 

ح ممني أدهممم جممراره الممذ  يومممل موممي وممي الموهممد الممديني. وكممان األي ح ممني 

يومممل أمينممما لمخممزن الموهممده حيممث كممان ي مممل الشممهادة الثا ويممةه ككثيممر مممن 

مثممل: األي  - يخوا نمما ال ل ممطينيينه ولكنممه ا ت ممي يلمم  جاموممة بيممروت الوربيممة

وحدممل علمم  اإلجممانة أو اللي مما س وممي  - يوسممف ال ممطر  سممكروير الموهممد

 اللبة الوربية.

يمة وؤهلمه ألن يكمون وكنف ألمح وي األي ح ني قدرات عقلية و   مية وخلق

له دور وي خدمة الومل اإلسالميه وبخا ة أ ه مرّب ب طرومهه ح من الوالقمة 

 بالشبابه قو  الت ثير ويهم.

ولقد  مدقف األيماع رنمي ويمهه و  مدر همو و مديقه األسمتاذ أحممد الجمدت: 

وكتمي عمن . «األ ايميد اإلسمالمية» ه و«يوراء الدعوة اإلسمالمية»موسوعة: 
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ينه مثمل: ال ما  أممين ال  مينيه والشميه عبمد هللا عمزاعه عدد من رجال ول مط

ه وأ مممدر كتبمممما وربويمممةه مثمممل: «   مممات ول  مممات»وأخمممر  ديممموا ي األول: 

وييرهمممماه ومممما نال ينمممت: ويخمممر  ممممن  «الجهممماد» ه و«األخممموة اإلسمممالمية»

 ثمرات قلمه الناوع المثمر ين ياء هللا.

قريته: أن ألبمي النمداءه  وال يرو حين دعا ي يل  أن أنوره أ ا وأسروي وي

 - لما بيني وبينه من أوا ر األخوةه وروابمط الزمالمةه ولمما لمه علمي  ممن حمق

 أكدوها الوشرة. - بل حقوق

 نيارة مدينة جنين:

وبقينمما ويهمما يممومينه ثممم نر مما مدينممة جنممينه ومونمما األي  « مما ور»نر مما 

ه القريبمة ح نيه وألقيف ويهما م اضمرةه وأخمذ ا اإلخموة لزيمارة بومض القمرص

جممد ا مممن خطممور التممماّ  مممع يسممرائيله ورأينمما ب عيننمما مممدص الخطممر الكممامنه 

والمترقي الذ  يهدد هذه القرص. وهي ال وملت أد   سالح ومداوع بمه عمن    مها 

ا يملت من أ وات األسل ة ما ي موق  وعن حرماوها يذا ا تهكفه وهي وواجه عدو 

ا و وعما.  ما يملت الورب جميوماه كم 

 وبود هذه الجولة عد ا يل  مقر ا وي مدينة الخليل.

 ون يذ اإلعداع وي سيد قطي:

ووممي هممذه ال تممرة وممم ون يممذ ال كممم الممذ   ممدر مممن الم كمممة الو ممكرية وممي 

مدره بلعداع األديي والداعية والم كر اإلسالمي سميد قطمي. وضمرب جممال 

يليمه ممن عبد النا ر عمرأ ال مائط بكمل النمداءات والتوسمالت التمي و ملف 

 بالد الورب والم لمين.
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ما بمين الوماملين  وكان لهذا ال د   داه الواسع وي أ  ماء الومالمه وخدو م

وممي ال مماحة اإلسممالميةه والمهتمممين بالشمم ن اإلسممالميه وعلمم  األخممص بممين 

 اإلخوان وي الخار ه الذين نلزلهم هذا ال د  نلزاالم يديدما.

ا  كبممرص وممي يمموع موممينه ونظمميم م مميرة احتجمم «عّمممان»وقممرر اإلخمموة وممي 

وحر ف عل  أن أيارل بن  ي ومي همذه الم ميرةه و ماورت ممن الخليمل يلم  

عمان أللتقي اإلخوان هناله وأساهم مع اإلخوةه وي روع الشوارات التمي ونمدد 

 بالظلم والطبيانه ووناد  بالويل للطباة والجبارينه وبالث ر للشهيد المظلوع.

ة الخلمد نة الخلد يا يهيد اإلسالعه يلم  جنموكان الشوارات والنداءات: يل  ج

 .«الظالل» احي  يا

وربما يوترأ بوض يخوا نا ال ل يين عل  مثل همذه األقمواله وملن أحمدما ال 

ي ممتطيع أن يجممزع بمدممير أحممده يال مممن بشممر رسممول هللا ب  ممه وممي الجنممةه وقممد 

 ومونأ كر الرسول الكريم عل  أع الوالء األ داريةه حين قالف لوثممان بمن مظ

وممي سممبيل اإلسممالع:  وقممد كممان مممن ال ممابقين األولممين الممذين أوذوا - بوممد مووممه -

من  اَ ملمتأليى  علىٰ هللاو ومى  »ال ائيه لقد أكرمت هللا! وقال:  أيهد عليت أبا

. (13)«يىىيريك أن هللا أكرمىىهو وهللات مىى  أُر  وأنىى  رسىىََ هللا مىى  يفعىىص هللا بىىي

 وال يدر  أحد بما ختم له وبهذا نجرها عن الجزع بمداير البشره 

ولكمممن المممذين يقولمممون مثمممل همممذه األقمممواله ال يقولو هممما علممم  سمممبيل الجمممزع 

واليقينه ولكن من باب الت ا له وو  ين الظن بماهلل وومال ه وبالم ملم الم متور 

ال اله أو الظاهر الدالح، لهذا جرت عادة النا  أن يقولموا: المرحموع ومالنه 

                                              

 رواه البخار ه وييره. (13)
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مرجو له الرحمةه والمرجو له المب مرةه وين كمان والمب ور له والن. يونون: ال

 المت ّرون يقولون: المرحوع ين ياء هللاه والمب ور له ين ياء هللا!

وبوممد المشمماركة وممي الم مميرة عممدت يلمم  الخليممله ألوهيمم  لخطبممة الجموممة 

القادمةه وأذكر أ ها كا مف ومي م مجد الخليمل يبمراهيمه المذ  ي مميه الخليليمون: 

ممع  «ال مرع القدسمي»وقد رأينا أ مه ال يجمون أن  قمول: ! «يال رع اإلبراهيم»

ما ورد وي القد  وم جدها األقدم  ممن  دمود يمرعيةه وكيمف يجمون أن 

  قول: ال رع اإلبراهيمي 

ووي مدره أرص بوض النا  يقولون عند م جد ال  مين ومي القماهرة ومما 

زينبمي. حوله: ال رع ال  ينيه وعمن م مجد ال ميد نينمي ومما حولمه: ال مرع ال

وهي لها ممدلول دينمي مومين ال ينببمي  ه«ال رع»وهذا ووسع وي استخداع كلمة 

المونمم  اللبممو  للكلمممةه : «ال ممرع»التوسممع ويممهه يال أن يكممون المقدممود بكلمممة 

ويقال: حرع الشيء وحريمه: ما ي يط بمه ويتدمل بمهه ولهمذا يمدا ممن الكلممات 

ويقدمد بمه الكليمات  ه«الجمامويال مرع »الشائوة وي الم يط الجاموي أن يقال: 

الجاموية وما يتدل بها من يدارات ومراكز وم اكن وييرهما. ولكمن يالحمظ: 

 أن استومال الكلمة وي هذا المجال ال يوحي ب   مدلول ديني خاد.

المهممم أ ممي ألقيممف بوممد يعممداع سمميد قطممي خطبممة يممهيرةه هيجممف األيممجانه 

ف النيران الخاممدةه وحركمف وأثارت األحزانه وأبكف األعين الجامدةه وأيول

الوزائم الهاممدة. ذكمرت ويهما ممآثر الشمهيد علم  الولمم واألدب والمدعوة وال كمر 

اإلسالميه والومل اإلسالميه وكيف وقف ُ ملفبما أمماع الطواييمف لمم ومن ن لمه 

 هامةه ولم وط رئ له قامةه وكيف قدع عنقه ودمه وداءم ل كروه وعقيدوه.
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يممر الشممجونه يممذكر المممرء ممما يممابهها مممن ووممي مثممل هممذه الخطممي التممي وث

المآسي والنوانل. ويبكي ويهما يمهداء آخمرين سملكوا   مس المدربه ولقموا مثمل 

 هذا المدير.

ينما مومه علم  ح من البنماه وعلمم  ومال عجمي أن بكينما علم  سميد قطمميه وبك

القممادر عممودةه وعلمم  م مممد وريلمميه وعلمم  يوسممف رلوممفه ويبممراهيم  عبممد

األمممة األبممرار. وهكممذا كلممما سممقط يممهيده ذكر مما الطيممي وآخممرين مممن يممهداء 

 بلخوا ه من الشهداء ال ابقين.

 وقممالوا: أوبكممي كممل قبممر رأيتممه

 

 لقبممر ثمموص بممين اللمموص والممديالت

وقلمممف لهممممم: ين األسمممم  يبوممممث  

 األسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 دعمممو ي وهمممذا كلمممه قبمممر مالمممت!

 وق ة مع الشهيد سيد قطي: 

م ملم عظميمه  ال يشت دار  مندفه وال را مد عمدله ومي أن سميد قطمي

وداعيممة كبيممره وكاوممي قممديره وم كممر متميممزه وأ ممه رجممل وجممرد لدينممه مممن كممل 

يائبةه وأسملم وجهمه هلل وحمدهه وجومل  مالوه و  مكه وم يماه ومماومه هلل رب 

الوالمين ال يريت له. وال يمت ومي يخمالد سميد قطمي ل كرومه التمي آممن بهماه 

عل  ك هه وقمدع روحمه  وال يت وي حماسته لهاه وونائه ويهاه وأ ه وضع رأسه

 رخيدة من أجل اإلسالع كما يؤمن به.

يجلّمي  - وهمو ومي ال مجن - وال ريي وي أ ه ق م  سمنوات عممره األخيمرة

ال كرةه ويشرحها بقلممه المبمدته وبيا مه الومذبه وأسملوبه األخماذ. كمما ال ريمي 

وي أن كتبه ووطي قارئها ي نة روحية وعار ية داوقمة وداو مة وداوومةه ووقظمه 

 ن رقوده وو ركه من سكونه لما ويها من حرارة ويخالد.م
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 مراحل سيرة سيد قطي:

وهممذه ال كممرة هممي التممي ا تهمم  يليهمما وطمموره ال كممر  والولممميه بوممد م مميرة 

 حاولة بالوطاءه وي مجال األدب والنقده ووي مجال الدعوة وال كر.

ويهماه وال بد لمن يريد أن ي هم سيد قطيه أن ي يط بمراحل حياوه ووطموره 

 حت  يورف حقيقة موق ه الذ  ا ته  يليه.

 مرحلة األدب والنقد:

اه ثم  اقدما أدبي ا.  أول ما رهر سيد قطيه رهر أديبما ياعرم

ا رقيقممما مرهممف ال ممسه داوممق الوار ممةه ي  ممبه الناقممدون علمم   كممان يمماعرم

ومممي الشممموره وعمممده د. م ممممد منمممدوره الناقمممد األدبمممي  «االوجممماه الروما  مممي»

 ذات االوجاهات الروما  ية المورووة. «أبولّو»الشهيره وي جماعة 

. «مدرسمة الوقماد»ومن الموروف أ مه كمان ومي أدبمه النثمر  م  موبما علم  

وال كر ال ره ولم يكن قمد رهمر ووجهمه  «المدرسة الليبرالية»وكان الوقاد يمثل 

  ح وي كتاباوه األخيرة.اإلسالمي الذ  او

وممي األدب هممو مدممط    ممادق  «المدرسممة اإلسممالمية»وكممان الممذ  يمثممل 

الراووي. وكان بين االوجاهين أو المدرستين  رات داٍعه سالحه القلمه وميدا مه 

المجممالت األدبيممة كالرسممالةه والثقاوممةه وييرهمماه والكتممي األدبيممة. وقممد همماجم 

اه:  الراووي الوقاد وي مقاالت  شرت بود  .«عل  ال  ّود»ذلت وي كتاب سم 

لم يكن سيد قطي وي هذه المرحلة قد عرف بتوجه يسمالمي واضمحه بمريم 

ه وقد عا ر ح من البنماه وين لمم يتومرف عليمه وعلم  «دار الولوع»أ ه خري: 

 دعووه يال بود استشهاده.
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وقد ومو  همذه المرحلمة ممن مراحمل م ميروه: عممالن كبيمران ممن األعممال 

 األ يلة التي لم يقلد سيد قطي ويها أحدماه بل كان ويها   ي: وحده:األدبية 

بماعتراف بومض ممؤرخي  - وهمو «أ ول النقمد األدبمي»أولهما: كتابه عن 

عمل متميزه وين لم ي خمذ حقمه ممن الظهموره ربمما كمان سمبي  - األدب الوربي

ذلممت هممو و ممول  مماحبه يلمم  الممدعوة اإلسممالميةه وأم مم  م  مموبما علمم  عممالوم 

ا ا لدعاةه ال عل  عالم األدباء والنقاده وال سميما أن النقمد األدبمي قمد وطمور كثيمرم

بود كتاب سيد قطي و ظرياوه. كما أن بومض النقماد يمرص أن مزيمة سميد قطمي 

وو وقممه وممي التممذوق األدبممي والنقممد التطبيقمميه قممد ربممف علمم  عملممه النظممر  

 الت  يلي.

رآنه ويعجانه البيما يه بممنه: وثا يهما: عمله األ يل المتميز وي خدمة الق

 لم ي بق له  ظيره وهذا الومل يتمثل وي كتابيه الرائوين:

 التدوير ال ني وي القرآن. - 1

 مشاهد القيامة وي القرآن. - 2

 والكتاب األول يج د النظريةه والثا ي بمثابة التطبيق لها.

الكتابممان يمممثالن ومهيممدما أو همممزة و ممل للمرحلممة القادمممةه مرحلممة  نوهممذا

 الدعوة يل  اإلسالع.

 مرحلة الدعوة اإلسالمية:

والمرحلممة الثا يممة وممي حيمماة سمميد قطمميه هممي مرحلممة الممدعوة يلمم  اإلسممالعه 

مما لل يمماةه يقمميم الودالممة االجتماعيممة وممي األرأه ويروممع  بو مم ه عقيممدة و ظامم
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رع  حقوق ال قراء والم ت و ينه بوسيلتين أساسميتينه التظالم بين النا ه وي

 هما: التشريع القا و يه والتوجيه األخالقي.

وكممان هممذا التطممور لممه مقممدمات وعالممماته منهمما: اهتمامممه بق ممية المظممالم 

االجتماعية وي مدمره وسميطرة اإلقطمات المتجبمر ومي األريمافه والرأسممالية 

قتدماد المدمر ه وضميات ال الحمين االحتكارية الم تبلة ومي الممدنه علم  اال

 بين وجبر أول ت وو لط هؤالء. - وهم جل المدريين - والومال

ا ومي مشماركته ومي مجلمة  التمي  «ال كمر الجديمد»وقد بمدا همذا التوجمه واضم م

ه وقمد أيمر ا يلم  ذلمت  كا ف وون  بهذا الجا ي االجتماعيه والتي لم ودع رويالم

 وي الجزء الثا ي من هذه الم يرة.

ولول كتابيه ال ال ين وي خدمة البيمان القرآ ميه قمد مهمدا لمه الطريمقه ليطمل 

اإل الحية الوظيمةه التي ايتمل عليها القمرآنه وين كا مف  «الم امين»عل  

 دراسته أساسما وهتم بالشكل واألسلوب والجا ي الباليي والبيا ي.

عيمة ومي الودالمة االجتما»رهر أول كتاب له وي هذه المرحلمةه وهمو كتماب: 

الممذ  عممرأ الموضمموت بطريقممة منهجيممةه بمميّن ويهمما أسممس الودالممة  «اإلسممالع

لمه و مل ال مبق  رحممه هللا االجتماعية وي اإلسمالعه وين كمان الشميه البزالمي 

بتنمماول هممذه الموضمموعاته وممي مقاالوممه التممي كممان ينشممرها وممي مجلممة اإلخمموان 

اإلسمالع »ه «اديةاإلسمالع واألوضمات االقتدم»الم لمينه ثم جموهما ومي كتبمه: 

اإلسممممممالع الم تممممممرص عليممممممه بممممممين الشمممممميوعيين »ه «والمنمممممماه: االيممممممتراكية

ه ولكمن همذه الكتمي لمم وكتمي بالطريقمة المنهجيمة التمي كتمي بهما «والرأسماليين

سمميد قطممي، أل همما وممي األ ممل مقمماالته وجلّممي جوا ممي مهمممة وممي هممذا الجا ممي 
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 االجتماعي واالقتداد  وي اإلسالع.

يد سيد قطي قد است اد ممن كتمي البزالميه وين لمم ينقمل وال يت وي أن الشه

ا ممن األوكمار، ولهمذا جومل ممن مدمادره ومي  منها بال رفه وي مما اقتمبس كثيمرم

ثممم . «اإلسممالع والمنمماه:» ه و«اإلسممالع واألوضممات»الطبوممة األولمم  للكتمماب: 

 حذوا بود ذلت مع قائمة المدادر كلها.

بال  مممماوة والترحيمممميه  «الممممةالود»اسممممتقبلف األوسممممار اإلسممممالمية كتمممماب: 

باعتبمماره أول مولممود ل مميد قطممي وممي عهممده الجديممده واستبشممروا بمم ن التيممار 

اإلسالميه قد ك ي كاوبما لمه ون مه األدبميه وقلممه البليمغه وهمو يُوومدّ يضماوة لهما 

قيمتها يلم  همذا التيماره ووموأ الخ مارة التمي ل قمف بمه با  مماع الشميه خالمد 

لما يه وكم ن عدالمة األقمدار عوضمف عمن خالمد ب ميده م مد خالد يل  التيار الو

 .«الودالة االجتماعية وي اإلسالع»ه بكتاب: «من هنا  بدأ»وعن كتاب: 

ويمرت اإلخوان خا مة ورحمة بهمذا القلمم الجديمده المذ  ا  مم يلم  القاولمة 

 ه«الطممور»اإلسممالميةه وك  ممه كممان مكاومم ة لهممم بوممد خممروجهم مممن موممتقالت 

ونارة يبراهيم عبد الهاد  قاولة ح من البنماه و ماحبة ه وسقور «هايك تي»و

 التاريه األسوده والو كر  األسود!

موركمة اإلسمالع »ولم يكتف سيد قطي بهذا الكتابه بل أوبوه بكتي أخمرص: 

ه ومقمماالت عممدة كتبهمما وممي مجلممة «ال ممالع الوممالمي واإلسممالع»ه و«والرأسمممالية

التمي يدمدرها حمزب  «تراكيةاالي»التي يددرها اإلخوانه ومجلة  «الدعوة»

التي يددرها ال زب المورنيه ولكمن همذه  «اللواء»الومل االيتراكيه ومجلة 

وهمي التمي جمومف بومد ذلمت و مف . «و ف راية اإلسمالع»المقاالت كا ف كلها 
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ه «ح من البنما وعبقريمة البنماء»ومنها: مقال عن . «دراسات يسالمية»عنوان: 

مما وممي الممدعوة اإلخمموان ا» قلممف خال ممته وممي كتممابي:  لم مملمونه سممبوون عامم

 .«والتربية والجهاد

اه ولكنممه  ووممي هممذه ال تممرة بممدأ يكتممي و  مميره الشممهير الممذ  لممم ي مممه و  مميرم

ه و ممدق وممي و ممميتهه ولممم يكممن وممي «وممي رممالل القممرآن»رضممي أن ي ممميه: 

ربوته األول  ي مل الطابع الرسمي للت  يره ولكنها وق ات عقل متدبره وقلمي 

مرهمف، أمماع القمرآنه يلمتمس عظاومهه ويجلّمي يعجمانهه ويبمين حيه ووجمدان 

حقائقممهه وينبممه علمم  مقا ممدهه بقلمممه الممداوقه وأدبممه الرائممق وين وبيممر ذلممت وممي 

األجزاء األخيرةه وومي الطبومة الثا يمة ل جمزاء األولم ه وقمد بمدأ يهمتم بالجا مي 

 .«رالله»الت  ير ه حت  أح ي أ ه أور  خال ة و  ير ابن كثير وي 

 «الم ملمون»ومي مجلمة  «رالل القرآن»وكان سيد قطي ينشر ما يكتبه من 

التي كان الداعية المومروف: سمويد رم مان يدمدرهاه وقمد علمق عليمه منوهمما 

 الواِلم األنهر  الكبير د. م مد يوسف موس . - وي أحد أعدادها - ومبينما

ارهم ووي هذه ال ترة بدأ سيد قطمي يقتمرب ممن اإلخموانه ويمرص بوينيمه  شم

والتزامهمه وما بينهم من ربار وثيقه ويخاء عميمقه ومما يتميمز بمه كثيمر ممنهم 

من وعمي دقيمقه ويموور رقيمق. وكمان المريمد الوماع األسمتاذ ح من اله ميبي 

يدممط به موممه وممي رحالوممهه ليممرص بوينيممهه وي مممع ب ذ يممهه وي كممم بوممد ذلممت 

 بوقلهه ويختار لن  ه.

دعمموة اإلخمموانه وال سمميما بوممد أن  وقممد اختممار بممملء يرادوممه اال  ممماع يلمم 

ماه  خاب رنه وي رجال الثورةه المذين علمق علميهم ومي أول األممر آمماالم وأحالمم



 56 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 وتبخرت وضاعفه كما وبخرت أحالع الشاعر الوايق الذ  قال:

 كمم  ي مممن ليلمم  البممداة كقممابض

 

علممممم  المممممماء خا تمممممه ومممممرو  

 األ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابع

 

وأحيل القار  يل  ما ذكروه ومي الجمزء ال مابق عمن سميد قطمي وا  ممامه 

يل  اإلخوانه وو لمه رئاسمة ق مم  شمر المدعوة ومي الجماعمةه ورئاسمة و ريمر 

مجلتهمه يلم  أن دخمل موهمم ومي م اكممات م كممة الشموي وحكمم عليمه بوشمر 

 سنوات.

 مرحلة الثورة اإلسالمية:

مرحلمة »قطميه يمكمن أن   مميها:  وهذه مرحلة جديدة وطور يليها وكر سيد

ه أو التمي ومدعي «ال كوممات اإلسمالمية»الثمورة علم  كمل : «الثورة اإلسالمية

أو التمي ومدعي أ هما  «المجتمومات اإلسمالمية»أ ها يسالميةه والثمورة علم  كمل 

يسالمية. وال قيقة وي  ظر سميد قطمي: أن كمل المجتمومات القائممة ومي األرأ 

 أ ب ف مجتموات جاهلية.

كّون هذا ال كر الثور  الراوض لكمل ممن حولمه ومما حولمهه والمذ  ين مح و

ه «أسممقطوا حاكميممة هللا ووممال »بتك يممر المجتمممعه ووك يممر النمما  عامممة، أل هممم 

مماه واحتكممموا يلمم  أ ظمممة بشممريةه وقمموا ين وضممويةه وقمميم  ورضمموا ببيممر حكمم

يممممةه أرضمممميةه واسممممتوردوا ال ل مممم اته والقمممميمه والمومممماييره والمنمممماه: التربو

والثقاويممةه واإلعالميممةه واالجتماعيممةه واالقتدمماديةه وال ياسمميةه واإلداريممةه 

وييرها من يير المدادر اإلسالميةه وممن خمار  مجتمومات اإلسمالع. وبمماذا 

 يو ف هؤالء يال بالردة عن دين اإلسالع 

بل الواقع عنده: أ هم لمم يمدخلوا اإلسمالع قمطه حتم  ي كمم علميهم بمالردة! ين 
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سممالع ي ممما م تاحممه النطممق بالشممهادوين: أيممهد أن ال يلممه يال هللاه وأن دخممول اإل

ال يلمه يال »م مدما رسول هللاه وهم لم ي هموا مونم  همذه الشمهادة. لمم ي همموا أن 

منه: حياة للم ملمه وميمزه عمن ييمره أ م اب الجاهليمات المختل مةه مممن  «هللا

وونمي  «م ممدما رسمول هللا»يوُدّهم النا  أهل الولم وال  مارة. ولمم ي همموا أن 

 االلتزاع والت ليم للمنه: الذ  جاء به.

ما بومد  أقول: وكّون هذا ال كر الثور  الراوضه وي داخل ال جنه وخدو م

أن أعلنممف مدممر ونعيمهمما عبممد النا ممره عممن ضممرورة الت ممول االيممتراكيه 

اه بو ممهم:  «الميثمماق»وحتميممة ال ممل االيممتراكيه و ممدر  قممرآن »الممذ  سممم 

وبود االقتراب المدر  ال وويتيه ومدال ة الشميوعيينه ووثموبهم  !«الثورة

علمم  أجهممزة اإلعممالع والثقاوممة واألدب وال كممره وم مماولتهم وبييممر وجممه مدممر 

 اإلسالمي التاريخي.

هنالت رأص سيد قطي: أن الك ر قد كشف اللثاع عمن    مهه وأ مه لمم يومد ومي 

 يره وو ليل الوواع.حاجة يل  أن يخ يه ب يطية ويوارات إلسكات الجماه

ه حمامالم سمي ه  وال »هنالت رأص أن يخوأ الموركة وحدهه راكبمما أو راجمالم

لقتال خدومهه ومما أكثمرهم. سميقاول المالحمدة الجاحمدينه  «سيف له يير القلم

ويقاول المشركين الوثنيينه ويقاول أهل الكتاب ممن اليهمود والندمارصه ويقاومل 

 الجاهليةه ووايوا م لمين بال يسالع! الم لمين أي ماه الذين ايتالتهم

وأ ا بريم يعجابي بذكاء سيد قطي و بويه وو وقهه وبريم حبي ووقمدير  

الكبيرين لهه وبريم ييما ي بلخال ه ووجرده ويما و ل يليه ممن وكمره  تيجمة 

اجتهمماد ويعمممال وكممر: أخال ممه وممي جملممة ووجهاوممه التممي ا تهممف يليهمما م مميروه 
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خمممالف ويهممما سممميد قطمممي الجديمممد: سممميد قطمممي القمممديم.  ال كريمممة الجديمممدةه التمممي

وعارأ ويها سيد قطمي الثمائر المراوض: سميد قطمي الداعيمة الم مالمه أو سميد 

 - ه كما خمالف ويهما كمل«الودالة»سيد قطي  احي : «الموالم»قطي  احي 

 دعاة ال ركة اإلسالمية قبلهه وعل  رأسهم ح ن البنا. - أو جل

وي بوض كتبي وي بوض أوكاره األساسميةه وين ولقد  اقشف الم كر الشهيد 

المني بوض اإلخوة عل  ذلته ولكني وي الواقعه كتبمف مما كتبمف و اقشمف مما 

 اقشفه من بماب الندمي ة ومي المدينه واإلعمذار يلم  هللاه وبيمان مما أعتقمد أ مه 

ال قه ويال كنف ممن كتم الولمه أو جامل وي ال قه أو داهن وي المدينه أو آثمر 

 خاد عل  رضا هللا وتف.رضا األي

ه  ممل  هللا عليممه وسمملم و  ممن  ممؤمن ب  ممه ال عدمممة ألحممد بوممد رسممول هللا 

وكممل أحممد ييممره يؤخممذ مممن كالمممه ويممرد عليممه. وأن لمميس وممي الولممم كبيممره وأن 

خطمم  الومماِلم ال يممنقص مممن قممدرهه يذا وممواورت النيممة الدممال ةه واالجتهمماد مممن 

ا واحمدماه كمما ومي ال مديث أهلهه وأن المجتهد المخطئ موذوره بل م ج ور أجمرم

الشممريفه سمممواء كممان خطمممؤه وممي الم مممائل الولميممة أع الومليمممةه األ مممولية أع 

 ال روعيةه كما حقق ذلت ييه اإلسالع ابن ويميةه وابن القيم وييرهما.

وأخطممر ممما و تويممه التوجهممات الجديممدة وممي هممذه المرحلممة ل مميد قطمميه هممو: 

ويهه ب يمث ي همم قارئمه ممن رماهر كالممه والتوسع  «التك ير»ركو ه يل  وكرة 

مومالم ومي »وممما أوريمه ومي كتابمه:  «الظمالل»وي موضع كثيرة ومت رقة ممن 

وهممو ال يقدمممد بممم، . «جاهليمممة»ه أن المجتمومممات كلهممما قممد أ مممب ف «الطريممق

ي همما الشممرل  «جاهليممة الوقيممدة»جاهليممة الومممل وال مملول وقممطه بممل  «الجاهليممة»

اكميتممه ووممال ه وأيممركف موممه آلهممة أخممرصه والك ممر بمماهلله حيممث لممم وممرأ ب 
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اسمممتوردت ممممن عنمممدهم: األ ظممممة والقممموا ينه والقممميم والمممموانينه واألوكمممار 

 مل  هللا عليمه والم اهيمه واستبدلوها بشريوة هللاه وأحكاع كتابه وسنة رسموله 

 .وسلم 

وعلمم  هممذاه لمميس النمما  وممي حاجممة يلمم  أن  وممرأ علمميهم  ظمماع اإلسممالع 

قتدمماد ه أو ال ياسمميه أو القمما و يه و  ممو ذلممت، ألن هممذه االجتممماعيه أو اال

األ ظمة والشرائع ي ما ينت ع بها المؤمنون بهماه وب  هما ممن عنمد هللا. أمما ممن ال 

حتمم  يمممؤمن بمماهلل رب ممماه  «الوقيمممدة أوالم »يممؤمن بهممماه ويجممي أن  ومممرأ عليممه 

ه وبالشريوة حاكمة.  وباإلسالع دينماه وبم مد رسوالم

اإلسممالع »ه وودممله وممي كتمماب: «الموممالم»ليممه وممي كتابممه: وهممذا ممما أيممار ي

ويبه مجتمواونا اليموع بمجتممع مكمة ومي عهمد الرسمالةه . «ومشكالت ال  ارة

وأن الرسممول لممم يوممرأ عليممه النظمماع والتشممريعه بممل عممرأ عليممه الوقيممدة 

 والتوحيد.

كممما رأص عليممه رحمممة هللا: أن ال مونمم  لممما ي اولممه الم مماون مممن علممماء 

يحيممماء »ه أو «وجديمممده»ال قمممه اإلسمممالميه أو  «وطممموير»مممما سمممّموه: الودمممر ل

ويه، يذ ال وائدة من ذلت كلمه مما داع المجتممع الم ملم يائبمماه يجمي أن  «االجتهاد

ه ثممم  جتهممد لممه وممي حممل مشممكالوه وممي ضمموء واقونمما  يقمموع المجتمممع الم مملم أوالم

 اإلسالمي.

وعمدع حاجتنما  ه«االجتهماد»أوكماره عمن  - بكمل أدب واحتمراع - وقد  اقشمف

االجتهمماد وممي الشممريوة »يليممه قبممل أن يقمموع المجتمممع اإلسممالميه وممي كتممابي: 

 ه وبينف باألدلة خط  وكروه هذه.«اإلسالمية
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،  اقشمته «االجتهماد»وكما  اقشف الشهيد سميد قطمي ومي رأيمه حمول ق مية 

ه وقمد وبنم  أضميق اآلراء وأيمدها ومي ال قمه اإلسمالميه «الجهماد»وي رأيه وي 

مخال ما اوجاه كبار ال قهاء والدعاة الموا رينه داعيما يل  أن علم  الم ملمين أن 

يوممدوا أ   ممهم لقتممال الوممالم كلممهه حتمم  ي مملموا أو يوطمموا الجزيممة عممن يممده وهممم 

  ايرون.

اه بو مهم:  ه ولمم «ال ميفآيمة »وحجته وي ذلت آيات سورة التوبةه وما سمم 

يبال بمخال ة آيات كثيرة ودعو يل  ال لمه وقدر القتال عل  من يقاولنماه وكمف 

أيدينا عمن اعتزلنا ولمم يقاولنماه وممد يمده لم مالمتناه ودعوونما يلم  البمر والق مط 

مع المخال ين لنا يذا سالمو اه ولم يقاولو ا ومي المدينه ولمم يخرجو ما ممن ديار ماه 

 نا.ولم يظاهروا عل  يخراج

تِّلُىَمْ فِّىي هذا ما ودل عليه اآليات الكثيرة من كتماب هللا مثمل قولمه وومال : 
}َوقَ 

يَن  تَىيِّ ُمع  ىٓ  ٱل  َ َم يُ ِّ  إِّنَّ ٱلَّ
تَىيُٓومْۚٓ تِّلَُنَكُم  َوَم تَع  يَن يُقَ  ِّ ٱلَّاِّ ىُ   190َسبِّيصِّ ٱلَّ تُلُىَ ُم  َ ي  َوٱق 

  ُ ن  َ ي  ُجَ ُم م ِّ رِّ تُُمَ ُم  َوأَخ  نىيَ ثَقِّف  تِّلُىَ ُم  عِّ ىصِّۚٓ َوَم تُقَ  قَت 
ىَن ٱل  نَى ُ أََشىيٓ مِّ فِّت  َرُجَكُم ۚٓ َوٱل  أَخ 

يَن{ فِّىرِّ َك  َُ ٱل  لَِّك َجَزمٓ
ۗۡ َكاَ  تُلَُ ُم  تَلَُكُم  فَسق  تِّلَُكُم  فِّيهِّۖٓ فَإِّن قَ 

ٰ  يُقَ  َ َرم ِّ َ تَّ يِّ ٱل  جِّ َمس 
البقمرة: ] ٱل 

 .[191ه 190

تََزلَُكُم  فَلَم  يُقَ   م  َسىبِّيا  }فَإِّنِّ ٱع  هِّ ُ لَُكىم  َعلَىي  كُُم ٱلسَّىلََم فََمى  َجعَىَص ٱلَّ مْ إِّلَي   َ قَ
 {تِّلَُكُم  َوأَل 

 .[90الن اء: ]

ىىُ   تُلُىَ ُم  َ ي  يَُهم  فَُخىىاُو ُم  َوٱق  ىيِّ مْ أَي  َٓ كُُم ٱلسَّىىلََم َويَُكفٓى مْ إِّلَىي  َٓ قُى لُىىَكُم  َويُل  تَزِّ }فَىإِّن لَّىم  يَع 

 
ٓ تُُمَ ُم ۚٓ َوأُْولَ  ن  ثَقِّف  َط  م  سُل  هِّ نَ  لَكُم  َعلَي 

 .[91الن اء: ] {  ٓمبِّين  كِّكُم  َجعَل 

}ِّ كَّص  َعلَٰ ٱلَّ ََ نَح  لََه  َوتَ مِّ فَسج   .[61األ  ال: ] }َوإِّن َجنَُ َمْ لِّلسَّل 
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ُجىىَكُم  رِّ ينِّ َولَىىم  يُخ  تِّلُىىَكُم  فِّىىي ٱلىىي ِّ
يَن لَىىم  يُقَ  ُ َعىىنِّ ٱلَّىىاِّ كُُم ٱلَّ َهى  كُم  أَن }مَّ يَىىن  ىىرِّ يَ  ُِّ ىىن  م ِّ

يَن{ طِّ سِّ ُمق  ٓ  ٱل  َ يُ ِّ م ۚٓ إِّنَّ ٱلَّ هِّ مْ إِّلَي  َٓ ُط سِّ
 .[8الممت نة: ] تَبَٓرو ُم  َوتُق 

يمتخلص ممن همذه اآليمات وأمثالهما بكلممة ومي يايمة  رحمه هللا واألستاذ سيد 

ال هولة: أن همذه كمان مومموالم بهما ومي مرحلمةه ثمم ووقمف الوممل بهماه والوبمرة 

ف األخير. وهو ما يوبر عنه األقدمون بالن هه وقولهم ومي همذه اآليمات: بالموق

   ختها آية ال يف.

وهمو رجمل القمرآن المذ  عماش ومي  - وال أدر  كيف هان علم  سميد قطمي

أن يوطل هذه اآليات الكريمة كلهماه  - رالله سنين عددما يت مله ويتدبره وي  ره

يف  ومما مونم  بقماء همذه اآليمات وأكثر منها وي القرآنه بآية نعموهما آيمة ال م

 وي القرآن يذا بقي ل ظها وألبي موناهاه وبطل م وولها وحكمها !

: ي نما ال   مرأ علم  النما  عقيمدوناه يذ ال يكمراه رحممه هللا  ويقمول الشمهيد

وممي الممدينه ي ممما   ممرأ علمميهم  ظامنمما ويممريوتناه ليويشمموا وممي رلممهه وينوممموا 

 بودله.

ا قمالوا لنما: ي نما أحمرار ومي اختيمار النظماع المذ  ولكن بمماذا  جيمي النما  يذ

 رضماه أل   مناه ولمماذا و رضمون علينما  ظمامكم بمالقوة  ين كمل يميء يجّرعممه 

اإل  ان وجريوما بريم أ  ه: يكرهه وين ر منهه ولو كان همو ال مكر الممذابه أو 

 الو ل المد  !

 م اب القموة أ - اليهمود أو الندمارص أو الموثنيين - وما ال كم يذا كنما   من

والمنوةه وأ تم ال و اء وي الوُدّة أو األقلون ومي الومدد  همل وقبلمون أن   مرأ 

علمميكم  ظامنمما ومممنه: حياونمما  كممما هممو يمم ن أمريكمما اليمموعه ووطلواوهمما للهيمنممة 
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 عل  الوالم 

: أ ه يتهم موارضيه وي وكرومه عمن رحمه هللا ومما  نكره عل  األستاذ سيد 

 ب مرين:الجهاد من علماء الودر 

ال ذاجة والب لة والبلهه و  و ذلت مما يتدمل بالقدمور ومي الجا مي  مأوَ:

 الوقلي والموروي.

المموهن وال مموف الن  ميه والهزيمممة الن  مميةه أمماع ضممبط الواقممع  وملثى ني:

البربممي الموا ممره وومم ثير االستشممراق الممماكر! مممما يتولممق بالجا ممي الن  ممي 

 والخلقي.

ع األمة وي الولم وال قه والمدعوة وال كمره ابتمداءم والذين يتهمهم بذلت هم أعال

ا بالشمميه ريمميد رضمماه والشمميه جمممال الممدين  مممن الشمميه م مممد عبممدهه مممرورم

القاسمممميه والشممميه م ممممد مدمممط   المرايممميه والمشمممايه: م ممممود يممملتوته 

وم مد عبد هللا درانه وأحمد يبراهيمه وعبد الوهماب خمالفه وعلمي الخ يمفه 

ممد يوسمف موسم ه وم ممد ومر  ال منهور ه وم ممد وم مد أبو نهمرةه وم 

المممد يه وم مممد مدممط   يمملبيه وم مممد البهمميه وح ممن البنمماه ومدممط   

ال ممباعيه ومدممط   الزرقمماه وم مممد المبممارله وعلممي الطنطمماو ه والبهممي 

الخمموليه وم مممد البزالمميه وسمميد سممابقه وعممالل ال اسمميه وعبممد هللا بممن نيممد 

ديني. مممن ق م    بمه ولقمي ربمهه مثمل الم موده وييرهم من ييوي الولمم الم

 الذين ذكر اهمه وممن ينتظر من أعالع لهم قدرهمه ال داعي لت ميتهم.

الذين ال يُ  بون علم  الولموع  «المد يين»هذا و الم عن الكتاب والم كرين 

الشممرعيةه مممن أمثممال: د. م مممد ح ممين هيكممله وعبمما  الوقمماده وم مممد وريممد 
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الرحمن عزاعه وييرهم وييمرهم ومي بمالد الومرب وجد ه وأحمد أمينه وعبد 

 والم لمين.

كممما أن مممن المآخممذ التممي أ كممرت علمم  سمميد قطممي: ق ممووه علمم  التمماريه 

اإلسالميه ور يته له من وراء منظار أسوده وحملته الشديدة علم  بنمي أميمةه 

ا عنممدهه منممذ كتممي  الودالممة »وومميهم سمميد ا عثمممانه وين كممان هممذا التوجممه قممديمم

 .«يةاالجتماع

عل  أّ  حاله كا ف هذه هي األوكار الم ورية ومي همذه المرحلمة ممن حيماة 

سمميد قطمميه وويهمما عممدل مممن أوكمماره واوجاهممه ووممديالم جممذري اه وأ ممبح ممما كتبممه 

ا وممي  وييرهمماه يمثممل مرحلممة مممن حياوممهه وال يمثممل  «الودالممة االجتماعيممة»قممديمم

 الخط األخير الذ  يتبناه ويدعو يليهه ويداوع عنه.

قد حدثني األي د. م مد المهد  البدر : أن أحد اإلخوة المقربين ممن سميد و

أخبمره أن األسمتاذ سميدما عليمه  - ع(1965وكان موه مومتقالم ومي م نمة ) - قطي

رحمة هللاه قال له: ين الذ  يمثل وكر  هو كتبمي األخيمرة: المومالمه واألجمزاء 

ول ه وخدائص التدمور األخيرة من الظالله والطبوة الثا ية من األجزاء األ

اإلسممالمي ومقوماوممهه واإلسممالع ومشممكالت ال  ممارةه و  وهمما مممما  ممدر لممه 

ا ال أكثر.  وهو وي ال جنه أما كتبه القديمة وهو ال يتبناهاه وهي ومثل واريخم

وقال له هذا األي من والميذه: يذن أ ف كالشاووي لمت ممذهبان: قمديم وجديمده 

 ديم من مذهبت.والذ  وتم ت به هو الجديد ال الق

. ولكمن رضمي هللا عنمه:  ومه ييرت كمما ييمر الشماووي رحمه هللا قال سيد 

 الشاووي يير وي ال روته وأ ا ييرت وي األ ول!
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والرجل يورف ممدص التبييمر المذ  حمد  ومي وكمره. وهمو وبييمر أ مولي أو 

 كما يقولون اليوع. «استراويجي»

تهمادهه أ مماب أع ور ومي اجوهمو علم  كمل حممال: مخلمص ومي ووجهمهه ممم ج

داع اإلسمالع مرجومهه واإلسمالع منطلقمهه واإلسمالع هدومه. وأيمهد أن  أخط ه مما

الرجممل وممي المرحلممة األخيممرة مممن حياوممهه كممان كلممه لإلسممالعه عمماش لإلسممالعه 

ومات وي سبيل اإلسمالع! ورضمي هللا عنمه وأرضماهه وجومل ال مردو  مثمواهه 

ر المجتهممدين الدممادقين. وي ممر لممه ممما    ممي أ ممه أخطمم  ويممهه وأجممره عليممه أجمم

عَىص  وي ر لنا موه أجموين  نِّ َوَم تَج  يَم  ِّ يَن َسىبَقَُنَ  بِّىسۡل  نِّنَى  ٱلَّىاِّ  ََ خ  ِّ فِّىر  لَنَى  َوۡلِّ
}َربَّنَى  ٱغ 

يٌم{ َُويّٞ رَّ ِّ مَمنَُمْ َربَّنَ ٓ إِّنََّك َر ََ يَن   ل ِّلَّاِّ
ا    .[10ال شر: ] فِّي قُلَُبِّنَ  غِّ

 اكمية:و امل عل  سيد قطي وي وكرة ال 

التمي أخمذها  «ال اكميمة»ولقد اوهم بوُض الكاوبين سيد قطي ب  ه وبن  وكمرة 

مما  عممن المممودود ه وجولهمما مممن  مملي عقيممدة التوحيممده وروممي عليهمما أحكامم

خطيرةه منها: أن الدولة التي وقوع عل  أساسها: أيبه ما وكون بالدولمة الدينيمةه 

 رالم عل  الرجل. التي وقوع عل  ال كم بال ق اإللهي. وهذا و امل

وال ق أن وكرة ال اكمية أساء وهمها الكثيرونه وأدخلوا وي م هومهما مما لمم 

 يرده أ  ابها. وأود أن أ به هنا عل  جملة مالحظات حول هذه الق ية:

أن ال اكميمة التمي ركمز عليهما سميد قطمي والممودود ه  ملما ظ  مأولىٰ: - 1

ت  هي: ال اكمية بالمون  التشمريويه وم هومهما: أن هللا سمب ا ه همو المشمّرِ

لخلقهه وهمو المذ  يم مرهم وينهماهمه وي مل لهمم وي مرع علميهم. وهمذا لميس 

مممن ابتكممار المممودود  وال سمميد قطمميه بممل هممو أمممر مقممرر عنممد الم مملمين 
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قممال الخمموار  لولممّي: ال حكممم يال هلل: لممم يوتممرأ علممّي جميوممما. ولهممذا حممين 

عل  المبدأه وي ما اعترأ عل  الباعث والهمدف المقدمود  رضي هللا عنه

 .«كلمة حق يراد بها بارل»من وراء الكلمة، وقال رد ا عليهم: 

ومي مقمدماوهم األ مولية  «أ مول ال قمه»وقد ب ث ومي همذه الق مية علمماء 

 م الشرعيه وال اكمه والم كوع بهه والم كوع عليه.التي ب ثوا ويها عن ال ك

ما مثمل أبمي حاممد البزالمي يقمول ومي مقمدمات كتابمه  وها   ن أوالد  جمد يمامم

المذ  همو أول مباحمث  «ال كمم»عمن  «الم تد   ممن علمم األ مول»الشهير 

الولمه وهو عبارة عن خطاب الشمرته وال حكمم قبمل ورود الشمرته ولمه وولمق 

ارته وبالم كوع عليهه وهمو المكلمفه وبمالم كوع ويمهه وهمو بال اكمه وهو الش

 ... وول المكلف

وأن ال حكمم  «ال ُحكمم يال هلل»ثم يقمول: وومي الب مث عمن ال ماكم يتبمين: أن 

للرسوله وال لل يد عل  الوبده وال لمخلوق عل  مخلوقه بل كل ذلمت حكمم هللا 

 .(14)«ووال  ووضوهه ال حكم لبيره

ه وهممو  ماحي الخطمماب الموجمه يلمم  «ال ماكم»ن ثمم يومود يلمم  ال مديث عمم

أما است قاق   موذ ال كممه ولميس يال لممن لمه الخلمق واألممره »المكل ينه ويقول: 

ول ما الناوذ حكم المالمت علم  مملوكمهه وال مالمت يال الخمالقه ومال حكمم وال أممر 

ا ه وال لطات وال يد واألب والمزو ه وملذ ل  هللا عليه وسلم يال لهه أما النبي 

أممروا وأوجبموا لمم يجمي يميء بليجمابهمه بمل بليجماب ممن هللا وومال  رمماعتهمه 

ممي عليممه أن  ولمموال ذلممت لكممان كممل مخلمموق أوجممي علمم  ييممره يممي ما كممان للموجو

                                              

 ببيروته مدورة عن ربوة بوالق.( ربع دار  ادر 8/  1) «الم تد  » (14)
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يقلي عليه اإليجابه يذ ليس أحدهما أول  من اآلخمره وملذن الواجمي راعمة هللا 

 .(15)«ووال ه وراعة من أوجي هللا ووال  راعته

لي مممف ممممن اختمممرات سممميد قطمممي وال  «ال اكميمممة»أن وكمممرة  وبهمممذا  ولمممم

المودود ه بل هي وكرة يسالمية أ يلةه قررها علماء األ موله واو مق عليمه 

 أهل ال نة والموتزلة جميوما.

التمممي قمممال بهممما الممممودود  وقطممميه  «ال اكميمممة»أن  ملما ظىىى  ملث نيىىى : - 2

يولي الخل ماء واألممراءه وجوالها هلل وحدهه ال ووني أن هللا ووال  هو الذ  

ي كمممون باسمممهه بممل المقدممود بهمما ال اكميممة التشممريوية و  مميه أممما سممند 

ال لطة ال ياسية ومرجوه يل  األمةه همي التمي وختمار حكامهماه وهمي التمي 

و اسممبهم ووممراقبهمه بممل ووتممزلهم. والت ريممق بممين األمممرين مهمممه والخلممط 

أحممد كممال أبمو المجمد  بينهما موهم وم لله كمما أيمار يلم  ذلمت المدكتور

 ب ق وي أحد ب وثه.

وليس مون  ال اكمية الدعوة يل  دولمة ثيوقراريمةه بمل همذا مما   ماه كمل ممن 

 ا.رحمه هللا سيد قطي والمودود  

 :«موالمه»وح بي هنا أن أذكر قول سيد قطي وي 

                                              

( ربممع دار  ممادر ببيممروته مدممورة عممن ربوممة بمموالق. ووممي 83/  1) «الم تدمم  » (15)

م مم لة: ال حكممم يال مممن هللا ووممال ه بلجمممات األمممة ال كممما وممي كتممي «: وممواوح الرحممموت»

 بوض المشايهه ين هذا عند اه وعند الموتزلة ال اكم الوقله ولن هذا ممما ال يجتمر  عليمه

ف لبوض األحكماع اإللهيمةه سمواء  أحد ممن يدعي اإلسالعه بل ي ما يقولون: ين الوقل موّرِ

ا  ( 25/  1) «يونمي الماوريديمة»ورد به الشرت أع اله وهذا م ثور عن أكابر مشايخنا أي م

 .«الم تد  »مع 
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ومملكممة هللا وممي األرأ ال وقمموع بمم ن يتممول  ال اكميممة وممي األرأ رجممال »

كمما كمان األممر ومي سملطان الكني مةه وال رجمال  - رجمال المدين همم - ب عيا هم

أو ال كمم  «الثيوقراريمة»ينطقون باسم اآللهةه كما كان ال ال ويما يُورف باسم 

اإللهي المقد !! ولكنهما وقموع بم ن وكمون يمريوة هللا همي ال اكممةه وأن يكمون 

 «.مرد األمر يل  هللا ووق ما قرره من يريوة مبينة

أن ال اكميمة التشمريوية التمي يجمي أن وكمون هلل وحمدهه    ملث لثى :ملما ظ - 3

ولي ف ألحد من خلقهه والتي  ادص بهما الممودود  وقطميه همي: ال اكميمة 

التممي ال ي ممدها وال يقيممدها يمميءه وهممي مممن دالئممل  «المطلقممة» و «الوليمما»

وحدا يممة األلوهيممة. بممل مممن مقومممات التوحيممده كممما بمميّن القممرآن وممي قولممه 

ىووال :  ىي َ َكم  تَغِّ ِّ أَب  َر ٱلَّ ىا  }أَفَغَي  ىَ  ُمفَصَّ تَ  كِّ كُُم ٱل  ََ إِّلَىي  ٓ  أَنىَز ََ ٱلَّىاِّ األ وماع: ] {  َوُ ى

114]. 

ال ون مي أن يكمون للبشمر قومدفر ممن التشمريع  - بهمذا المونم  - وهمذه ال اكميمة

أذن به هللا لهم. ي ما هي ومنمع أن يكمون لهمم اسمتقالل بالتشمريع ييمر مم ذون بمه 

مممن هللاه وذلممت مثممل التشممريع الممديني الم ممضه كالتشممريع وممي أمممر الوبمماداته 

ع هللاه وي رع ما أحل هللاه وي قط ما ورأ هللا. أمما  والتشريع الذ  ي ل ما حر 

ريع ويممما ال  ممص ويممهه أو وممي المدممالح المرسمملةه وويممما لالجتهمماد ويممه التشمم

 دييه وهذا من حق الم لمين، ولهذا كا مف  دمود المدين ومي يالمي األممر 

كليممة يجماليممة ال و دمميليةه ليتمماح للنمما  أن يشممرعوا أل   ممهمه ويمل مموا ال ممرا  

 .(16)التشريوي بما يناسبهم

                                              

 عواممل ال موة»(ه وكتابنما: 167 - 163)د:  «بينمات ال مل اإلسمالمي»ا ظر: كتابنما:  (16)
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  قطة ال وف وي المشروت القطبي:

وهمو  - ال وف األساسية وي المشروت ال كر  والدعو  ل ميد قطمي قطة 

أ ممه كممان يممديد اإلعجمماب بوالمممة الهنممد الكبيممر:  - مشممروت عمممالق بممال ريممي

جميمع األوكمار التمي  - وقريبمما - األستاذ أبي األعل  المودود ه وأ ه اقتمبس منمه

ه كا ممف موضممع اال تقمماد وممي مشممروت المممودود ه مثممل: ال اكميممةه والجاهليممة

 والق وة عل  التاريه اإلسالمي.

بممل الواقممع: أ ممه روممي علمم  هممذه األوكممار مممن النتممائ: واآلثممار ممما لممم يروبممه 

المممودود     ممهه سمماعده علمم  ذلممت قلمممه البليممغه وأدبممه الرويممعه وبيا ممه ال ممّي 

 الداوق.

اإللهيمة لهمذا الكمونه المذ  همو  «ال اكميمة»وقد و د  المودود  عن ق ية 

وهو سب ا ه ملكهما كمما أ مه مالكهما، ولمه وحمده التدمرف ومي  مملكة هللا وحدهه

ال كم ويهاه وهو الذ  ي مر وينه  كما يشاءه وي لل وي رع كما يريمده ويشمرت 

للنمما  ممما يشمماء دون منممانته وال ي مم ل عممما ي وممل، وهممو ممما  طقممف بممه آيممات 

ِّ القممرآن الدممري ةه كممما ذكر مما مممن قبممله مثممل:  َّ ىىُم إِّمَّ لِّ ُ ك  ه [57األ ومماع: ] {}إِّنِّ ٱل 

ي َ َكم   تَغِّ ِّ أَب  َر ٱلَّ  .[114األ واع: ] { }أَفَغَي 

وهذه ق ية م لّمة كما  قلنا من قبل عن علماء أ ول ال قهه ولكن المشمكلة 

وقمع ومي اإلي ماءات التمي وركتهما همذه الم م لة ومي األ  مس والوقموله حتم  وهممم 

للبشممر وممي التشممريع بوممض النمما  مممما قيممل وممي يممرحها وو  مميرها: أن ال دور 

 والتقنينه وين كان و ديلي اه أو مدل ي اه أو يداري اه أو يجرائي ا.

                                                                                                          

 .«والمرو ة وي الشريوة اإلسالمية
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ال كمممر »ولقمممد وقمممف كثيمممر ممممن المممدعاة والم كمممرين موقمممف النقمممد لمقممموالت 

التمممي ا  مممرد بهممماه واقتب مممها ممممن الممممودود ه والتمممي ا تشمممرت ومممي  «القطبمممي

مكممن أن يممتهم ب  ممه ه ومممن هممؤالء مممن ال ي«الموممالم»ووج ممدت وممي  ه«الظممالل»

يومممل ل  مماب سمملطة أو جهممة ييممر يسممالمية. أذكممر مممن هممؤالء: عاّلمممة الهنممده 

الت  ممير ال ياسممي »الداعيممة اإلسممالمي الكبيممر: أبمما ال  ممن النممدو ه وممي كتابممه: 

األعلم  الممودود ه واألسمتاذ سميد  لذ  ا تقمد ويمه أوكمار األسمتاذ أبميا «لإلسالع

ه لقموة وم ثيره وا تشمار كتبمه ومي القمارة قطيه وين كان وركيزه عل  الممودود 

الهنديممةه وخال هممما وممي التهمموين مممن قيمممة التن ممت والت ممرت يلمم  هللا ووممال ه 

 والتركيز عل  ال اكمية بالمون  ال ياسي.

كما أذكر من همؤالء: الم كمر الم ملم المومروف د. م ممد عممارةه المذ   قمد 

التممماريه اإلسمممالمي الممممودود  ومممي يمممدوه القاسممميةه أو ق مممووه الشمممديدة علممم  

وال  ممارة اإلسممالميةه وممي عبممارات  ممدرت عنممهه يقممّف يممور الممرأ  عنممد 

ا واحمدم  . ثمم قمال د. اقراءوها. وهللا يب ر لهه وي جره عل  اجتهاده من و له أجمرم

 عمارة:

ا طلممق الشممهيد سمميد قطممي  - ييّممر المبممرر - ومممن هممذا البلممو المممودود »

ع( وي ل ظات الم نة والتووره التي كتمي 1966 - 1906ه،/1386 - 1324)

ي ه يمدخل ومي يرمار المجتممع الجماهليه ولمت »ه وقال: «موالم وي الطريق»ويها 

وهمذه المجتمومات ومدخل ومي ...  «م ملمة»المجتموات التمي ومزعم لن  مها أ هما 

 هذا اإلرار ال أل ها ووتقد ب لوهية أحد يير هللاه وال أل ها وقدع الشموائر التوبديمة

لبير هللا أي ماه ولكنها ودخل وي همذا اإلرمار أل هما ال ومدين بالوبوديمة هلل وحمده 

ووطممي أخممص  - وين لممم ووتقممد ب لوهيممة أحممد يال هللا - وممي  ظمماع حياوهمماه وهممي
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خدمممائص األلوهيمممة لبيمممر هللاه وتمممدين ب اكميمممة ييمممر هللاه وتتلقممم  ممممن همممذا 

عاداوهما ووقاليمدهاه وكمل ال اكمية:  ظامهماه ويمرائوهاه وقيمهماه وموانينهماه و

مقومات حياوها وقريبما. ين موقف اإلسالع ممن همذه المجتمومات كلهما يت مدد ومي 

 .(17)«عبارة واحدة: ي ه يروض االعتراف بلسالمية هذه المجتموات

وين  - أل هما «نعمم»همو مجمرد  - عند سميد قطمي - ولسالع هذه المجتموات

 اوها ل اكمية يير ال اكمية اإللهيمةقد دا ف وي كل مناحي حي - لم ووبد يير هللا

وممي الممنظم والشممرائع والقمميم والممموانين والوممادات والتقاليممده وكممل مقومممات  -

 حياوها وقريبما!!

بل وجاون سيد قطمي مجانومة الممودود ه عنمدما لمم يكتمف بمال كم بجاهليمة 

 «ح مماروها»و «ثقاوتهمما»و «واريخهمما»و «دولهمما»و «المجتموممات اإلسممالمية»

...  !«ا قطمات األممة اإلسمالمية عمن الوجمود منمذ قمرون»وي ما ذهي وم علن ... 

 وأن المهمة التي يدعو يليهاه هي ييجاد األمة والجماعة الم لمة من جديد!

 يل  هذا المدصه وكتي يقول: - وي المجانوة - ذهي سيد قطي

واألمممة ...  ين وجممود األمممة الم مملمة يوتبممر قممد ا قطممع منممذ قممرون كثيممرة»

مما»لمة لي ممف الم مم مما»كممان يوممي  ويهمما اإلسممالعه ولي ممف  «أرضم كممان  «قومم

ي ممما ...  أجممدادهم وممي عدممر مممن عدممور التمماريه يويشممون بالنظمماع اإلسممالمي

جماعممة مممن البشممر ونبثممق حيمماوهم وودمموراوهم وأوضمماعهم  «األمممة الم مملمة»

بهمذه  - همذه األممة...  وأ ظمتهم وقيمهم ومموانينهم كلهما ممن الممنه: اإلسمالمي

قد ا قطع وجودها منذ ا قطات ال كمم بشمريوة هللا ممن وموق رهمر  - الموا  ات

                                              

 (.103 - 101)د:  «موالم وي الطريق»ا ظر:  (17)
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ولذلته والم  لة وي حقيقتها هي م م لة ك مر وييممانه م م لة ...  األرأ جميوما

ا ين ...  يرل وووحيده م  لة جاهلية ويسالعه وهذا مما ينببمي أن يكمون واضم م

لميس همذا ...  الجاهليمةوهمو ي يمون حيماة  - كمما يمدعون - النا  لي وا م لمين

اه وليس هؤالء م لمينه والدعوة اليوع ي مما وقموع لتمرد همؤالء الجماهليين  يسالمم

 .(18)«يل  اإلسالعه ولتجول منهم م لمين من جديد

ولمميس وقممط علمم   - «األمممة»علمم   - يرحمممه هللا - هكممذا حكممم سمميد قطممي

و  م  عمن ...  بالك ره والشرله والجاهليمة - «الدول والمجتموات وال  ارة»

عنممده  - «النمما » وووممم  - «والنمما »...  اإليمممانه والتوحيممده واإلسممالع «األمممة»

والمطلموب ممن المدعوة التمي حمدد منهاجهما ومي ...  لي وا م لمين كما يمدعون!

هممو رد هممؤالء الجمماهليين يلمم  اإلسممالعه لنجوممل مممنهم  «موممالم وممي الطريممق»

 م لمين من جديد!

 وقال: «األمة»الخطير عل   ولقد م   ليؤكد هذا ال كم

ما أل م اب المدعوة اإلسمالميةه أ همم حمين يمدعون » ينببمي أن يكمون م هومم

النا  إلعادة ي شاء هذا الدينه يجي أن يدعوهم أوالم يل  اعتناق الوقيمدةه حتم  

...  لو كا وا يدعون أ هم م لمونه ووشهد لهم يمهادات المميالد بم  هم م ملمون!

وهمذه الودمبة همي التمي يطلمق ...  عدبة ممن النما ...  ولذا دخل وي هذا الدين

  .(19)!««المجتمع الم لم»عليها اسم: 

 قال د. م مد عمارة:

                                              

 (.173ه 8)د:  «الموالم» (18)

 (.40المددر ال ابق )د:  (19)



 72 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

وهذا الم متوص ممن المجانومة ومي البلموه ييمر م مبوق ومي وماريه الدم وة 

 اه،. .(20)اإلسالمية ال ديثة والموا رة عل  اإلرالق!

وأقول للدكتور عمارة: ين وكرة التك ير لم لمي اليوعه لمم ين مرد بهما كتماب: 

كمما  «الودالمة»وومي كتمي أخمرصه أهمهما  «الظمالل»ه بل أ لها وي «الموالم»

 سنذكر ذلت وي المالحقه ين ياء هللا.

 م اضرة وي القد :

 لنكمل موه الم يرة. «ابن القرية والكتاب» وود يل  

هرين وي مدينة الخليل الجميلةه ال اولة بكمل الموما ي وبود ق اء أكثر من ي

الخيممرةه والمشمماعر النبيلممةه وبوممد أن امت  مما مممن هوائهمماه ويممبونا مممن يممذائهاه 

وارووينا من مائهاه و ومنا ب واكههاه و لينا وي م اجدهاه واستمتونا بدمداقة 

ي متلزع أن أهلهاه وعشروهم الطيبةه ر قنا  ود الودة للومودة يلم  الدوحمةه وهمذا 

عا مممة المملكممة  «عّمممان» قمموع بجولممة وممي مممدن ال مم ة الشممرقيةه ومنهمما: 

 األرد يةه كما وجولنا وي مدن ال  ة البربية.

وووالم حزمنا أمتوتناه وحملنا حقائبناه لنذهي يل  عممانه ومنهما  نطلمق يلم  

 مدن ال  ة الشرقية.

ة عاممة دعموا ولكن قبل أن  ذهي يل  عمان: هي  يخوونا وي القد  م اضمر

ا ممن النما ه وكمان مممن ح مرها الوا ما ي يمرم ِلممان الكبيمران: سمماحة يليها جم 

                                              

هم،( 1424اإلعالمية وي رم ان ) « دوة اقرأ»من ب ث للدكتور م مد عمارة ألقاه وي  (20)

الموا ممر ودوره وممي مواجهممة  الخطمماب اإلعالمممي اإلسممالمي»بمكممة المكرمممة بونمموان: 

 .«األوكار المن روة المتطروة باسم الدين
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ال ميد ال ايحه وسماحة الشيه عبد هللا يوية. وكنمف وورومف علم   الشيه عبد

ع(. أما الشيه ال مايح وهمذه 1952الشيه يوية وي نياروي األول  للقد  سنة )

لشميه ويمما بومد ومي ممؤومرات المدمارف أول مرة ألقاه ويهاه وقد وودد لقمائي با

اإلسالمية وييرهاه كما وودد لقائي بالشيه يوية وي جل مات المجلمس األعلم  

 للجاموة اإلسالمية بالمدينة المنورةه حيث كنا ع وين ويه.

 ال ا  راضي ال اليمة:

ونر ممما ومممي مدينمممة القمممد  األي الدمممالحه بركمممة القمممد ه ال ممما  راضمممي 

كنمما عرونمماه وممي الروضممة وممي القمماهرةه وقممد عمماد يلمم  ه ورحمممه هللا ال مماليمة 

القد  مورنه األ ليه واست اونا عندهه ويمر ما بكرممه وو ملهه رحممة هللا 

 عليه.

وال مما  راضممي ال مماليمة ومماجر  ممدوقه أح ممبه مممن الممذين قممال هللا ومميهم: 

 َّٞ َج  ىرِّ ٱ}رِّ ك  ٌع َعىن ذِّ َرُّۢٞ َوَم بَي  م  تَِّج  يهِّ هِّ
ِّ َوإِّقَى  ِّ  مَّ تُل  ُِّۢ يََخى فََُن  لَّ  َ َكى َِّ ٱلزَّ ُِّۢ َوإِّيتَى ٓ  َ ىلَ ٱلصَّ

م    َ رُ يَ َص  َب  قُلَُُب َوٱأ   .[37النور: ] {  تَتَقَلَُّ  فِّيهِّ ٱل 

التزع ال ما  راضمي ومي وجارومه ثمال  خدمال أساسمية ال ي يمد عنهماه وال 

 يت اهل ويها مع    ه:

ه بائومما أن يتجني ال لف واأليممانه ومال ي لمف علم  سملوةه وال علم  ثممن - 1

كممان أو مشممتري ا. وعممرف النمما  عنممه ذلممته وممال يجممر  أحممد أن يطلممي منممه 

 اليمين عل   دقه. بل كلمته مددّقة عند نبائنه جميوما.

أال يتوامل مع البنوله وكا ف كمل البنمول ومي ذلمت الوقمف ربويمة. ومونم   - 2

سمع هذا: أ ه أراد أن يقي    ه رجس الربماه ومال ي خمذه وال يوطيمهه وال يتو
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 وي وجاروهه وي تا  يل  البنت. ولكن عل  قدر ل اوه يمد رجليه.

اه لممما علممم ممممن خطممورة الممد يفن ومممي  - 3 أال ي ممتلف مممن أحممد قلممميالم وال كثيممرم

اإلسالعه وأن الشهيد يب ر له كمل يميء يال المدينه ولمم يمرد أن يمورر    مه 

 وي دين لوله ال يمكنه الوواء بهه والوقاية خير من الوال .

ذه المباد  الثالثمة التمزع ال ما  راضميه وربقهما علم     مه وطبيقمما دقيقمما به

وكامالم روال حياوهه وكان مثاالم للتجار األبرار األمناءه الذين ي شمرهم هللا ممع 

 النبيين والشهداء.

 يل  الوا مة عّمان:

عزمنا عل  الرحيمل يلم   - ال أذكر - بود أن أقمنا وي القد  يومين أو ثالثة

انه التي نروها منذ   مو )الوا ما )14 مة عم   - ع(ه لننمزل ضميووما1952( عامم

علم  األي الكمريم أبمي نيماد حجمان  التميمميه المذ  عروتمه منمذ  - أ ا والوائلمة

نمن وي القاهرةه حيث همو يمريت الدمديق ال اضمل ال ما  يمبل سموود  ومي 

يمه وتمرة ممن بقالة الزمالمته المجماورة لجمامع الزمالمته المذ  ووليمف الخطابمة و

 الزمن.

عه 1956وقمد وورومف عليمه منمذ كنمف أخطمي الجمومة ومي الزمالمت عمامي )

ع(ه وين كا مممف  ممملتي بمممآل سممموود  أسمممبق ممممن ذلمممت: ال ممما  م ممممد 1957

سوود ه وال ا  يبله وال ا  عبد المرناقه واألسمتاذ عبمد ال ميمده والمدكتور 

 عبد المنومه وأوالدهم من بودهمه بارل هللا ويهم.

ما  «الخاليلة»ا وإلخوا ن وجود قديم وي مدمر ومي عمالم التجمارةه وخدو م

يقولون: ايتر من بقالة عممت  «الشاميين»ه والمدريون ي مو هم: «البقاالت»
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وممي مدممر وونممي: ول ممطينه واألردنه  «الشمماع»وممالن الشممامي، ذلممت ألن كلمممة 

الممدخيل علمم  المنطقممة  «الكيممان المبتدممي»وسممورياه ولبنممان جميوممماه بممما ويهمما 

ا من أهلهه ويردهم وي األرأ.  الذ  سرق الورن جهارم

  ممبة يلمم  وممميم الممدار  الدمم ابي  - ولهممذا كممان األي أبممو نيمماد التميمممي

من التجار القدام  وي مدمره وكا مف  ملتي بمه  - الموروفه ال يل  بني وميم

وثيقة لدملتي بمآل سموود . وقمد دعما ي يلم  بيتمه أكثمر ممن ممرةه وومي يحمدص 

دهره الداعيمة الثمائر المجاهمد الشميه أسمود بيّموأ التميمميه المرات جموني ب

ع( وي القد ، لمذا أ مر علم  أن أكمون ضمي ه ومي 1952الذ  التقيف به سنة )

يقته وي عمانه ال سيما أ ي سم ورل أوالد  ومي عممانه ثمم أ طلمق يلم  الممدن 

 األخرص واركما األوالد يالبما وي م تقرهم.

لتنقلنا ممن القمد  يلم  عممانه كمما وولنما  «واك ي»است جر ا سيارة  بيرة 

من قبل ومي نيمارة ممدن ال م ة البربيمةه وقمد كا مف أسمروي ال ومزال  مبيرةه 

 وتك ينا سيارة واحدةه و ملني أ ا ونوجتي وبناوي األربع الدبيرات.

وكا ف ربيوة ول طين واألردنه مثل ربيوة لبنانه وكلها جباله و تما  ممن 

ا وي قيادوهاه و حيا ما  كون وي قمة الواد ه ثمم سائق ال يارة يل  أن يكون  ماهرم

وممرص قمممة الجبممل الشمماهقةه ومطلمموب منمما أن  دممود يليهمماه وممن ن بممين  مموود 

و زول ومنوط ات خطرةه ك  ها دائرة حلزو يةه ول نا   مير ومي أرأ سمهلة 

م ممتوية منب ممطة كمم رأ مدممر التممي عهممد اها مممن قبممله وأرأ قطممر التممي 

ه موممارف  ك ممبها بالممارسممة ال بممالقراءةه ويك ممبها عروناهمما مممن بوممد. وهممذ

 أوالد  مويه وتت ع مداركهمه ووثر  أوكاُرهم.
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ممماه ألقيمممف ويهممما م اضمممرة ومممي  دار »و ممملنا يلممم  عّممممانه وبقيمممف بهممما أيامم

ه وم اضرة وي أحد الم اجد ال أذكرهه ثم دعيمف يلم  م اضمرة ومي «اإلخوان

 .«الدلف»مدينة 

ع(ه 1952ه وقممد كنممف نروهمما سممنة )«ربممدي»ثممم دعيممف لل مم ر يلمم  مدينممة 

بهما. وال مما ع أن يلقمي الداعيمة  «ال مينما»وألقيف م اضرة مهمة ويها ومي دار 

م اضممرة وممي دار سممينماه ومملن ال ممراع ال ي ممرع ال ممالله والخبيممث ال يطممرد 

 الطييه بل ينببي أن يطرد الطيي الخبيث.

ح مور مو مكر ثمم دعما ي اإلخموة يلم   «يربمد»ألقيف م اضرة عامة ومي 

 لمدة ثالثة أياع وي المدرسة اإلسالمية هنال.

ه «مشمكلة ال قمر وحلّهما ومي اإلسمالع»وأذكر أ ي ألقيف وميهم م اضمرة عمن 

 وذلت قبل أن أ شر كتابي حول هذا الموضوت.

لإلمماع الشمهيد ح من « األ مول الوشمرين»كما أذكر أ ي يمرحف لإلخموة: 

اه مو ا مركزم  والم باألدلة الموتبمرةه وم متندما يلم  البناه وي عدة جل اته يرحم

 أ ول ال قهه وأ ول الدينه وقد رل اإلخوة يذكرو ني بها كلما لقو ي.

  ي ية مثمرة وممتوة:

يجممانة مثمممرة  - بكممل المقمماييس - وال ممق أن هممذه اإلجممانة الدممي يةه كا ممف

 وممتوة وي الوقف    ه.

استمتونا ويها أ ا واألسرة بد ي ا و   ي ا وروحي اه ولم   س ويها بالبربمة، وقمد 

وهممي علينمما مممن يمممين ويممماله وتبوممث وينمما  «الجممو اإلسممالمي»كا ممف    ممات 

ال يويةه وووقظ وينا روح ال يماةه وحيماة المروحه وومدوونا يلم  النشمار بهممة ال 
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 وورف الكلله وعزيمة ال وركن يل  الك ل.

وكمممر  ممم و ا ومممي همممذه اإلجمممانة يال م نمممة يخوا نممما ومممي مدمممره ومممما لمممم ي

ع(ه ومما أحز نما وأحمزن 1954يتورضون لمه ممن أذص جربنما مثلمه ومي م نمة )

. وكمان المذ  يوزينما عمن رحممه هللا الم لمين وي الومالوم ممن يعمداع سميد قطمي 

ذلت: أن هللا لن يتخل  عمن عبماده الممؤمنينه وهمو ولميهم والممداوع عمنهمه وهمو 

الذ  ينزل علميهم سمكينتهه وينشمر علميهم رحمتمهه كمما أن الشمهداء أحيماء عنمد 

 ربهم يرنقون.

كما كا ف هذه الدي ية مثمرة بالن بة ليه وقد ألقيف ويهما عمددما ممن الخطمي 

كمما التقيمف . «الخليمل»والدرو  والم اضرات وي ممدن يمت ه وال سميما ومي 

رابطممة الممدعوة والومممل وممي جل ممات خا ممة عممددما مممن اإلخمموةه وربطنممي بهممم 

 المشترل لندرة اإلسالع.

ولذا او قف مع اإلخوة وي الخليمل: أن يكمون مدمي نا القمادع عنمدهمه ين يماء 

هللاه بممل اإلجممانات القادمممة سممتكون عنممدهمه يال أن يمم ذن ربمميه بمم ن و ممتح لنمما 

ىَر أبواب مدر من جديده ويقال لنا ما قيل ليوقوب ويخوة يوسمف:  ص  ُخلُىَمْ مِّ  ُ }ٱ

نِّيَن{إِّ  ممِّ ََ  ُ ََ ٱلَّ  .[99يوسف: ] ن َش ٓ

 «يو يمو»وين كان قدر هللا لم ي قق لنا هذا األمله وقد حدثف  كبمة حزيمران 

ع(ه واحتلف القد  وال  ة البربيةه وأم ف كلها وي قب مة يسمرائيله 1967)

 وال حول وال قوة يال باهلل. وسنورأ لذلت وي حينه ين ياء هللا.

 قطر:الوودة من عّمان يل  

وكممان ال بممد أن ونق ممي اإلجممانة الدممي يةه كممما ونق ممي كممل األيمماعه حلمموة 
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كا مف أع ُمممّرةه وين كمان مممما جربمه النمما  ممن قممديم: أن األيماع ال لمموة ونق ممي 

ب رعة ك  ها س ابة  يفه أو نيارة ريف! واألياع المرة والشديدة و مير ومي 

اه وقال:بطء ال ل  اةه ال وكاد وت رله وقد عبر عن ذلت أحد ال  شوراء قديمم

 وأيمممممماع الهممممممموع مقّددممممممات

 

 وأيممماع ال مممرور وطيمممر ريمممرا!

يريد: أن أياع الهمموع واألحمزان ك  هما مقدو مة الجنماح ييمر قمادرة علم   

ا بكاممممل أجن تهممما  النهممموأ والطيمممرانه أمممما أيممماع ال مممرور وهمممي وطيمممر ريمممرم

 وقدروها.

 وقال ياعر آخر:

 مممرت سممنينل بالو ممال وبالهنمما

 

ممممممرها أيمممممماعوك  همممممما مممممممن   قُدف

 ثممممم ا ثنممممف أيمممماع هجممممٍر بوممممدها 

 

 وك  هممممما ممممممن رولهممممما أعمممممواع

 ثم ا ق ف ولمت ال منون وأهلهما 

 

 وك  هممممممممما وكممممممممم  هم أحمممممممممالع!

ركبنا من مطار القد  عل  ما أذكره وقد كا ف الطائرات و وي ممن الدوحمة  

  مينا  - ممن الله مة وال مرعة - يل  القد . ثم من القد  يلم  الدوحمة. وقمد كنما

وممي مطممار القممد ه ويهمما بوممض المشممتريات والهممداياه  «ها ممد بممال»حقيبممة يممد 

 و رسلوها يلينا بود ذلت مشكورين.

وعاد مونا يخوا نا الذين جاءوا مونا ممن قطمر: الشميه علمي جممانه والشميه 

الووضمممي وأسمممرواهما. أمممما األي سمممود ممممرنوقه وقمممد عممماد قبلنممما، ألن يجمممانة 

 مدرسين.اإلداريين أقل من يجانة ال

* * * 
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(2) 

 ال نة الدراسية

 ع(1967 - 1966)

* * * 
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 ع(1967 - 1966) ال نة الدراسية

وبايرت عملي الموتماد ومي  «الخليل»عد ا يل  قطر بود ق اء اإلجانة وي 

 يدارة الموهد الدينيه والمشاركة وي النشار الديني والثقاوي الواع وي قطر.

حه ويم مممي الم ممماءه ووشمممرق وم ممف األيممماع ومممي أِعن تهممماه يدممبح الدمممبا

الشمس ووبربه ويومل الليل والنهار وي عمر اإل  ان ال يتوق مانه يبليمان كمل 

 جديده ويقربان كل بويد.

وكان يخوا نا وي مدره ال يزالون يرنحون و ف  ِير الم نمةه وينتظمرون 

م{من هللا ال ر ه وقد قال ووال :  ر  ٖر يُس  يَ عُس  ُ بَع  عَُص ٱلَّ  .[7الطالق: ] }َسيَج 

 حملة يعالمية وي موسم ال ::

ومما اوجه يليه اإلخوان وي الخار : أن يواجهوا النظماع النا مر  المتجبمر 

والم تر ه ب ملة يعالميمة م مادةه حيمث ي مت يل علميهم ومي داخمل مدمر أن 

يردوا عل  يعالع عبد النا ر الم خر لت ييد كل مما وقولمه ال ملطة ممن حمق أو 

 بارل.

حيممث يجتمممع  «موسممم ال مم:»اختممار اإلخمموان أن وكممون هممذه ال ملممة وممي 

ال جي: من مدره ومن الورن الوربميه وممن الومالم اإلسمالميه وممن خمار  

الوالم اإلسمالميه حيمث وومي  األقليمات اإلسمالمية ومي آسميا ويوريقيما وأوروبما 

اسممي واألمممريكتين وأسممتراليا. وهممذا الموسممم هممو الزمممان المناسممي والمكممان المن

لتنظيم هذه ال ملة ضد عبد النا ره و ظاع حكمهه القائم عل  المبط  والقهمره 

وقمممع الممموارنينه ويرهمماب كممل يخدممية أو جماعممة و مماول أن وروممع رأسممها 
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 لتقول وي أ  مناسبة للثورة: ِلمو   اهيت ب ن وقول: ال.

ووسممميلته ومممي ذلمممت: ال مممجون والمومممتقالت والمشممما قه وأدوات التومممذيي 

التي لم يوروها المدريون قط وي عهمد الملكيمة التمي اوهممف بال  ماد  الجهنميةه

واال  ممراف والمظممالمه ولممما سممقطف رممن النمما  أ هممم وخلدمموا مممن الظلممم يلمم  

 يير رجوةه ووقووا وي رلم أكبر وأضخمه لم يورووا له مثيالم من قبل.

ن وكان ال بد لتنظيم هذه ال ملة الدعائية الواسوة ومي موسمم ال م: ممن أممري

 ال بد من االرم نان يليهما قبل الشروت وي اإلعداد لها.

 يرعية هذه ال ملة:

وكمان . «ال م:»مدص يرعية هذا الومل وي موسمم الوبمادة الوالميمة  أولهم :

للم ملمين. وقمال  «يمهود المنماوع»الرأ  ال ائد: أن القرآن ربط عبمادة ال م: بم، 

َج م  }َوأَذ ِّن فِّي ٱلنَّ سِّ بِّسل  َ ووال  إلبراهيم:  تََُك رِّ
ِّ يَأ  ٰ  ج  ٖر  َوَعلَى ىن ُكىص ِّ َضى مِّ تِّيَن مِّ  يَىأ 

يقٖ ُكص ِّ فَج    ىَهيُومْ  27  َعمِّ ِّ فِّىٓي أَيَّى  ٖ ل ِّيَش  ىَم ٱلَّ ُكُرومْ ٱس  ىَع لَُهىم  َويَىا  فِّ
ىت  َمنَ  لََُم  ع  ال م:: ] { مَّ

 .[28ه 27

ومممن هممذه المنمماوع: أن ينا ممروا يخمموا هم الم ت ممو ين وممي األرأه الممذين 

عون من ك و  اإليمذاءه ويمذوقون ممن ألموان اإلها مة واإلذالل مما ال يكماد يجرّ 

ي تمله بشر. وأن ينددوا بظالميهم الم متكبرين ومي األرأ ببيمر ال مقه المذين 

يىىيِّ{سمماموهم سمموء الوممذابه  َ مِّ يىىزِّ ٱل  عَزِّ ِّ ٱل  نُىىَمْ بِّىىسلَّ مِّ  َ ٓ أَن يُ ُهم  إِّمَّ ىىن   }َوَمىى  نَقَُمىىَمْ مِّ

 .[8البرو : ]

: ومي ال منة التاسموةه حيمث بومث ست اد الرسول الكريم من موسم ال مولقد ا

ا عل  ال جي: الم لمينه وبوث وراءه علي ا ب مورة التوبمة يقر هما  أبا بكر أميرم
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عل  النا ه لي ددوا موق هم بود أن أمهلتهم ال ورة أربومة أيمهر. ويولمن علمّي 

بالبيمف عريمانه وأن باسم رسمول هللا: أاّل ي م: بومد الوماع مشمرله وال يطموف 

 يوو  لكل ذ  عهد بوهده.

ووممي حجممة الممودات: أعلممن الرسممول علمم  النمما  بيا ممه الومماعه الممذ  أكممد ويممه 

كرامممممة اإل  ممممانه واحتممممراع حقمممموق اإل  ممممانه و مممميا ة الممممدماء واألممممموال 

واألعممراأه وأبطممل ممما كممان وممي الجاهليممة مممن أوضممات كالربمما وييممرهه وقممال 

 .(21)« كم وم يت كلكم آلُ ت وآُ  من ترمبإن ربكم وم يت وإن أب»للنا : 

وممال حممر  يذن أن ي ممتخدع ال مم: ويممما ويممه مدممل ة الم مملمينه علمم  أن يممتم 

ذلمممت بال كممممة والرومممق واأل ممماةه دون يثمممارة أو مواجهمممة بمممين النممما  بو مممهم 

 وبوضه حت  ال و د  وتنة بين الم لمين.

 موقف ال لطات ال وودية:

ت ال موودية علم  ذلمت. وكا مف الوالقمات أن وواومق ال ملطا ومأمر ملثى ني:

بين اإلخوان والمملكة الوربية ال وودية وي ذلت الوقفه عالقة ووا مل وممودة 

رجمممل المواقمممف الوربيمممة  - وو ممماهم وووممماونه وذلمممت ومممي عهمممد الملمممت الراحمممل

. وال رحممه هللا ويدمل بمن عبمد الوزيمز آل سموود  - واإلسالمية التمي ال ون م 

اه ممن حيمث ريي وي أن كل الذين و واملوا مع هذا الرجل أثنوا عليه ثناءم عاررم

 وهمه ووعيه ودينه وأما ته ويجاعته وي وبني ال ق والدوات عنه.

 سوي اإلخوان إل شاء رابطة الوالم اإلسالمي وي مكة:

وكممان اإلخمموان قممد بممدأت  مملتهم وتوثممق بالمملكممة مممن قبممل وممي عهممد الملممت 

                                              

 (.22391رواه أحمد ) (21)
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وقممد كممان . «رابطممة الوممالم اإلسممالمي»سممووده الممذ  اسممتجاب لإلخمموان بل شمماء 

ووي مقمدمتهم سمويد رم مانه ومومه كاممل الشمريفه وعبمد ال كميم  - اإلخوان

هم المذين أقنوموا الم م ولين ب مرورة و سميس همذه المنظممة  - عابدين وييرهم

الوالميممةه وبينمموا أهممداوهاه ورسممموا ررائقهمماه وقممدموا م ممّودوها للم مم ولينه 

شخدميات اإلسمالمية الوالميمةه التمي وشمترل ممع وري وا لهم أع اءها من ال

اإلخوان وي الهّمِ اإلسالمي الواعه ووي الوعي بق ايا األممة الكبمرصه ووسمائل 

النهوأ بهاه مثل: موال ما أبمي األعلم  الممودود  ممن باك متانه وموال ما أبمي 

ال  ن الندو  من الهنده والدكتور م مد  ا ر ممن ي دو ي مياه والشميه م ممد 

لدمواف ممن الومراقه والشميه ح منين مخلموف ممن مدمره وييمرهم م مود ا

 من رجال الولم وال كر والدعوة والجهاد.

 الشيه منات القطان:

وكان من اإلخوان المذين و ملوا يلم  المملكمة مبكمرين: عمدد مممن يوملمون 

وممي سمملت التممدريسه علمم  رأسممهم: األي الومماِلم األنهممر  المممتمكن الشمميه منممات 

كلية أ ول الدينه ونميلي وي الدراسة ووي ال مكنه وقمد خليل القطانه خري: 

ع( الدراسميةه 1954 - ع1953وخر  قبلي ب منتينه وأعيمر يلم  المملكمة سمنة )

أ  قبل م نة اإلخوان مع عبد النا ر بقليله ونجاه هللا منهاه واختيمر للتمدريس 

 بالمواهممد والكليممات الشممرعية بالريمماأه قبممل أن ونشمم  جاموممة اإلممماع م مممد بممن

 سووده وو م هذه الكليات يليها.

وقممد حممان الشمميه منممات ثقممة المشممايه ورلبممة الولممم بالريمماأه أل ممالة جا بممه 

الولممميه الممذ  وكممون وممي رحمماب األنهممره ومرو ممة يخدمميتهه وومتوممه باأل مماة 

وال كمة وي مواجهة األموره وثقة اإلخوان بهه مممن يوملمون ومي المملكمة ممن 
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شميه مدمط   الومالمه وييرهمما مممن يوملمون أمثال الشيه وت ي الخموليه وال

 وي مدن المملكة المختل ة وي  جد وال جان والمنطقة الشرقية.

وكان مما ساعد و يلة الشيه منات عل  احمتالل مكا تمه: وجمود عمالم كبيمر 

سبق يل  المملكةه و ال االحتمراع والتقمدير  «ينشوره منووية»من قريته    ها 

ا ومميهمه وبخا ممة أ ممه سممل ي الوقيممدةه ومممن  مممن كبممار مشممايخهاه وأم مم  مقممدمم

رجال أ دمار ال منة ومي مدمره و مالم عمن أ مه كمان رجمالم ضمليوما ومي الولممه 

ا وي الرأ ه قوي ا ومي المدينه متينمما ومي الُخلُمقه يتميمز باالعتمدال والتوسمط  حكيمم

يلم  الق ماياه وموالجمة المواقمف. همذا الومالم الجليمل همو الشميه عبمد وي النظر 

ه الذ  وتلمذتف عليمه أجيمال ممن أبنماء المملكمةه وكمان رحمه هللا الرناق ع ي ي 

ا وي هي ة كبار علمائهاه ولجنة اإلوتاءه وكا ف مروبته ولمي مروبمة الشميه  ع وم

مما م بوبممما م ممموت الكلمممة ممم ن الجميممع. لممذا كا ممف ابممن بممانه وكممان مهيبممما م ترمم

موروة الشيه عبد الرناق بالشيه مناته وقربه منهه وح ن رأيه ومي اإلخموانه 

 مما مهد ال بيل له لينال وضوه.

وال يممرو أن أ ممبح الشمميه منممات هممو وجممه اإلخمموانه والممثممل لهممم أممماع 

الجهات الرسمية ال مووديةه وأضم ف لمه ثقمة عنمدهمه وملذا أراد اإلخموان يمي ما 

ة ال وودية  قلها يليهم الشميه منماته عمن رريمق لقائمه األميمر  مايف من ال كوم

بمممن عبمممد الوزيمممز ونيمممر الداخليمممةه أو األميمممر سممملمان بمممن عبمممد الوزيمممز أميمممر 

الريمماأه أو األميممر أحمممد بممن عبممد الوزيممز  ائممي ونيممر الداخليممة. وكممذلت يذا 

ا من اإلخوان استدعف الشميه مناعمماه وأبلبتمه بمما  يريمدونه أرادت المملكة أمرم

أو واوضمموه ويممما يطلممي مممنهمه وقممد يرجممئ اإلجابممة حتمم  يشمماور يخوا ممهه ثممم 

 يرجع يليهم.



 85 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

اندادت  ملة اإلخموان بمه ووثقمما وقموةمه  رحممه هللا ووي عهمد الملمت ويدمل 

وأضمم   كثيممر مممن اإلخمموان مجنممدين أل   ممهم وجهممودهم وممي و ييممد ال ياسممة 

وت مق ممع أهمداف اإلخموانه اإلسالمية التي ينهجها الملت ويدله وهمي سياسمة 

 وربما كان لهم دور وي ييرائه بهاه ودووه يليهاه ووثبيته عليها.

القيممماد  اإلخممموا ي  - وال يمممرو أن رأينممما مثمممل المممدكتور ووويمممق الشممماو 

يومل وي سبيل البنت اإلسالمي للتنميةه وي مع لمه أس مه وقواعمده  - المدر 

 القا و ية.

 مؤسس حركة اإلخموان ومي الومراق - ورأينا الشيه م مد م مود الدواف

ي مل رسائل من الملمت ويدمل يلم  ر سماء يوريقيما ومي حركمة ذكيمة واعيمةه  -

قادهمما ويدممل ب كمممة ومهممارةه لت ليممي يوريقيمما علمم  يسممرائيله وضمممها يلمم  

الجا ممي الوربممي. وال ممق أن سياسممة الملممت ويدممل هممذه آوممف ثمراوهمما ب ممرعةه 

الكيممممان  - اإلسممممالمية منهمممما وبخا ممممة - وقاروممممف موظممممم الممممدول اإلوريقيممممة

 الدهيو ي.

ورأينا يخوة من األساوذة التربويين وي ونارة الموارف التي يقودها الرجمل 

ال اضل الشيه ح ن عبد هللا آل الشيهه وقد يمكلف ممنهم لجمان لتبييمر المنماه: 

التقليديةه يل  مناه: موا رةه وراعي األسس التربويمةه ووجممع بمين األ مالة 

أل مممف كتبمممما حديثمممة ومممي ضممموء همممذه المنممماه: ال وب مممل الوقيمممدة  والتجديمممده كمممما

اإلسمممالميةه وال القممميم اإلسمممالميةه كمممما ال وب مممل روح الودمممر ووياراومممه ومممي 

 الم مون واألسلوب.

الذ  أقدد يليه هنا: أن المملكة وي ذلت ال ين كا ف مهي ة لت ممح لإلخموان 
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عبد النا ر علم  ع(. وكان هجوع 1966 - ه، 1386ب ملتها وي موسم ال : )

المملكمة ورجالهما وعلم  الملمت ويدمل خا مةه قمد أحمد  قطويمة بمين البلممدينه 

ا وي الوالقة بينهما. وكان هذا من و ل هللا عل  اإلخوان ورحمتمه بهممه  وووورم

ا هي  له األسبابه وأنال من رريقه الموا ع.  وهو سب ا ه يذا أراد أمرم

دد ب ياسممة عبممد النا ممره قممرر اإلخمموان وممي الخممار  ي ممدار عممدة كتممي ونمم

مما ممما  ممنوه مممع اإلخمموانه ممممن علممق علمم  حبممال  ومظممالم عهممدهه وخدو م

المشا ق جهرةه وممن قتمل و مف سميار التومذيي خ يمةه وممن قتمل ومي ال مجون 

عال يممةه بر مماد ال ممرا ه وهممم أما ممة و ممف أيممديهمه كممما وممي مذب ممة ليمممان 

ق أو يمموه أو أ مميي بآوممة وممي ج ممده ه ومممن ضممات رممرة الشممهيرةه ومممن عممّوِ

م ممتقبلهه مممن خ ممرت وجاروممهه ومممن بممارت نراعتممهه ومممن جاعممف ذريتممهه 

ا باقية وي بد هه وأ ما  ووورضف لم ن يداده ومن وركف الكرابي: ال اخنة آثارم

 واحد منهم.

ور ممق اإلخمموان يهي ممون هممذه الكتمميه أو الكتيبمماته وي  ممرون مادوهمماه 

 مةه بومدد  ملوات اليموع وي تكتبون أهل الذكر والخبرة ويهما. ورهمر منهما خم

وقد وضوف  مورة الممتهم . «هذا المتهم اعترف»والليلةه كان أحدها بونوان: 

عل  البالفه وآثار التوذيي بادية علم  وجهمه وهي تمهه وشمهد بم ن اعتراومه قمد 

ا تزت منه بمما سملط عليمه ممن األدوات الجهنميمةه التمي ومنه  ل ممهه وو م ق 

 عظمهه ووهدر آدميته.

ه وويممه و ليممل ل سممباب ال قيقيممة «لممماذا أعممدع سمميد قطممي »وآخممر بونمموان: 

همذه الق مية كلهماه وول يمق  «رمبه»التي دووف أجهزة المباحث والمخابرات ل، 

ه ومممن  هممذه الممدعاوصه وو ممخيم الدمم يح منهمماه حتمم  جولمموا مممن القممط جمممالم
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!!  النملة ويالم

 وقع عليها خم ة هم:التي  «الوثيقة الخطيرة»وكان ثالث هذه الكتيبات: 

 رئيس مجلس الونراء. - 1

 قائد المخابرات الوامة. - 2

 قائد المباحث الجنائية الو كرية. - 3

 .«أمن الدولة اآلن»مدير المباحث الوامة  - 4

 .«يمس بدران»مدير مكتي المشير  - 5

وهمممؤالء يكّوِ مممون اللجنمممة التمممي يمممكلها ال ممميد رئممميس الجمهوريمممة لدراسمممة 

الوسمممائل التمممي اسمممتخدمفه والنتمممائ: التمممي ومممم الو مممول يليهممماه واسمممتوراأ 

بخدود مكاو ة جماعة اإلخوان المن لّةه ولوضمع بر مام: ألو مل الطمرق 

يف مكاو مة اإلخموان ومي المخمابرات والمباحمث  التي يجمي اسمتومالهاه ومي ق ممو

 الوامةه لت قيق هدوين:

 ي ل مه اإلخوان من أوكارهم. - 1

 من اال تقال يل  ييرهم. منع عدفوص أوكارهم - 2

وقممد وضمموف اللجنممة بوممد عشممرة اجتماعممات متتاليممات: الخطممة التممي وهممدف 

وي مدره وهمو المذ  ي مري همؤالء اإلسمالميينه المذين  «ويار التديّن»لم اربة 

يوارضممون الثممورةه ويقممدمون ال كممر البممديل عنهمماه وال يبممالون بالت مم ية وممي 

الءه وحطمممف قووممهه بممرن جيممل سممبيلها. وكلممما ضممربف الثممورة جمميالم مممن هممؤ

 جديده ي مل اللواءه ويولي البناءه ويجيي النداءه ويقدع ال داءه ويت مل البالء.
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ومن أين ي وي هذا الجيل  ي ه يتولد من رحم التيمار المديني الوماع. لهمذا ال بمد 

 من م ا رة هذا التيار من منبوهه وم اولة يضواوهه ين لم يمكن احتوا ه.

ن وي همذا المذ  أعمدوه وونعموه بهمذه الوثيقمةه بمل ذكمروا ولم يكتف اإلخوا

  ماذ  عملية من آثار وطبيقها.

وقد قمدع أخو ما الم تشمار علمي جريشمة همذه الوثيقمة للم كممة التمي حاكمتمه 

 وبرأوهه ولكنها لم ووتمدها، أل ها يير مختومة بخاوم الدولة!!

 قديدوي النو ية:

 ملممةه وهممو قدمميدوي التممي وكممان علممّي دور م ممدده رلممي منممي وممي هممذه ال

 أل ي قلف وي مطلوها: «النو ية»ايتهرت لدص اإلخوان باسم: 

ممةمه والنممون و لممو وممي ومممي   و يف

 

 أبدماه وكدت يقال لي: ذو النمون!

 ممممّورت ويهمممما ممممما اسممممتطوف  

 بريشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتي

 

 ووركمممممف ل يممممماع مممممما يويينمممممي

 ما همف ويهما بالخيماله وملن لمي 

 

 ببرائمممي األحمممدا  مممما يبنينمممي

عهمممد عدمممابة حكمممموا أحمممدا   

 بنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

 مدمممٍره بمممال خلمممق وال قممما ون

ا   أ  ف مظالمهم مظالم من خلوموف

 

 حتمممم  ورحمنمممما علمممم   يممممرون!

وقد مر عل  قارئي الكريم وقرات من هذه المل مة وي مناسباوها ومي الجمزء  

 الثا ي من هذه المذكرات.

وكان علمي  أن أكتمي مقدممة لهمذه القدميدةه وأن أعلمق علم  بومض أبياوهماه 

ف ببوض األسماء التي ذكمرت ويهماه مثمل: حممزة الب ميو ي قائمد ال مجن  وأعّرِ

ال ممجنه ومممن حولهممما مممن الجنممود ونبا يممة  « ممول»ال ربمميه وأمممين ال مميد 

 التوذيي.
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دة ومي أواخمر ولكن كا ف هنال مشكلة قبل ذلت كلهه وقمد أ شم ت همذه القدمي

ع(ه أ  منممذ عشممر سممنوات أو وزيممده ول سممف لممم أكتبهمماه وكنممف 1955سممنة )

موتمدما عل  الذاكرة وي ح ظهاه أل ي كنف أخشم  أن أكتبهماه وتهماجم المباحمث 

منزلي ل مبي أو آلخمره وو تشمهه وتجمد القدميدةه وقمد ذكمرت ويمما م م  أ مي 

ما استدعيف يل  المباحمث لي م لو ي عمن همذه القدميدة خا مة ضم ه وأجبمف موّرِ

 بالكالع ما ي هم منه اإل كار.

وكان علي  بود أن ذهبف يل  قطر أن أكتبهاه ولكمن يمبلتني يموايل الوممل 

الجديده والبلد الجديده والشوور باألمنه ولم أوكر وي همذه القدميدةه ولمم يطلمي 

مني أحمد أن أكتبهماه أو أ شمدها. ون ميف الكثيمر منهما. ولمم يومد مما أح ظمه منهما 

ا قممالوا: حيمماة  مترابطممماه بممل هنممال وجمموات بممين بوممض القدمميدة وبوممضه وقممديمم

الولم مذاكروه. أما ورل الولم دون مذاكروه وهو علم  ويمت الن ميانه وال سميما 

 مع رول الزمان. وقد قال يوقي: اختالف النهار والليل ين ي.

 وهنا كمان علمي  أن أب مث عمن اإلخموة المذين كما وا ي  ظمون القدميدة مممن

كمما وا موممي وممي ال ممجن ال ربمميه ومممنهم أخمموان كريمممان مممن يخمموان رنطمماه 

وهما: سود نين الوابدين سالمةه أ بر رالي كان وي ال جن ال ربيه وكمان 

وممي الشممهادة الثا ويممةه ونميلممه وممؤاد قنممديله وكممان وممي ال ممنة األولمم  وممي كليممة 

ا بقوة الذاكرةه وسمرعة ال  مظه حتم  ي مه ح م ظ القمرآن الديدلةه وكان مشهورم

 وي أقل من سنة. - وهو وي ال جن ال ربي - كله

قد يمادرا مدمر منمذ سمنوات يلم   - سودما ووؤادما - وقد علمف أن كال  منهما

ألما يمماه واسممتقرا ويهمماه وأكمممال دراسممتهما بهمماه ووزوجمما مممن ألممما يتينه بوممد أن 

 ممممما أاّل يومممودا يلممم  مدمممره بومممد وجربمممة ال مممجن ال ربممميه يال أن وتبيمممر 
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ألوضمات ويهماه ووهمي علم  النما  ريمماح ال ريمةه التمي ينوممون بهما ومي بممالد ا

 اإلور :ه وقد روموا ويها من جوته وأمنوا من خوف.

وبال ؤال والب ث عروف عنوان األي سود ورلبمف يليمه أن يرسمل يلمي  كمل 

ما ي  ظه من النو يةه وي توين باألي وؤاده وكل من يورف من  مزالء ال مجن 

 ال ربي.

عند الوهد بهه وراسل يخوا ه وهاو هم هنما وهنماله وبومث رظظ  سود وكان

يلي  بن و مائة وو وين بيتما من القديدة. وهمي أكثمر ممن ثالثمائمة ومي األ مله 

وبلضمماوتها يلمم  ممما أح ظممه مممما لممم يرسمملوه يلممي  أمكممن يعممادة بنمماء القدمميدة أو 

ض بمه الخمارره المل مةه ولكن بقيف ويهما وجموات اجتهمدت أن أم هما بمما ي مي

ومي قموة األ مل المذ  رهمر ومي ال مجن متمدوقما كال ميله  - يالبمما - وين لم يكمن

 سل ما عذبما كالماء الزالل.

واكتملمف القدميدة ومي   مو ثالثمائمة بيمفه وقمدمف لهماه وعلقمف عليهما بممما 

ي ي بالمقدود من  شرها. وين وبين لي بود ذلت أن بوض اإلخوة ممن نمالئنما 

ه ي  ظ منها أبياوماه لم ومودت ومي القدميدةه وأذكمر أ مي كنمف وي ال جن ال ربي

ليلة وي اإلسكندريةه وقاع أحد اإلخموة المدعاة األسمتاذ م ممد عبمد الممنوم وألقم  

كلمة ضمنها أبياوما كثيرة من النو يةه مما لمم يوجمد ويمما  شمروه منهما. وومي همذا 

ا عل  يداء مع عدد من اإلخو «ع2003 يف »الديف  ةه بمدعوة كنف مدعو 

. و وج ممف باألسممتاذ رحمممه هللا مممن المريممد الومماع الم تشممار ممم مون اله مميبي 

أحمد أبو ياد ه وقد كان نميالم لنما ومي ال مجن ال ربميه وممن رواة القدميدة: 

 ينشد أبياوما مهمة من النو يةه موظمهما مما لم ينشر.
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خموان وقد أرسلف ما جموته يل  اإلخوة وي المملكمةه وراجوهما عمدد ممن اإل

الشوراءه مثل: األستاذ م مد المجذوب األديي ال مور  الشماعر الداعيمةه وقمد 

حوروا أيمياء قليلمة منهماه وقمد كمان آخمر القدميدة يشمتمل علم  دعموات أ ماجي 

ويها هللا جل ثنا هه وأس له كشف البمةه وو مري: الكربمة التمي   من ويهما. وكمان 

 منها:

 يمما رب خلدممنا مممن ابنومميف سممالم

 

 د النا ر الم تمون!ومن ابن عب

 يما رب ين ال ميل قمد بلمغ الزبمم  

 

 واألمممر وممي كمماف لممديت و ممون

باسمممم ال مممراي الزيمممي هممميض  

 جناحهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 وقممدوا األب ال مما ي ببيممر منممون

بمممممممدموت نو  يممممممماب عنهممممممما  

 نوجهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 وبكممل دمممع وممي الويممون سممخين

وممرأص اإلخمموة وبييممر البيممف األول مممن هممذه المناجمماةه لممما يشممتمل عليممه مممن  

 أسماء أيخاده وعدلوه يل  هذه الديبة الوامة:

يمممما رب خلممممص مدممممر مممممن 

 أعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدائها

 

 وأعممن علمم  رايووهمما الملوممون

 .رحمه هللا وأح ي أن هذا من  نع األستاذ المجذوب  

 اومذة علم  » شرت القديدة ضممن كتماب اختمار لمه اإلخموة عنوا مماه وهمو: 

ه يقدممدون: ج مميم ال مجن ال ربمميه وممما احتموص مممن عممذاب وأهمموال «الج ميم

 .«مشاهد من الج يم»ج اعه و شروا القديدة و ف عنوان: 

أنعجف هذه ال ملة اإلعالميمة المكثقمة ال ملطات المدمريةه لمما قدمتمه ممن 

حقمممائق ووثمممائقه ويمممهادات عمممدوله ب سممملوب قمممو  ممممؤثره وقمممد ونت منهممما 

ي: من أ  اء الوالم. وقد كمان عبمد النا مر عشرات اآلالفه عل  مختلف ال ج

حريدما عل  و  ين  وروه وي الوالمه ويبذل يعالمه جهودما جبارة وي ذلمته 
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وون ق عليه الماليين ب مخاء. ولكمن همذه ال ملمة أبطلمف سم ر يعالممهه وألبمف 

 أثره.

 يذا جمماء موسمم  وألقمم  الودمما

 

 وقمممد بطممممل ال ممم ر وال مممماحر!

طيع أن وخمممدت بومممض النممما  كمممل الوقمممفه ولقمممد قمممال أحمممد ال كمممماء: و مممت 

وو تطيع أن وخدت كل النا  بوض الوقمفه ولكنمت لمن و متطيع أن وخمدت كمل 

 النا  كل الوقف!

ما ي مت ق الت مجيله ي مما  ال أذكر وي أيهر ال نة الدراسية األول  حمدثما مهم 

 وي أواخر الواع الدراسي. - بل الشديدة األهمية - وقوف األحدا  المهمة

 ت مم وي الدوحة:حاد  ال

ع(: ي مابة عمدد 1967أول حمد  وقمع ومي الدوحمة ومي أواخمر يمهر ممايو )

كبير من النا  بت ممه أدخل منه كثيمرون يلم  الم تشم   الوحيمد ومي الدوحمةه 

 وهو م تش   الرميلةه حت  ضاق بالنما ه وومووي أحمد المدرسمين المدمريين

 ا األمر ياية ال زت.وي هذا الت مم. ووزت النا  من هذ - وهو مدر  علوع -

وي أحد مخمابز الدوحمةه كمان ييمر  - أو الط ين - وقيل: ين سببه أن الدقيق

 سليمه وقد أ ابه ولو  أو وو نه ال أدر  من أين جاء 

 وقيل يير ذلت.

 د. عز الدين يودت موارف قطر:

وكان أخو ا و ديقنا الدكتور عز الدين يبراهيم م اعد مدير المومارفه قمد 

ته من مندبهه وأراد أن ي متقل بالوممل الولممي الجماموي األكماديميه قدع استقال

وي تريح ممن الوممل اإلدار . وحمق لمه ذلمته وومز المدين ممن الوقليمات النمادرة 
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التي ال يجون أن ودون وي األعمال اإلداريةه وي رع النما  ممن  تاجهما الولممي 

مواهمي وقمدرات أن لديه  - ب كم مخالطتي له وموروتي به - وال كر . وأعتقد

ا يكون له ون ه وقيمته وي عالم ال كر.  ي تطيع بها أن ينت: ي تاجم

علم  الوممل أسمتاذما للبمة  «الريماأ»لهذا ورحف بقراره التواقمد ممع جامومة 

ح ممل »الوربيممة واألدب الوربمميه ويممجوته علمم  ذلممت. وكنممف  اويممما أن أقمميم لممه 

الت مممه وا شمبال النما ه يليق بمقامه بهذه المناسبةه ولكن جاء حماد   «وكريم

ما يمديدما بخطمره علميهمه دون أن يوروموا لمه  وا زعاجهم ومي أول األممر ا زعاجم

سببما: ما وما من يقامة هذا ال  ل وي هذا الوقف الذ  كان مناسبما لمهه قبمل ا تهماء 

 الواع الدراسي.

* * * 
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 ع(1967) «يو يو» كبة حزيران 

مماه ه  ثممم لممم يلبممث أن وقممع حممد  آخممر آكبممر حجمم اه وأيممد همموالم وأعظممم خطممرم

 بآالف المراته بل ماليينهاه من حاد  الت مم.

ي ه الزلزال المدمر الذ  وقع وي المنطقةه وبير من حالهماه وقلمي موانينهما 

 رأسما عل  عقيه وما نلنا  وا ي آثاره المرة يل  اليوع.

ع( الممذ  عممرف بمم، 5/6/1967) «يو يممو»ي ممه  كبممة الخممامس مممن حزيممران 

مدمر وسمورياه هزيممة  «يسمرائيل»والذ  هزممف ويمه . «ياع ال تةحرب األ»

ثقيلةه واستولف عل  سيناء وي مدره والجموالن ومي سمورياه ب مربة خار مة 

قاضيةه حطمف بها الطيران المدر ه ب مرب الطيمارات وهمي راب مة ومي 

مطاراوهمماه وممدمرت الطممائراته وخربممف المطمماره ويمملف بممذلت سممالح الجممو 

اه ال يملالم  دمم ي ا. وأضم ف القموات المدمرية ومي سمميناء المدمر ه يملالم كلي م

مكشممووة بممال يطمماء جممو ه ي ميهمما وي رسممها مممن ال ممربات الجويممة للوممدو 

 المتربص.

استيقظنا وي الدباح عل  هذه القارعمة الهائلمةه وهمذا النبم  الم مزته وأخمذ ا 

  تتبع اإلذاعات والتل اناته و شرات األخباره لنورف المزيد عما حد .

ولم يكن لقطر وي ذلت الوقف يذاعة وال ولي زيونه وكنما   متح يذاعمة مدمره 

ما  ماه ووقمول يذاعمة لنمدن وييرهما كالمم وولي زيون مدره وملذا همما يقموالن كالمم

آخر. ثمم عرونما بومد ذلمت أن أكثمر البيا مات التمي كا مف ومذيوها مدمر ي مما همي 

همي وخمدعهم بمو مول أكاذيي مل قةه و اول أن وم ت بهما النما  أن يثموروا. و
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القوله وأخبار الندره ويسقار رائرة ومي المكمان ال ال ميه وأخمرص ومي مكمان 

آخمره والنمما  ودممدق همذا الهممراءه ووممركض ممن مكممان يلمم  آخمر لتب ممث عممن 

ا. اه وال و مع له خبرم  حطاع الطائرة الم قطةه وال وجد له أثرم

 «هممراعاأل»م ممرر بمماب الولمموع وممي  - حتمم  قممال لممي األسممتاذ  ممالح جممالل

وكممان يتممردد علمم  قطممر بممين ال ممين  - الممذ  اختيممر بوممد ذلممت  قيبممما للدمم  يين

ا ويها: ي نا كنما و  من  م  يون ومي أكبمر جريمدة ومي  - وال ين، ألن له أ هارم

 جهل ال قيقةه وكنا  جر  مع عواع النا  وي الشموارت  ب مث  - الوالم الوربي

عنهمما يممي ماه ونوممود بخ ممي عممن الطممائرات التممي أسممقطها جيشممنا الباسممله لنكتممي 

.  ُحنينه كما يقول الوربه أو ببير خف أ الم

ما لمما وقمعه ممن أهلينما ويخوونما ومي مدمر،  وكنا   ن ومي الخمار  أكثمر وهمم

 ألن لنا مدادر أخرص لموروة ما حد  يير اإلذاعة والتلي زيون المدريين.

ومممن أول ممما وقوممف ال ممربه ارو ممع  ممبض الشممارت الوربممي واإلسممالميه 

واوقدت يولة ال ماسة للجهاد وي  مدور النما  ممن كمل جمنس ولمونه و مادص 

جمهور النا : أن حّي عل  الجهاده لمقاومة الدهاينةه والمدوات عمن األقدم  

 والمقدسات.

واسمممتقبلف منظممممة الت ريمممر ال ل مممطينية بالدوحمممة آالف النممما  يق مممون ومممي 

اذ ول مطين. وكمان روابير رويلةه يريدون و جيل أسمائهم وي المتطوعين إل قم

أكثمر هممؤالء حماسمة: يخوا نمما ممن الباك ممتا يين واألوبما يين وييممرهم ممن أبنمماء 

المبالد اإلسمالميةه المذين يويشمون وممي قطمره قمائلين: ين الم مجد األقدم  لمميس 

ملت ال ل طينيين وال الورب وحمدهمه بمل همو ملمت الم ملمين جميومماه وولينما أن 
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   هم وي و ريره ويبواد الودو عنه.

وأذكر أ نا أقمنما مهرجا مما ومي منظممة الت ريمره وكمان مممن وكلمم ويمه الوماِلم 

القطممر  البيممور الموممروف الشمميه عبممد هللا بممن يبممراهيم األ دممار ه وكممان مممما 

قالممه للشممباب ال ل ممطيني: اعتدممموا ب ممي هللاه ووم ممكوا بالممدين يندممركم هللا 

 عل  عدوكم.

حوا وهت وا وي وجمه الشميه: وما كان من بوض الشباب الطائ ه يال أن  ا

 ال دين يال ال الح!

وكممان لهممذا الهتمماف الجاهممل األهممو : أثممر سمميء وممي جمهممور ال اضممرينه 

الذين استنكروا هذا القول كمل االسمتنكاره المذ  يمدل علم  يبماء قائلمهه ووقمدان 

وعيهه ب قيقة هذا الدمرات بيننما وبمين بنمي  مهيونه وأن المدين همو الم مرل 

ه وهو الذ  يبوث هامدهاه وي رل جاممدهاه ويشمول خاممدهاه األول لهذه األمة

الته ويويد يليهما أيماع خالمد ويوّحد كلمتهاه ويدنع بها الوجائيه وروائع البطو

 عبيدة ورارق بن نياد و الح الدين األيوبي وسيف الدين قطز. وأبي

ا: ين يخرا  الدين من الموركة همو المذ  أضمر بهمذه الق مية  ولقد قلنا مرارم

لغ ال رر، أل نا  جرد أ   نا من أم   سالح ي اول عدو ا أن ي ربنا بمه. أب

وهو ي تبل الدين ويور ه وي ووب ة قواهه ووجنيد رجالمهه وهمو ييمر ممؤمن بمه. 

 - وين لمم يؤمنموا بالمدين - ال دين لهمه ولكنهم «علما يون»وكثير من الدهاينة 

 م.يؤمنون بقوة الدينه وأهمية ووريف الدين وي موركته

وكم  ادينا قومنما: ي نما يجمي أن   ماربهم بمثمل ال مالح المذ  ي اربو نما بمه. 

ومملذا حاربو مما باليهوديممةه حاربنمماهم باإلسممالعه ويذا قاولو مما بممالتوراةه قاولنمماهم 
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بالقرآنه ويذا قالوا: التلموده قلنا: ال نة النبويمةه ويذا قمالوا:  وظمم ال مبفه قلنما: 

 يكله قلنا: الم جد األقد . وظم الجموةه ويذا قالوا: اله

وال ي ل ال ديد يال ال ديده وحديد ا أقموص ممن حديمدهم، ألن ديننما أقموص ممن 

دينهمه يذ كيف يكون المن وي وي قوة الناسهه وكيف يكمون الم مرف والمبمدل 

 وي قوة الذ  ال ي ويه البارل من بين يديه وال من خل ه 

اه من الناحية الماديمةه وممن كا ف الهزيمة ثقيلةه وكان حجم الخ ارة ضخمم 

( يوليممو ووممي 23الناحيممة المونويممة. وقممد اعتممرف عبممد النا ممر بوممد ذلممت وممي )

الخ ارة ووداحتهاه وذكمر أعمداد المقتمولين  ل وومبر من الواع    هه بمقدار هو

والم سممورين والم قممودين مممن ال ممبار والجنمموده و ممرح: أن الطريممق يلمم  

مما أممماع يسممرائي ل. ولممم يكممن هنممال جنممد  واحممد يومموق وقممدع القمماهرة كممان م توحم

 يسرائيل لو أرادت.

مما وادحممة عممن خ ممارة مدممر وممي هممذه الموركممة المشمم ومةه  كممما أعلممن أرقامم

( 10.000) ( ممن سمالحهاه و%80وذكر: أن مدر خ رت وي هذه ال مرب )

( ضابط لم يومد أكثمرهم! 500) (ه و5000( ضابطه وأُسر )1500) جند ه و

 ه وقد سموناه بآذا نا.هذا حديث عبد النا ر

( جنممد  قُتممل 35.000ووممذكر المراجممع أن ضمم ايا هممذه ال ممرب يبلبممون )

مجمرع ال مرب  «يمارون»أكثرهم وي ساعاته وخدو ما وي المممرات، ألن 

 .(22)اإلسرائيلي كان ي  قهم بالدبابات وي الممرات

ير أما التدمير الذ  حل بمدن القناةه وخ اروه أعظم من أن وقدر! وأما التمدم

                                              

 (.70)د:  «ق ية التوذيي الكبرص»م مد يوكف التو ي:  (22)
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 الن  ي والمونو ه و دّ  وال حر .

هذا وقد أعلن عبد النا ر: أ ه يت مل كامل الم  ولية عما وقمعه ولكمن همل 

 هنال من س لهه ومن حاسبه 

 ما مون  الم  ولية يذا لم يكن هنال سائل ي  له وي اسي ويواقي 

ه ووبير أ ظممةه وهمذا عنمدما وتمواو ا ما و قط دوالم ر ين الهزائم الكبرص كثيرم

 ال رياته ويملت النا  حق الم اءلة وال  اب.

حدثف هذه الخ ائر كلهاه ولكن الشوي المدمر  لمم يكمن يومرف يمي ما ممن 

ذلته  تيجمة الت مليل اإلعالمميه المذ  اسمت ل الكمذب الدمراح علم  الشمويه 

 حت  بات يائبما عما يجر  عل  أرضهه وما يدور وي ساحة ورنه.

ي بقائمد ثورومهه ورئميس جمهوريتمهه ومي وقد بان أثر ذلت حين ووجئ الشو

ع( يولن عليهم بدوت حزين: أن مدر قد هزممف ومي 9/6/1967م اء يوع )

ال ربه وأ ه يت مل كامل الم م وليةه وأ مه قمرر التن مي عمن مندمبه بو م ه 

رئي ما للجمهوريةه وعن كل عمل سياسميه وأ مه كلمف نكريما م يمي المدين أن 

 يتول  مهامه.

 بمرة األسم  وال مزن واالعتمذار واالسمتوطاف. ومثمل همذه كان بيا ه ي مل 

النبرة وؤثر وي الشوي المدمر  الومار ي الطيمي. ومما أن ا تهم  ممن خطابمهه 

حتمم  بممدأت الجممماهير وخممر  يلمم  الشمموارت هاو ممة ب يمماة الممرئيس المهممزوعه 

 ومنادية ببقائه عل  كرسيه!

اه النا مريون: وقد اختلف الم للون والموقبون علم  همذا ال مد  المذ  سمم  

( يو يممو: أكا ممف هوب ممة ع ويممة أع هبممة مممدبرة مممن 10) ( و9هبّممة الجممماهير وممي )
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 علي  بر  وجماعة عبد النا ر وي االو اد االيتراكي 

األستاذ م مد ح نين هيكل يجزع ب  ها هبّمة جماهيريمة ولقائيمةه ويمدلل علم  

 ذلت بشواهد يذكرها.

ل يمميء كممان موممد اه وأن وآخممرون مممن خدمموع النا ممرية يؤكممدون: أن كمم

رجال المباحث والمخابرات وأع اء التنظيم الطليوي وي االو اد االيمتراكيه 

ومممن موهممم مممن مجموعممات خا ممةه كممان علمميهم أن يطلقمموا الشممرارة األولمم ه 

 ويرسلوا الدي ة األول ه ويدعوا الجماهير الباولة بودها وزحف ووزعق.

لرأيينه ووقول: ين بوض همذا الوممل وو ة ثالثة ووويقيةه وريد أن وجمع بين ا

اه وبو ه كان ولقائي اه با دوات ذاوي ممن الجمماهير المدمرية الطيبمةه  كان مدبرم

التي وتوارف مع المبلوبه وونا ر المكلوع الم مزون. وهكمذا رهمر لهمم عبمد 

 النا ر وي بيا ه.

باإلضاوة يل  أن جمهور الشوي المدر  لم يكن لديمه أد م  مورومة ب جمم 

رثة الهائلةه والهزيمة ال احقة والمذلة التي ل قمف ببلمده وجيشمه. وربمما لمو الكا

عمرف األمممر علم  حقيقتممه لكمان لممه موقممف آخمره وهممو موقمف الشممووب ال يممة 

حممين وطالممي بموروممة مممن الم مم ول عممن هممذه النانلممة أو القارعممة  وال بممد أن 

 ي اءل وي اكم وي خذ جزاءه أي ا كان موقوه.

 بين  ا ر وعامر:

مممدص م مم ولية عبممد النا ممر عممن هممذه الكارثممة  لقممد قممال وممي بيا ممه: ي ممه  ممما

يت مممل الم مم ولية كاملممةه بو مم ه القائممد األعلمم  للقمموات الم ممل ة مممن  احيممةه 

 ورئيس الجمهورية من  احية أخرص.
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وقال آخرون: ين الم  ول عن هذه الهزيمةه هو: عبد ال كميم عمامره القائمد 

رجالممه. وقممال مممن ال ربيممة يمممس بممدران أحممد الومماع للقمموات الم ممل ةه وونيممر 

النا ر لم يكن هو ال اكم ال قيقمي لمدمره خمالل ولمت الممدةه وقمد  قال: ين عبد

«  ا مر»بيد المشير عامر. وأن  - ع كرية ومد ية - كا ف مقاليد األمور كلها

ا»أ بح  يملت وال ي كم! ومع همذا يمرص أن عبمد النا مر همو المذ   «رررورم

، أل ه هو المذ  مّكمن عمامره وأرخم  لمه الونمانه ممع أ مه كمان يت مل الم  ولية

ال ممبي األول وممي ضمميات الوحممدة مممع سمموريا. وكممان األولمم : أن ي ّجممم ال أن 

 يمّكن.

ولقد ا تهز عبد النا ر ال ر ةه لي ترد سلطته الم روقة منمهه وحماول أن 

ا الم مم ولية. وأراد  ا ممر أال ي مميع ال ر ممة ال مما  ة لي ممر ممل عممامرم ب ي ّمِ

 ضربتهه ويتخلص من  ديقه القديم الذ  أ بح يريمه اليوع.

ووقوممف وقممائع ال أدخممل وممي و ا مميلهاه ا تهممف بمم ن قيممل: عممامر قممد ا ت ممر! 

ويممكت وممي ذلممت مشممككون قممائلين: ي ممه  ُِ ممره ولممم ينت ممر! وال نال ذلممت الجممدل 

ا يل  اليوع بين الن ر واال ت ار.  دائرم

يوع: أن الرجل د  له  موت ممن ال مم وأ بح من المشهور والمتداول يل  ال

. (23)ال ريع الت ثير وي كوب عدير الجواومة المذ  يمربه قبمل أن يمموت بقليمل

ومن المومروف: أن د  ال مم للموارضمين وقمتلهم بمه: أسملوب موهمود ومجمان 

لدص الثورة ومخابراوهاه كما  رح بذلت رئيس المخمابرات  مالح  دمر ومي 

                                              

/  9/  27ومي ) «أخبار اليموع» شر خبير ال موع الدكتور علّي م مد ديابه وي   ي ة  (23)

ومي كموب عدمير الجواومة  «الكمو تثن»ع(: أن المشير لم ينت ره وي ما د  لمه سمم 1975

 الذ  قدع يليه.
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 م مد عبد ال الع النائي الواع. و ده:استجواب لهه أداره موه الم تشار 

 النائي الواع: أ تم عندكم سموع 

  الح  در:  وم عند ا سموع.

 النائي الواع: وي أ  ييء و توملو ها 

 الح  در: يوني بن توملها وي ييه  بن توملها وي قتل الخو ة ممن أعمداء 

 البالد وي الداخل والخار .

 النائي الواع: ب مر من و توملو ها 

الح  در: وي الم ائل المهمة ب مر رئيس الجمهوريمةه والم مائل األقمل  

 أهمية ب مر  أ ا.

 النائي الواع: هل وتم األوامر بلجراء ي و  أو مكتوب 

  الح  در: ويه ي و ه وويه مكتوب.

هذا ال وار الوجيي كله بملف ق مية المشميره ولكمن همذا القمدر همو مما  قلمه 

. ويولق الدكتور أحمد يملبي: وال  ومرف عمدد (24)األستاذ م مد يوكف التو ي

الذين قتلوا بال مه وال كيف ثبمف جمرمهم لي مت قوا همذا الوقماب المذ  ال وورومه 

 يريوة وال قا ون.

وعل  كل حاله وكل من الن ر واال ت ار عند ا جريمة  مدينهاه وكبيمرة ممن 

 ظمماع  جريمممة م  مموبة علمم  - أي مما كممان مروكبهمما - كبممائر اإلثممم  نكرهمما. وهممي

                                              

موسمممموعة التمممماريه »(. وا ظممممر: 38ه 37)د:  «ق ممممية التوممممذيي الكبممممرص»ا ظممممر:  (24)

 (.754/  9) «اإلسالمي
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( يوليمموه التممي قممادت الممبالد يلمم  هممذه المذلممة وهممذا 23النا ممره وثممورة ) عبممد

 الهوان.

 من الم  ول عن وجاونات عامر وا  راواوه 

وهنمما  ريممد أن   مم ل سممؤاالم جوهري مماه وهممو: مممن الم مم ول عممن وجمماونات 

عمامر وا  راواوممه الكثيمرة والتممي أ مب ف علمم  كمل ل ممانه وو ملف يلمم  حممد 

يان  من الذ  مكن لوامره ومن ه من ال لطات ما جومل مقمدرات ال  اد والطب

بين أ مابع يديمهه يمت كم ويهما كيمف يشماء همو  - المد يةوبل  - مدر الو كرية

ىىَر َمىىنِّ وأعوا ممه الممذين لممم يكممن يختممارهم علمم  أسمما  القمموة واألما ممةه  }إِّنَّ َخي 

تَ  يُن{    ٱس  َمِّ َِّٓ  ٱأ  قَ
َت ٱل  ا  الوالء لهه واال دما  ومي ه بل عل  أس[26القدمص: ] َجر 

ع(ه وضميات الوحمدة ال مورية 1956يلته! وهو ما سبي خ ارة الجمي  سمنة )

 ع(.1967ع(ه ووقوت النكبة الكبرص )1961المدرية )

همو عبمد النا مره المذ  أعطم   - دسمتوري ا وواقوي ما - الم  ول عن هذا كله

ا م  ولية أكبر منه ومن راقاوه بكثيره والتي أثبمف وشمله ويهماه باإلضماوة  عامرم

يل  ودرواوه القبوليمةه وا  راواومه األخالقيمة التمي نكممف رائ تهما األ موف ومي 

أ  اء مدر. وجولف النا  يشكون يل  جمال من سوء أعمال  احبهه ولكنمه 

 رل ي ميه يل  آخر األياع.

ين وويممين عبممد ال كمميم »يقممول الكاوممي الموممروف األسممتاذ أحمممد أبممو ال ممتح: 

مماقائممدم »عممامر    ممف وقليممدما ع ممكري ا هممو احتممراع األقممدمياته وكممان لهممذا  «ا عام 

التويين أعمق اآلثار علم  النظماعه لميس ومي الجمي  وحمدهه بمل ومي كمل أجهمزة 



 103 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 .(25)الدولة

لومفف كمذبما يلم   - ع(1956ومع ما مني به عامر وجيشه من هزيمة ) التي ُحّوِ

 - كمما يقمول ال مادات - والرويووالف عليه األلقاب  -  در ي ت ل به كل عاع!

ما للجمي  ال مور  والمدمر  خمالل الوحمدةه وُرقّمي يلم  روبمة  ووين قائدما عام 

ه ثمم أ مبح « ائمي رئميس الجمهوريمة»وخلع عليه عبد النا ر لقمي  «مشير»

 .(26)«النائي األول لرئيس الجمهورية»بود ذلت 

أخطمما ه بطبيوممة كممان لوبممد ال كمميم عممامر »يقممول الممرئيس أ ممور ال ممادات: 

ال مماله ولكممن األهممم مممن ذلممت أ ممه كممان ي مميء اختيممار مواو يممه بشممكل واضممحه 

وكمان مممن أبممرن مالمممح يخدمميته روح القبيلممةه وهممو ي مما د مواو يممه بممال ق أو 

 .«البارل

ويقول أي ما: عقي اال  دال قلنا لوبد النا ر: ين عزل عبمد ال كميم عمامر 

، أل ممه ال يدمملح مممن ع( وقممط1961ع(ه ال وممي )1956م سممنة )كممان يجممي أن يممت

 .(27) احية الومل الو كر 

ويقممول م ممممد ح مممنين هيكممل: ين عبمممد ال كممميم عممامر كمممان  دمممف ونمممانه 

و دف بوهيميه ولطي مما جمد اه ولكنمه ممن الناحيمة الو مكرية ووقمف عنمد روبمة 

 مما ه أ  أ ممه ي ممتطيع أن يقممود كتيبممةه لكنممه ال ي ممتطيع أن يقممود جيشممما. لقممد 

يم عامر ضابطما سياسمي اه ولكمن ال مابط ال ياسمي ال يمكمن أن أ بح عبد ال ك

                                              

 (.252)د:  «الت د » (25)

 (.405ه 404)د:  «الب ث عن الذات» (26)

 (.307 و 305)د:  «الب ث عن الذات» (27)
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 .(28)يكون م  والم عن الجي 

ويورد ال ابط أحمد حممروش مجموعمة ممن الدم ات الدقيقمة لوبمد ال كميم 

 عامره ويقول:

أحار المشير    ه ب ايية سرعان مما عرومف ويمه أسموأ الدم اته وتممادت 

دولممة أسمموأ اسممتبالل. وكممان الممذين وممي سمملوكها الالأخالقمميه واسممتبلف أممموال ال

و خمذهم الدهشمة  - الذين يقودهم الدا  علّي يم يق - يقتربون من رجال مكتبه

مممن الجممموح الكايممفه وممي مجممال اللهممو والبممذي المبممالغ ويممهه األمممر الممذ  أثممر 

ا يديدما عل  قمة القيادة الو كريةه وا وكس عل  بقية م تويات ال بار.  و ثيرم

:وي تطرد حمروش قائ  الم

كا ممف المتوممة الشخدممية هممي ال لممت الممذ  يوممي  ويممه عممامره وأ ممبح ذلممت 

ه وكا ممف هممذه المتوممة وشمممل: وممدخين ال شممي ه واالودممال  مورووممما ومتممداوالم

ببوض ال نا اته والبذيه المذ  و مل يلم  حمد ال م ه. و تيجمة لوالقمة ال مبار 

 مبر ه  بال نا ات وزو  المشير من برلنتي عبد ال ميده وعلي ي يق ممن مهما

 .(29)وعبد المنوم أبو نيد من سهير وخر 

وكا ف هنال عدابات وي مكتمي المشمير وشمتبل بالتهريميه وبخا مة ومي 

األجهزة واآلالت والدخان التي كا ف و تورد من اليمنه وكا ف ولمت الودمابة 

 .(30)بقيادة الدا  عبد المنوم أبو نيده وقد أدا تهم الم كمة الو كرية

                                              

 (.101)د:  «بدراحة عن جمال عبد النا ر» (28)

 (.233) «مجتمع عبد النا ر» (29)

 (.191 - 184/  9ألحمد يلبي ) «موسوعة التاريه اإلسالمي»   ه. وا ظر:  (30)
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النا ر لن  ه أن ي ممي رجمالم مثمل همذا وي ما دهه ويجولمه وكيف سمح عبد 

الرجل الثا ي ومي الدولمةه بمل و مل يلم  أن أ مبح الرجمل األول ال قيقمي ومي 

 الدولة 

ين كمل ممما ين ممي يلم  عممامر مممن و مماد وا  مراف وربيممان وعبممث بممالجي  

وبالورنه ي ما الم  ول األول عنه هو عبد النا ره ولوال سكوت عبد النا مر 

 ان ربيان عامر!!ما ك

  ك ة أع  كبة 

التمي خ مر ا ويهما القمد ه  - لقد سمم   ا مر ويعالممه همذه الهزيممة المذلمة

كمم  هم كمما وا وممي ! «النك ممة»:  - وال مم ة البربيممةه ويممزةه وسمميناه والجمموالن

 ا تدار دائمه ثم ا تك وا هذه المرة!

كبممة الن»ومموان   « كبممة كبممرص»والواقممع أن هممذه و مممية خار ممةه وي ممما هممي 

ع(ه التمممي قاممممف ويهممما دولمممة بنمممي  مممهيونه ويمممرد 1948سمممنة ) «األولممم 

ال ل طينيون من ديارهمه ويمر  همذا الكيمان الموتمد  ومي قلمي بمالد الوروبمة 

ا وي  دورهم. ا م مومم  واإلسالعه ليكون خنجرم

در  »ع( وممي كتممابي: 1948أ  بوممد  كبممة ) «النكبممة الثا يممة»ولممذا سممميتها: 

المممذ  أ مممدروه ومممي سمممنة  «ا هزمنممما  وكيمممف  نتدمممر  النكبمممة الثا يمممة: لمممماذا

ع(ه أ اق  ويه أسمباب النكبمة ال قيقيمةه ورريمق الندمر المذ  يجمي أن 1968)

   لكه.

ا ممن النكبمة األولم . وقمد رمل  بل أقول: ين أثر هذه النكبمة كمان أعظمم خطمرم

متم كين ب ن ول طين كلها من النهمر يلم  الب مر:  - بود النكبة األول  - الورب
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نهم المبتدمميه وبلممدهم الم مملوبه وحقهممم ويممه ثابممف ال مممراء ويممهه وأ هممم ورمم

سمميظلون يجاهممدون بكممل ممما لممديهم مممن قمموةه لطممرد الوممدو البا مميه واسممترداد 

الممورن ال ممائعه وين رممال علمميهم األمممده ومملن ُمِ ممي  الممزمن ال ي ممقط ال قمموق 

 الثابتةه وال يبطل حق الموارنين وي المطالبة بورنهم المبدوب.

ذا كممان الوممرب جميوممما وممي مشممارقهم ومبمماربهمه ثمموريهم وليبراليمموهمه هكمم

حتمم  وقوممف هممذه النكبممةه وتبيممرت ول مم ة الوممربه ووبيممرت سياسممتهمه ووبيممر 

ه يونممي «ينالممة آثممار الوممدوان»مممنطقهمه ووبنمم  عبممد النا ممر بوممد ذلممت سياسممة 

( 5ع(ه ويعمادة األوضمات يلم  مما كمان عليمه ال مال قبمل )1967بذلت: عدوان )

 ع(.1967يو يو )

ومون  همذا: أن الومدوان الجديمد ألبم  الومدوان القمديمه بمل أضم   الشمرعية 

 ع(!!1948ع( أض   الشرعية عل  عدوان )1967عليهه أ  عدوان )

وممما أعظممم الهممول! وممما أعظممم ال ممارق بممين موقممف الوممرب قبممل هممذه النكبممة 

 المخزيةه وبود هذه النكبة المهينة!

 الهزيمة:موقف عموع النا  من 

وكان من أعقد المواقفه وأ وي المشكالت: موقمف كثيمر ممن المموارنين 

بريم مراروهما  - من هذه الهزيمة المنكرةه وقد رأينا بو هم ورح بهذه الهزيمة

أل همم وجمدوا ويهما بماب خمالد لمما كما وا يوا و مه ممن  - وق ووها عل  المن س

الشمموي حتمم  قهممروه رلممم ال كمماعه وحكممم الظ ممالعه ومممن و مملط الطبمماة علمم  

ومريمموا أ  ممه وممي التممراب. وح ممبت أ هممم أركبمموا الشمميوعيين رهممور النمما ه 

ومكنموهم ممن  ا ممية اإلعمالع والثقاومة والتوجيممه ومي البلمده وأ هممم أذلموا علممماء 
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ع(ه ويمنق سميد قطمي ويخوا مهه 1965الدين والدعاة يلم  هللاه ويك مي مذب مة )

 قترووه.وسوق عشرات األلوف يل  ال جون ببير جرع ا

وقمف النما  ممن هممذه الهزيممة مواقمف يمت . وبو ممهم عومد ها من مة مممن هللا 

ووال ه ليرجع النا  يل  ربهمه ويوتدموا ب بلهه ويورووا أ ه وحمده النا مره 

 بود ربيان الثقاوة المادية الالدينيةه التي أ  ف النا  هللاه و   اهم أ   هم.

ا ل تنممة عارمممةه كممادت وخلممع رأص بو ممهم وممي هممذه الهزيمممة أو النك ممة درءم 

النا  من ييما همه وو  د عليهم ديمنهمه حمين است ملموا للطمايوته وأعرضموا 

 عن هللا.

كان الداعية الكبيره والم  مر الشمهير: الشميه م ممد متمولي الشموراو  ممن 

اه عندما وقوف الهزيمة!  هؤالءه الذ   شرت عنه الد ف: أ ه سجد هلل يكرم

الدممهيو يةه ويكممره ورنممه مدممره أو يتمنمم  لممه ولممم يكممن ذلممت، أل ممه يؤيممد 

إليقماذ األممة وردّهما يلم  دينهما  - الخذالنه ولكن يبدو أ ه رأص الهزيمة المؤقتمة

خير من  در كاذب يؤد  وي النهاية يلم  دممار األممة  - ومرجويتها وأ ولها

 وهالكها.

ورأص الشيه وي هذه المديبة  ومة من وجهمة أخمرص. وهمي يذالل الطاييمة 

ا موبمودما لمدص الكثيمرين. الم  تون ب لطا هه المبمرور بقوومهه المذ  أ مبح  منمم

 ووروته هذه الهزيمة قدرهه وألزمته حدهه ووقف عنده.

رأص الشمميه الشمموراو  أن و ريممر الشمموي مممن ال تنممة بالطممايوت: أهممم مممن 

 در سريع يت قق وي موركةه ثم ووقبه مآ  ال ونتهيه وويمالت وجمر ويمالت 

 .يل  ما ياء هللا
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 ه«المدبابير»وهذا الكالع الدريح من الشيه الشوراو : هي: عليمه أعشماش 

وهاجمتممه األقممالع المبهممورةه واألقممالع الممم مورةه واألقممالع الممم جورة. وين كممان 

الشيه لم يقل هذا يال بود وواة عبد النا ره وبومد حمرب الوايمر ممن رم مانه 

 ووي وترة حكم ال ادات.

يكن ياذ ا من بين النما ه وقمد كمان همذا موقمف عل  أن الشيه الشوراو  لم 

الكثيرين ممن عا وا رلم عبد النا ر ونبا يتهه ويربوا من ك وسمهم الممرة مما 

يممربواه ووممد وا هممذه الهزيمممة ضممربة قا مممة لهمممه وممذلهم كممما أذلمموا عبمماد هللاه 

 ووقهرهم كما قهروا الم ت و ين.

هم يمس بدران ورجالمهه وكم كا ف ورحة الم جو ين والموتقلين الذين عذب

حينممما رأوهممم ي مماقون يلمم  ال ممجنه ويممدخلون الز ممانين بجمموارهمه ييممر أ هممم 

كا وا يبكمون بكماء األر ماله وي متجدون الوطمف اسمتجداء األ مذاله علم  حمين 

استقبل اإلخوان م نتهم استقبال الرجاله و بروا عل  األذص  بر األبطماله 

 و ب ان مبير األحوال.

ه األورممان والمجتموممات: أن وت ممع ال جمموةه ويتومممق ين يممر ممما ودمماب بمم

اال  دال بين الشمووب وحكامهماه وأن يشمتد ال مبط والقهمر علم  الجمماهيره 

 حت  وتمن  الخالد منهمه ولو عل  يد أعداء الورن!

ا عنمد بومض ال  مات ممن أبنماء الشموي الوراقميه المذين  وهذا ما رأينماه أخيمرم

للوراقه من أجمل الخمالد ممن جبمروت بالبزو األمريكي  - ل سف –رحبوا 

 داع وربيا هه والت رر من  ير هذا ال كم الداعر ال ماجر القماهره المذ  أو مد 

البالده وأذل الوباده وس ت الدماءه وا تهت ال رماته ولم يرقمي ومي ممؤمن ياّل 
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 وال ذمة.

أ مما ال أ يممد هممذا الموقممفه وال أبممررهه وال أرص أن ي ممتبدل النمما  بممالورني 

: الم تل الكاوره يذ ال ي متبدل يمر بشمره وال رلمم بظلممه وكيمف   متبدل ال اجر

ا بما هو أرلم  ولكني أحاول أن أو ر وأعلل ما وقع. ا بما هو أيره ورلمم  ير 

ربممما كا ممف حجممة بوممض النمما  أو عممذرهم: أن الظلممم الجديممد رلممم عممارأ 

ه ولممن ي ممتمره بخممالف الظلممم القممديمه وهممو رلممم رممال عمممرهه ورسممخف أقدامممه

اقتالعممه مممن جممذورهه التممي  - بممل ربممما مممن الم ممت يل - وأم مم  مممن المتوممذر

امتدت بطول الزمان وي أيوار األرأ. وهذا المنطق يير م لّم ممع يرالقمهه 

ا! ه وأيد خطرم  وقد يدبح الظلم الجديده أكثر وويالم

ومهما يكن من التوليالت والتبريراته ولن من المدائي الكبيرة وي األممة: 

ويها هذه الظاهرة المؤس ة: الترحيي بهزيممة المورن سمبيالم للخمالد  أن ووجد

ولمو يلم   - من جبروت الطايينه وربيان الجبارينه والترحيي ب كمم الم تمل

بممديالم ل كممم ورنممي يشمموع رلمموعه كثممرت جرائمممهه ووتابوممف مظالمممهه  - حممين

 واو وف بطول األياع ويالوه ومآثمه.

وممي كتممابي:  - الشممووب عممن ال كمماعا  دممال  - ولقممد ذكممرت هممذا المونمم 

 وكان مما قلته: «در  النكبة الثا ية: لماذا ا هزمنا  وكيف  نتدر »

وقممد أ ممبح ال كمماع وممي واد والشممووب الوربيممة الم مملمة وممي واده وال كمماع »

يؤمنممون بمممذاهي وضممويةه وول مم ات علما يممةه وي كمممون بقمموا ين أجنبيممة عممن 

اهير الشمووب ومما نالمف مؤمنمة بربهما يريوة هللاه وهي يريوة األمة. أمما جمم

 مراف عمن  مرار ودينها وقرآ هاه وم مدها. وأن كل يمر وخ مران ومي اال 
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 هللا. هللاه وعن هد  رسول

وال كمماع مشممبولون بتوريممد سمملطا همه ووثبيممف كراسممي حكمهمممه باضممطهاد 

كل ورد أو جماعة أو حركة ووارضهمه أو و اسبهمه أو وقول لهم: ِلممو  وكيمف  

ومآلمه ال مجن أو الن مي أو حبمل  «ال»عن أن وقول: ال. ومن وجرأ وقال: و الم 

ممّمِ لقمممة الوممي ه ورلممي ال ريممة واألمممنه ومملن  المشممنقة. والشممووب مشممبولة بهو

 األ ظمة التي و كمهم لم ووطمهم من جوته ولم وؤمنهم من خوف.

ولما سموف جماهير هذه الشووب أن همؤالء ال كماع سمي اربون: لمم ودمدق 

ما سموته آذا همه وقد عروموا ب طمروهم ووجمربتهم: أن همؤالء ال كماع ال  عقولهم

يونيهم حرب اليهود بقدر ما يونيهم الق ماء علم  الموارضمين لل كمم. ولمما بمدأ 

اليهود بال ربه ووورر هؤالء وي ال ربه كا مف ضممائر همذه الشمووب ومي 

قمف علم  أيمديهم حيرةه وأل نتها وتلوثم وي الدعاء لهم بالندر والتمكمين. وقمد ذا

من المظالم ما جولهما وخماف ممن ا تدمارهم مثمل مما وكمره ممن همزيمتهم. ولقمد 

وممي مممؤومر علممماء الم مملمين  «د. م مممد عبممد هللا ماضممي»قممال وكيممل األنهممر 

 ه،( وي كلمته  يابة عن األنهر:1388الذ  ا وقد وي رجي الماضي )

الندد ما جمرأة  - عل  ما كمان بنما ممن عيموب وا  مراف - ي نا لو ا تدر ا»

 .«عل  م ارع هللا

وهممذا هممو الشمموور الممذ  كممان ي ممود جماهير مما الم مملمةه قبيممل ووممي أثنمماء 

ا عمن ال جموة ال  مي ةه والهموة الوميقمةه التمي  ال رب. وك   بهمذه ال مال ووبيمرم

 ح رها هؤالء ال كاع بينهم وبين جماهير يووبهم. و دق الشاعر:
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ك مم  بممت داءم أن وممرص الممموت 

 يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماويما

 

 ممممممممي المنايمممممممما أن يكممممممممن وح

 (31)أما يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما!!

 

 و ليل ألسباب النكبة:

كممان وقمموت هممذه النكبممة الكبممرص مجمماالم رحبممما لت لمميالت الم للممين ألسممبابها 

وعواملهمماه وقممد رأينمما وممي ذلممت يممط ات وعجائممي مممن الت لمميالت ينببممي أن 

  ر د أهمها هنا.

 الدين هو ال بي:

 هو الدين!  ومه الدين!!وأعجي ما قرأ ا وي وولي الهزيمة: أن سببها 

وممي اسممت تاء  «ميخائيممل  ويمممة»هكممذا كتممي األديممي المهجممر  الموممروف 

البيروويممة بوممد  كبممة حزيممرانه وسممكتف عليممه المجلممة  «اآلداب»أجروممه مجلممة 

 سكوت المقر المؤيد.

قالممف المجلممة: ممما هممو وممي رأيكممم الممدر  األكبممر الممذ  ي  ممن بممالورب أن 

 يتولموه من الهزيمة 

ومي رأيمي أن المدر  األكبمر المذ  يجمي أن يتولممه »وي الشماعر: وقال الكا

الورب من هزيمتهم النكراء: أن الد يا ال وُ ا  بالمدين! والمدين مورنمه ال مماء 

 ...«. التي ال يوروها أحده والد يا مورنها األرأ التي ال يجهلها أحد

 ومملذا كممان الوممرب ممممن يوتقممدون أن حقمموقهم ال وُدممان وال»يلمم  أن قممال: 

و ترد يال بمال ربه وأن ال مرب ال يك مبها يال ال مالحه وأن ال مالح ال يخلقمه 

يال الولممم والممماله وممما علمميهم يال أن يتوبممدوا للولممم والمممال: لوممل الولممم والمممال ال 

                                              

 (.  شر مكتبة وهبة بالقاهرة.39ه 38)د:  «در  النكبة الثا ية» (31)
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 !!(32)«يخذلهم حيث خذلهم ربهم

وهممذه الكلمممات ي ممما هممي خيممال يمماعره ال وكممرة حكمميم. وهممو مممع هممذا خيممال 

أن يُظمن كمل  - (33)كما قمال األسمتاذ م ممد المبمارل - ورةمتهاوف سقيم. والخط

ا! وليس األمر كذلت. ا كبيرم  أديي كبيره م كرم

ين الشمماعر الممذ  يوممي  هنممال وراء الب مماره يظممن الوممرب هنمما يقيمممون وممي 

نوايمما الوبممادةه بممين ليممل قممائمه و هممار  ممائمه  مماءت رءوسممهم ب مممل الومممائمه 

ار ال ممرب دخلوهمماه وسممالحهم التمممائم وأيممديهم ب مممل الم ممابح. ولممما يممبّف  مم

والتواويممذ. وهممذا الخيممال كلممه بارممل. وال كومممات التممي ايممتركف وممي ال ممرب 

حكومات عدريةه ووتمد عل  أحد  األسالييه وي األسل ة والتمدرييه وهمي 

كلهمما حكومممات علما يممة و دممل الممدين عممن الدولممةه ين لممم يقممم بو ممها بال وممل 

 - علم  دعاومهه وقمد كمان المدعاة يلم  المدينباضطهاد الدين والت مييق عليمهه و

 وي سجو ها وموتقالوها باأللوف وعشرات األلوف. - عندما حلف النكبة

ين سممبي النكبممة هممو التممدين المممدخول أو »ولممو أن الشمماعر المهوجممرّ  قممال: 

 لكان له وجه.« الزائف

كميخائيممل  - ولقممد كممان الشمماعر  ممزار قبمما ي الممذ  لممم يُوممرف باوجمماه روحممي

هموام  »أد   يلم  ال مداد ومي ووقيبمه علم  النكبمة بقدميدوه الشمهيرة:  -  ويمة

 وقد جاء ويها: «عل  دوتر النك ة

«.  ال وولنوا ال ماء. يذا وخلف عنكمو. ال وولنوا الظروفف

                                              

 ع(.1967) «يوليو»عدد ومون  - «اآلداب»مجلة  (32)

 .«جذور األنمة وي المجتمع الوربي»وي كتابه:  (33)
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 «.وليس حدادما لديكم يدنع ال يوفف ...  واهلل يؤوي الندر من يشاء

ر ال را  الروحي واألخالقي ل مةه وقال:  و و 

 جلود ا ميّتة اإلح اِ .»

 أرواحنا وشكو من اإلوالِ .

 أيامنا ودور بين الزار والشطر : والنوا .

 «.هل   ن خير أمة قد أخرجف للنا  

َجىت  والجواب بداهة: ال. واهلل قد خاري هذه األمة بقوله:  رِّ ى   أُخ  ىَر أُمَّ }ُكنتُم  َخي 

ُرويِّ  َمع  ُمُروَن بِّسل 
نَ  لِّلنَّ سِّ تَأ   َ َهى ِّ{ َوتَن  نُىََن بِّىسلَّ مِّ  َ ُمنَكىرِّ َوتُ

ه [110آل عممران: ] َعىنِّ ٱل 

 و ين منا هذه الخدائص والنووت 

 التدين الكاذب المن رف ويقول: « زار»ويدف 

  قود وي الجوامع.»

 ونابالم كُ ال .

ر األبيات أو  ؤلف األمثاال.   شّطِ

 «!من عنده ووال ...  و ش ذ الندر عل  عدو ا

ما - ان الدين موزوالم وعل  أ  حاله قد ك عمن الموركمةه ولمم يكمن لمه  - ومامم

 ويها دور ييجابي وال سلبي. ال قبل الموركة وال وي أثناء الموركة.

كان هنال حرد يديد من أكثر الم  ولين عل  يبواد الوندمر المديني عمن 

 ال ربه ألسباب واعتبارات ال م ل لها هنا.
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أن المدين كمان عرضمة  - الموركة ب ياعقبل  - بل الذ  يذكره الشوي الوربي

للهجمموع وال ممخرية والقممذف بال دمم  وال جممارةه حتمم  اجتممرأ مجتممر  مممن 

هممذه  - ودممدر وممي سمموريا - الثمموريينه أن يكتممي وممي  مم ي ة علنيممة رسمممية

 الوبارات:

والطريممق الوحيممدة لتشممييد ح ممارة الوممرب وبنمماء المجتمممع الوربمميه ...  »

ربممي الجديممده الممذ  يممؤمن أن هللا واألديممان هممي: خلممق اإل  ممان االيممتراكي الو

التمي سمادت المجتممع  - واإلقطات والرأسمال واالستومار والمتخمين وكل القيم

 !!(34)«لي ف يال دُم  م نطة وي متاحف التاريه - ال ابق

ولقد ذكرت ما يمهدوه بن  مي ومي قطمر ومي ال ماعات األولم ه اجتماعمما ومي 

ل األلموف ممن النما  ممن ال ل مطينيين ضمم الم ماته بم «منظمة الت ريمر»مقر 

والقطممريين والمدممريين وييممرهمه ووقممف رجممل عممالم واضممل مممن أهممل الممبالد 

يخطممي وممي هممذا الجمممعه وكممان مممما دعمما يليممه وممي كلمتممه: أن ارجومموا يلمم  هللا 

وما كمان ممن بومض الشمباب الم تمو ين ...  ووم كوا بدينه يندركم عل  عدوكم

 قالوا: ال دين يال ال الح  بوبادة األوثان البشرية يال أن

هذه هي الروح التي كا مف سمائدة هنما وهنمال. وكيمف يمزعم ناعمم أن المدين 

سممبي الهزيمممة !! وأن علينمما أن  تخلمم  عممن الممدين لننتممزت الندممر مممن أحشمماء 

 الهزيمة 

ثممم أ  ديممن يونيممه الكاوممي  ي ممه ال يممت يونممي الممدين علمم  وجممه الومممموعه 

لمدين المذ  ووتنقمه أيلبيمة األممةه وومنص واإلسالع عل  وجه الخدود. وهو ا

                                              

 ال ورية. «جي  الشوي»وي مجلة  «يبراهيم خالد»من مقال المدعو:  (34)
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 دساوير دولها عل  أ ه دين الدولة الرسمي.

 وهل يمكن أن يكون اإلسالع سبي الهزيمةه أ  هزيمة  كال.

ىن وكيف يكون ذلت  وهو الذ  يقول وي كتابمه:  تُم م ِّ ىتََطع  ى  ٱس  ىيٓومْ لَُهىم مَّ }َوأَعِّ

 ُٖۢ ََّ ىىصِّ قُىى َخي 
بَىى لِّ ٱل  ىىن ر ِّ فُلُىىََن َعىىن  ه ويقممول: [60األ  ممال: ] { َومِّ َ  تَغ  يَن َكفَىىُرومْ لَىى }َوَُّ ٱلَّىىاِّ

لَ    ي  كُم مَّ يلََُن َعلَي  تِّعَتِّكُم  فَيَمِّ لَِّ تِّكُم  َوأَم  يَُۢ  أَس  مَمنُىَمْ }ه [102الن ماء: ] { َو  ِّ ََ يَن  ٓأَيَٓهى  ٱلَّىاِّ يَ 

َركُم   ا  يع  ُخاُومْ  ِّ  .[71اء: الن ] { فَسنفُِّرومْ ثُبَ ت  أَوِّ ٱنفُِّرومْ َجمِّ

بل أقول: ين الت ليمل المدقيق والوميمق ألسمباب الهزيممة يقمول بدمراحة: ين 

سممببها ال قيقممي يكمممن وممي وخلّينمما عممن حقيقممة الممدينه عممن اإلسممالع الدمم يحه 

اإلسممالع ال ممق الممذ  يوممد األمممة للجهمماده ويطهممر األمممة مممن الميوعممة والت لممل 

 وأسباب الخذالن.

 - قوونمما ومممدد ا الروحممي والن  ممي مدممدر - لقممد كممان لتخلينمما عممن اإلسممالع

 تمممائ: كثيمممرة لم مممنا آثارهممماه حمممين دخلنممما الموركمممة دون أن  ت ممملح باإليممممانه 

 لمواجهة أمة و اربنا باسم الدين.

دخلنا الموركة والبرور حشو رءوسناه والرياء مملء   وسمناه والكبمر مملء 

ئبينه أ وونا. لمم  مدخلها ومي وواضمع الممؤمنينه ونهمد المخلدمينه و مدق التما

 وووبة الدادقين.

ين : «اليرممول»لم يقل قائد لزمالئه أو لجنوده يوع ال رب ما قاله خالد يوع 

هذا اليوع من أيماع هللاه ومال ينببمي ويمه ال خمر وال الببميه و خلدموا هلل جهمادكمه 

 وووجهوا هلل بوملكمه ولن هذا يوع له ما بوده.

خ ممناها متمموكلين ...  نوهكممذا خ ممنا ال ممرب بممال عقيممدةه وقاولنمما بممال ييممما
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 عل  الرو ه وخذلنا الرو ه موتمدين عل  ال الح ولم ين ونا ال الح.

لمممم  - ين اوترضمممنا يخال مممهم - ال مممق: أن همممؤالء الثممموريين االيمممتراكيين

كما أ همم لمم يوروموا عمدوهم المذ  يت مدص ...  ي هموا أمتهمه ولم يورووا حقيقتها

 الواسوة!بقلته كثروهمه وبرقوته ال يقة أقطارهم 

لقد ادعوا أن يسرائيل مجرد دولة عندمريةه وأن الدمهيو ية حركمة قوميمة 

سياسممية و  مميه وأي لمموا الجا ممي الممديني وممي قيمماع الدممهيو ية ووممي وكمموين 

يسرائيله كمما أي لموا همذا الواممل المديني ومي ووجيمه يمووبهم وجيويمهمه علم  

 وا هزموا. حين عنيف به يسرائيل كل الونايةه ورب ف وخ رواه وا تدرت

ع( 1968كتي بن جوريون وي رسالته يل  الرئيس ديجول وي مطلمع عماع )

 يقول:

ين سممر بقائنمما بوممد التممدمير البممابلي والروممما يه وحقممد الم ممي يين الممذين »

أحمماروا بنمما ألممف عمماع: يكمممن وممي  ممالونا الروحيممة بالكتمماب المقممد ! وعنممدما 

ع( لتمدريس 1936ر سمنة )جاءت اللجنة الملكية البريطا يمة يلم  القمد  ومي آخم

م تقبل اال تداب قلف لها: اال تداب الخاد بنا هو التوراة! لقمد اسمتخرجنا منمه 

ا عاديماه ولن تمر وي اإليمان بوودونا يل  بالد ا  .(35)«قوونا، لنقاوع عالمم

ما  «وايزممان»ووي الد  ات األخيرة من ممذكرات  مما يُوومدّ و مية وووجيهم

ا إلسرائيل:  عام 

هدونا هو بناء ح مارة وقموع علم  المثمل الدمارمة لمآلداب اليهوديمة. عمن »

                                              

 ع(.1968/  1/  10) «جريدة لومو د ال ر  ية» (35)
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ولت المثل يجي أال   يده كمما وولمف بومض الونا مر ومي حيماة المورن القمومي 

مما يؤ بممون  القدمميرةه بلحنمماء الركممي أممماع آلهممة يربمماء. لقممد كممان األ بيمماء دائمم

لشمموي يلمم  الشمموي اليهممود  ب يممد الق مموة مممن أجممل هممذه النزعممة. وكلممما عمماد ا

الوثنية وكلما ارود: كان يواقي من قبل يلمه يسمرائيل الشمديد. وي مه ممن الدموي 

القول ويما يذا كان سيظهر أ بيماء بمين اليهمود ومي الم متقبل القريمي. ولكمنهم يذا 

اختمماروا ال يمماة الدممادقة الدمموبة النقيممة علمم  األرأ وممي منممانل مبنيممة علمم  

ممما حقيقيمممةه ومممي الدمممناعة المبممماد  القديممممةه ويذا اسمممتهدووا ومممي  شممم ارهم قيمم

والزراعممة والولممم واألدب وال ممنه عنممدها يطممل هللا بوطممف علمم  أبنائممه الممذين 

عادوا بود ويٍه رويل يل  بيمتهم ليخمدموهه وعلم  يم اههم مزمموره وومي أيمديهم 

 «.مجروةه م يين بالدهم القديمةه وجاعليها مركز ح ارة ي  ا ية

 جادها وا تداراوها.هذا هو اوجاه يسرائيله و نّات أم

وكمل ذ   «رجويمة»أما وي أرأ الثورية الوربيةه وكل دعوة يلم  اإلسمالع 

وكر وقلم يدعو يل  اإلسالع الد يح يجي أن يكون مدميره حبمل المشمنقةه أو 

 ن زا ة ال جنه أو الوزلة الخا قة و ف اإلقامة الجبرية!

 يقول الكاوي الم ي ي ال ور  الدكتور أديي  د ور:

اعف يسممرائيل أن ووبممئ لمدممل تها الوار ممة الدينيممة عنممد اليهممود وممي اسممتط»

الوممالمه ووتلقمم  مممنهم الوممون والمزيممد مممن الوممونه بينممما كا ممف ال ياسممة الوربيممة 

الثوريممة وومماد  الدولممة اإلسممالمية ييممر الوربيممةه ووخا ممم الدولممة اإلسممالمية 

وقمارب بمين  الوربيةه وودمها بالرجوية والتخلف لتم كها بالمدينه وووتبمر كمل

الم مملمين و ال ممما اسممتوماري اه ووهمممل الجا مممي الم ممي ي وممي الوممالم الوربممميه 
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ووجرد ي  ا ها الثور  من قموة روحيمة هائلمةه ووجمرد سياسمتها الخارجيمة ممن 

 بُوفد هو األسا  من أبوادها.

ين الخطر األكبر لمم يمداهمنا ممن ا ق ماأ ريمران الومدوه ويمزو ألويتمه »

ء مممن ا هيممار داخلممي سممبق الموركممة بمم عواعه ومممن م اولممة ودباباوممهه وي ممما جمما

اال ت ار األدبي. والتخلي عن ال قيقة وال  ائل والقميم ق م  علم  أممم كثيمرة 

من قبمل ومي التماريه. ين مما حمد  داخمل المجتمومات الثوريمة كمان وحمده سمببما 

 .(36)«كاويما ليجلي لنا الدمار الروحيه والدمار الماد  جميوما

* * * 

                                              

ال لمممول »(ه وراجمممع كتابنممما: 159ألديمممي  ّدمممور )د:  «النك مممة والخطممم »ا ظمممر:  (36)

)د:  «لمماذا وشملوا ومي حمرب ول مطين »ودمل:  «وكيف جنف علم  أمتنما الم توردةه 

307 - 315.) 
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 ع(1967 يف ) يجانة

 ال  ر يل  لبنان منتدف يو يو:

 - يو يممو - كنمما قممد حجز مما مممن قبممل لل مم ر يلمم  لبنممان وممي منتدممف حزيممران

كالوادة بمجرد ا تهاء الواع الدراسيه ووواعد ا مع بوض اإلخوة المذين يوملمون 

ه وهممو «ونممدق ومماروق»وممي  «سمموق البممرب»وممي قطممر: أن  لتقممي وممي مدمميف 

ه وهممو «أبممو ومماروق»ونممدق  ممزل ويممه بوممض نمالئنمماه وأثنمموا علمم   مماحبه 

 م ي ي دمث األخالقه وقد سم  ال ندق باسم ابنه.

وكممان الموتمماد والم تممرأ: أن  بقمم  وممي ال نممدق عممدة أيمماعه  ب ممث ويهمما عممن 

م كن مناسي لنا  قيم ويمه رموال وتمرة اإلجمانةه ولكنما وجمد ا ال يماة ومي لبنمان 

 وطلة بود ال ربه ولم وود ال ياة يل  البلد من جديد.كلها يبه م

 الت كير وي ال  ر يل  وركيا:

لممذا أيممار علينمما بوممض يخوا نمما: أن  ممذهي يلمم  وركيمماه لنق ممي ويهمما يجممانة 

الديفه وي مدينة يستا بول خا ةه ولت المدينمة الجميلمة الرائومةه التمي وجممع 

إلسممالمية آلل عثممان عممدة بمين آسميا وأوروبمماه والتمي كا ممف عا ممة الخالومة ا

 قرونه بل كا ف وي وقف من األوقات: سيدة الوالم!

وقيل لنا: ين عددما من اإلخوة الذين يوملون وي قطره قد سبقو ا بال م ر يلم  

يستا بول عن رريق البا مات ال مياحية ال ارهمةه التمي وقلهمم ممن بيمروت يلم  

 يستا بول وي يومينه عل  ما أذكر.

وراقمممف لنممما ال كمممرة: أن  مممزور وركيممماه و تومممرف علممم  آثارهممما وجواموهممما 
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ومكتباوهمما وأسممواقها ويمموار ها وجبالهمما وم مميق البوسمم ور ويهمما. ي همما وكممرة 

 م ببة ومطلوبةه وال يريي عنها أحد.

ولكمن بقيمف أمامنما مشمكلةه وهممي: أن المذين يمذهبون عمن رريمق ال مماوالت 

وال بمممده ومممي رمممريقهم يلممم  وركيممما.  ال مممياحيةه يممممرون ب مممورياه «البا مممات»

وسمموريا ي كمهمما البوثيممون الولويممونه ومممن المؤكممد: أن اسمممي مممن األسممماء 

الممنوعممة مممن دخممول سممورياه وكيممف  خممارره و قطممع التممذاكره و ممذهي يلمم  

ال دوده ثمم قمد   اجم  برد ماه وربمما قيادونما يلم  الشمررة للت قيمق مونماه وربمما 

اه قد وقل أو وكثر ه وهذه األ ظمة الشمولية القمويةه التي ابتليف بهما حجزو ا أيامم

بالد ا الوربية واإلسالمية ال يوجد وي قوا ينها ييء م ظور! كمل يميء مبماح 

 لهمه وين حرمته قوا ين األرأ ويرائع ال ماء.

ووكر ا وي أن   خذ الطائرة ممن بيمروت يلم  يسمتا بوله ولكمن وجمد ا ثمنهما 

ا.  ياليماه يرهقنا ع رم

علينمما بوممض الومماروين بوسمميلة أخممرصه  تخطمم  بهمما المممرور علمم   ثممم أيممار

اه وهمو: أن   خمذ الطمائرة التركيمة  سورياه وما ويها من أخطاره وال وكل نا كثيرم

مممنوة»ممممن بيمممروت يلممم  مدينمممة  ومممي جنممموب وركيممماه بمممالقرب ممممن ال مممدود  «أضو

ين يممم ناه أو يلممم   «يسمممتا بول»  خمممذ ال اولمممة يلممم   «أضمممنة»ال ممموريةه وممممن 

 ثم يستا بول. «رةأ ق»

ذهابممما  «أضممنة»ورحبنمما بهممذا االقتممراحه وقطونمما التممذاكر لممي ول سممرة يلمم  

وعودةه وكان موي وي هذه الرحلة من أولهما يلم  آخرهما أخو ما و مديقنا األي 

وأسممروهه وكا ممف أسممروه  رحمممه هللا الوممالم الداعيممة ال بيممي الشمميه علممي جمممان 



 121 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 ابوة أو الثامنة من عمره.وتكون من نوجته وابنه رارقه وهو وي ال 

ثالثمة  «أضمنة»وقرر ا مومما: أن   خمذ همذه الرحلمة علم  مراحمل:  بقم  ومي 

أياعه ثم  ذهي يل  أ قرةه و بق  ويها ثالثة أياع. ثم  بادر يلم  يسمتا بول لنق مي 

 ويها بقية مدة اإلجانة.

 امتطينا الطائرة يل  أضنة:

ا بومد   مو سماعة أو أكثمر يلم  ووي اليوع الم دد امتطينا الطمائرةه لتهمبط بنم

مطار أضنةه ولقد سر ا أن كثيرين وي هذه المدينمة يتكلممون الوربيمةه ولمم  جمد 

 ممووبة وممي التوامممل موهمممه وال ريممي وممي أن وحممدة اللبممة مممن أقمموص وسممائل 

 الت اهم بين البشر.

مما يلمم  حممد بويممده  واسممت جر ا سممكنما وممي أحممد ال نممادقه وكممان سمموره رخيدم

ه هكممذا ي مممو هه «يممي  كبمماب»المطمماعم لن كممل ويهمما  ووورونمما علمم  بوممض

وأح ممي أ نمما أخممذ ا مممنهم هممذه الت مممية. وكثيممر مممن أسممماء الممم كوالت  جممدها 

 مشتركةه مثل البامية.

بممون»ه والبطمميه ي مممو ه: «ُضمملفمه»أممما الم شممي وي مممو ه:  ه والشممماع «قورف

 ه وهذه كلمة م توملة وي بوض أقاليم مدر.«واوون»ي مو ه: 

ا اإلخوة الذين ينطقون الوربية: أن يمدلو ا علم  أمماكن النزهمةه ومدلو ا وس لن

المذ  لمدص  «النمامو »عليها. وكا ف  زهما جميلةه لوال ما يوكرها ممن قمرد 

ا. ا راهرم  نوجتي ح اسية منهه وهو يترل وي ج مها أثرم

كما كان يوكر علينا   و ا وي كل مكمان ذهبنما يليمه: سمؤال  موي يوجهمه 

ه همذا ال مؤال المذ  واجهو ما بمهه «يو يمو»راله بومد هزيممة حزيمران يلينا األوم
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ع الوممربه وعممددهم مائتمما مليممونه أممماع يسممرائيله وعممدد ) ( 2هممو: كيممف يُهممزو

 مليون ! كيف يهزع الواحد من اليهود مائة من الورب 

بو هم يقول همذا وشم يما ممن الومرب ويمماوة بهممه وهمؤالء همم الولمما يون. 

حز مما علم  الومربه أو قمل ي مبما علم  الومربه ولمم  جمد وبو هم يقمول همذا 

جوابما يماويماه يمكننما أن  جيمي بمه القموعه يقمنوهم وي مكتهمه يال أن قلنما لهمم: لقمد 

دخل اليهود الموركة وموهم التوراةه و  ن دخلنا الموركة ولميس مونما القمرآنه 

 لقد دخلوها يهودماه ولم  دخلها   ن م لمين!

 أ قرة:ركبنا ال اولة يل  

ممن ال ماوالت  «بماد»وبود أيامنا وي أضنةه قطونا التذاكر لنمتطي حاولمة 

ال ياحية التركية المري ة المهي ة لمثل هذه األس ار الطويلةه والتمي وقموع عليهما 

يركات متخددة مورووةه ولها مكاوبها وي لبنان وسوريا وييرهما ممن بمالد 

 الورب.

أضنة يل  أ قرةه وو خذ وي الطريمق وكا ف أجرة ال اولة رخيدة جد اه من 

( سمماعاته ال أذكممر. وهممي ومممر بنمما علمم  منممارر 10( سمماعات أو )8حمموالي )

رائوة الجماله ما بين جبال يك وها ب ار سندسّي أخ مره وسمهول مزروعمة 

بالم دوالته وييرها من المشاهد التمي ومتمع الومينه وومبه: المن سه وومنو  

 ال ؤاد.

 اولة وي أماكن موينة مودة لالستراحةه  شمرب وبود كل ساعتينه وتوقف ال

وهممو اللممبن الرائمميه الممذ  ومتممان بممه  «األيفممران»ويهمما الممماءه أو الودمميره أو 

 وركياه ويقدع وي كل المطاعم مع المآكل والمشارب.
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ممن البنمدق أو ال  متق أو اللمون أو الجمون  «المكّ مرات»وقد  شتر  بوض 

 .«الذ    ميه وي مدر: عين الجمل»

ي بوض المرات يكون موعد الدالةه ونتوض  و دلي الظهمر والودمر وو

ا وجموماه ولن هللا ي ي أن وؤو  رخدهه كما ي مي أن ومؤو   وي الطريق قدرم

 عزائمه.

ووممي بوممض الطممرق  جممد أكممالت خ ي ممةه و ممد رمممق الم مماوره وأحيا ممما  جممد 

 دد ا.التركية. وال بد أن  تزود وي الطريق يل  أن  دل يل  مق «المشويات»

ا كامالم ممتوما حق ماه ومي رريقنما يلم   الوا ممة ال ياسمية  «أ قمرة»ق ينا يومم

 لتركيا وي الوهد الجمهور  منذ ا قالب أواوورل.

 وندق جيهان باال  وي أ قرة:

وعندما و لنا يل  هنال س لنا عن وندق مالئم وي وسط البلده ودلنا بو مهم 

 لنما وللشميه جممان - سياروين  بيروينواست جر ا  «جيهان باال »عل  وندق 

 لتنقلنا يل  ال ندق المذكور. -

ما ومي  مرة المدينمة. و زلنما للوشماء ومي  و زلنا ال ندق الذ  كان موقومه مهم 

أقمرب مطوممه وومي الدممباح وناولنما وطور ماه وأذكمر أ ممه ممن ألمذ األروممة وممي 

كان يوضمع ومي ، أل ه «اللبن الزباد »الذ  ي ميه المدريون:  «اللبن»وركيا 

وهي وعاء وّخار   بيره ثمم حمذف الم ماف وأقميم الم ماف يليمه  «نبدية»

سموريا ولبنمان واألردن »ويخوا نما ومي بمالد الشماع . «الزباد »مقامهه وسمي: 

علم   «اللمبن» طلمق كلممة  - المدريين - و  ن. «اللبن»ي مو ه:  «وول طين

 .«ال ليي»ما ي مو ه هم: 
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و ممية  م ي ةه وهمي و ممية  «لبنمما»وأعتقد أن و مية المدريين لل ليمي 

قِّيكُم }قرآ يةه وقد قال ووال :   نٓس 
ٓۖ َرُۢ  ب  مِّ لَعِّ عَ  َن  نِّ َوإِّنَّ لَكُم  فِّي ٱأ  ىنب بَىي  ى  فِّىي بُُطَنِّىهِۦّ مِّ مَّ م ِّ

ثٖ  بِّينَ فَر  رِّ
 .[66الن ل: ] { َوَُٖ  لَّبَنا  َخ لِّص   َس ٓئِّغ   ل ِّلشَّ 

 كبرص قرب ال ندق:حديقة 

خرجنا وي الدباح  تجول وي الشوارت التي حولنماه ويذا بنما  كتشمف قمرب 

ال نممدق: حديقممة كبيممرةه مممن أكبممر ال ممدائق ال ممياحيةه التممي وشممتمل علمم  مممالٍه 

وألوماب متنوعمةه ووجمد األوالد ويهما ضمالتهمه ويرقموا ومي األلوماب المختل ممةه 

ن كثير من ال  حه التمي لمم و خمذ منما وأخذت هذه ال ديقة جل أوقاونا ويبلتنا ع

 يال أقل الوقف.

ممن أ قمرة يلم   - قطمار الشمرق - وكان المبوض قمد  دم نا أن   خمذ القطمار

يسمتا بوله وقلنما: وكمرة موقولمةه وأرد ما أن  جمد أحمدما   م له عمن م طمة قطممار 

الشممرق: أيممن وكممون  وكيممف   جممز أماكننمماه أو  قطممع وممذاكر ا  ولممم  جممد أحممدما 

ربيةه ي يمد ا ومي همذا األممر. وحز مف علم     مي أ مي لمم أوقمن اللبمة يورف الو

اإل جليزيةه بمريم مما كمان لمد  ممن قمدرة لبويمة ييمر عاديمةه واسمتوداد    مي 

للممتولمه و  ممب ف ال أملممت اليمموع مممن اللبممة ممما يمكننممي مممن الت مماهم وممي األمممور 

ن الب ممميطة. ولمممذا حر مممف علممم  أن يمممتقن أوالد  جميومممما: اإل جليزيمممةه ومممم

 استطات أن يتولم لبة أخرص وهو أو ل.

اه وقليل جمد ا ممن األومرال ومي  عل  أن وولم اإل جليزية وي وركيا ال ي يد كثيرم

ذلت الوقف كا وا هم الذين يورومون اإل جليزيمةه ولمذا ممن الدموي أن وجمد ممن 

يت اهم موت ببير التركيةه حت  األل ار المتداولمة ممن اإل جليزيمةه التمي يوروهما 
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 كثير من النا  ال يوروو ها.

اه وبوممد أل ه وجممد ا وركيمما أ ممله عراقمميه يوممرف عربيممة مكّ ممرةه  وأخيممرم

 و رحنا بهه وقلنا: مك رة مك رةه المك ر خير من الودع.

و مم بونا الرجممل يلمم  م طممة القطمماره ووجممد ا القطممار ي تمما  يلمم  حجممزه 

نمما علمم  ودل «البمماد»ووقممفه ولمميس أمامنمما وقممفه ون دممنا الرجممل أن   خممذ 

ومممن . «جممول ها ممه»اسمممها:  «يسممتا بول»يممركة للبمماده ونقممل الركمماب يلمم  

وقطونمما التممذاكر مممن  - أ مما والشمميه الجمممان - و ممل الرجممل أ ممه و مملنا يليهمما

ما جمد ا  اه وكمان ثممن التمذكرة رخيدم الم طة لن خذ أول دووة وي ال ابوة  مباحم

 أ    و دوالر وربع دوالر لل رد. (ليرة وركية 15)

 يستا بول: يل 

ووي الدباح الباكره ركبنا ال اولةه وقرأ ا كالومادة أديومة الركموب وال م ره 

وقممد اجتهممدت أن أح ظهمما لبنمماوي الدممبيرات حتمم  يتوممودن عليهمما. وكنممف كلممما 

أركي رمائرة أو سميارة أجهمر بدمووي: هللا أكبمره هللا أكبمره هللا أكبمر. سمب ان 

ا يلم  ربنما لمنقلبمون. اللهمم ي ما   م لت الذ  سخر لنا هذا وما كنا له مقر ين. وي 

وي س ر ا همذا البمر والتقموص وممن الوممل مما ورضم . اللهمم همون علينما سم ر ا 

وارو عنا بوده. اللهم أ مف الدماحي ومي ال م ره والخلي مة ومي األهمل. اللهمم ي ما 

  ووذ بت من وعثاء ال  ره وكآبة المنظره وسوء المنقلي وي المال واألهل.

واته وممي الممذهابه ووممي اإليممابه و زيممد وممي اإليمماب: آيبممون  تلممو هممذه الممدع

 .(37)وائبون عابدونه لربنا حامدون

                                              

 ابن عمر. ( عن2392رواه م لم ) (37)
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اه و  ممن لممم  توممود علمم  هممذه الطممرق الجبليممة  وكممان موظممم الطريممق ممطممرم

الدمماعدة والمتورجممةه وكنمما  خمماف مممن الزلممق مممع يممدة المطممره ونقممرأ الممدعاء 

أرض وم فىي ملسىم َت بسم هللا ملا  م ي ر مىع مسىمه شىيَ فىي م»الم ثور: 

 .(38)«و َ ملسميع ملعليم

 كمممالطريق يلممم  أ قمممرةه ومتومممت خ مممروهه وكمممان الطريمممق يلممم  يسمممتا بوله

وو مم رل   ممروهه ووروعممت جبالممه التممي ألب ممها باريهمما حلممة خ ممراءه و ممر 

ون متمتع بمالنظر  «ب ر مرمرة»الناررين. وناد هذا الطريق أ نا  مر ويه عل  

 وجوه ال  نةه وهي الثالثة التي يقول ويها الشاعر:يل  المياه مع الخ رة وال

 ثالثممممة يممممذهبن عممممنكم ال ممممزن

 

 الماء والخ رة والوجه ال  ن

واستمتونا باالستراحات وي الطريمقه ويمربنا األيمرانه وأكلنما المك مراته  

 وين كان  زول المطر قد حرمنا النزول أحيا ما.

الم طممة النهائيممة وممي و مملنا يلمم   - بوممد الودممر - وحمموالي الخام ممة م مماء

 يستا بوله و زلنا وي الم طة األخيرةه لنب ث أين  ذهي 

 رحلة بال وخطيط:

كا ف رحلتنا بدون وخطيطه وال موروة سمابقةه وال خريطمة دالمةه وال دليمل 

يهمممد ه وال عنممماوين أو ولي و مممات أليمممخاد يمممدلو نا علممم  مممما  قدمممدهه أو 

 ي اعدو نا وي وذليل الدواب التي وواجهنا.

ما كان مونا هو ولي ون لشخص واحد وعنوا مهه أمماله علمي  األي عمادل  كل

                                              

(ه 4425(ه وقممال: ح ممن  مم يحه وأبممو داود )3310(ه والترمممذ  )418رواه أحمممد ) (38)

 عثمان بن ع ان. ( عن3859وابن ماجه )
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عاقله مدير دار اإلرياد للنشره حين علم أ ي ذاهي يل  يستا بول. ي مه عنموان 

وولي ون األي مدط   بلجهه الذ  لم أكن سمودت بموروتمه ممن قبمله وهمو ومي 

و يوممرف أ  التممي ويهمما جممامع ال مملطان م مممد ال مماوحه وهمم «ال مماوح»منطقممة 

 الوربية جيدماه ومن أبناء الدعوة اإلسالمية.

سم لنا عمن منطقمة ال ماوح كيمف  مذهي  - أ ا واألي علمّي جممان - وحين  زلنا

يليها  ولكن كلما س لنا أحدما لم يرد علينما، أل مه لمم ي همم مما قلنما لمه. ي هما مشمكلة 

 اللبة مرة أخرص!

ف الوربيمة ولمو مك مرةه ووق نا وي رريق يمر منه النا ه  توسم أحدما يومر

بِمت  قلمف لمه: ومماذا و يمد  مبيت أرو وكلما مر يخص قال له األي الشيه جممان: سف

ي همما ال و يممد يال مممن يوممرف اإل جليزيممة. األولمم  أن  «سممبيت أربممت هممذه »كلمممة 

ويال لمم يمرد . « ومم» قول لمه: همل وومرف الوربيمة  وملن كمان يومرف أجماب بم، 

 عليت.

أحممد الظرومماء: أن أحممدهم كممان وممي لنممدنه وهممو ال  وذكر مما النكتممة التممي قالهمما

يورف يير الوربيةه ويريد أحدما يورف الوربيمة ي م له عمن يميءه ووقمف أمماع 

يحدص ال ينماته والنا  خارجونه يقول لكل من يواجهمه: أ مف رجمل حممار! 

أ ممف رجممل حمممار! والنمما  يمممرون عليممهه وي ممموون هممذه الكلمممة وال يويرو ممه 

ر عليمه أحمدهمه وقمال لمه: أ مف رجمل حممار! وقمال: أ مف سمتين الت اوماه يل  أن م

 حمار!

وهنممال أم ممت بممه وقممال لممه: ييممال أريممد. و  مما ممما قدممدت يممتمته ي ممما أردت 

 اكتشاوت.
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بِت  د: سفبيت أرو د مونا رريقة: هل وورف الوربية  كما لم وُجف  ولم وُجف

أن  مممذهي يلممم   - وقمممد اقتمممرب موعمممد أذان المبمممرب - وخطمممر لنممما خمممارر

م جده  دلي ويه المبربه لولنا  جد يماع الم مجد يومرف يمي ما ممن الوربيمةه ال

 ون  له عما  ريد.

وذهبنا و لينا وراء اإلماع الذ  أّمناه وقرأ القرآن و ح ن والوومهه ثمم ومر  

مممن  ممالوه و ممل  ركوتممي ال ممنةه ثممم خممتم الدممالة علمم  رريقممة األوممراله 

ثالثين و مبي ة وو ميمدة ووكبيمرةه وأعطوا كل واحد منا سب ةه ليود الثال  وال

ال يلمه يال هللا وحمده ال يمريت لمهه لمه الملمت ولمه ال ممده وهمو »ثم ختم المائة ب، 

ه ودعما النما ه «سب ان ربي األعلم  الوهماب»ه ثم قال: «عل  كل ييء قدير

كل بما وي    هه ثم ختم اإلماع هذا كله بوشر من القرآن والها بدموت رخميمه 

يندممروونه واوجهنمما يلمم  اإلممماع  كلمممهه ووجممد اه ال يوممرف مونمم  وبممدأ النمما  

كلمممة وممي الوربيممة. ي ممه ي  ممظ القممرآنه وين كممان ال ي همممهه وهممذه موجممزة هممذا 

الكتابه وجد اها من قبل وي الهنود والباك تا يين واألوبانه و جمدها اليموع ومي 

 األورال.

 عربية مك رة وك ي:

ويهم ممن يومرف يمي ما ممن الوربيمةه  ورللنا  كلم بوض النا ه ع   أن  جد

ا بين المدلين عل  واحد يومرف بومض كلممات ممن الوربيمةه  حت  عثر ا أخيرم

 وك  ما عثر ا عل  كنز ثمين.

ا بو ممه بالتركيممةه  مما كثيممرم سمم لنا الرجممل: أيممن منطقممة ال مماوح  وقممال لنمما كالمم

وبو ممه بالوربيممةه عرونمما مممن خال ممته: أ نمما وممي البممر اآلسمميو  مممن مدينممة 
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ومممي البمممر األوروبمممي منهممماه وال بمممد أن  ركمممي  «ال ممماوح»يسمممتا بوله ومنطقمممة 

 «واك مي»أ  الباخرة لتنقلنا يل  الشارئ اآلخره ثم   مت جر سميارة  «الوابور»

لت خذ ا يل  منطقة ال اوحه وهنمال و مكنون ومي ونمدق يلم  الدمباحه ثمم وبمدءون 

 الب ث عن  ديقكم.

قمد عرونما رريقنماه وعرونما كيمف  دمل وون  نا الدوداءه وقلنا: ال ممد هلله 

 يل  مقدود ا.

وهممذا مثممل حممي لإل  ممان يذا أراد هممدوما ال يوممرف رريقممهه وال يوممرف دلمميالم 

 يو له يل  هذا الطريق.

وهذا هو ال ر وي بوث هللا رسله يل  النما  حتم  يهمدوهم يليمهه ويوروموهم 

يمدرون: أيشمرقون الطريق يل  مرضاوهه ويال ضات النا ه وبقوا حمائرينه ال 

 أع يبربون  وربما ذهبوا يماالم وهو يببون اليمينه أو الوكس.

 الباخرة يل  الشارئ اآلخر:

ه كمما «الوابمور»لقد است جر ا سميارة واك مي لتنقلنما يلم  م طمة البماخرة أو 

قال األي التركمي. وقطونما التمذاكره وركبنما ألول ممرة همذا النموت ممن البمواخر 

يارئ يلم  يمارئه وكا مف رحلمة ممتومة بومد المبمربه  التي ونقل الركاب من

ومي همذا الجمو الممنو ه و  ممات الب مر وهمي  «البوسم ور»و  ن  شق ُعبماب 

حينممما ركممي  عليممه ال ممالععلينمماه وقممد قلنمما عنممدما ركبناهمما ممما قالممه سمميد ا  مموت 

ىمِّ ٱ}س ينتهه وقال لمن موه:  َكبَُمْ فِّيَهى  بِّس  ر  ٱر  ِّ َمج  َسىى  لَّ َهى  َوُمر   إِّنَّ َرب ِّىي لَغَفُىَرّٞ ى 
 َه ٓۚٓ

يمّٞ   .[41هود: ] {رَّ ِّ

قاضممي »وو مملنا يلمم  الشممارئ األوروبممي وممي م طممة أو مرسمم  ي ممم : 
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 .«كرا ُكو »والمرس  وي الشارئ اآلخر يم  :  «كوص

أخممذ ا سممياروين ألسممرويناه وقلنمما لممه:  ريممد ونممدقما وممي  «قاضممي كمموص»ومممن 

وذهي بنا يل  وندقه وآخره ولم  جمد ويمه مكا مما واريمماه وماقترح  «ال اوح»منطقة 

قلنما: ال بم  . و  من ال  ومرف يمي ما ال عمن  «أقدمرا »الرجل أن  ذهي يل  

 أقدرا  وال عن ييرها.

ووممي أقدممرا  وجممد ا ونممدقما مناسممبماه يملكممه رجممل أ ممله حلبمميه ويوممرف 

ا لنماه أن  جمد ممن يومرف الوربيمةه وي متطيع أن  الوربيةه وكان هذا ك مبما كبيمرم

 ي همنا و  همهه ولكن  احي ال ندق لم يكن موجودما وي ذلت الوقف.

و  ممن  ريممد أن  قمميم وممي ال نممدق لوممدة أيمماع وقممط، ألن وكمماليف ال نممادق ومموق 

راقتناه وي ما هي مرحلة ضرورية حت    ت جر منزالم أو يقة مناسبةه وننتقمل 

ال نممدق ناد الومميء علينمماه وكلممما  مممن ال نممدق يليهمماه وكلممما رالممف يقامتنمما وممي

 قدرت مدة اإلقامة كان وي ذلت سوة وب ب ة لنا.

 الب ث عن مدط   بلجه:

ووممي الدممباح بوممد أن وناولنمما وطور مماه يممرعنا وممي الب ممث عممن الشممخص 

ه واودملنا بمالتلي ون المذ  أعطماه «مدمط   بلجمه»الوحيد المذ   ورومه باسمم: 

  هم منها يمي ماه ولمم و همم منما يمي ماه يال لي عادل عاقله وردت علينا امرأةه لم 

 أن مدط   يير موجود.

وقلنا:  ذهي  ب ث عن البيف ح ي الونوانه و ترل رسالة مكتوبةه ورللنما 

ه لنب مث عمن الشمارت المذ  ويمه الونموانه   مشي وي منطقة ال اوح يمينما ويمماالم

 ل  ال ندق.ولم  هتد يليهه ون  نا أيدينا ي سما من الو ول يليهه وعد ا ي
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 م مد ورحان:

وبود عودونما يلم  ال نمدقه كمان ممن حظنما أن وجمد ا  ماحي ال نمدقه وهمو 

يممتكلم الوربيممة بطالقممةه ورحممي بنمماه وقلنمما لممه: ي نمما  ريممد مممن ي مماعد ا علمم  

اسمت جار منممزلينه أو يمقتين وممي مكمان مناسمميه وب مور مناسممي. وقمال: ي ممكن 

دنه وهو يمدر  بالجامومة هنما بجوار ال ندق رالي عربي يهم كريمه من األر

ماه وأعتقمد أ مه يذا عمرف بوجمودكم و ي مره  منذ سنواته ويورف البلد هنا ومامم

أن يخدمكم. وأرسل يليه بال ول أحد مور ي ال ندقه ي تدعيه يلينماه ولبم  النمداء 

اه وح ممر م ممرعماه وتوممرف علينمماه ووممرح بلقائنمماه وقممال: أ مما مت ممر   مشممكورم

نه وليس عند  ييء م دد يشمبلني اآلنه ومن ن ومي لخدمتكم وي كل ما وريدو

 وترة اإلجانة.

عنمد ح من الظمن  «األسمتاذ المدكتور اآلن»وكان األي م مد ورحان هجاينه 

بهه ووضع جهده ووقته للب ث مونا عن الم كن المالئمه ورللنما يمومين  ب مث 

وممي يسممتا بوله وهممي مدينممة كبيممرة رحبممةه ويهمما الجا ممي اآلسمميو ه والجا ممي 

وروبيه ولكننا اختر ا أن   كن وي الجا ي األوروبميه وهمو ال اومل باآلثمار األ

اإلسممالميةه والجوامممع ال ممخمةه والمكتبممات واألسممواق المبّطمماة والمكشممووةه 

 وييرها.

وبود موروتنا بجبراوية المدينةه رأينا أن أكثمر األمماكن مناسمبة همو مما كمان 

 الق م األوروبي من المدينة. الشهيرةه التي وُوودّ مركز «وق يم»حول منطقة 

 ال كن  وي حي ييشلي ومزاياه:

وووالم وي اليوع الثالثه ووقنا يل  يقتين مناسمبتين جمد اه لمي ولم ي الجممانه 
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ه وهي منطقة راقية وهادئة وآمنمة. أيمبه «ييشلي»وكلتاهما وي منطقة و م : 

لممة بممل ب ممي الوجممونة أو الممدقي بالقمماهرة الكبممرص. وكا ممف أجممرة الشممقة موقو

( ليمرة وركيمةه وكمان المدوالر يدمرف بم، 500رخيدة جد اه وهي وي الشمهر )

وهممي م رويممة ومجهممزة بكممل  - ( ليممرةه يونممي أن أجممرة الشممقة الشممهرية12)

ا.40  و ) - اللوانع  ( دوالرم

وكان لل كن  وي حي ييشلي مزايا كثيرةه منها: القرب ممن حمدائق كثيمرةه 

ط بين األر ماله لي مرحوا ومي همذه ال مدائق كنا  ذهي يليها موظم األياعه مدم

 ويمرحواه ويلوبوا باألراجيح واألدوات الكثيرة والمتنوعةه المهي ة ل والد.

وموظم هذه ال دائق مجا ية مودة لخدمة أبناء الشمويه وقليمل جمد ا منهما همو 

ا مهمممةه وهممي رسمموع ييممر  الممذ  ي تمما  يلمم  دوممع رسمموع، أل همما و تممو  آثممارم

 باهظة.

سمموق »أ همما وتمتممع بمم، : «ييشمملي»زايمما التممي اكتشمم ناها لمنطقممة ومممن الم

 وقاع بها وي كل أسبوت مروين. «متنقلة

يمم وي الباعممة مممن كممل األ ممناف: الخ ممراوات وال واكممه والل مموعه وأ مموات 

الممم كوالت والملبوسممات. وي ممرش التجمماره ويورضممون ب ممائوهمه ويبيوو همما 

حينمما يريمد كمل بمائع أن يدم ي مما عنمده: ب ثمان موقولة جد اه ووي آخر النهار 

 وبات الب اعة ب قل من  دف ثمنها.

مما مممع رخممص الليممرةه  ومممن هممذا ال مموق ايممترينا كممل حاجاونمماه وخدو م

 وقدروها الشرائية الوالية وي ذلت الوقف.

وأذكممر أ نمما لقينمما األي الدممديق األسممتاذ عبممد ال ميممد رممهه نميلنمما وممي قطممره 
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يستا بوله والمذ  أخبر ما أن األسموار هنما رخيدمة والذ  سبقنا مع أسروه يل  

بالن بة يل  لبنمان. وكمان يقمول: اق مم علم  أربومة وومرف ال مرق. أ  أن الليمرة 

 ( ليرات وركية.4اللبنا ية و او  )

وكمممان ممممن مزايممما منطقمممة ييشممملي: أ هممما قريبمممة ممممن الم مممالت الكبيمممرة 

وبيممع الل مموع  المتخددممة وممي بيممع الل مموعه وقممد اكتشمم نا هممذه الم ممالت التممي

 مدن ة ومقطوة ومجهزة.

ومنهمما: ممما يبممات قطوممما كبيممرةه وخممذما أو كت ممما. ومنهمما: ممما يبممات قطوممما  ممبيرة 

 ودلح لل لق أو للشّيه أو لبير ذلت.

 ومنها: ما هو مقطع بال ول وموضوت عل  ال يه ومود للشي مبايرة.

وممض وكا مف همذه الل مموع ومي يايمة الجممودةه ويايمة المرخصه وقممد دعو ما ب

اإلخوة األورال عل  يداء أو عشاءه وأرومناهم من هذه الل موعه و م لو ا: ممن 

أين لكم بهذه الل وع الجيدة ! لقد عرونا ممن خبايما يسمتا بول مما لمم يورومه أهلهما 

الممذين يويشممون ويهمما، أل هممم يويشممون يالبممما وممي منممارق يمموبية لمميس ويهمما هممذه 

 اإلمكا ات.

 واآلثار:نيارة الجوامع والمتاحف 

اكتش نا هذه المزايا للمنطقمة التمي ووقنما هللا لل مكن  ويهماه وكا مف قريبمة ممن 

 كل ما ذكر اه.

كما كا ف قريبة ممن منمارق الجواممع واآلثمار الوثما يمة ال ريمدةه التمي بمدأ ا 

الشممهيره وهممو و  ممة موماريممة  «جممامع ال ممليما ية» خطممط لزياروهمماه وزر مما 

 ه وي أعمدوه وقبته ونخاروه.يسالميةه قلما يوجد لها  ظير
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وكان الم جد أو الجامع عند الدولة الوثما يمة: مؤس مة كاملمةه وقماع بجمواره 

مكتبة علميةه وم اكن للطالبه وحدائق وجمل المكانه ووملؤه بهجمةه ووجومل 

ا وري ا ما.  منه روحم

الشهيرة التي حولهما ال ملطان م ممد ال ماوح يلم   «آيا  وويا»ونر ا كني ة 

ويط  الدور والتماثيل الموجودة ويهماه ورمل الم ملمون عمدة قمرون م جده 

يدلون ويهاه ولما حد  اال قالب الولما ي وي عهد أواوورله وألبيف الخالومةه 

وعطلممف الشممريوةه وحممذف كممل ممما يمممف يلمم  اإلسممالع بدمملةه حتمم  ال ممروف 

الوربيممة التممي كا ممف وكتممي بهمما اللبممة التركيممة: ألبيممف واسممتبدل بهمما ال ممروف 

لالوينيةه حتم  األذان منمع باللبمة الوربيمةه ومي همذه ال المة ألبيمف م مجدية آيما ا

  ووياه وحولف يل  مت ف!

وقممد كممان بوممض الولممماء والممدعاة الكبممار يذا دخلمموا هممذا الجممامعه  مملوا ويممه 

ركوتمين. أول مممن علمتممه ووممل ذلممت: الداعيممة ال قيممه الشمميه مدممط   ال ممباعيه 

و ال  ن الندو ه قمال: سمن لنما الشميه ال مباعي وحينما نارها الوالمة الشيه أب

سممنة ح ممنةه ودممل  ويهمما ركوتممين. وقممد حاولممف أن أووممل ذلممته ولممم يمكنممي 

 ال را ه وقالوا: هذا ممنوت.

 «جممامع ال مملطان أحمممد»اوجهنمما يلمم  نيممارة  «آيمما  مموويا»وبوممد نيممارة 

وقممد بنمماه ال مملطان لي مماهي آيمما . «الجممامع األنرق»بجوارهمما الموممروف بمم، 

ويا. وكان آية من آيمات ال من وروعمة الوممارة اإلسمالميةه ووماق آيما  موويا  و

بجماله وجالله. ولمذا ومرص آالف ال مياحه بمل عشمرات اآلالف كمل يموع ي مدون 

يليه من كل حمدب و موبه وي متمتوون بر يمة آيمات ال من والجممال واإلبمدات 

داخلممهه وممي جدرا ممه وأركا ممه وأعمدوممه وسممقووه ومآذ ممهه وأبوابممه و واوممذه وم
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ومآذ ه ال ّّفه يدورو ه من كل مكان و احيمة. وقمد سمموف األسمتاذ جمارود  

 يت د  عنه كما يت د  الوايق عن موشوقته.

مؤس ممة يمماملةه و ممم مكتبممة وم مماكن  - كجممامع ال ممليما ية - وهممذا الجممامع

 وحدائق ومل قاته وين كان جامع ال ليما ية يودّ األول من حيث سوته.

 ستا بول:وجربة متميزة وي ي

وبمناسمبة ذكمر جممامع ال ملطان أحممده أذكممر وجربمة مهممة يممهدوها ومي ذلممت 

الديف وي مدينة يستا بوله وقمد بمدأت ويهما حركمة دينيمةه وبمدأ وعمي يسمالمي 

 يؤوي ثمراوهه عل  م تويات عدة.

وكان من هذه الثمرات: الدعوة يل   الة ال جمر ومي أحمد الم ماجد الكبمرص 

دعوة يليها األي يموكف الدم  ي المومروف  ماحي كل وترة موينةه ووول  ال

 موناها: اليوع. «بوجون» اليوميةه و «بوجون»جريدة 

والمطلوب: أن يجتمع النا  وي م جد م دد لدمالة ال جمره وقمد ح مرت 

 .«بايزيد»هذه الدالة مروين: مرة وي جامع ال لطان أحمده ومرة وي جامع 

وجمد النما  قبمل ال جمره  وقد وجمع وي هذه الدمالة عشمرات األلموفه كنمف

كخاليممما الن مممله متجهمممين يلممم  الم مممجد المقدمممود بال ممماوالته وباللوريممماته 

يشم ي  مدور  - وهللا - وبالتاك ياته وبالدراجاته ومشيما عل  األقمداع. منظمر

 المؤمنينه ويبيظ الك ار والذين وي قلوبهم مرأ.

افه وال ال ي وممل المدمملون يممي ما ييممر الدممالةه ال در  وال خطبممة وال هتمم

 ييء من هذا. ي ه وجّمع عابد  امفه ولكنه  مف أقوص وأبلغ من كل كالع.
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اسممه: روومف أو  - وبود الدالة يقوع األي الداعي يل  هذا التجمع اإليمما ي

 ويناد  النا  باال دراف. - يوكفه و  يف باقي اسمه

همممذا التجممممع الدمممامف أنعممم: القممموص الولما يمممةه يك مممي أ مممه أثبمممف قمممدرة 

ومي أ  وقمف ممن ليمل أو  همار.  - يذا دعوهم - ميين عل  وجميع أعوا هماإلسال

وأن استجابة األعوان بهذه الكثاوةه وبهذه ال مهولةه وبمدون وقمديم أ  م ماعدةه 

لهممو أكبممر دليممل علمم  أن وممي الزوايمما خبايمماه وأن الم ممتقبل حاوممل بكثيممر مممن 

 التوقوات.

ا من هذه المومالم الشمامخةه وهكذا رللنا كل يوعه أو كل عدة أياع  زور مولمم 

التمممي وركهممما آل عثممممانه أممممارات  ارقمممة علممم  علمممو كومممبهم ومممي ال  مممارة 

 والومران.

أكبممر متمماحف يسممتا بوله والممذ  ي ممم آثممار  «رمموب قبممي»ومنهمما: مت ممف 

موظم سالرين آل عثممانه وقمد رللنما سماعات  طموف ويمه حتم  كلمف أقمدامناه 

ةه ومنهمما: الرسممالة التممي بوثهمما ونر مما ال جممرة التممي و ممم بوممض اآلثممار النبويمم

يل  هرقله وقد أجريف بوض الدراسات علم  همذه   ل  هللا عليه وسلم النبي 

الرسالةه وثبتف   تهاه وأل ارها هي   س األل ار التي رووهما كتمي ال مديثه 

وكان هذا برها ما يضماوي ا علم   مدق ال منة النبويمة الشمري ةه وثبموت مما رو  

 ويها ب سا يد   اح.

ُضملفمة »ن المومالم التمي نر اهما: قدمر ال ملطان عبمد المجيمده وي مم : وم

وين دل علمم  ممما و ممل يليممه ال ممالرين مممن ينمم  ورواهيممة  - ه وهممو«بخشممة

يممدل علمم  مممدص ا بممما  ال ممالرين وممي آخممر  - ووخامممة وأبّهممة وبهممر األبدممار
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عدورهم بمظاهر الترفه واإليراق وي أسباب المتوة وال رفه وهي بدايمة 

   والنزول من القمة يل  ال  ح. كما يقرر ابن خلدون وي مقدمته.التدحر

 م جد ال لطان ال اوح:

ثممم نر مما م ممجد ال مملطان م مممد ال مماوحه وهممو أول م مماجد يسممتا بوله بنمماه 

الرجل المذ  ومتح هللا علمي يديمه الق مطنطينيةه وقمد حماول الم ملمون منمذ عهمد 

د ا أبمو أيموب سموارها سميف أن ي ت وهاه ومات عل  أرضي هللا عنهالد ابة 

ه وقمد دومن خمار  أسموار  ل  هللا عليمه وسملم هللا  األ دار   احي رسول

المدينةه ثم ووسوف المدينمة و  مبح قبمره هنمال داخلهماه وبنمي بجمواره م مجده 

 .«أيوب»وسمي باسمه حي كبير باسم: 

وكان الخل اء ي خمذون البيومة ومي همذا الم مجده ويهتممون بم مرهه ويوتقمدون 

ويه بركة خا مةه علم  أن البركمة ال قيقيمة ي مما همي ومي الومزائم الدمادقةه أن 

 والنيات الخالدةه واألعمال المتقنة.

كممان الدمم ابة يريممدون أن ينممالوا ال ظمموة ب ممتح الق ممطنطينيةه التممي بشممر 

ب ت ها الرسول الكريمه وادخمر هللا همذا ال  مل لهمذا ال تم  الوثمما ي المذ  وكمر 

تاسمموة عشممرةه واوتت همما وهممو ابممن الثالثممة والوشممرينه وممي وت همماه وهممو ابممن ال

همم،(ه المواوممق 857وت همما وممي ال مماد  عشممر مممن يممهر جمممادص األولمم  سممنة )

 ع(.28/5/1453)

قممال:   ممل  هللا عليممه وسمملم قممرأ هممذا الشمماب وممي كتممي ال ممديث أن النبممي 

ه (39)«لتفت ن ملقسطنطيني ت فلنعم مأمير أمير  ت ولىنعم ملجىيذ ذلىك ملجىيذ»

                                              

 «ال متن والمالحممم»ومي  «م ممتدركه»(ه وال ماكم ومي 18957) «م ممنده»رواه أحممد ومي  (39)



 138 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

قممف    ممه أن يكممون هممذا األميممره وأن يكممون جيشممه هممو ذلممت الجممي . وووممالم وتا

 كتي له القدر أن ي ت ها.

 «م مممد ال مماوح»أجممله كتممي هللا هممذا ال خممر لم مممد بممن مممراده الممذ  لقممي بمم، 

بممدل اسمممها  «يسممتا بول»أو  «يسممالمبول»الممذ  ييممر اسممم المدينممةه و ممميف 

المذ   «ق مطنطين»لرومما ي الشمهير القديمه الذ    بف ويه المدينة يل  الملت ا

كان وثني اه ثم و ول يل  الندرا يةه ولكنه لم يت مول يلم  الندمرا ية ال قيقيمةه 

بقدر ما حول الندرا ية يل  ديا ة مطوّمة بالوثنية الروما يةه حتم  قمال بومض 

 أئمة الم لمين: لم وتنّدر روميّةه ولكن ورّومف الندرا ية!

لتفىىت ن »هه وقرأ مما ال ممديث الممذ  علممق ويممه: نر مما م ممجد ال مماوح ومل قاومم

 ال ديث. «... ملقسطنطيني 

 وتح جدير أن يذكر وال ين  :

هذا ال تح أو هذا المجد المذ  ادخمره هللا ل ومراله والمذ  كمان ممن حقهمم أن 

يوتممزوا ويبممالوا بممهه وي خممروا علمم  ييممرهم: جمماءت الولما يممة األواووركيممةه 

 حت  ين   وال يذكره ويجهل وال يولم.و هملتهه بل يشته ببشاء كثيفه 

يلمم  أن جمماء الممزعيم اإلسممالمي د.  جممم الممدين أربكممانه رئمميس حممزب الوومماة 

اإلسالميه و حيا هذه الذكرصه وجول منها مناسبة سمنوية يمدع  ويهما رجماالت 

المممدعوة وال كمممر ومممي الومممالم اإلسمممالمي. وقمممد دعيمممف للمشممماركف ويمممه ممممروينه 

ذ  يمثمل ويمه ال متحه ويمتكلم ويمه أربكمان وبومض ويهدت هذا ال  مل الرائمعه الم

رجالهه وبوض ضيووهه وي  ره   مو ممائتي ألمف ممن األومرال. وقمد وكلممف 

                                                                                                          

 بشر البنو ه وقيل: الخثومي. و   ه ال اكمه وواوقه الذهبي. ( عن442/  4)
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وي وينت المروين كلمة بهذه المناسبةه كان لها أثرها وي أ  س يخوا نما األومرال. 

وال أدر : هل بقي االحت ال بهمذه المناسمبة كمما كمان  أو ووقمف بومد أن حموكم 

 وحظر عليه الومل ال ياسي وترة من الزمن أربكانه 

 لقاء الشيه أمين سرا :

كان من أهم ثمرات نيارة م جد ال اوح: لقاء نميلنا وأخينا الكريمه وخمري: 

كليممة الشممريوة بمماألنهر الشممريف: الشمميه أمممين سممرا ه أحممد مدرسممي م ممجد 

ال مماوحه وقممد سممر بلقائنمما يايممة ال ممروره ورحممي بممه كممل الترحيمميه وجممدد ا 

ذكريات القديمة حين كان يدر  وي األنهره ويتميز بطربويه التركي المذ  ال

كممان يلب ممه وممي الكليممةه ثممم يممادر القمماهرةه أرنممه بنمماءم علمم  رلممي ال مملطات 

 المدريةه بتهمة أ ه كان متوار ما مع دعوة اإلخوان الم لمين.

كممان الشمميه أمممين يتوقممد حيويممة وحماسممة و شممارماه وممي سممبيل الممدعوة يلمم  

 اإلسالعه ويحياء األمل وي عودة ال ياة اإلسالمية يل  بلد الخالوة.

 وقد كان الشيه أمين همزة و ل بيننا وبين عدد من الجهات اإلسالميةه منها:

الطلبممة الوممرب الممذين يدرسممون وممي يسممتا بول دراسممات يممت  مممن الطممي  - 1

 والهندسة والديدلة واالقتداد وييرها.

ات الشمميه المجممدد المربممي الكبيممر: بممديع الزمممان أوبمم «النوريممون»اإلخمموة  - 2

النورسمميه الممذ  قمماوع الكممماليينه وأقمماع جماعممة  ممووية وتميممز باإليجابيممةه 

َ َم يُغَي ِّىُر والومل الهاد  لتبيير المجتممع ممن داخلمه بتبييمر مما بن  مه  }إِّنَّ ٱلَّ

} م  هِّ ٰ  يُغَي ُِّرومْ َم  بِّأَنفُسِّ َ    َ تَّ  .[11الرعد: ] َم  بِّقَ

اإلخممموة األومممرال الم مممتنيرونه المممذين لهمممم اودمممال بالمممدعوة اإلسمممالمية  - 3
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 الوالميةه ولهم لقاءاوهم وموجهوهم.

 الطلبة الورب:

قلف: كان من ثمرات لقائنا بالشيه أمين سمرا : أن أو ملنا بلخوا نما الطلبمة 

مممما اإلسممممالميين مممممنهم - الوممممرب الممممذين يدرسممممون وممممي جاموممممات  - وخدو م

موظمهممم مممن أبنمماء ول ممطين واألردن والوممراقه وسممورياه يسممتا بوله وكممان 

 وأقلهم من مدر.

 ره الجواد :

أو قممل:  - وكممان أبممرن الطممالب الممذين عرونمما علمميهم الشمميه أمممين: الطالممي

الوراقي الملتزع المخلصه الدكتور رمه الجمواد ه المذ  كمان يمدر   - الطبيي

ما ممن وركيمةه وكمان يمولة ممن النشماره وقمد  الدكتوراه وي الطيه وكان متزوجم

وضممع    ممه ويمكا اوممه وممي خممدمتناه ووو مميلنا بلخوا ممه الطلبممةه لنلتقممي بهمممه 

 و   ر جل اوهمه و  هم وي ووجيههم.

كما جول    ه وي خدمتناه وبخا ة أ ه يملت سميارة مرسميد ه خددمها 

لنقلنمما كلممما يمم ناه وهممو ينقلنمما يلمم  األممماكن البويممدةه ويدممر علمم  أن يقممدع هممذه 

ت  أخجلنا بخدماوه وعطائه يير الم دوده الذ  ال يبتبي من ورائمه الخدمةه ح

اه ولكنممه ا - جمزاء وال يممكورم كممان يتدممرف بمقت مم  األخمموة  - جممزاه هللا خيمرم

اإلسالميةه التي وجول كل م لم وي خدممة أخيمه وومي عو مهه ومالمؤمن للممؤمن 

ماه وبمقت م  التزاممه بالمدعوة اإلسمالميةه و همو يمرص كالبنيان يشد بو ه بو م

خدمة علمائها ودعاوهاه وو هيل أمورهم واجبما عليه. أكرمه هللاه وجمزاه بوملمه 

و يته خير ما يجز  به الواملين الدادقين. وقد سودت بلقائه بود ذلت ومي جمدة 
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 ح ظه هللا و  ع به.

 الن وريون:

كممما و مملنا الشمميه أمممين سممرا  بمماإلخوة النمموريينه الممذين كمما وا يقومممون 

بنشمممارهم المممديني الخمممالصه ويوقممممدون جل ممماوهم التربويمممة الروحيمممةه التممممي 

يتدارسمون ويهما يالبمما: رسمائل المربمي الكبيمر يممامهم ويميخهم الروحمي: بمديع 

يلم  والتمي ومرجم كثيمر منهما  «رسمائل النمور»الزمان النورسميه التمي و مم : 

الوربيةه وقرأت بو هاه ووجدت ويها: أن هذا الرجل ممن يدعو يلم  هللا علم  

 بديرةه وأ ه عميق ال اسة الروحيةه وأ ه دقيق ال هم للقرآن الكريم.

وكان اإلخوة النوريون يقتدرون عل  هذا النشار الروحمي أو المدينيه وال 

دئمة الطويلمة المن سه يتدخلون وي ال ياسةه وك  هم يولمون أن هذه الطريقمة الها

هممي الجممديرة بتبييممر المجتمممع علمم  المممدص البويممد، ولهممذا كمما وا يوقممدون هممذه 

 الجل ات وي سرية ووكتمه دون يعالن وال ضجي:.

وكان رئي هم وي ذلت الوقمف األسمتاذ نبيمره وأحمد الم م ولين عمن الشمباب 

األسممتاذ ثممروته قممد دعمموا ي لزيمماروهمه وح ممور بوممض جل مماوهم وممي وخممّفٍ 

تمانه وقد استجبف لهمماه ونروهمم ومي عمدد ممن الجل مات. وسماعد ي علم  وك

ومي وتمرة الدميفه  «البذلمة اإلور جيمة»التخ يه أ ي كنف وي ذلت الوقف ألبس 

وال ألبس الز  األنهر ه وال الز  الخليجيه الذ  يل ف األ ظمار يليمهه ويثيمر 

 اال تباه وي ذلت البلد.

علم  كمل يم و ه  - عدة عقمود - ما يةبريم سيطرة الول - ين الشوي التركي

ا  التشريوية والتوليمية واإلعالمية وال ياسية واالجتماعيمة، مما نال يموبما م ملمم
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وي أعماقهه ومما نالمف كلممة اإلسمالع وجمد االسمتجابة يذا وجمدت الداعيمة المذ  

 ي قه دينهه وي قه عدرهه وي قه واقوه.

حمين أوماح  «منمدريس عمد ان»وحدثني اإلخوة: أن الشوي التركي رحي ب، 

ا موقوالم من ال رية الدينيةه وأعماد للمدين بومض االعتبماره حتم  ي مه  للنا  قدرم

 أعاد األذان باللبة الوربية بدل التركية.

ولقممد حممدثني بوممض اإلخمموة: أن أبنمماء الشمموي حينممما سمممووا ألول مممرة بوممد 

 أكبمره هللا»ا قطات عشرات ال نين: األذان باللبة الوربيمةه وسممع النما  كلممة 

ا هلل وومال ه وعما ق النما  بو مهم : «هللا أكبر سمجد النما  ومي الشموارت يمكرم

بو ماه وهن  بو هم بو ماه وأعينهم وذرف أدمع ال رح بما أواء هللا علميهم ممن 

 و ل.

الممذ  ي ممر  الولما يممة والم ممنود مممن القمموص  - وقممد ا قلممي الجممي  التركممي

كومتمممهه وأ مممدر حكممممه علممم  عمممد ان منمممدريسه وق ممم  علممم  ح - البربيمممة

بلعدامممهه وقتممل الرجممله وأخ ممي قبممرهه حتمم  ال يقدسممه الشمموي التركمميه ويووُممدّه 

 ولي ا من أولياء هللاه وال يزال قبره مجهوالم يل  اليوع.

ووممي  هايممة اإلجممانة جمماء اإلخمموة النوريممونه وودعممو يه وأهممدو ي سممجادة 

 اليوع.  الة قيمة من ال جاد التركي اليدو ه ال وزال عند  يل 

 األستاذ ماهر يّن:

كما و لني الشيه أممين سمرا  بالبرووي مور األسمتاذ مماهر يّنه المذ  كمان 

يحمدص المنممارات وممي يسمتا بوله وكممان لممه حلقمة وممدور حولممه ممن خيممار الشممباب 

المثق ممين والم ممتنيرينه والمتدمملين بالممدعوة اإلسممالمية الوالميممةه وكممان مممنهم: 



 143 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

الذ  ووبف وي الب مث عنمه  «   بود ذلتالدكتور مدط» هأخو ا مدط   بلج

مممن قبممله ولممم أوو ممل يليممهه ولقيتممه وووروممف عليممهه ووجممدت ويممه ال كممر النيممره 

والوعي البديره وااللتزاع الدادقه مع  ورا ية وييراقه وكا ف بداية لدملة 

 وثيقةه وأخوة عميقةه امتدت واستمرت يل  اليوع.

د. عثممان »ثممان أون ومول كما عرومف ومي حلقمة مماهر يّن: األي ال اضمل ع

مممن  «ينّ »ه وهمو علمم  يماكلة مدمط   بلجمهه وكممل والميمذ األسمتاذ «بومد ذلمت

الدمم وة التممي جموممف بممين ح ممن ال همممه و ممدق اإليمممانه وقمموة البيممرة علمم  

 اإلسالعه والومل لندرة ق اياه.

ا بالبمماه وقمد قمال لمي أمماع  كان األستاذ ماهر ين ح ي ا بلقائيه وسر به سمرورم

الم : ي ه وجد وي يخدي ما كان ي تقده وي علماء المدين ومي وركيماه المذين لمم 

ومي  - يكن ينقدهم اإلخالد وال ماسة للمدين والشمريوةه ولكمن كمان ينقدمهم

موايشة الودره ووجديد االجتهاد وي ق اياه ال ديثة وي ضموء مقا مد  - رأيه

 الشريوةه وموطيات الودر وحاجات النا .

  الح أونجان:

وممن لقيته هنال: األستاذ  الح أونجانه ع و رابطمة الومالم اإلسمالميه 

الدمم  يةه والممذ  كممان قممد لقينممي قبممل ذلممت وممي  «الهممالل»و مماحي مؤس ممة 

ه وييره من كتبمي يلم  «ال الل وال راع»لبنانه وأخذ مني حق ورجمة كتاب: 

ا ويمما التركية و شمرهاه وكتمي مومي عقمدما بمذلته وين لمم ين مذ منمه حرومما واحمدم 

 يتولق ب قوق الت ليف!

وقممد أخبر ممي اإلخمموة األوممرال: أن الدمم ف وت ممد  عممن داريممن للنشممره 
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دار الهممالله : «ال ممالل وال ممراع»وممي أيهممما أحممق بنشممر كتممابي:  - وختدمممان

ودار أخممرص ال أذكممر اسمممها. وأعتقممد أن األسممتاذ أونجممان ك ممي الق ممية وممي 

 الم كمةه بما موه من عقد موقع مني.

 :«لنا  وال قا»كتاب 

ومممن الطرائممف: أ ممي كنممف أرمموف أ مما والشمميه أمممين سممرا  علمم  بوممض 

المكتبممات التممي ووتنممي ببيممع الكتممي اإلسممالميةه لن خممذ وكممرة عممن الكتممي التممي 

و تويها دور النشر وي هذه األياعه وقدمني الشيه أمين لدماحي المكتبمةه وقمال 

النمما  » شممر اه: لممه: هممذا وممالنه ورحممي الرجممل بمميه وقممال: عنممد ا كتابممه قممد 

 ورجمة األستاذ والنه وذكر اسم المترجم. «وال ق

ولهذا الكتاب قدةه وقد أرسل يلي  وي قطر أحمد اإلخموة البماحثين النايمطين 

يلم  التركيمةه  «النما  وال مق»من األوراله يطلي اإلذن مني بترجممة كتماب: 

يمممر وكمممان الكتممماب قمممد  شمممره المكتمممي اإلسمممالمي المممذ  يملكمممه األي الشممميه نه

الشمماوي ه وممي بيممروت. و رسمملف لهممذا األي التركممي بمممواوقتي علمم  الترجمممةه 

عل  أن وراجوه يخدمية علميمة وركيمة موروومةه واقترحمف عليمه أن يراجومه 

 ممديقنا الممدكتور علممي أرسممالن أيفممدنه نميلنمما وممي الدراسممات الوليمما وممي كليممة 

وبة الت  مير أ ول الدينه وقد كان هو ومي يموبة الوقيمدة وال ل م ةه وأ ما ومي يم

 وال ديثه أو القرآن وال نة.

وذهممي األي بوممد أن وممرجم الكتممابه وورضممه علمم  الممدكتور علممي أرسممالنه 

ورده ورلي منه أيمياء يجمي أن يراعيهماه ورمال ومي أخمذ ورده ويذا بنما   اجم  

بهممذا األي الممذ  وممرجم الكتمماب دون يذن مممن أحممد! ولكنممي سمم لف اإلخمموة عممن 
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 لف: هذا هو المهمه وال مد هلل.الترجمةه و ثنوا عليهاه وق

وقد ورجممف عشمرات الكتمي ممن مؤل ماوي يلم  اللبمة التركيمةه حتم  الكتمي 

وييرهما. وين لمم يمدوع أ   ه«وتماوص موا مرة» و ه«وقه الزكماة»الكبيرة مثل: 

 ايممر لهمماه أد مم  حممق للمؤلممفه وقممد حرضممني بوممض اإلخمموة أن أروممع دعمموص 

  ممبي أن ينشمممر الكتمماب بلبمممات بطلممي حقممموق التمم ليفه ولكنمممي لممم أوومممله وب

 الم لمينه وأن ينت ع به النا . المهم أن وكون الترجمة مقبولة ل ظما ومون .

 د. علي أرسالن أيدن:

وبهممذه المناسممبةه سمم لف الشمميه أمممين سممرا  عممن الممدكتور علممي أرسممالنه 

ه وباحثممما  مما واضممالم وكيممف يمكممن أن  ممراهه و جممدد عهممد ا بممهه وقممد عروتممه عاِلمم

 ووعد ي أن يتدل بهه وي خذ منه موعدما  لتقي ويه.متومقماه 

وما هي يال أياع حت  نار ي الدكتور عليه وسودت بلقائهه وأ ر علم  أن 

يدعو ي أ ا وأسروي يل  بيتهه ولمم ي موني يال أن أجيميه ونر ماه أ ما والوائلمةه 

مماه  مما ريبممماه وورونمما ويممه علمم  أسممروهه وكممان مونمما الشمميه أمممين أي م وق ممينا يومم

كلنا الشهي من الطواعه وجمدد ا الطيمي ممن المذكرياته وومذاكر ا ومي أحموال وأ

 الم لمين وي الوالومه وم تقبل اإلسالع وي وركيا.

 ووي آخر النهار عد ا يل  حيث  قيم وي ييشلي.

 م اولة وولم التركية:

وممي هممذه المممدة بممدأ ا  ممتولم يممي ما مممن اللبممة التركيممةه وقممد أعطمم  لنمما بوممض 

ا. وال قيقمة أن اللبمة التركيمة  اإلخوة كتابما ومي وولمم التركيمةه اسمت دت منمه كثيمرم

لبة سهلة جد اه ومما يزيد وي سمهولتها: وجمود كلممات عربيمة كثيمرة بهماه وهمي 
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مممزي: مممن الوربيممة وال ارسممية والطورا يممة القديمممةه وين كممان الولممما يون منممذ 

وا كتابتهممما أوممماوورل ي ممماولون أن ي ريوهممما ممممن األل مممار الوربيمممةه كمممما حرمممم

ماه  بال روف الوربيةه وقطووا أجيال األمة عن وراثهم كلهه وعزلوهما عمزالم وام 

 وكان هذا مقدودما لهم.

عروف األرقماعه وح ظهما سمهله وبو مها م متومل ومي بالد ماه مثمل: كلممة 

أ  األوله وكنممما  قمممول ومممي المدرسمممة: ومممالن  «بير جمممي»أ  واحمممده  «بيمممر»

 بير جي ال دله أ  األول عليه.

أ  ألمممفه وومممي  «بمممن» أ  مائمممةه و «يمممون» أ  عشمممرةه و «أون»وكلممممة 

 «يمون بايمي» أ  رئميس عشمرةه و «أون بايمي»الروي الو كرية:  جد روبمة 

ما:  «بن بايي» أ  رئيس مائةه و أ  رئميس ألمف. وهمو المذ  كمان ي مم  أي م

 .«بكبايي»

أ  حجمممرةه ومثمممل:  «أوده»وهنمممال كلممممات وركيمممة منتشمممرة بيننممما مثمممل: 

 يله....  أ  كبير ال نه ومثل: يا واش يا واشه بمون : عل  مهلت «تياراخ»

ا   مرو ومن الم ارقات اللبوية الطري ة: أن اإلخوة دلو ا عل  مطومم ومي أقفدو

اه وكنا  ؤثر أن  ذهي يليه بين ال مين وال مينه  يقدع أكالت ريبةه وال يقدع خمرم

هو يقدع لنا ربقما ممن الشمماع.  وكنا  طلي منه بود الطواع: ربقما من البطيهه ولذا

ووكمرر ذلمت عممدة ممراته ثمم اكتشمم نا سمبي همذا الخطمم ه وهمو أن الكتماب الممذ  

بالتركيمةه وكلممة  «قماوون»كلممة : «بطميه» تولم منه التركيمة كتمي أمماع كلممة 

ه أما مما ي مم  «الشماع»عند الوراقيينه ومنهم مؤلف الكتاب موناها:  «بطيه»

 .«الّرقّي»  ن المدريينه واسمه عندهم:  «البطيه»عند ا: 
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والممبالد الوربيممة وختلممف وممي بوممض األيممياء اختالوممما ياسمموماه و مملل مممن لممم 

مماه مممن ذلممت ممما ي ممم  بممه هممذه ال اكهممةه والمدممريون ي مممو ها:  ي ممط بهمما علمم

البطمميهه ووممي موظممم بممالد الشمماع ي ممم : البطمميه األخ ممره والشممماع: البطمميه 

: ال ب ميه وومي قطمر و جمد ي مم : الجمحه وومي األ  ره ووي ال جان ي م 

  ممبة يلمم  »حلممي وممما حولهمما ي ممم : الجممبوسه ووممي الوممراق ي مممو ها: الرقممي 

 ه ووي بالد المبرب كلهاه ي م : الدالت.«مدينة الرقة

ه وبمدأ ا «قربمون»ي مم  بالتركيمة:  «المدر »المهم أ نا عرونا أن البطيه 

 يذا أرد ا الشماع. «ونقاو»يذا أرد ا البطيهه و «قربون»بطلي 

 الت وق:

والممذ  يممزور وركيمما ال بممد لممه أن يممزور أسممواقهاه وويهمما أسممواق كثيممرةه مممن 

ه ووشاريمي موناهما: «قبمالي وشاريمي»ه وي م : «ال وق المبط »أيهرها: 

 سوقه وقبالي: مبط .

وهو سموق كبيمر حاومله ومنمه وشمترص الت مف ممن الن ما ه وممن الرخماعه 

 ص منه أيياء أخرص كثيرة.ومن ييرهماه كما وشتر

لفمبنه  وهنال أسواق للم كوالته وخدو ما األجبمان وال لويمات وأ موات الفمو

 .«راحة ال لقوع»أو  «راحة»الذ  ي ميه يخوا نا وي الشاع: 

وهنال أسواق الملبوساته وقد وميز األورال بدناعة أ وات من الملبوسمات 

وات   ميف اسممهاه وخدو ما للن اءه بو مها ممن الدموفه وبو مها ممن أ م

 ودلح وي الربيع والخريفه بل وي الديف أي ما.

وكا ممف األسمموار رخيدممة بالن ممبة لبيرهمما مممن األقطممار األخممرصه ومنهمما: 
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 قطره ولبنان.

وبالممارسة والخبرة والموايشةه عرونا هذه األسمواقه وعرونما كيمف  دمل 

مما مممن  ييرهمماه بممريم يليهمما ب قممدامناه وعرونمما األممماكن والم ممالت األكثممر رخدم

 جودة ال لوةه وقد ايترينا كل ما   تا  يليه أل   نا ولمن   ي أن  هد  يليه.

 نيارة الجزر:

المشمهورة ومي ب مر  «الجمزر»واقترح علينما األي رمه الجمواد : أن  مزور 

 مرمرةه وهي موالم ال بد لمن يزور يستا بول أن يزورها.

خمموة عليهمماه و مم بونوا وهممذه الجممزر وممزار بواسممطة بممواخر موينممةه دلنمما اإل

بو ُهمه وكنا وأسرة الشيه الجمان موماه ووبدأ الزيارة عادة بالجزر الدمبيرةه 

وأضماه موناهما: جزيمرةه  «بيول أضا»ثم ونتهي بالجزيرة الكبرصه وي مو ها: 

وبيوله موناها: أكبره أو كبرصه ومالمون : الجزيمرة الكبمرصه وممن خدمائص 

سيارةه بل يمنع دخمول ال ميارات يليهماه ولكمن  هذه الجزيرة: أ ها ال ومشي ويها

وممن أراد أن . «ال نطور»ينتقل النا  بوربات الخيله التي   ميها وي مدر: 

اه مممر بممه وممي دورة  يطموف بممالجزيرةه ويطلممع علمم  موالمهمماه اسممت جر حنطممورم

 مولومةه وعاد به يل  حيث بدأه وهذا ما وولناه.

 النهار ب  ظ هللا ووال .ثم وناولنا البداء هناله وعد ا آخر 

ا وورمل:  نيارة يالوو

وحماممات ورممله  «يومالُوا»ومن الموالم المهمة التي يجي أن ومزار: منطقمة 

التاريخية. وقد جاء أحد اإلخوة مونا ليو ملنا يلم  هنمال ثمم  «بور ة»ومدينة 

  وود.
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من مرساها وي يستا بوله لتذهي بنما  «يك بريس»وركبنا الباخرة ال ريوة 

يممارئ يممالواه وقطونمما الم مماوة وممي سمماعتين علمم  ممما أذكممره وهممي رحلممة  يلمم 

ب رية جميلة وي ذاوهاه و تمتع ويها بالب ر و  يمه. وحين ذهبنما يلم  يمالواه لمم 

ا  «ورممل» قم بهاه ولن قدد ا همو منطقمة  بومدها بن مو ب موة عشمر كيلمو متمرم

 عل  ما أذكر أو أقل من ذلت.

يه وواحممدة ألسممرة األي الشمميه الجمممانه واسمت جر ا سممياروين واحممدة ألسممرو

ه وويهما سمتكون «جوكشمدرا»لندل يل  قرية بجموار حماممات ورممله اسممها: 

 يقامتنا لمدة عشرة أياع.

والواقممع أ نمما وجممد ا هممذه القريممة ب مميطة وجميلممة وممتوممةه ووجممد ا ويهمما بيتممما 

علمي. وكمان ري ي ا مناسبماه ويه يقق لإليجاره أخذ ا يقة لناه ويمقة لم ي الشميه 

أهل البيف من ال الحين الطيبين المتدينينه كنا  شتر  منهم وي الدمباح: اللمبن 

ال ليممي الطممان  بوممد أن ي لبمموه مممن البقممرةه و شممتر  الخ ممراوات وال واكممه 

والل وع من ال وقه وهي وي منتهم  الجمودةه ومنتهم  المرخص. وأحيا مما يممر 

 م ما  ريد.باعة ال واكه والخ ر أماع البيفه و شتر  منه

وي ممم  بالتركيممة:  - وكمان الخمموي أو المدّراق كممما ي ممميه يخوا نما وممي الشماع

 من أجود ال واكه وأرخدها. - الش  فتولي

مممن  «برامما»وكنما  مذهي يلمم  الجمزاره ومونمما الخ مار والبدممله ليومد لنمما 

الل مه  ذهي به يل  ال رنه لين جه لنما علم   مار هادئمةه علم  أن  ت ملّمه ومي 

  ددةه وهي أكلة يهية جد ا.ساعة م

وكنمما  ممذهي كممل يمموع وممي الدممباحه ووممي الم مماء يالبممماه يلمم  منطقممة ورمممله 
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 وهمي مود يمة - مشيما عل  أقدامناه وهي قريبة جد ا. ومن أراد دخمول ال ماممات

دخلها ودوع األجر المولوع. ومن لمم يمرد جلمس ومي ال ديقمة ال ي ماءه ي متمتع  -

ه وما ويها من أراجيح وألواب ل ر اله وهي و م ة بهوائها وأنهارها المن قة

 يومية مجا ية رائوة.

ووي القرية م جد  ذهي يليهه و مؤد  ويمه  مالة الجماعمة. وأذكمر هنما: أن 

 ممالة الجماعممة وممي الم مماجد التركيممة جميوممما وممي المممدن والقممرصه لهمما مراسممم 

وممد األذان ولتممزعه ومدممبوبة وممي قوالممي ال يجممون ألحممد أن يبيممر ويهمما يممي ما. وب

ودلي ال نة القبفلية الراوبة: ركوتين أو أربوماه ثم وقاع الدالةه ويدملي اإلمماعه 

والنا  خل ه  مامتون ال يقمرءونه سمواء كا مف  مالة جهريمة أع سمريةه كمما 

هو رأ  المذهي ال ن يه وهو ممذهي األومرال الملتمزعه ثمم بومد ال مالعه يقمول 

نممت ال ممالعه وباركممف ووواليممف يمما ذا اإلممماع والمدمملون: اللهممم أ ممف ال ممالعه وم

الجممالل واإلكممراع. ثممم يقومممون ألداء  ممالة ال ممنة البووفديممةه مممؤخرين الت ممبيح 

 والت ميد والتكبيره لما بود الناولةه كما هو رأ  ال ن ية.

ثممم يجل ممون لختمماع الدممالةه ووممي كممل م ممجد عممدد مممن الم ممابح يونعو همما 

ثال  وثالثمينه وكممذلت الت ميممدات علم  المدمملينه ليوممدوا عليهما الت ممبي ات المم

ال يلمه يال هللا وحمده ال يمريت لمهه لمه الملمت »والتكبيراته ثم يختمون المائمة بم، 

ه يقولهما اإلمماع بدموت «وله ال مده ي يمي ويميمف وهمو علم  كمل يميء قمدير

سمب ان ربمي الولمي األعلم  »م موته والنا  يرددو ها موهه ثم يقول اإلمماع: 

ويدعو المدملون كمل بمما ي ميه ثمم يخمتم بقمراءة عشمر  ه ويدعو هللاه«الوهاب

من القرآن الكريم. وي لم بو هم عل  بوض ثم يندروون. وهذا  ظماع  مارع 

ال يجون ألحد أن يخال مهه ويخمر  بومد  مالة الناولمة أو بومد خمتم الدمالةه قبمل 
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 قراءة القرآنه  اهيت بالخرو  بود  الة ال ري ة!

ال قيه الوالمة الشيه مدط   الزرقماه المذ   وأذكر أ ه نار ا وي هذه القرية

 زل وي وندق القرية لودة أياعه وقد سود ا به وي جل ة علمية  اووةه وكمان مومه 

 .رحمه هللا أهله 

 نيارة بور ة:

عزمنا الرحيل يل  مدينة بور مة بواسمطة ال اولمة  «جوكشدرا»ومن قرية 

ه وبود أكثر من سماعة و ملنا المدينمة الوريقمةه التمي كا مف عا ممة «الباد»

التمي وقمع ويهما  «عموريمة»الوثما يين قبمل يسمتنابوله ويقمال: ي هما ومي موضمع 

حين استباثف به يحدص الم ملماته لطممف  «الموتدم»الوقوة الشهيرة للخلي ة 

 عل  خدهاه وقالف: واموتدماهه وي القدة الشهيرة المورووة.

يل  المدينة واست جر ا ويها وندقما لمدة يمومين علم  مما أذكمره وكمان  وو لنا

أهم ما ومي المدينمة همو جبالهما الواليمة الشماهقةه التمي يو مل يليهما بطريمق همذا 

ه ومذهبنا يلم  م طتمهه وقطونما التمذاكره «التلي ريمت»الباد الهموائي الم مم : 

 وا تظر ا دور اه وقد كان هنال نحاع مل ور.

ي ريته الذ  ينقلنا يل  م طة ثم ي خذ ا ولي ريت آخمر يلم  م طمة وركبنا التل

أعلمم ه حتمم   دممل يلمم  الجبممل المنشمموده وويممه بممرودة مل ورممةه قممد ح ممبنا 

 ح ابهاه وول ونا ببوض المالبس المناسبة.

وووق الجبل المنشموده ووجمد م مالت وأسمواقه وباعمة لكثيمر ممن األيمياءه 

الشمميه وال واكممه المختل ممةه وال سمميما  وأهمهمما: الل ممم الموممد للشممواءه وأدوات

 .«الكربون»البطيه الذ  ي م  عندهم: 
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واألكممل ومموق الجبممل لممه لممذة خا ممةه و كلنمما ويممبوناه وقلنمما: ال مممد هلل الممذ  

أرومنا وسقا ا وجولنا م لمين. اللهمم لمت ال ممد علم  مما أروممفه ولمت ال ممد 

 عل  ما سقيف.

وف بنماه ومي أ  ماء الجبمله وال آخره  طوف بهه أو يط «ولي ريت»ثم أخذ ا 

ه  زلنما يلم  األرأ  ما كمامالم سيما وي المنمارق الوليما منمهه وبومد أن ق مينا يومم

 بالتلي ريت أي ماه وذهبنا يل  ال ندق لنق ي به ليلتنا.

المود يمةه التمي يم وي يليهما  «حمامات بور مة»ووي اليوع التاليه ذهبنا يل  

 موجودين وي المدينةه ولن ت د منها.كثير من النا  لالستش اءه وما دمنا 

وبودها وجولنا وي المدينة وما حولهاه وخدو ما الجبال التي يشمترص منهما 

ىفَ }الو ل الطبيويه التي قال هللا ووال  ويمه:  َّٞ فِّيىهِّ شِّ ٓ  } ه وبتنما [69الن مل: ] ل ِّلنَّى سِّ

 ومنها يل  يستا بول. «يالوا»ليلتنا الثا ية هناله ثم عد ا يل  

 وي يستا بول:م اضرة 

وبومممد الومممودة يلممم  يسمممتا بوله أراد يخوا نممما األومممرال: الشممميه أممممين سمممرا  

وممي مكممان   مميف اسمممهه  «الزكمماة»ويخوا ممه: أن ينظممموا لممي م اضممرة عممن 

ح رها عدد جيد من المشتبلين بالولم وال كر اإلسالميه وأرمن أن المذ  كمان 

أذكره وطمول الممدة  يقوع بالترجمةه هو الدديق د. علي أرسالن أيدنه عل  ما

 ين ي.

هممف يلمم  بوممض األسمم لةه أجبممف عنهمماه وا دممرف  وعقممي الم اضممرة ُوّجِ

 الجميع بود ذلت ب الع.
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 سود سالمة:

وكممان ممممن سممودت بممه وممي هممذه الدممي ية: األي ال بيممي سممود نيممن الوابممدين 

ه وقمد «النو يمة»سالمةه ابمن رنطماه ورويقنما ومي ال مجن ال ربميه وأحمد رواة 

ألما يا وأقاع ويهاه ووزو  ألما يمةه اعتنقمف اإلسمالعه وحكم  لنما: أ مه هاجر يل  

 ذهي بها يل  مدر لتزور أهله ووتورف عليهم.

أراد أن ي م ت أهلمهه  - وهو يماب رريمف - ومن اللطائف: أن األي سودما

و  ظ امرأوه جملة وقولهما يذا سم لوها عمن يميءه وتمرد علميهم قائلمة: أ ما حممار 

ها عممن يمميءه حتمم  قالممف لهممم: أ مما حمممار كبيممره ومما  جروا كبيممر! وممما ين سمم لو

بال  ت. وس لتهم: لماذا ي  كونه وورووها مون  الكلمةه وأن سمودا ضم ت 

عليهمماه حممين أوهمهمما أن لهممذه الكلمممة مونمم  آخممره وهممو ال يقدممد يال المممزاحه 

 ويياعة جو من ال كاهة والمرح.

ما بومد أن  وقد حك  لنا األي سود عن األياع الشداد التي مرت بمهه وخدو م

ا تهف  الحية جوانهه وكمان ومي حاجمة يلم  وجديمده ممن ال م ارةه ولمو ذهمي 

يل  ال  ارة ألخذت منه الجموانه ولمم ومرده يليمهه وكمان سمود يكتمي ومي  م  ة 

التجديد وي الجموان: جمدد بموروتمي! ويوقمع: سمود سمالمة! وونقمل بهمذا الجموان 

جدد! وهو يقمول: لمم أكمذب ولمم أنور: وي أ  اء أوروبا وكل من رآه يوتقد أ ه 

أ ا كتبف جدد بموروتيه ووقوف  راحة باسميه وهذا   يحه ولمم أقمل: جمدد 

 بموروة ال  ارة أو القندلية!!

:  يل  منتجع يوكوِجتف

وومممي يممموع ممممن األيممماع جاء مممما األي الدمممديق د. رمممه الجمممواد  ب ممممياروه 
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: أريد أن أ قلكم يل  منتجع جميله ومي البمر اآلسميو ه اسممه:  المرسيد ه قائالم

ه وويه بيف ل ي مدط   بلجهه ليس ويمه أحمده يمكمن أن وق موا ويمه «يوكوِجتف »

 يومينه أو ثالثة.

وركبنمما البمماخرة التممي ونقممل ال ممياراته يلمم  الشممارئ اآلخممره ثممم ذهبنمما يلمم  

يكجته ووركنا األي رهه وبقينا ويها يمومينه أو ثالثمةه ثمم عمد ا يلم  مقر ما ومي 

 يستا بول.

 حلة وي الب ر األسود:ر

 «الب ممر األسممود»ومممما اقترحممه علينمما اإلخمموة: أن  ممذهي وممي رحلممة وممي 

ه حيممث وممذهي ال مم ينة يلمم  قممرب ال ممدوده و نممزل وممي  مما كممامالم و ممتبرق يومم

الم طممة األخيممرةه لنتبممدص و دمملي ثممم  وممود يلمم  البمماخرةه لنبممدأ رحلممة الوممودة. 

ا من  أجمل األياع وأمتوها. وكا ف رحلة ب رية مميزةه ق ينا ويها يومم

 يجانة ممتوة:

ال ق أن هذه اإلجانة كا ف يجانة ممتومة حق ماه وم يمد حق ماه اسمتمتونا بزينمة 

هللا التممي أخممر  لوبممادهه والطيبممات مممن الممرنقه وقممد وومما ق عندممر المن وممة 

وعندر الجمال وي كمل مكمان  مذهي يليمهه ممن حيمث ومواور ال اجمات الماديمة 

 ب ثمان نهيدةه ووواور الجمال الطبيوي وي كل مكان. التي وتطلبها المويشة

ما جممال الطبيومةه التمي  وأ ا امر  أعشمق الجممال ومي كمل يميءه وخدو م

ى  رسمممف لوحتهمما يممد الممرب األعلمم .  ََّ { 2}ٱلَّىىاِّ  َخلَىىَق فََسىى  َوٱلَّىىاِّ  قَىىيََّر فََهىىيَى 

بمممال ه همممذا الجممممال المممذ  أراه بوينممميف رأسمممي: مج مممدما ومممي الج[3ه 2األعلممم : ]

الخ ممراءه والميمماه الزرقمماءه وال ممدائق البنمماءه والجوامممع الشممامخةه والقممالت 
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الشاهقةه والمتاحف النارقةه وتطربني هذه المشاهده كما يطمرب الممرء ل ممات 

البالبممله وأل ممان الونممادله وال يممرو أن يطممرب المممؤمن للجمممال يشمماهدهه أو 

 ي موه أو ي  هه ولن هللا جميل ي ي الجمال.

د عبد النا مر أن يقهر ما وينكمد علينما حياونماه حمين أيلمق ورننما ومي لقد أرا

وجهناه وووضنا هللا جل جاللمه بال مياحة ومي األرأه والتومرف علم  أورمان 

الم لمين: مرة وي لبنانه ومرة وي األردنه ومرة وي يسمتا بوله وهمذا ضمرب 

 مما همو من الودل اإللهي ال يدركمه يال األقلمون: يذا وركمف يمي ما هلل عوضمت هللا

 خير منهه من حيث ال وقدده وربما من حيث ال ودر .

 عودة يل  أضنه بالقطار:

وكل ما له بداية له  هايةه وكان ال بد لهذه اإلجانةه أن وبلغ  هايتهماه و مودت 

يخوا نا وأحباء اه وي يستا بوله وقد أكمدوا علينما أن  ومود ممرة أخمرصه وأكمد ا 

 الوودةه ولم  شبع بود من هذه البالد الجميلة.لهم: أ نا حريدون عل  هذه 

بل ين بوض اإلخوة أيرا ا أن  شمتر  لنما ومي يسمتا بول منمزالم أو يمقة ومي 

مكان مناسيه  ق ي ويه يجانونا كل  يفه ويذا لم يقدر لنا المجيء ومي سمنة 

ماه يمكن يجارة هذا البيفه وقالوا لنا: ين عددما من المدعاة والولمماء وملكموا هنما 

يووماه منهم: الداعية الكبير الشيه م مد م مود الدموافه وييمرهه ووعمد اهم ب

 ب ن  نظر وي هذا الورأه وي ضوء رروونا وقدراونا.

واقترح بوض اإلخوة: أن  وود يل  أضمنه بواسمطة القطمار المذ  ينقلنما يلم  

أضمنه ممرة واحممدةه دون أن  نمزل منممهه و  خمذ يروممة ومي الدرجممة األولم   نمماع 

 ليله والقطار ي خذ حوالي عشرين ساعة.ويها بال
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وراق لنمما هممذا االقتممراحه لنكشممف هممذه الوسمميلةه يلمم  جمموار ممما اكتشمم نا مممن 

وسمممائل النقمممل األخمممرص: ال ممماوالته والبمممواخر وسممميارات األجمممرة الدمممبيرة 

 .«التاك ي»

اه  ووي الوقف الم دد حملنا حقائبنماه أو قمل: حملهما يخوا نما جمزاهم هللا خيمرم

م طممة القطمماره أسممرونا وأسممرة األي الجمممانه وقممد وقممف عممدد مممن وذهبنمما يلمم  

اإلخوة يودعو ناه كما ودعناهمه وأعيننا وذرفه وقد ووثقف روابمط األخموة ومي 

هللا بيننمما وبممين هممؤالء األحبممةه الممذين بممذلوا مممن أ   ممهم ومممن أوقمماوهمه ومممن 

  يما راحتهمه وربما من أموالهمه ممن أجمل مواو تنما علم  ح من اإلقاممةه وأن 

ومي جمموارهم حيماة ريبممةه جمزاهم هللا عنمما خيمر ممما يجمز  المممؤمنين الدممادقين 

 المخلدين.

وقممد و مملنا يلمم  أضممنه بوممد رحلممة يممور ا بمشممقتهاه وقممد أثممر دخممان القطممار 

علمم  مالب ممنا وعلمم  أج ممامنا، ولممذا أسممرعنا بالممذهاب يلمم  ال نممدق لنبيممف ويممهه 

ذه الرحلمةه وايت ملنا وبمدلنا و زيل عنا وعثماء ال م ره وكآبمة المنظمره وآثمار هم

 ثيابناه وبتنا ليلة وي أضنهه لن تقل بودها الطائرة يل  بيروت.

 الوودة يل  بيروت وبودها يل  قطر:

عممد ا بالطممائرة مممن أضممنه يلمم  بيممروته وا طلقنمما مممن المطممار يلمم  سمموق 

الممذ   زلنمما ويممه قبممل أن  ممذهي يلمم  وركيمماه  «ونممدق ومماروق»البممرب لننممزل وممي 

 حوالي أسبوته حت  ي وي موعد س ر ا يل  قطر. و قمنا ويه

ووي األسبوت ور ة للقاء يخوا نا من الدعاة وي لبنمانه وأن ألقم  النايمرين 

اإلسالميين الذين أووامل موهممه ابتمداءم ممن المكتمي اإلسمالميه ودار اإلريماده 
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الوبمادة ومي »ه والطبومة الثا يمة ممن كتمابي: «اإليممان وال يماة»التي  شرت لي: 

ه وهممي ربوممة موسمموةه ب يممث أ ممبح الكتمماب ضمموف ممما كممان وممي «إلسممالعا

 الطبوة األول .

حتميمممة ال مممل »علممم   شمممر سل ممملة:  «مؤس مممة الرسمممالة»وقمممد او قمممف ممممع 

ومي مدمره وويمه  «الميثماق»ه وهي سل لة خطمرت لمي منمذ  مدر «اإلسالمي

 .«حتمية ال ل االيتراكي»وركيز عل  ما سّماه: 

ا   مممس أل ارهممماه مبينمممما أن ال مممل وممم ردت ي مممدار همممذه ال ل ممملةه  م مممتخدمم

ال تممميه وال ممل المنطقمميه وال ممل الطبيومميه وال ممل الشممرعيه الممذ  يت ممتم 

 .«ال ل اإلسالمي»الرجوت يليه يرعما ووضوماه هو 

ودعمما ي اإلخمموة وممي بيممروت إللقمماء بوممض الم اضممرات التممي دعممف يليهمما 

وت مي يكمنه وويدمل هما اإلخموة: ومي لبنمان. وأهمم أركا  «الجماعة اإلسمالمية»

 ه ويبراهيم المدر .مولو 

وما هي يال أياعه حت  حان موعد الوودة يل  الدوحةه وومي الموعمد اسمتقللنا 

رممائرة الشممرق األوسممطه وكا ممف هممي الطممائرة الوحيممدةه التممي ونقلنمما يلمم  قطممر. 

وعد ا ب مد هللا وومال  يلم  الدوحمةه لنبمدأ يمورما جديمدماه ل منة دراسمية جديمدةه 

ا من سابقتها.   ل   هللا سب ا ه أن وكون خيرم

* * * 

(3) 

 ال نة الدراسية
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 ع(1968 - 1967)

* * * 
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 ال نة الدراسية

 ع(1968 - 1967)

 الد ابني م مد:مي

وي هذه ال نةه وومي منتدمف يمهر أكتموبر: ولمد ابنمي م ممد المذكر األكبمر 

وممي  ممن أبنممائيه وكمان لوالدوممه ورحمة عارمممةه ال وممي قلمي أسممرونا وقمطه ولكممن

الدوحمة كلهمماه وقممد كمان النمما  مهمممومين بم مر ه ويممدعون لممي أن يرنقنممي هللا 

 بلخوة لبناوي األربعه ولقد استجاب هللا الدعاء.

ماه ب كمم  - ووالدوه - وال أ كر أ ي ا خا   ورحنا بمقدمهه وسرر ا لمه سمرورم

الطبيومممة البشمممريةه وكمممل النممما  ي بمممون أن يكمممون لهمممم أوالد ممممن الجن مممين 

من الذكوره وهمم المذين يخلمدون اسمم األبه وبهمم ي ممن اسمتمرار وخدو ما 

الوائلةه وبدو هم ونقرأ الوائلة بود جيل واحده وهذا ما جول الشماعر الوربمي 

 يقول:

 بنو ممممما بنمممممو أبنائنممممماه وبناونممممما

 

 بنمموهن أبنمماء الرجممال األباعممد!

 عممز وجمملي ممما هممم هبممات المممول   - بنممين وبنممات - علمم  أن األوالد جميوممما 

َُۚٓ يََهىُ  لَِّمىن لوبادهه كما قال وي كتابه:  ٓ لُىُق َمى  يََشى  ۚٓ يَخ  ضِّ َر  تِّ َوٱأ   ََ ىَم  ىُك ٱلسَّ ِّ ُمل  َّ }ل ِّ

َُ ٱلىآُكََر  ث   َويََهُ  لَِّمن يََش ٓ َُ إِّنَ  ٓ َُ  49يََش  عَىُص َمىن يََشى ٓ ى ۖٓ َويَج  ث  ى  َوإِّنَ  َرمن  ُجُهم  ذُك  ِّ أَو  يُىَزو 

{َعقِّيما ۚٓ إِّنَّهُۥ َعلِّيمّٞ  يرّٞ  .[50ه 49الشورص: ] قَيِّ

وأذكر أن أحد مشايخي الذين كنف أعتز بهمه وأكن لهمم الكثيمر ممن مشماعر 

ال ممي والتقممديره قممد  دمم ني بوممد أن رنقممف بممابنتي الرابوممة أسممماء: أن أكت ممي 



 160 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

بذلته وأقف عند هذا ال ده وال داعي لتكليف أع الويال بال مل والموالدة! وممما 

يوسفه أن حظت وي البناته وهن خيمر وبركمةه ومارأ ييه  قاله لي: يبدو يا

بممما ق مممه هللا لممته وادت هللا أن يبممارل لممت ويممما أعطمماله وُرب  أ ثمم  خيممر مممن 

 عدد من الذكور.

ماه  ولكنمي لمم أقتنمع بمما قالمه ولم أي  أن أعترأ عل  يميخيه أدبمما واحترامم

ن هللا ق مم لمي ومن أيمن أعلمم: أ! «ارأ بما ق مه هللا لت»سيما قوله:  ليه وال

مماه وأ مما وممي  اإل مما  دون الممذكور  وممما نال بمماب الرجمماء وممي و ممل هللا م توحم

الثالثينمممات ممممن الوممممره ونوجتمممي ومممي الوشمممريناته ومممما نلنممما قمممادرين علممم  

 اإل جاب 

همممذا يلممم  أن االمتنمممات عمممن اإل جممماب قدمممدما ييمممر م ممممود ومممي مثمممل سمممننا 

وهمو ممن أسمباب  - وجمةووضوناه وقد اختلف ال قهاء ومي حكمم الومزل عمن الز

ومنهم: من أباحه بشروره ومنهم: من كرههه ومنهم: من حرممهه  - عدع ال مل

 .«الوأد الخ ي»وعود  من 

ا ثابتمماه وال يمكمن  ي ما يقال لإل  ان: ارأ بما ق م هللا لته ويما أ مبح أممرم

ولمد وبييرهه كما يذا خلقه هللا أسود اللونه وال ينببي له أن يت  مر علم  أ مه لمم ي

أبمميض البشممرة! وكممذلت يذا كممان قدممير القامممةه أو مدممابما بواهممة دائمممة مثممل: 

الوممم ه أو كممان م ممدود الممذكاءه وهممذه األيممياء وأمثالهمما هممي التممي يجممي علمم  

 المرء أن يرض  بهاه وهي التي ق مها هللا لهه وال يوي  متمنيما ما ال يكون.

ن يكمون لهمن مثمل مما وقد ورد وي أسباب  مزول القمرآن: أن الن ماء ومنمين أ

}َوَم للرجال وي كل ييءه وهذا مخالف لمقت م  ال طمرةه ونمزل قولمه وومال : 
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ىٖ ۚٓ  ٰ  بَع  َ ىكُم  َعلَى ُ بِّىهِۦّ بَع  ىَص ٱلَّ مْ َمى  فَ َّ  َ ىي ّٞ  ل ِّ تَتََمنَّ َِّ نَصِّ َجى   َولِّلن َِّسىلر ِّ
تََسىبَُمْۖٓ ى  ٱك  مَّ َِّ  م ِّ ٓ 

ىىي ّٞ  َنۚٓ نَصِّ تََسىىب  ىى  ٱك  مَّ ىى م ِّ َ   َوس  ىىلَُمْ ٱلَّ َ  َعلِّيم  َ َكىى َن بُِّكىىص ِّ َشىىي   إِّنَّ ٱلَّ
ۦٓۚٓ ىىلِّهِّ ىىن فَ   الن مماء: ] {  مِّ

32]. 

ه وقمد قالهما ممن بماب رحممه هللا عل  كمل حماله كا مف همذه  دمي ة يميخي 

ه ولكمن القمدر خيمي رنمهه ورنقمف بم ممده ثمم بومد م ممد بمابنين  اإلي اق علي 

األربمعه وتمابع المذكور  آخرينه هما: عبد المرحمنه وأسمامةه وكمما وتمابع البنمات

الثالثةه وال مد هلل عل  ما أعط ه اللهم ما أ بح وأم م  بمي ممن  وممة ومنمت 

 وحدل ال يريت لته ولت ال مد ولت الشكر.

ألمتمه: الوقيقمةه وهمي ذبي مة ممن   مل  هللا عليمه وسملم ومما يمرعه النبمي 

ا عل   ومائهه يوسع المر ء بها عل  أهلمه البنم وذبح وقربما يل  هللا ووال ه ويكرم

وأوالدهه ويهممد  منهمما ألقربائممه وأ ممدقائهه أو يممدعوهم ل كممل منهمماه ويممونت 

 جزءما منها عل  ال قراء والم اكينه ليشركهم وي أوراحه وم راوه.

وبوض المذاهي اإلسالمية ورص أن يذبح عن االبن الذكر يماوينه وقمد ورد 

بالمذكر أكثمره وولميهم أن ، ألن النما  ي رحمون (40)وي ذلت حديث  بو  يريف

 يبذلوا مقابل هذه ال رحةه ويما ويه خير للنا .

وال مممد هلله كا ممف عقيقممة م مممد: أربممع خممرافه اجتمممع عليهمما األ ممدقاء 

واألحبممة مممن المدممريين والقطممريين وال لط ممينيين وييممرهم ممممن يقيمممون وممي 

وال قطمره حتمم  قممال بو مهم: لقممد دعينمما يلم  عقممائق كثيممرةه ولكمن لممم  ممذق ألممذ 

ملةُ  أحل  من هذه الوقيقة! قلف: ي ما حاّلها ال يه أمما سمموتم المثمل القائمل: بودو

                                              

 عبد هللا بن عمرو. ( عن4212(ه والن ائي )6698رواه أحمد ) (40)
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 الفُمِ ّي خروف  وماذا يكون خروف الم ي !!

بممريم يمموقي يلمم  األبنمماء الممذكور  - وأود أن أقممرر حقيقممة هنمماه وهممي: أ ممي

 لم ينل ذلت من حبي لبنماوي األربمعه ولمم يتبيمر - وورحتي البامرة بابني األول

قلبي من  احيتهنه ولم أسرف وي ومدليل ابنمي األوله كمما همو الموتماد ومي مثمل 

هذه األحواله التي ي قمد ويهما اآلبماء واألمهمات ويهما قيممة الومدل والم ماواة بمين 

األوله أو المولمممود  «المممذكر»األوالده ال سممميما ممممع المولمممود األوله أو االبمممن 

 موقود!األخيره الذ  يقولون عنه: آخر الونقوده سكر 

 - و يممهد هللا وباركممف أسممما ه: أ ممي ال أحممس بمم   و  مميل ألحممد مممن أوالد 

ا وي اثما ا ما سم لني الدم  يون ومي حمواروهم:  - ذكورم عل  أخيه أو أختهه وكثيرم

أ  األوالد أحي يليت أو أقرب يل  قلبت  وم قول لهمم: كلهمم حبيمي يلم ه قريمي 

ومضه وهمذه حقيقمة أعلنهما بمين بو مهم وب «أوومل و  ميل»يل  قلبيه ال يوجد 

  راحة وأيهد هللا عليها.

ماه وهمي: أن البنمات  مالهن ممن اهتممامي  ولكني أيهد هنما يمهادة مهممة أي م

أكثممر مممما  ممال األبنمماء الممذكور. وسممبي ذلممت: أن الممذكور رنقممف بهمممه وممي وتممرة 

اال طممالق واال تشممار وممي الوممالمه ولممم أوممر  لهممم كممما وريممف ألخممواوهم. وربممما 

 بوض هذا االهتماع وي سنواوه األول  أكثر من أخويه.أردل م مد 

وقممد كنممف آخممذه يلمم  المدرسممة موممي وممي سمميارويه وكا ممف مدرسممة أبممي بكممر 

بجوار الموهد الدينيه وكنف أسمع له القرآن وي ذهابي بهه بل كنمف آخمذه عمدة 

ومي المدرسمةه وكمان ج ممه  «الجمبمان»مرات وي الم ماء ليشمارل ومي ألوماب 

 وداده جيدما.رياضي اه واست
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كممما أعتممرف هنمما بمم مر آخممره وهممو: أ ممي خممالل أسمم ار ه وممي بممالد الوممالمه 

ما أوروبما وأمريكما والشمرق األقدم ه كنمف أحماول أن أعمود حمامالم  وخدو م

ا: أن ) ( من الم مالت %90الهدايا لزوجي وأوالد . وكان الذ  يزعجني دائمم

يماء هللاه وال أكماد  التجارية الكبرصه وخمص البنمات والن ماءه و يمتر  لهمن مما

 . اه وال أجمد لمه حمال  أجد ما يدلح ل بناء. وهمو أممر كمان ي مز ومي    مي كثيمرم

ا مما كنمف أ مارحهم بمذلته حتم  ال أوهمم بمالت يز للبنماته ممع أن اآلبماء  وكثيرم

 يتهمون عادة ب  هم أميل يل  الذكور منهم يل  البنات.

هللا ووممال ه ولممم  ولقممد كا ممف ر ولممة م مممد هادئممة وسمموية ومري ممة ب  ممل

ي د  ويها ما يزع: أو يقلقه بل مرت خ ي ة لطي ةه كما ومر   ممات الدمباح 

 وي أياع الربيع.

ولم يكن أخواوه البنات يشورن ببيرة منهه أو مناو مة لمهه أو   مو ذلمته بمل 

كن جميوما ي ببنه ويتناو ن عل  حملهه ووي أس ار ا كا ف كمل واحمدة و مرد 

دليل كممما تممأو ال «الممدلع»وهممو اسممم  «ميمممي»حمممل  علمم  أن يكممون لممه حممظ وممي

 «ميممي ضماو »يقول المدريونه وكان م مد يذا س ل عن اسمهه يقمول: أ ما 

 ... أ  م مد القرضاو 

 «وا مف ميممي»ومن الطرائف: أن يحدص  ديقات األسرةه كا وا ينادو هما: 

واودلف مرة بالهماوفه ورد عليهما م ممده وقالمف لمه: قمل لمامما: وا مف ميمميه 

 اختدار لم مد! «ميمي»وقال م مد ألمه: وا ف م مد وطلبته رن أن كل 

وال أجد ما وما يرعي ا ومي همذا التمدليل المذ  ي متخدمه المدمريون وييمرهم 

اه ي ولون مما يشمبه ذلمت عمن رريمق  وي مخاربة األر اله وقد كان الورب قديمم
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كممما يقممول الولممماءه ويطلقممون علمم  عممامر:  «وملمميح»ودممبير األسممماء ودممبير 

عويمر أو عمير. وعل  نيني: نوينميه كمما كمان عنمدهم رريقمة التمرخيم ومي 

ه يقمال: يما  ماح. وبمدل «يما  ماحي»النداء ب ذف آخر الكلمةه وبدل أن يقال: 

 يقال: وارم! «يا وارمة»

بالتكنيممة كقولممه البممن أبممي رل ممة: يمما أبمما  وكممان الرسممول يممدلل بوممض األوالد

 عميره ما وول النّبير !

 ع(:1968يجانة  يف )

كنا حين ي ل موعد اإلجانة الدي يةه  هرت لل مرار ممن قميظ قطمره بومد أن 

ع(ه وجممر علممي  ممما جممر مممن متاعممي  مم يةه 1965جربتممه وممي  مميف سممنة )

 ال لبنان.ووجدت الش اء وي جو لبنان المنو  الجميله وال سيما جو جب

ع( بادر ا منذ أول اإلجانة بال  ر يلم  لبنمانه 1968ووي  يف هذه ال نة )

ماه ثمم   مزع أمتوتنما يلم  يسمتا بول التمي أ  منا بجوهما وبوسم ورها  لنقيم بها أيامم

وجبالهمما وخ ممروها و  ممروهاه كممما اسممتمتونا بجواموهمما وحممدائقها وأسممواقها 

 ومتاح هاه وسود ا أكثر ب هلها وسكا ها.

ذا  ممممنا علمم  أن  وممود يليهمما مممرة أخممرصه وقممد عرونمما الطريممق يليهمماه ولمم

 وح ظنا مدخلها ومخرجها.

 كتابان لي أعدا للنشر:

وأقمنمما وممي سمموق البممرب وممي ونممدق ومماروق الممذ  أل نمماه وأل نمماه حتمم   روممي 

ال  ر يل  وركياه وحت  أودل بدور النشر التي أووامل موهاه لنشر مما أعددومه 

أ ممول كتممابين لممي: األول: كتمماب  - علمم  ممما أذكممر - مممن كتمميه وكممان موممي
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سمملمته لممدار  «در  النكبممة الثا يممة: لممماذا ا هزمنمما وكيممف  نتدممر »سياسممي: 

ه والطبومة الثا يمة «اإليممان وال يماة»اإلرياد لنشرهه وقد  شمرت لمي ممن قبمل: 

ع(ه 1967والمقدمود بالنكبمة الثا يمة:  كبمة ). «الوبادة وي اإلسمالع»من كتابي: 

ه كمما سمّماها الثوريمون الومربه يذ لمم ينتدمروا «النك مة»أي  أن أسمميها:  ولم

ع(. والكتمماب 1948قبممل ذلممت حتمم  ينتك مموا! وأممما النكبممة األولمم  وهممي  كبممة )

الثا ي: كتاب أدبيه وين لم يكن موضوعه بويدما عمن ال ياسمةه وهمو: م مرحية 

 .«عاِلم ورايية»

 :«عاِلم ورايية»م رحية 

اكنف قد كتبف   –ع( 1949وأ ما ومي موتقمل هايك متي والطمور سمنة ) - قديمم

م رحية واريخية وج د قدة الوالم ال قيه المؤمن المجاهد: سويد بن جبير أحمد 

أ  اب ابن عبا ه مع الطاييمة الجبمار الظلموع: ال جما  بمن يوسمفه وكيمف 

قتله س اح بني أمية. وكنف وركتها مع بوض اإلخموان ومي الطموره حيمث كنمف 

ر مثلوهماه وي أول ومو  أومر  عنمه. وعلممف أن اإلخموان المذين بقموا ومي الطمو

.  وقد القف است  ا ما وقبوالم

ماه ولمم أوكمر ومي كتابتهما ممن  وكا ف أ ول هذه الم رحية قمد ضماعف ومامم

جديده يال بود ال كم باإلعداع عل  سيد قطيه وون يذ هذا ال كممه بمريم  مداءات 

الم لمينه وي اعات الشاووينه وي كل مكان. وقاع لد  داومع قمو  ألعيمد كتابمة 

التاريخيةه إلسقار التاريه عل  الواقمعه وك  مما همي دومات أدبمي هذه الم رحية 

 «عماِلم وراييمة». وكتبتهما و شمروها بونموان: رحممه هللا عن الشهيد سيد قطمي 

دار »الوالم هو: ابن جبيمره والطاييمة همو: ال جما . وبومد كتابتهما سملمتها يلم  

قممد و - علمم  ممما أذكممر - ع(1967وممي بيممروت لنشممرهاه وممي  مميف ) «اإلريمماد
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ربوف ممرات عمدة: ومي بيمروت وومي مدمره وومي الجزائمر وييرهماه ك مائر 

 كتبي.

وأحمد هللا ووال : أن قراءها است  نوها وأثنموا عليهماه وقمد مثلمف ومي عمدد 

 - كنمف ممديره المذ  - من البلدانه أولها: قطره وقد مثلها رمالب الموهمد المديني

المذ  كمان يومرف  وكان مخرجها الزميل أحمد اليمانور  ممدر  اإل جليمز ه

يي ما وي ون اإلخرا ه وقد  ج ف وي ذلمت الوقمف. ثمم مثلمف بومد ذلمت ب منوات 

 عل  يد م تروين وي الم رح التربو .

 كما مثلف وي عدد من األقطار منها: اليمنه ولبنانه وييرهما.

وقمد . «م مرحية»وكان هذا هو الومل األدبي الثا يه الذ  أكتبه وي  مورة 

أ شم وها ومي عهمد مبكمره وأ ما ومي ال منة  «م مرحية يمورية»كان الوممل األول 

يه عليممه ال ممالماألولمم  الثا ويممة. وهممي ومثممل قدممة سمميد ا يوسممف بممن يوقمموب 

ه وقمد و مدثف عنهما ومي الجمزء األول. ولمم ومثمل «يوسمف الدمديق»وسميتها: 

هممذه الم ممرحية، أل همما وتولممق بنبممي ورسممول مممن أ بيمماء هللا ورسممله. وقممد أجمممع 

 مدر وييرها من بالد اإلسالع عل  أن رسل هللا ال يمثلون.الولماء وي 

ه وأرمن أ مي «الروايمة»أو  «القدمة القدميرة»ولم أجرب قلمي ومي ميمدان 

حاولف ذلت وي وتمرة مبكمرة ممن عممر ه ولمم ي ملس لمي قيادهماه وكمان الشمور 

ه وكل مي ر لما خلق له.  يالبما علي 

لمؤس ممة  «ل اإلسممالميحتميممة ال مم»كممما سمملمف الجممزء األول مممن سل مملة: 

التي أ ش ها  ديقنا األستاذ رضوان دعبموله المذ  جماء حمديثما ممن  «الرسالة»

المملكة ال ووديةه وكان يومل بها مدرسمما للرياضمياته ولكنمه آثمر أن ي متقيله 
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ويومممل وممي مجممال النشممره وكنممف مممن أوائممل مممن ووامممل موممه قبممل أن وت ممخم 

ال ديثيمممة وييرهممماه مثمممل:  مؤس مممتهه ويمممذيع  ممميتهاه وونشمممر الموسممموعات

وممي  «وهممذيي الكمممال»( مجلممدماه و50ه وممي )«موسمموعة م ممند اإلممماع أحمممد»

 « م يح ابمن حبمان»( مجلمدماه و25ومي )« سير أعالع النبالء»( مجلدماه و35)

( مجلدماه وييرها من كتي ال قه والت  ير والتاريه اللبةه وييرهما ممن 18وي )

 ال نون.

ولمم  قمم بهما  ه«أضمنه»بنمان: أخمذ ا الطمائرة يلم  وبود أيماع ممن يقامتنما ومي ل

أكثر من ليلة واحمدةه وقمد نر ما موالمهما ال مياحية ومي اإلجمانة الماضميةه وومي 

الدممباح أخممذ ا ال اولممة ال ممياحيةه يلمم  أ قممرة وبتنمما بهمما ليلممةه لن خممذ رريقنمما وممي 

الدباح يل  يستا بوله ولم  خطئ كمما أخط  ما ومي الممرة الماضميةه لننمزل ومي 

ومي  «كنمف»لبر اآلسيو ه ولكنما  زلنما ومي البمر األوروبميه و زلنما ومي ونمدق ا

وكا مف وك ينما حجرومان: حجمرة لنماه  «جمامع بايزيمد»بالقرب ممن  «أقدرا »

 وحجرة للبنات.

ولكممن وميممزت هممذه الزيممارة عممن نيممارة الومماع الماضممي: أن كممان مونمما ابننمما 

يلهمماع »الكبيروممان  م مممده وكممان عمممره   ممو و مموة أيممهره وكا ممف أمممه وأختمماه

 يتواقبن عل  حمله. «وسهاع

وكمان األي ال بيممي د. مدممط   بلجممه قممد دعما ي واألسممرةه لنقمميم وممي بيممتهم 

مما وممي الدمميف  «يكجممت»الممذ  وملكممه الوائلممة وممي منتجممع  الممذ  أقمنمما ويممه أيامم

ا ولكن لممدة يمهر  ا ومقدرم الماضيه وقد استجبف لدعووهه وقبلف ضياوته ياكرم

 دأ ذلت بود عدة أياع.وقطه عل  أن  ب
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  دوة يخوا ية ب ثية وي يستا بول:

أن  لتقممي وممي  - أ مما وعممدد مممن اإلخمموان المدممريين خا ممة - وكنما قممد او قنمما

مدينة يستا بوله لنتدار  بوض الق ايا المهممة الخا مة بالمدعوةه و قمدع ويهما 

ورقممات للب ممث والمناقشممة. وكممان البالممي علمم  هممذه الق ممايا: الجا ممي ال كممر  

ما بوممد أن دار جممدل حماع بممين اإلخموان بوممد م نممة وو   ميل الم مماهيم. وخدو م

ع(ه داخل ال مجونه وخارجهماه ورمار رذاذ منمه يلم  الخمار ه وحمد  1965)

ه «ال اكميمة»ه وق مية «الجاهليمة»التبا  وي عمدد ممن الق ماياه مثمل: ق مية 

 وييرها. «التك ير»وق ية 

ا: م نة ومي عهمد الملكيمةه وقد مرت بالجماعة ثال  م ن كبيرة وي واريخه

 وم نتان أكبر منها وأق   وي عهد الثورةه كل م نة أكبر من أختها.

ع مناهجهماه علم   ومن حق الجماعةه بل من واجبها: أن وراجع    هاه ووقّوِ

يمممرار مممما و ومممل ونارات التربيمممةه والجاموممماته والمؤس مممات المختل مممةه ومممي 

كل ممدة ممن المزمنه لولهما وجمد ضرورة مراجوة ول  تها ومناهجها وسياساوها 

ممما وتكملمممةه أو عيبمممما وتدمممل هه أو خطممم  وتدممم  هه وين  خلمممالم وت مممدهه أو  قدم

مماه لهممي أجممدر بمم ن وراجممع    ممهاه  جماعممة م مم  علمم  و سي ممها أربوممون عامم

ع م مميروهاه رلبممما للتدمم يح والتدممويي والتوممديل والتكميممل والت  ممينه  ووُقوممّوِ

ا ينشد األمثل واأل ح نه كما قال ووال  ومي و مف المهتمدين ممن والمؤمن دائمم

َسنَهُ{أولي األلباب:  َّبِّعََُن أَ   ََ فَيَت  َ قَ
عََُن ٱل  تَمِّ يَن يَس   .[18الزمر: ] }ٱلَّاِّ

التقليمد والتممذهي ومي »وقد ياركف وي هذه الندوة بورقتينه يحمداهما حمول 

وم اولممة و ريممر موق نمما مممن  «التدمموف والدممووية»واألخممرص حممول  «ال قممه
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 هذين األمرين.

وكان المشاركون وي هذه الندوة عل  ما أذكر: د. ووويق الشماو ه واألسمتاذ 

هممارون المجممدد ه واألسممتاذ عبممد البممديع  ممقره والشمميه أحمممد الو مماله ود. 

  الح ياهينه وآخرين لم أعد أذكرهم لطول الزمن.

 وكان لقاءم خدمبما و اوومماه  نماق  ويمه الموضموعات بكمل حريمةه بويمدما عمن

ا مما يكمون ضمبط الواممة  ضبط ال لطانه وعن ضبط الجماهير أي ماه وكثيمرم

ا مممن  علمم  الخا ممةه أو ضممبط الجممماهير علمم  أهممل الولممم وال كممر: أيممد خطممرم

 ضبط ال كومات.

َُى  ولذا كان التوجيه القرآ ي:  ٰ  َوفُىَر  نَى
ِّ َمث  َّ يَُۢ ۖٓ أَن تَقَُُمَمْ لِّ ِّ  ََ ظُكُم بِّ }قُص  إِّنََّم ٓ أَعِّ

َُى  }ه ومون : [46سب : ] تَتَفَكَُّرومْ{ ثُمَّ  ٰ  َوفُىَر  نَ
: أن ي كمر كمل ومرد ممع رويقمه أو {َمث 

يخلممو يلمم     ممهه أ  بويممدما عممن ومم ثير الوقممل الجمومميه وهنمما   ممن وممي جممّو حممر 

حريممة وامممةه ال ضممبط علينمما مممن الخممار ه وال مممن الممداخله أ  ال ضممبط مممن 

 ال كومةه وال من الجماعة.

يل  هذا اللقاء: يوور ا المشترل بم ن الجا مي ال كمر  ومي  وكان الذ  دوونا

ممم  وأن يؤ مممله وأن  نتقمممل ممممن سمممي ان  النزعمممة »الجماعمممةه يجمممي أن ينم 

وأن   اعد علم  أن و مرن الجماعمة:  ه«الوقلية الولمية»يل  ا  بار  «الوار ية

الممذين  «الخطبمماء»ه الممذين يتميممزون بالتممدقيقه ال مممن «الولممماء»أجيمماالم مممن 

سمي وي علم  النما  نممان »وون باإلثمارة. وومي بومض اآلثمار المواردة: ي مه يُور

ثقاومة »وحت  ال و هم الجماعة ب  هما وبلمي عليهما ! «كثير خطبا هه قليل علما ه

 !«المنابر
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وبود لقائنا عدة أياع ال أذكر عددهاه ا درونا عل  أن  كرر هذه الندوة كلمما 

ه ولكممن المؤسممف أ نمما لممم  كررهمماه ربممما ألن الظممروف  وجممد ا يلمم  ذلممت سممبيالم

 واألوضات لم و اعد ا عل  ما  ريد.

 يل  منتجع يكجت:

ومي الجا مي  «يكجمت»بود أن ورينا من  مدوونا: أخمذ ا حقائبنماه لنمذهي يلم  

بالبماخرةه التمي ونقلنما  «البوس ور»اآلسيو  من وركياه وهذا يقت ي أن  جتان 

 «قاضمي كمو »من يارئ يل  يارئه أو ممن أوروبما يلم  آسمياه ممن مرسم  

 .«كرا كو »يل  مرس  

مما الممدكتور رممه  وكممان الممذ  وممول   قلنمما األي الكممريم ال بيممي الموطمماء دائمم

الجممواد ه الممذ  رالممما وضممع سممياروه المرسمميد  وممي خممدمتناه جممزاه هللا عنمما 

ا.  خيرم

يلمم  يسممتا بوله وهممو اسممت جار  «يكجممت»لطريممق مممن وبوممد ذلممت عرونمما ا

ثممم   خممذ البمماخرة يلمم  البممر اآلخممره وهنممال  «كممرا كممو »واك مميه لي ملنمما يلمم  

 كون وي قلي يستا بوله ووي المنطقة ال ية منهاه و حيا ا  مشمي علم  أقمدامناه 

 وأحيا ما   ت جر سيارة.

ه أو  تجممول وممي وممي حممدائقها وممي يسممتا بول موظممم األيمماعه لنتنممزه وكنمما  نممزل

أسمواقهاه أو  دمملي ومي م مماجدهاه أو  ت ممر  علم  متاح همماه وومي آخممر النهممار 

  وود يل  منزلنا وي يكجت.

 ضيات ابنتي أسماء ثم وجدا ها:

ووي أحمد األيماع حمدثف واقومة ال أ  ماها وال ون ماها أسمرويه وهمي: ضميات 
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 ابنتي أسماء مناه ثم وجدا ها.

وقد كنا وي مرة من مرات  زولنا يل  يستا بوله وي يحدص ال مدائق الشمهيرة 

ه «جمول ها ما»القريبة من جمامع ال ملطان أحممد وجمامع آيما  مووياه وو مم : 

خا مةه أ  مكمانه ومونم  الوبمارة: حديقممة : «ها ما»الزهمره و: «جمول»ومونم  

ختل ممة األنهمماره وكا ممف ال ديقممة و تممو  أراجمميح للوممي األر مماله وأدوات م

للهوهم ولوبهمه وكان كثير من األورال يذهبون يليها وي يجمانة  هايمة األسمبوت 

ليق وا يومهم ومي رحابهماه يتنماولون رومامهم بهماه ثمم يندمروون م ماء اليموع 

 عائدين يل  منانلهم.

ق ينا  هار ا وي ال ديقةه  نوم بخ مروهاه وو متمتع البنمات باللومي والق مز 

 ة و ف أعيننا ورقابتنا.والجر  وي ال ديقة الرحب

مماه قمنمما لن خممذ  وبوممد الودممره وبوممد أن يممبوف البنممات لوبممما ووزحلقممما ورك م

رريقنا للوود يل  مقامنا ومي يكجمته وم مينا  مشمي رويمدما رويمدما ومي ال ديقمة 

الواسوةه وقبل أن  دل يل  باب ال ديقةه عرجنا علم   منابير للمماء الومذبه 

الومممودةه وممممرت دقمممائق مومممدودة ومممي همممذه وقلنممما:  تمممزود بالشمممرب منهممما قبمممل 

التوريجمةه ثممم ا طلقنماه لنكتشممف أن ابنتنما الدممبرص أسمماء ييممر موجمودة. أيممن 

ه وب ثنا عنهما هنما وهنماله ورللمف أركمض ركمض  أسماء  الت تنا يمينما ويماالم

اه حاولنما أن  ال دان وي أ  اء ال ديقةه وكنف ال أنال بقوويه ولم  جد لها أثمرم

ميكرووممون ال ديقممةه ولكممن كا ممف مشممكلة اللبممةه ووجممد ا أحممد   ولممن عنهمما وممي

اإلخوة الوراقيين الذين يوروون التركيةه ليولن عمن ر لمة عمرهما كمذاه وولمبس 

 ولم يرد علينا أحد....  ثيابما لو ها كذا
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يمما للم سمماة! أ مم وي لنشممم الهممواءه ون مميّع ابنتنمما وولممذة كبممد ا  ممما أق مماه مممن 

 ! أخط مف البنمف أع واهمف  وأيمن واهمف  وكيمف يووره وما أمّره من يح ما

 جدها  هل يمكن أن و يع البنف منا وال ووود  يا للهول! أ  ماور بابنتنما وهمي 

ممملء ال مممع والبدممره ثممم  وممود ببيرهمما  واألدهمم  مممن ذلممت واألمممر: أ نمما ال 

 ورف مديرها: أوي األحياء أع وي األموات  لقد مر وقف علي  وعل  أمهما ال 

هللا مدص  ووبته عليناه ومراروه وي حلوقنا. اللهمم رد يلينما ابنتنما يما ذا يولم يال 

الجالل واإلكراع. يا حي يا قيموع برحمتمت   متبيث. ودعموت بمدعاء ذ  النمون 

حين  ادص وي الظلمات: أن ال يله يال أ ف سب ا ت ي ي كنف من الظمالمين. وقمد 

روب إم فىىرهللا هللا ُعىىَُۢ أخىىي ذ  ملنىىَن: مىى  ُعىى  بهىى  مكىى»جمماء وممي ال ممديث: 

 .«عنه

وقلنا: لم يبمق يال أن  بلمغ الشمررةه لنشمركهم مونما ومي الب مث عنهماه وكمان 

ق ممم الشممررة قريبممما منمماه وممذهبنا يليممه مشمميما علمم  أرجلنمماه وأبلبنمماه بال مماد ه 

ورجو اهم أن ي ماعدو ا ومي  كبتنماه وكمان األي الوراقمي المذ  يومرف التركيمة 

ا ل اجتنا يليهه ليقموع بالترجممة  يابمة عنماه موي لم ي ارقنيه يهامة منهه  ووقديرم

وبال وممل أرسمملو ييممارة يلمم  األق مماع المختل ممة وممي المدينممةه ليبلبمموهم عممن أ  

 مولومات وتولق بالط لة الم قودة.

وعممدت يلمم  أسممروي حيممث بقيممف منتظممرة وممي ال ديقممةه وأخبممروهم بلبالينمما 

وسميخبرو نا بم   جديمد  للشررةه ووعدهم ب  هم لن يدخروا وسوما ومي الب مثه

 ي دلون عليه.

وبقينمما وقتممما  نتظممر جوابممماه وأم ممف قلوبنمما مولقممة بهممذا األمممله و  ممن دائمممو 

الت ممرت يلمم  هللاه  ممدعوه دعمماء الم ممطر أن يممرد يلينمما ابنتنمما ال بيبممةه وأن ال 
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يرد ا عن بابه خائبين. وبود مرور ما يقرب ممن ال ماعتينه مروما ك  همما دهمر 

لنراجممع الق مممه وقممال الم مم ول:  - أ مما واألي الوراقممي الشممهم - رويممله ذهبنمما

أبشروا! البنف موجمودة ومي ق مم يمهرميناه وومي حالمة ريبمةه وقمد أبلبنماهم أن 

اه وحممدما هلل  ي ت ظوا بهاه حت  وذهبوا يليها لتت لموهاه وسجدت هلل ووال  يكرم

مينه كممما جممل يمم  ه أن اسممتجاب لممدعائناه ورحممم ضممو ناه وال مممد هلل رب الوممال

 ينببي لجالل وجههه وعظيم سلطا ه.

عممدت ألبشممر نوجتممي وأوالد ، أ نمما وجممد ا ال بيبممة أسممماءه وأن علينمما أن 

  ذهي ألخذها من الق مه وبود ذلت  وود يل  منزلنا وي منتجع يكجت.

يل  ق م يهرمينا ب يارة أجمرةه وكمان بويمدما  - أ ا واألي الوراقي - وو لنا

ا عممن المكممان المم يممداعبها  «أسممماء»ذ    ممن ويممهه ودخلنمما الق مممه ووجممد ا كثيممرم

بو همه وي اولون أن يهدئوا ممن روعهماه ويطم نوهما حتم  يم وي أهلهماه وقمد 

 وضووا وي يدها بوض القروش التركية.

وكان األي الوراقي يترجم بيني وبينهمه وقد وهمف منمه مماذا حمد . لقمد كنما 

نيهة لشمرب المماءه ولكمن أسمماء لمم كلنا  م  خارجين من ال ديقةه ثم ووق نا ه

ونتبممه لتوق نمماه ورلممف ومشممي منطلقممة يلمم  البممابه حتمم  خرجممف مممن ال ديقممةه 

وبمجرد خروجها من ال ديقة أح ف أ ها ومشي وحدهاه وأن أحدما لميس موهماه 

ووق ف وبكيه ورآهما أحمد الممارة وبكميه وكلمهما وومرف أ هما عربيمة وال و  من 

وخماف عليهما أن وقمع ومي يمد يمريرةه و خمذها ومي التركيةه وكان الرجمل ريبمماه 

يممدهه وكممان هممو عائممدما يلمم  منزلممه وممي يممهرميناه ومممن هنممال ذهممي يلمم  ق ممم 

 الشررة لي لمها يليهمه وي كي لهم كيف وجدهاه وكيف أخذها.
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يلمم  ال ديقممةه حيممث ينتظر مما  - أ مما واألي الوراقممي - وعممدت بممابنتي أسممماء

ت منتها أمهما باكيمة ممن ال مرحه وسمر بهما األسرةه ومما أن رأوا أسمماء حتم  اح

أخواوهاه وعاد اال تواش والبهجمة يلم  األسمرةه ويمكر ا أخا ما الوراقمي الكمريم 

الذ  وضع    ه وي خمدمتناه وهمو ال يومرف عنما يمي ماه يال أ مي عربمي م ملم. 

 أس ل هللا أن يجول ذلت وي ميزان ح ناوه.

ر ما ومي يكجمته ومرحين ب  مل ثم بدأ ا رحلتنا الموتادة من يستا بول يلم  مق

 هللا ورحمته.

وبذلت ختمف همذه القدمة الدراميمةه التمي أرهقتنما سماعات مومدودةه ولكنهما 

 مرت بطي ة ك  ها يهور!

* * * 

(4) 

 ال نة الدراسية

 ع(1969 – 1968)

* * * 
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 ال نة الدراسية

 ع(1969 – 1968)

 رجال الثورة لم ي ت يدوا من در  النكبة:

ولكنمي مهمموع بمما يجمر  ومي مدمره أوابومه بوقلمي كنف أعي  ومي قطمره 

 وقلبيه بواجد ي ويح اسيه وذلت لودة أسباب:

أن وي مدر أهلمي وأرحمامي ويخموا يه المذين ال يمكمن أن أ  ماهم.  أوله :

 وقد قال الشاعر:

 -وين جمممارت علمممي   -بمممالد  

 عزيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزة

 

 -وين ضممممنوا علممممي   -وأهلممممي 

 كمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممراع!

 

ورممن  - بممل بممالد الم مملمين عامممة - أ ممي أ مممن بمم ن بممالد الوممرب وث نيهىى :

، ال ديمار اإلسمالعه لإليموار بوحمدة األممة «دار اإلسالع»واحده ي ميه ال قهاء: 

 ووحدة الورن.

أن ما يجر  وي مدر بخا مة يمؤثر ومي المبالد الوربيمة بخا مةه  وث لثه :

 وعلمية وواريخية.مدر من مكا ة دينية لووي البالد اإلسالمية بوامةه لما 

وال يلومني القار  الكريم يذا عنيف ب حدا  مدره وال سيما بود  كبمة عماع 

 ع(.1967)

ع( كاويمة ألن ي خمذ منهما عبمد النا مر درسمما 1967لقد كا ف هزيمة يو يمو )

وعبرةه ليبير من خطهه وممن سياسمتهه ويتنمانل عمن كبريائمهه ويتومارف ممع 

 بود أن ون   عنه.أبناء يوبه الذين ردوه يل  ال كم 
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ىكَ }كان المظنمون أن يمتولم المدكتاوور: أن المدائرة ومدوره وأن المد يا دول   َوتِّل 

} َن ٱلنَّى سِّ لَُه  بَي  َيَّ ُ  نُيَموِّ ه وقمد ذهمي  ائبمه و مديقهه ورويمف [140آل عممران: ] ٱأ 

   تهه ولم وبت عليمه ال مماء وال األرأه وهمما ال وبكيمان أبمدما علم  الطبماة 

ىٖت َوُعيُىَٖن الظالمينه كما قال وومال  ومي ورعمون ومل مه: 
ىن َجنَّ   25}َكىم  تََرُكىَمْ مِّ

يٖم  يَن  26َوُزُروٖع َوَمقَ ٖ  َكرِّ هِّ كِّ
َمٖ  َك نَُمْ فِّيَه  فَ  ما كَ  27َونَع   َ َه  قَ نَ  َرث  لَِّكۖٓ َوأَو 

يَن اَ  مَخىرِّ ََ   

يَن{ 28 ُض َوَم  َك نَُمْ ُمنَظرِّ َر  َُ َوٱأ  ُم ٱلسََّم ٓ هِّ  .[29 - 25الدخان: ] فََم  بََكت  َعلَي 

وكا ممف لهجممة عبممد النا ممر وممي أول األمممر ومموهم بنمموت مممن التبيممره كممما 

ي عليه ربومهه ع(ه ثم ما لبث أن يل1967( يوليو )23الحظنا وي خطابه وي )

أو وسممو  لممه يمميارينهه واسممتمر وممي  هجممه الممدكتاوور ه وووجهممه المجمماوي 

لإلسمممالع ودعاومممهه ولل ريمممة ورالبهممماه وقمممد كمممان النممما  يتوقومممون: أن وطلمممق 

ال رياته وي ر  عن كل الموتقلين والم جو ين ال ياسيينه وأن وومود ال ريمة 

اب ال ياسميةه ويقلممع للدم اوةه كمما كا مف قبمل الثممورةه وي ممح بتكموين األحمز

عبد النا ر عن ونظيم ال مزب الواحمده وأن ي مود القما ونه وأن يشمور النما  

اه كما خلقهم هللاه وكما ولدوهم أمهاوهم.  ب  هم عادوا أحرارم

ولكن ل سف لم ي د  ذلته بل حدثف وقائع كثيمرة وعجيبمةه ومدل علم  أن 

 مدريون يقولون:القوع لم يووا الدر ه ولم ي  نوا قراءة ما وقع. وال

 أعلّمممممممممممممتف ممممممممممممما علّمممممممممممممتف 

 

!  والطبممممممممممع ويممممممممممتف يالمممممممممميف

 والكلممممممي ذيلممممممه ممممممما ينوممممممدل 

 

 ولمممممممو علقمممممممف ويمممممممه قالمممممممي!

ه «مذب مة الق ماء»وكان أخطر مما حمد  ومي همذه ال تمرة مما عمرف باسمم:  

ا وال حروماه وكم  هم عممي  وك ن عبد النا ر وجماعته لم يووا من الدر  سطرم

ال يبدرونه أو  مم ال ي مموونه ممع أن ال مد  هائمل هائمله جمدير أن يمرص 
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َرى  لَِّمن َكى َن لَىهُۥ من كا ف له عينه وأن ي مع من كا ف له أذنه  ك  لَِّك لَاِّ
}إِّنَّ فِّي ذَ 

َع َو ُ  قَٰ ٱلسَّم  ٌ  أَو  أَل  {قَل  ييّٞ  .[37ق: ] ََ َشهِّ

 مذب ة الق اء المروعة:

عل  يمد الثمورةه ومالقوع لمم يكو موا  «مذب ة الق اء»لم يكن عجبما أن و د  

مممن قمما ون أو  - يبممالون بشممرت وال قمما ونه وال يطيقممون أ  أحممد أو أ  حمماجز

 يقف وي رريقهم. - أخالق أو دين

ين لمم يكمن  ممرات ولهمذا كمان بيمنهم وبممين الق ماء ورجمال الق ماء ج مموةه 

 يخ   حينما ويظهر وي بوض األحيان.

 «عبممد ال كمميم عممامر»ويممرو  األسممتاذ م مممد يمموكف التممو ي: أن المشممير 

رلي مرة القبض عل  بوض الد  يينه ولكن ونيمر الومدل ومي ذلمت الوقمفه 

: لمماذا لمم  لم ين ذ هذا الطلي، واودل به المشير ولي و ي ا وس له بلهجة ياذة قمائالم

لمم  الدمم  يين  و جمماب الممونير: القمما ون يمما أونممدع. وقممال لممه المشممير: وقممبض ع

 (41)قا ون ييه  بالش وخلف!

ع( أعلممن يمموراو  جموممة: أ ممه ضممد وممدخل 1966( يو يممو )23ووممي يمموع )

النيابة وي الت ريات والت قيقات، أل ه ومي كمل الموضموعات التمي   يلهما يليهما 

مور ويها بمالطرق القا و يمة! ولهمذا ونتهي بالبراءة، ألن النيابة بب ارة و ير األ

ينببي أن   يل أمثال هذه الموضوعات يل  جهات ثوريمة للت قيمق ويهماه مثمل: 

المخمابرات الوامممةه والمخمابرات الو ممكريةه والمباحمث الجنائيممةه والو ممكرية! 

                                              

 (.384)د:  «ق ية التوذيي الكبرص» (41)
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ا بالبراءة بدالم من الدخول وي دوامة القوا ين التي ونتهي دائمم
(42). 

ي مت ظ  «ولوقمة» - م ماوظ القماهرة - كمان لمدص سمود نايمد ووبوما لهذا االوجاهه

 .(43)بها وي مكتبهه وهو يقول: ي ها وسيلته ل ل المشكالت

ومن دالئل يهدار القا ون: ما يمذكره األسمتاذ جمالل ال مامدمي بقولمه: وقمد 

وكررت راهرة يي ال  شر بوض القوا ينه أو التراخي وي  شمرهاه أو يعطماء 

تمماريه ال قيقمميه أو النشممر وممي عممدد رمممز  مممن الوقممائع ومماريه للنشممر مبمماير لل

وومممي همممذا مخممماررة ب قممموق ...  المدمممرية ال وطبمممع منمممه يال   مممه قليلمممة جمممد ا

 .(44)( مار 30الموارنينه ويهدار ل يادة القا ونه ومجاواة لروح بيان )

 ويقول الدكتور أحمد يلبي مولقما:

تمي عا اهما يموبنا وهكذا كان وضع القما ون علم  المرف: مدمدر المآسمي ال

مماه ولممم يكممن للممموارن مممالذ يلجمم  يليممهه أو وشممريع يوتمممد  ريلممة عشممرين عامم

 .(45)عليه

كل هذا مهد لوقوت م ساة الق اءه التي لمم  مر ولمم   ممع بمثلهما ومي أ  بلمد 

ومممي الومممالمه ممممما يمممدل علممم  االسمممتها ة المطلقمممة ب قممموق الشمممووبه و ممميا ة 

ذوا أ  عبمرة ممن النكبمة أو النك مة كمما ال رياته كما يدل عل  أن القوع لم ي خ

َ  ُرُٓومْ لَعَى ُُومْ لَِّمى  نُُهىَمْ سموهاه و دق هللا الوظيم يذ قال ومي مثمل همؤالء:  }َولَى

بََُن{ اِّ هُ َوإِّنَُّهم  لََك   .[28األ واع: ] َعن 

                                              

 (.76/  1) «م اكمة جمال عبد النا ر»م مد عبد الرحيم عنبر:  (42)

 (.86)د:  «سنوات عديبة»الم تشار م مد عبد ال الع:  (43)

 (.200)د:  «حوار وراء األسوار» (44)

 (.770 - 768/  9) «موسوعة التاريه اإلسالمي» (45)
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عمن مذب مة الق ماء  - النائمي الوماع - وقد كتي الم تشار م مد عبمد ال مالع

 ه وكان مما قاله:«سنوات عديبة»والتمهيد لها وي كتابه: 

الم ممروأ أن المهمممة األولمم  لممونير الوممدل هممي: وثبيممف دعممائم اسممتقالل »

ال ميد  - الق اءه ويياعة روح الطم  ينة بين الق اةه ولكمن ونيمر همذه ال قبمة

 ممف لممه سياسممة كممان بويممدما كممل البوممد عممن هممذا االوجمماهه وكا - م مممد أبممو  دممير

مرسومة هدوها: همدع الق ماء واحتموا ه سياسمي ا. وكمان يمرص النقمد المذ  يم مه 

ثمورة »حملة موجهة ضد ال كومةه بل يوطيها الشوار المذ  كمان يمائوماه وهمو 

 ه ومن هنا يتجه عبد النا ر لمقاومتها والق اء عليها.«م ادة

م وكمن راضمية وواوق اوجاه الونير هوص لدص حكومة عبمد النا مره التمي لم

ب يليممه  عممن اوجاهممات الق مماء والنيابممة كممما ذكر مما مممن قبممله ثممم ين الممونير قممر 

التي كان بها جا ي ممن اال  مرافه ووممل همؤالء  «الق ائية»بوض الونا ر 

 ضد الكثرة الدال ة.

ع( لتجديمد 1968( ممار  سمنة )28وُعقدت الجموية الومومية للق اة ومي )

لجمويممة بيا ممما و ممد  عممن وجمموب سمميادة ا تخمماب ثلممث األع مماءه و  ممدرت ا

القا ونه واستقالل ال لطة الق ائيةه والبومد بالق ماة عمن التنظيممات ال ياسمية 

كاوةه كما و مد  عمن وجموب وخدمص الق ماة وو مريهمه وأن النيابمة الواممة 

جزء ال يتجزأ من الق اءه وجاء وي البيان رد عما يقال عمن االلتجماء للق ماء 

 ايا.الشوبي وي بوض الق 

 «الجمهوريمة»وقد واجه علمي  مبر  همذا البيمان بمقماالت  شمروها جريمدة 

وندد بالق اةه ووطلي ييراكهم وي ونظيممات االو ماد االيمتراكيه وو مخر ممن 
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القاعدة التي او قف عليها الشرائع الد يوية وال ماويةه والتي ومرص درء ال مدود 

ر : وويمين ثما يمة بالشبهاته وو  ر الشمت لدمالح الممتهم. ثمم رلمي علمي  مب

من يبان االو اد االيتراكي ومي ورمائف موماو ي  يابمة دون مراعماة أسمبقيتهم 

ا جمهوري ا بتويينهم.  وي ورويي التخر ه ولما اعترضُف عل  ذلت أ در قرارم

وعنممدما جمماء موعممد ا تخمماب  مماد  الق مماة سممقط أوبممات الممونير الممذين كمما وا 

مذب ممة »قمماع ممممثالم ويممما سمممي: ه وجمماء دور اال ت«مريمم ي ال كومممة»ي مممون 

ع(ه وق ممف هممذه المذب ممة بوقممف 1969( أي ممطس سممنة )31وممي ) «الق مماة

الومل بقا ون ال لطة الق ائيةه وب دا ة الق اة كبيرهم و مبيرهمه ووُدمل 

جميمع أع ماء مجلمس  ماد  الق ماةه وعممدد كبيمر ممن الق ماة ورجمال النيابممة. 

ميع رجال الق ماءه ثمم أعيمد ولتبطية هذا التدرف الشاذ  در قرار ب دل ج

منهم من لم يشترل وي يي اب ال كوممةه وكا مف همذه م سماة وُومد األولم  ممن 

 وعهاه وهي من مبتكرات هذا الوهده ورل رجال الق ماء الم دمولون بويمدين 

عمممممن ورمممممائ هم حتممممم  أعمممممادوهم ثمممممورة التدممممم يحه وأنالمممممف الظلمممممم عمممممن 

 .(46)«المظلومين

 الد وة اإلسالمية:ع( ميالد 1967من ثمرات  كبة )

ع( كارثمممة علممم  مدمممره وعلممم  سمممورياه وعلممم  1967لقمممد كا مممف  كبمممة )

 ول طينه وعل  األردنه وعل  الوالم الوربي كله.

لقد كا ف خ ائرها الماديمة ج ميمةه كمما ذكرهما عبمد النا مر ومي أكثمر ممن 

 خطاب لهه وكما أير ا يليها من قبل.

                                              

 ( وما بودها.116لم مد عبد ال الع )د:  «سنوات عديبة» (46)
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اه ومممع هممذاه قممدر هللا ووممال  أن يجوممل مممن وراء همم ا كثيممرم ذه المدمميبة خيممرم

والورب يقولون: رب ضارة  اووة. والدووية يقولون: كمم ممن من مة ومي رمي 

َرُ ىَ}م نة. وهللا ووال  يقمول:  ٓ أَن تَك   ٰ ىرّٞ لَُّكىم      مْ َشىي  َوَعَسى ََ َخي  ه [216البقمرة: ] {  َوُ ى

َرُ َمْ َشي  } ٓ أَن تَك   ٰ عََص ٱ    فَعََس ر    َويَج  ُ فِّيهِّ َخي  مم لَّ  .[19الن اء: ] {َكثِّير 

ومن هذا الخير الذ  جاءت بمه الكارثمة: ييقمار ضممير األممة الوماعه لترجمع 

يلمم  هللاه ووقممرت بابممهه وو مم له التوبممةه وممال يممرد النمما  يلمم  هللا مثممل الشممدائده 

واإل  ان وبره الواوية والرخاءه ولذا وبدل رخا ه يلم  يمدةه وعاويتمه يلم  بمالء: 

ب يليهه كما ي ول ركاب ال  ينةه يذا جاءوهما ريمح عا مفه ذكر هللا ووال  وأ ا

وجاءها المو  من كل مكانه ورن ركابهما أ همم أحميط بهممه هنالمت يمدعون هللا 

 مخلدين له الدين.

ع(ه وقد حدثف يقظة دينيمة عاممةه وأحمس الجميمع 1967وهذا ما حد  بود )

ف علم  بابمه جمل ب قرهم يل  هللاه وونادص النا  ب رورة التوبمة يليمهه والوقمو

وعاله ووجل  أثر ذلت وي الم اجد ووي البيوته ووي الجامواته ووي الجمي  

 ووي ييرها.

ولم ي تطع الولما يون والالدينيون أن يق وا ومي وجمه همذه الموجمة اإليما يمة 

المكت  ةه والمهمزوع ال ي متطيع أن يقمول: ال. وقمد ك مروهم الهزيممةه ونك موا 

 وا.عل  رءوسهم وسكتواه وا   ب

بممدأت هممذه اليقظممة  ممبيرةه ثممم كبممرته م ممدودة ثممم ا تشممرته ضمموي ة ثممم 

 قويفه مروجلة ثم ا تظمف.

وأول ما بمدأ رهورهما ووجليهما ومي يمباب الجاموماته والشمباب المثقمف همو 



 182 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

أقممرب النمما  اسممتجابة لهممموع األمممةه ولممدواعي اإليمممان. بممدأت وممي  ممورة 

ات علميمة ومي و  مير دعوات إلقامة الدلواته وح مور درو  دينيمةه وحلقم

 القرآن ووي ال يرة النبوية.

ثممم ممما لبثممف هممذه ال لقممات أن و ولممف بمممرور الممزمن يلمم  ممما عممرف باسممم: 

 داخل الجاموات. «الجماعات اإلسالمية»

أستطيع أن أقول: ين هذه الجماعات اإلسالمية التي رهرت ومي الجاموماته 

أ  جماعمممةه ال لمممم وكمممن ومممي أول أمرهممما مروبطمممة بممم   جماعمممةه ولمممم ونشممم ها 

اإلخمموان وال ييممرهم. لقممد كا ممف  شمم ة ع ويممة ولقائيممةه مممن  ممنع األحممدا ه 

وبترويي قدر  يلهمي. وسمرعان مما أ مبح لهمذه الجماعمات:  موت م مموته 

 ولواء مرووت.

مما وممي ذلممت  فُِّسىىََن{وقلممدت بوممض الجاموممات بو م ُمتَنَ  َِّ ٱل  يَتَنَىى فَ ىىَك فَل  لِّ
 }َوفِّىىي ذَ 

وة القاهرة كا ف هي ال باقة. وكان من أسبق يمبابها: وأرن جام .[26المط  ين: ]

رالب كلية الطي خا ةه ثم الكليات األخمرصه وكمان عبمد الممنوم أبمو ال تموحه 

وعداع الوريمانه ويخوا همما همم الطليومة األولم  لممن سمموا بومد ذلمت: يمباب 

الدمم وة اإلسممالمية. ولوممل مممن البريممي أن أقممول: ين األنهممر ربممما كممان آخممر 

التمممي و ممملتها الدممم وةه وكمممان رمممالب كليمممات الطمممي والهندسمممة  الجامومممات

والديدلة والولوع وي األنهر أسبق من رالب أ ول المدين والشمريوةه ولهمذا 

 أسباب قد  ورأ لها وي مقاع آخر.

كا ف مدر هي الرائدة وال مباقة ومي همذا الميمدانه وهمي أول بلمد ا مبل: منمه 

وجر الد وة اإلسالمية الموا رة. ثم ا  اب هذا ال موء وبمز  ومي سمماوات 
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بالد أخرصه من بالد الوربه ثم بالد اإلسالعه ثم وي البالد التي و كنها أقليمات 

 ن وي بالد يت .يسالمية وي الشرق والبربه ثم يل  المهاجرين الم لمي

وال يرو أن وكون مدر هي الرائدة وال مباقةه وهمي سمباقة ومي كمل يميءه 

مما: ين  سممباقة وممي الخيممره وسممباقة وممي الشممره كممما قلممف لإلخمموة وممي الجزائممر يومم

مدر وددر الخيره ووددر الشره وددر الجد والهزل: أح من قمار  للقمرآن 

أديمي يظهمر  يظهر من مدره وأح ن عماِلم دينمي يظهمر ممن مدمره وأح من

من مدره وأح ن ربيي يظهر من مدمره وكمذلت أيمهر راقدمة وظهمر ممن 

 مدره وأيهر مبنّية وظهر من مدره وأيهر ورعون يظهر من مدر!

ولذلت ا طلقف الد وة من مدر يل  ييرهاه لتقوع لها سوق  اوقة ومي كمل 

 مكان.

ة وهكممذا ولممدت الدمم وة اإلسممالمية والدة ربيويممةه بممال قيدممريةه وال عمليمم

ماه لمم ي مت: يلم  أر مال أ ابيمي وال ييمر  جراحيةه كما كان ال ممل ربيوي ما أي م

 ذلت.

ومن هنا ال أجمد مونم  للمذين يزعممون: أن الدم وة اإلسمالمية ي مما  شم ت 

ب ول واعله و نع  ا عه وأن الذ   نوها هو ال اداته الذ  أرخم  الونمان 

 لإلسالميين لي رب بهم الشيوعيين.

ما »ا الكمالع المتهاومف ومي كتابنما: وقد ردد ا عل  هذ اإلسمالع والولما يمة وجهم

ه وبيّنا مما ويمه ممن وهمن وخلمله وأ مه عمار عمن كمل حجمة. وأن  م وة «لوجه

الشممووب ال يدممنوها ييممر الشممووبه ولممو كممان ال ممادات  مما وها ألمكنممه أن 

 يلبيها عندما رأص خطرها عليه.
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لإلسمالميينه كمما  أ مه ومرل ال ر مة - المذ  ال يج مد - وين و ل ال ادات

ومممرل لبيمممرهمه ويذا وركمممف ال ريمممة للمممدعوة اإلسمممالميةه ول مممت وجمممد الشممموي 

وجمماهيره موهمماه ووجمد التيممار اإلسمالمي هممو البالمي والمنتدممر، أل مه الموبممر 

 عن روح يووبناه وعن بن ها ال قيقي.

 عودة بوض اإلخوة الموتقلين يل  قطر:

أن بوض اإلخوة المذين أومر   ال أذكر و ديالت ما حد  وي هذه ال نةه يال

يل  الدوحمةه مثمل: األي الشميه عنهم من موتقالت عبد النا ره بدءوا يوودون 

اللطيممف نايممده واألي الشمميه م مممد المهممد  البممدر ه واألي أحمممد المنيممي  عبممد

ح ينه ولم ي يقوا عليهم وي الخرو  كما هو الموتماده  تيجمة لمما أحدثتمه  كبمة 

من ا  را  وي الموقف الداخليه وقمد يم وي الشمر  ع(ه1967) «حزيران»يو يو 

أحيا ما بالخيره وكم ينبثق النور من أعماق الظمالعه وقمد قمال الشماعر: مدمائي 

 قوع عند قوع ووائد!

األستاذ سامي عبمد الجمواده أن يم وي  - يقيق نوجتي - كما دعوت  هر 

ع(ه ثمم 1968يل  قطره بود خروجه من الموتقله وقد و ل يليها وي دي مبر )

مممديرها ومي ذلممت ل قمف بممه أسمروهه وعممين ومي دار الكتممي القطريمةه التممي كمان 

 البديع  قر. الوقف األستاذ عبد

 م اولة لل دول عل  الدكتوراه من جاموة البنجاب بالهور:

وأهممم ممما أذكممره وممي هممذه ال ممنة: أن بوممض اإلخمموة اقتممراح علممي  أن أراسممل 

 ممتان اإلسممالميةه وهممي جاموممة وممي الهممور بجمهوريممة باك «البنجمماب»جاموممة 

عريقةه وويها ق م للدراسات اإلسالميةه ورئيس الجامومة الوالممة عمالء المدين 
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الدديقيه الذ  كان رئي ما لق م الدراسمات اإلسمالمية ممن قبمله حمين حدملف 

عل  درجة الماج تير عمن ب ثهما حمول  - جميلة يوكف - بوض رالبات الق م

قمال الم بمذون: والجامومة وورومت وال . «عال مالل وال مراع ومي اإلسمال»كتاب: 

وجهلته ورئي ها يوروت وال ينكمرله وهمو علم   ملة ريبمة باألسمتاذ الوالممة 

أبممي األعلمم  المممودود ه أميممر الجماعممة اإلسممالميةه الممذ  يكممن لممه كممل مممودة 

 ووقدير.

ورأص هؤالء اإلخوة أن من الخير أن أكتي ل ستاذ أبي األعل  الممودود ه 

 ألمره رالبما مشوروه بود أن يكلم الوالمة الدديقي.وأعرأ عليه ا

وبممادرت بكتابممة رسممالة يلمم  اإلممماع المممودود ه يممرحف لممه ويهمما الموقممفه 

وا  داد الطرق وي وجهي بالن بة للدراسمات الوليما ومي مدمره مما داع الوضمع 

يل  آخمر مما جماء ومي ...  ال الي باقيماه وا  تاح ورجة أمامي وي جاموة البنجاب

 الرسالة.

وسمممرعان مممما أجمممابني األسمممتاذ الممممودود : أ مممه كلمممم  مممديقه البروو مممور 

الدديقيه وأ ه يرحمي كمل الترحيمي بكممه وهمو يومروكم جيمدماه وكمذلت أسماوذة 

الق م اإلسالمي وي الجاموةه كلهم مرحبون ومتواو ونه و دم ني أن أسمارت 

يجممي بممالمجيء يلمم  الهمموره للت مماهم مممع المختدممين حممول الخطمموات التممي 

 اوخاذها للو ول يل  الهدف.

وحمدُت هللا وومال  أن ومتح لمي همذا البمابه وعقمدت النيمة علم  المذهاب يلم  

 الهور بمجرد ا تهاء الواع الدراسيه وكنا وي أواخره.

ورويف    ة ال منة الدراسمية ومي منتدمف يو يمو كالموتماده وبمدأت أعمد 
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الودة لل  ر يل  باك تان ألول ممرةه وأرص همذا البلمد الكبيمر المذ  ا  دمل عمن 

الهنمممد الكبمممرص لي مممتقل بشممموائره ويمممرائوه ومقوماومممه وخدائدمممهه دون أن 

يتودي أحد ضده. وكا ف باك تان وي ذلت الوقف وود أكبر دولمة يسمالمية ومي 

التممي »رقيةه الوممالمه وقممد كا ممف ال وممزال و ممم باك ممتان البربيممةه وباك ممتان الشمم

 .«ا  دلف بود ذلت وكنف جمهورية بنجالدي 

 جوان س ر قطر :

وكنممف أسمماور وممي ذلممت الوقممف بوثيقممة قطريممة وتجممدد كممل سممنةه وممذهبف يلمم  

الشيه خلي ة بن حكم آل ثا يه  ائي حاكم قطر وولي الوهده ألرلي منمه وجديمد 

  باك ممتان الوثيقممةه و مم لني: أيممن و مماور هممذا الومماع  و خبروممه بمم  ي م مماور يلمم

لل دممول علمم  الممدكتوراه بوممد أن أيلممق أمممامي بمماب األنهممره وقممال لممي: كنممف 

وعممدوت أن  رقممي الوثيقممة القطريممة يلمم  يمميء أو ممله وهممذا أوان ذلممته سممآمر 

ه و خممذ بممه كممل حقمموق القطممريين. وأ ممدر  بلعطائممت جمموان سمم ر قطممر  كممامالم

ت والجن ممية أمممره يلمم  ال مميد علممّي بممن أحمممد األ دممار ه مممدير يدارة الجمموانا

اه وووممالم وممي ال ممال بممدأ  التن يممذه ورلممي منممي بوممض الدمموره ببتن يممذ ذلممت وممورم

و در الجوان القطر  لي ولزوجتي ولبنماوي األربمعه وابنمي م ممده ولمم يكمن 

ابنا  عبد الرحمن وأسامة ولدا بوده وهكذا عوضني هللا وومال  بجموان قطمر  

ية مويه ورو مها وجديمد أجوب به أ  اء األرأه بود وونف ال لطات المدر

جموان سمم ر ه لتريمنمي علمم  الوممودة يلم  مدممره ولممم يكمن موقمموالم أن أذهممي 

ا من الدار يل  النار.  برجلي روعما واختيارم

 أياع وي كراوشي:

وقطوممف التممذكرة علمم  الطممائرة الباك ممتا ية يلمم  كراوشممي ثممم يلمم  الهمموره 
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ي ال ممرارة و زلممف أوالم وممي كراوشمميه ووجممدت جوهمما أيممبه بجممو الخلممي: ومم

والرروبةه وقد استقبلني اإلخوة وي الجماعمة اإلسمالمية بكراوشميه وهمم المذين 

حجزوا لي ال ندقه وكمان ونمدقما متواضموماه ولكنمه يمؤد  البمرأه وقمد ووود ما 

الوي  علم  ألموان ال يماة بنوومتهما وخشمو تهاه ووردهما ويموكهاه وأ  مكمان 

 سيكون أو ل من ال جن ال ربي وأكثر رواهية.

 - رت الجماعة اإلسمالمية ومي مقرهماه وكمان أميمر الجماعمة ومي كراوشمين

يائبمماه والتقيمف الموجمودين ممن الجماعمةه وألقيمف كلممة  - األستاذ يالع م ممد

ومممي دار الجماعمممةه كمممما نرت بومممض الشخدممميات اإلسمممالمية مثمممل: األسمممتاذ 

ه كمما سم لف عمن الشميه «والد الدكتور ر مر يسم اق»يس اق ر ر األ دار  

والمممد  مممديقنا الشممميه م ممممد وقمممي »ممممد يممم يع الوثمممما يه م تمممي كراوشمممي م 

 ووجدوه خار  كراوشي. «الوثما ي

 يل  مدينة الهور ولقاء المودود  والجماعة اإلسالمية:

وبود يومين أو ثالثة وي كراوشيه امتطيف الطمائرة يلم  الهموره لي متقبلني 

ة يلهميه األممين الوماع اإلخوة أع اء الجماعة اإلسالميةه ومنهم: األستاذ رحمم

للجماعممةه منممدوبما مممن األسممتاذ المممودود ه وموممه األي الداعيممة ال اضممل الشمميه 

خليل أحمد ال امد  مدير الق مم الوربمي ومي الجماعمةه والمذ  يت مد  الوربيمة 

 بطالقةه وقد ووروف عليه وووثقف  لتي به من قبل.

ا علميهمه وايمتررف أب  يخوا نا وي الجماعة اإلسالمية يال أن ينزلو ي ضي م 

 عليهم: أن وكون ال ياوة لمدة ثالثة أياعه ثم يدعو ي وي  ي.

ووممي الم مماء لقيممف اإلممماع المممودود  وممي دار الجماعممةه ورحممي بممي هممو 
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ويخوا ممه جميوممماه وال سمميما  ائبممه األسممتاذ ر يممل م مممده وروبمموا لممي عممددما مممن 

ه التمي ووجههما اللقاءات ب ع اء الجماعةه وخدو ما جموية الطلبة الم ملمين

الجماعةه ونيمارة بومض المبالد حمول مدينمة الهموره وعقمد بومض الممؤومرات 

 الد  ية.

ورحبممف بهممذا كلممهه ولكنممي رلبممف أن يروبمموا لممي نيممارةه لجاموممة البنجممابه 

ومقابلة رئي ها وأساوذوهاه حت  ال   يع األمر المذ  ج مف ممن أجلمهه وقمالوا: 

 هذا ربيوي ومنطقي بال ريي.

 هور:وكريم وي ال

وال قيقة أن اإلخموة ومي الجماعمة اإلسمالمية أكرممو ي يايمة اإلكمراعه وومي 

كممل يمموع يوزمنمما أحممدهم علمم  وليمممةه يممدع  يليهمما موال مما المممودود  وكبممار 

الجماعةه وكان بوض اإلخوة يريد أن ي خذ لنا  ورة وذكاريمة بهمذه المناسمبةه 

ما - ولكن المودود  ون ومي أممر الدموره يشمدد - كولماء باك تان والهند عمومم

وكممان األسممتاذ المممودود  يقممول لهممم: ال وتقيممدوا بمممذهبي وممي التدممويره وخممذوا 

 .«ال الل وال راع»بمذهي القرضاو  الذ  رج ه وي 

والوجيي أ مي لمم آخمذ مومي يمي ما ممن همذه الدموره وليمف أحمدما ممن اإلخموة 

اه ولمه منمي يت  نمي بشميء منهم - والمذين ال نالموا ومي األحيماء - الذين يقتنو ها

 الشكره ومن هللا األجر.

ومن و ل هللا ووال : أن أكثر من جهة وي الهوه أخذت وكرمنميه وو ت مي 

بيه منها: جموية علماء باك تانه ومنها: جاموة البنجابه التمي أقاممف احت ماالم 

اه وو ممد  ويممه عممدد مممن النمما  مممن األسمماوذة  ا ودعممف يليممه جموممما ي يممرم كبيممرم
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  يف أسماءهم لطول المدة.والولماء والدعاةه  

ونرت ق ممم الدراسممات اإلسممالمية وممي الجاموممةه والتقيممف أسمماوذوه وو ممدثف 

ه ولقيمف الطالبمة التمي أخمذت  عمن كتمابي:  «الماج متير»يليهمه كما و مدثوا يلمي 

جميلممة يمموكفه وأرنهمما كا ممف حدمملف علمم  الممدكتوراه  «ال ممالل وال ممراع»

 وقتها.

مة   الدديقي:لقاء رئيس الجاموة الوال 

ثم لقيف الوالمة عمالء المدين الدمديقيه المذ  أح من اسمتقباليه وهم  لميه 

ووممتح  ممدره وجاموتممه لم مماعدويه وقممال:   ممن   ممع كممل ممما وممي يمكا نمما وممي 

مواو تته ثم يرح لي الوضع وي الجاموةه من  احيمة الدراسمات الوليماه وقمال: 

ي التمي يقمدع المدار    ن عند ا  وعان من الدكتوراه: المدكتوراه الموتمادةه وهم

ويها أرروحته و ف ييراف أستاذه حت  يذا أكملهاه حددت له لجنمة لمناقشمتهاه 

 ووي النهاية ي دل عل  الدكتوراه بالدرجة التي ي ت قها.

ه «د  لممف»وهنممال  مموت آخممر مممن الممدكتوراه أعلمم  مممن األولمم ه وي ممم : 

  علمم  وهممذه درجممة ال ووطمم  علمم  أرروحممة أو رسممالة موينممةه ولكنهمما ووطمم

مجممموت ي تمما  الباحممثه يقممدر ذلممت عممدد مممن كبممار الولممماء. وهممذه ال ومممنح يال 

 للقالئل الذين لهم عطاء علمي متميز.

مشكلة، أل نا ال  جد ممن  - بالن بة لت - قال: أما النوت األوله وهو ي بي لنا

يشممرف عليممته مممن هي ممة التممدريس عنممد اه وهممم يووُممد ون أ   ممهم وممي منزلممة 

ذا أ ا أقترح: أن ومن ت الجاموة الدكتوراه ممن النموت اآلخمره وهمو والميذله ول

األليممق بممت وبل تاجممته وهممذا يتطلممي أن وقممدع لنمما عممدة   ممه مممن كممل ممما كتبتممهه 
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 لنورضه عل  عدد من كبار األساوذة.

قلممف لممه: ين كممان وال بممده ولمميكن علمم  رأ  هممذا اإل تمما  ب ثممي الكبيممر عممن 

 عشر سنواته ولكنه لم يطبع بود.ه وقد ووبف ويه   و «وقه الزكاة»

قال: همذا أو مله ويجمي أن وبمادر بطبومهه ووقدممه ممع سمائر كتبمته وكلمما 

 سارعف كان أجدر بل هاء األمر عل  ما و يه ولن الظروف قد وتبير.

قلف لهم: أمهلو ي   و خم ة أيهر أو سمتة حتم  يمتم ربمع الكتمابه وعلم  

 هللا الت هيل.

 اإلقامة وي وندق ال  راء:

وكنف قد است ذ ف الجماعة اإلسالمية بود ضياوة ثالثة األياعه أن أ تقمل يلم  

وندق مناسمي أق مي ويمه مما بقمي لمي ممن أيماع ومي الهموره ووومالم  زلمف ونمدق 

ا عن مقر الجماعمةه ولكنمه  «أمباسدور» أو وندق ال  راءه وهو ليس بويدما كثيرم

لمممة أو ال ممميارة وهمممي الوج «الركشممما»أو  «التاك مممي»ي تممما  يلممم  أن وركمممي 

الدبيرة أُع ثالثة عجالته وهي و ع يخدمين يركبمان ومي الخلمفه ويقودهما 

 ال ائقه وكا ف أجروها رخيدة جد ا.

 «الجبنمة»ومن اللطائف وي األياع التي ق يتها وي ال نمدق: أ مي ب ثمف عمن 

اه وهمم ال يورومون  اه ولم أسممع لهما عنمدهم خبمرم ولم أجد لها عند الباك تا يين أثرم

 اللممبن ال ليمميه أو اللممبن الرايممي أو لممبن الزبمماد  يتناولو ممه م لّمم  بال ممكر. يال

وقلممف لمم ي خليممل ال امممد  وم مماعده ومميض الرحمممان: أال ووممرف باك ممتان 

ه لكممن ووممرف «الجممبن»أبممدما  قممال الشمميه خليممل: باك ممتان ال ووممرف  «الجممبن»

 الشجاعة! قلف له: ي ما  ب ث عن الجبن لنق ي عليه!
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ا بوممد الب ممث وممي بوممض الم ممالت الكبيممرةه وجممدوا بوممض الجممبن  وأخيممرم

اإلور جمميه ال الجممبن األبمميضه وعروممف مممن هممذا االخممتالف بممين الشممووب وممي 

عاداوهمما وم كوالوهمماه وممريم أن الشممووب الهنديممة يممووب نراعيممةه ال ووممرف 

الجممبنه علمم  حممين  جممد ال ممر  واألوممرال والوممرب واألوروبيممين يت ننممون وممي 

 ال ومذاقات يت . ناعة األجبان ب يك

  شار متودد ونظمه الجماعة:

قمف ببوض األ شطةه وألقيف عددما من الم اضراته ممع الطلبمة الم ملمين 

وييممرهمه وذكممرت لإلخمموة التالقممي بممين أوكممار الجماعممة اإلسممالميةه وأوكممار 

اإلخممموان الم ممملمينه حتممم  قلمممف لهمممم: ين اإلخممموان الم ممملمين همممم الجماعمممة 

بيه والجماعة اإلسالمية هم اإلخموان الم ملمون ومي اإلسالمية وي الشرق الور

 يبه القارة الهندية.

وأجرت بوض الدم ف وبومض المجمالت حموارات موميه كا مف يجابماوي 

ا    ي ا لمي: أجبمف ويمه  ويها م ددة ب  ل هللا وووويقهه كما  ظم اإلخوة مؤومرم

 عن عدد من الت ما الته التمي ررحمفه وكمان اإلخموة م مرورين بنتمائ: ذلمت

 كله.

ومي ذلمت الوقمف ومي حالمة ممن  - وعا ممتها دّكما - وكا ف باك تان الشرقية

االضطراب والبليانه وقال موال ا الممودود  لمي: ليتمت ومذهي يلم  دّكماه وهمي 

و تا  يل  مثلت وي هذا الوقمفه المذ  يوممل ويمه دعماة اال  دماله مؤيمدين ممن 

 أعداء باك تانه وأعداء اإلسالع.

قممال المممودود ه ي ممت سممتجد باك ممتان الشممرقية جنممة هللا وممي أرضممهه وأن 
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 أ هارها أيبه بالب ار.

ولكن اإلخوة الواروين وي الجماعة قالوا: ين وكثيمف الشميه  شماره المدعو  

وال ياسي وي هذا الوقف قد يوكمر علم  الموضموت المذ  جماء ممن أجلمهه وهمو 

ين أو الخدمموع علمم  ال دمول علمم  الممدكتوراهه وربممما يمموش بوممض المبرضمم

الشيهه ووضووا الوقبات وي رريقه. ومن األ وب واألريد أن يخ ف الشميه 

 من  شاره وي هذه اآلو ةه حت  يق ي حاجته.

ه حت   نتهمي ممن و قيمق الهمدف المذ   ولذا ووق ف عن النشار الواع يال قليالم

ج ممف يلمم  الهممور أساسممما مممن أجلممهه وسمم رل أذكممر ولممت األيمماع الجميلممة التممي 

ولقمماءاوي بالوالمممة اإلممماع  «ممما يقممرب مممن ثالثممة أسممابيع»ق مميتها وممي الهممور 

ا.  المودود  ويخوا ه وروقاء دربه وي الدعوة يل  هللاه جزاهم هللا عني خيرم

وبوممد أن لقيممف رئمميس الجاموممة الوالمممة الدممديقيه وييّممر باقتراحممه الم ممار 

طممره ومنهمما يلمم  الموتماد لل دممول علمم  الممدكتوراهه قممررت ال م ر عائممدما يلمم  ق

 للمطبوة. «وقه الزكاة»بيروته سويما يل  وقديم كتاب: 

 من قطر يل  بيروت:

ه «الزكمماة»وعممدت يلمم  قطممره أل ممط ي أسممرويه وم ممودة ب ثممي عممن 

سمموق »لن مماور يلمم  لبنممانه ومممن مطممار بيممروت اسممتقللنا سمميارة لتو مملنا يلمم  

ول بممهه حتمم  الممذ  اعتممد ا النممز «ونممدق ومماروق»لإلقامممة المؤقتممة وممي  «البممرب

   ت جر بيتما مناسبما لنا.

وبوممد أيمماع قليلممة عرونمما أن عممددما مممن يخوا نمما ال مموريينه مثممل: الشمميه عبممد 

ال تاح أبو يدةه واألستاذ عد ان سود الدينه قد اسمت جروا منمانل لهمم ومي قريمة 
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التمممي  زلنممما بهممما  ممميف سمممنة  «حما ممما»وهمممي قريبمممة ممممن قريمممة  «قر ايمممل»

مما لنماه وقممد نروهمممه ورأيممف المنممزل ع(ه وأن بمالقرب مممن1965) هم منممزالم مالئمم

ما أ نما  جماور األي  وحديقته الجميلةه ووجدوه وي يايمة المناسمبة لنماه وخدو م

أبا عامر عد ان سود الدينه وهو الجمار ذو القربم ه وقمد قمال الومرب ممن قمديم: 

 الجار قبل الداره والرويق قبل الطريق.

لمم  قر ايممله لنقمميم بهمما ممما بقممي مممن وا تقممف مممع األسممرة مممن ونممدق ومماروق ي

الدمميفه وهممو حمموالي يممهرينه و نممزل ممما بممين يمموع وآخممر يلمم  بيممروت للقمماء 

بوض األحبةه ويراء بوض اللوانعه وقبل ذلت كله لالو ماق ممع المطبومة ودار 

: دراسمة مقار مة ةوقمه الزكما»النشر عل  ربع الكتاب الذ  اختمرت لمه عنموان: 

ه وكممان االو مماق مممع  ممديقنا «قممرآن وال ممنةألحكامهمما وول مم تها وممي ضمموء ال

األستاذ عادل عاقله مدير دار اإلرياد للنشره عل  أن يقوع بنشر الكتابه وقمد 

 اللبنا ية لتقوع بالطباعة. «دار القلم»او ق هو مع مطبوة 

ا مناسبما من األ ول لتبدأ الطباعة ب رعة مما أمكنهماه  وسلمف المطبوة قدرم

وممة البنجمماب و ممتوجلناه وكلممما وريمموا مممن ملزمممة وممالزمن ال ينتظر مماه وجام

األخيمممرة أل ممم  ها  «البروومممة»و ممم  وها التدممم يح األّولممميه سممملموا لمممي 

 وأعتمدها لتطبع بود التد يح.

اه ولم  نجز من ربع الكتماب أكثمر ممن  وبدأ ا الومله ولكن الوقف كان قديرم

او قمف ممع ولهمذا ...  خمس عشرة ملزمةه والكتاب كبيمر سيدمدر ومي مجلمدين

المطبوة عل  أن ورسل يلي  ما ونجمزه ممن الممالنع يلم  الدوحمة ومي أثنماء الوماع 

ا.  الدراسيه أل   ه وأرده عل  المطبوةه حت  ال  توطل كثيرم
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بيد أن هذا االو اق لمم ين مذ يال ومي  طماق م مدوده ولمم يرسملوا يلمّي يال عمددما 

ت التيمار الكهربمائيه وممن قليالم من المالنعه موتذرين ب عذار يمت ه ممن ا قطما

يضراب الوماله ويير ذلت. ولم يت قق ما رجووه أو رننته ممن يمكمان رباعمة 

الكتاب ومي   مو سمتة أيمهره وهمذا كمان ضمربما ممن التمنميه ومما كمل مما يتمنم  

 المرء يدركه.

ع( لنوموأ همذه 1970سمنة )وكان ال بد أن  تدارل ذلت وي الدميف القمادع 

 اعف منا دون أن   قق اإل جان الموعود.األياع أو األيهر التي ض

 ا قالبان ع كريان وي الورن الوربي:

كنف أق ي الديف وي لبنانه لالستمتات بمناخه وجمالهه ولكن   ميم جبمل 

لبنممان لممم يكممن لين ممينا ممما يجممرص وممي عالمنمما الوربممي واإلسممالميه وممما ي ممتطيع 

د يال  مومي الج اإل  ان أن ين دل عن هموع أمتمهه كمما ال يمكمن للو مو ال مي

أن ي ممس بممآالع سممائر الج ممده وممال يممرو أن  تممابع بوقولنمما وأعدممابنا األحممدا  

الكبيرة التي و د  وي ورننا الكبيمر. ثمم ين همذه األحمدا  سميكون لهما و ثيرهما 

 وينا وي النهايةه ي نا أع أبينا.

ع( حد  ا قالبمان ع مكريان ومي المورن الوربميه كالهمما 1969ووي سنة )

اح اإلوريقي من الوالم الوربميه وكالهمما مجماور لمدمر: أحمدهما كان وي الجن

وي الجنوبه واآلخر ومي البمربه أحمدهما ومي بلمد جمهمور ه واآلخمر ومي بلمد 

 ملكي.

 ا قالب النمير  وي ال ودان:

اال قالب األول: وقع وي مايو وي جمهورية ال ودانه والذ  قماع بمه الجمي  
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م المديمقراري المذ  جماء بومد ا قمالب بقيادة جو ر  ميمر ه والمذ  أرماح بمال ك

عبممود. وال  ممدر  ممماذا ي مممل هممذا اال قممالب الجديممد لل ممودان  وين كنممف قممد 

ا  ا من اال قالبات الو كريةه التي أم ف ومي أورا نما عمدو  أ ب ف أووجس ير 

لل ريممةه و قمممة علمم  الشممووبه ووِوممدُ بالديمقراريممة وال و ممي بممما وعممدته وال 

ا! ورص هل يكون همذا اال قمالب الجديمد مثمل مما جربتمه ي تطيع أحد أن ي اسبه

ما آخمره  يووبنا من قبل: وي مدره ووي سورياه ووي الوراقه أع سميكون وجهم

يقلي النظاعه ثم يرد ال كمم يلم  الممد يينه ويلم  الشموي يختمار لن  مه ممن يمراه 

 أهالم للواليةه ويت مل م  ولية من يختار ! ستجيبنا عن ذلت األياع.

 القذاوي وي ليبيا:ا قالب 

واال قالب الثا ي: وقع وي أول سبتمبر أو وي ال اوح من سبتمبر وي المملكمة 

الليبيممةه وقممد ووج نمماه و  ممن وممي لبنممانه وممي أول سممبتمبره بممما أذاعتممه وكمماالت 

األ باءه من وقوت ا قالب ع مكر  ومي ليبيما علم  الملمت ال نوسميه وقموده و مة 

قائد اال قالب وي أول األمر أع أجمل بومض من الشبانه وال أدر  هل ذكر اسم 

 الوقف 

ا ومي    مهه ولكنمه أحميط ببطا مة  وكان الملت يدريس ال نوسي رجالم  ال م

سمموءه ا  روممف بممال كمه وأسمماءت يلمم  الممبالد والوبمماده وكممان ال بممد مممن وبييممره 

وكان التبيير وي الوالم الوربي أ بح له  يبة واحمدةه ومي كمل األقطماره همي 

الب الو ممكر ه منممذ سممن هممذه ال ممنة ح ممني الممزعيم وممي سممورياه  مميبة اال قمم

ووبوه ال بار األحرار بقيادة عبد النا ر وي مدمره وعلم  دربهمم سمار عبمد 

 الكريم قاسم وي الوراق.
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عقمي سمماعنا بنبم   -   من اإلخموة المدمي ين ومي لبنمان - وأذكر أ نا وناقشنا

ا ورحممة للشموي اال قالب أو الثورة كما سميف بود: هل وكون هذا ال ثورة خيرم

ا سميدما ومي أرضمهه  الليبيه يطوم بها من جوته وي من من خموفه ويومي  حمر 

أو وكون  ورة مشابهة ل ائر الثمورات التمي ومرح النما  بهما ومي أول األممره 

و  قوا ب يديهمه ورحبموا ممن أعمماق قلموبهمه ثمم مما لبثموا أن ا قلمي سمرورهم 

مماه وأم مموا يتمنمم مماه ووممرحهم ورحم ون اليمموع الممذ  يت ممررون ويممه مممن  يرهمماه يم 

وسور عذابهاه بود أن جرعتهم ك و  الذله وأذاقتهم عمذاب الهمونه ومريمف 

أ ووهم وي الترابه وباووا يتمنون أن ووود الوهود البائدةه عل  ما كمان ويهما ممن 

ا:  و اد وا  رافه وأض   يناسبهم قول الشاعر قديمم

دعممموت علممم  عممممروه وممممات 

 و ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر ي

 

بممممم قواعه بكيمممممف علممممم  بليمممممف 

 عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو!

 

وقلنمما: لنممدت ذلممت ل يمماعه وهممي التممي ستكشممف األ مميل مممن الزائممفه ووميممز 

َ ُ  الم ق من المبطله ويبق  القما ون اإللهمي المذ  ال يتخلمف:  بَىيُ فَيَىا  ى  ٱلزَّ }فَأَمَّ

 ٓۖ  َ ٓ { ُجفَ  ضِّ َر  ُكُ  فِّي ٱأ   .[17الرعد: ] َوأَمَّ  َم  يَنفَُع ٱلنَّ َس فَيَم 

 ة يحراق الم جد األقد :م اول

وقبل يعالن ا قالب القذاوي ب ياع وقع حاد  مهمه كان لمه  مدص واسمع ومي 

أ  اء الوالم اإلسالع مشمرقه ومبربمهه ويمماله وجنوبمهه ذلمت همو م اولمة أحمد 

اليهممود ييمموال النممار وممي الم ممجد األقدمم ه وقممد يممبف النممار بال وممل وممي منبممر 

ود  ممت مس  الح الدين األيوبي الشهيره والتهمف جمزءما منمهه قماع بمذلت يهم

خبممول ومدمماب وممي عقلممه!! مجمماء مممن أسممتراليا لهممذا البممرأه نعممموا أ ممه 

 ليخ  وا من هول جريمتهه ويهو وا من وقوها عل  الم لمين وي كل مكان.
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ولكممن أمممة اإلسممالع هبممف ياضممبة ثممائرة علمم  الجريمممة ومروكبيهمماه وعلمم  

م ما دة أبمدما الدهيو ية الباييةه وعل  أمريكا المت يمزة بملرالق للدمهيو يةه ال

إلسممرائيله وأرهممرت الجممماهير الم مملمةه والشممووب الم مملمةه سممخطها علمم  

القادة والزعماءه المتهاو ين وي أمر القمد  والم مجد األقدم ه الم مّررين ومي 

الممدوات عنممهه وهممو ممما دوممع ملممول ور سمماء الم مملمين يلمم  أن يتنممادوا ليجتمومموا 

القمد  وول مطينه واجتمومف للتشاور ويما يجي عمله إل قاذ الموقمفه و دمرة 

أول قمة يسالمية وي مدينة الربماره وكمان للملمت ويدمل بمن عبمد الوزيمزه دور 

بارن وي اإليقار والت ريت والتجميعه وكان من جراء ذلت: ال موي يلم  ي شماء 

 مؤس ة جديدة ومثل الوالم اإلسالميه ووت د  باسم أمة اإلسالع.

همماه ومماقترح بو ممهم أن و ممم  وقممد اختل مموا وممي االسممم الممذ  يطلقو ممه علي

ه ولكمن عمدة «جامومة المدول الوربيمة»علم  يمرار  «جاموة المدول اإلسمالمية»

 دول اعترضف عل  ذلته وقالف:   ن دول علما ية ال دول يسالمية!!

منظممممة الممممؤومر »وبومممد أخمممذ ورده وجمممذب ويمممده ا تهممموا يلممم  و مممميتها: 

وهمو ممؤومر مؤقمفه    بة يل  المؤومر المذ  ضممهم و مف رايتمهه «اإلسالمي

 ولكن أضي ف يليه هذه المنظمة ألد   مالب ةه كما يقول الن ويون.

أرص رأ  الومين كيمف  - ع(2004سمنة ) - واآلن وأ ا أكتمي همذه الممذكرات

و ممال المممؤامرات مممن قبممل الدولممة الدممهيو يةه الم ممنودة بممالقوة األمريكيممةه 

ل المزعمموع علمم  بدممورة يممبه علنيممةه لهممدع الم ممجد األقدمم ه وبنمماء الهيكمم

ع(ه 1969أ قاضه!! والم لمون ال يثمورون وال يت ركمون كمما و ركموا سمنة )

 وهل   ن  ترق  أع   ن  ن در 
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 ي يدة وي منزل الشاوي :بلقاء الشيخين األلبا ي وأ

ومممما أذكممره مممن أيمماع بيممروت: أ ممي لقيممف ويهمما الشمميه م مممد  ا ممر الممدين 

وقممد كنممف لقيتممه أول مممرة وممي المدينممة األلبمما يه الم ممد  الشممهير للمممرة الثا يممة. 

ع(ه ووناقشممنا وممي ق ممية 1964المنممورةه وممي حجتممي الثا يممة وممي  مميف سممنة )

التدوير ال ووويراويه حيث أخذ علمي  أ مي أبي مهه كمما أباحمه الوالممة الشميه 

ما  م مد بخيمف المطيوميه وييمره ممن الولمماءه والشميح األلبما ي ي رممه و ريمم

مما كمان »اديث الد ي ة التمي اسمتثنف ممن الدمور قاروماه وقد ذكرت له األح

مما وممي ثمموب ه وهممذا «م مماهاة خلممق هللا»وبيممان الولممة وممي التدمموير: أ ممه  «رقمم

التدوير ال ي اهي خلق هللاه بل هو خلق هللا    هه ا وكمس علم  المورق كمما 

ه «عك مممما»وممنوكس الدممورة ومممي المممرآةه وال يمممرو أن ي ممميه أهمممل الخلممي:: 

ولكن الشيه أ ر علم  . «الوكو »ه والدور: «وكا ال»وي موه المدور: 

 رأيهه ولم يتزحزح قيد يورة.

ع(ه وكمان ذلمت 1969واليوع ألق  الشيه مرة أخمرصه أرمن ذلمت كمان سمنة )

ومممي منمممزل  مممديقنا و مممديقه الشممميه نهيمممر الشممماوي ه الم قمممق المومممروفه 

و مماحي المكتممي اإلسممالمي وممي دمشممق وبيممروت. وأرنممه كممان قممد ا تهمم  مممن 

مشكلة ال قمر وكيمف »ه و«ال الل وال راع وي اإلسالع»أحاديث كتابي:  وخري:

وقممد حييتممه علمم  جهمموده وممي خدمممة ال ممنةه وال سمميما وممي . «عالجهمما اإلسممالع 

مجممال التخممري: والتدمم يح والت ممويفه وو قيممق المدممادره ثممم يممكروه علمم  

عنايته بتخري: أحاديث كتبي. وقلف له: ي ني ممن يمدعون يلم  ضمرورة ييجماد 

قنطممرة بممين أهممل ال قممه وأهممل ال ممديثه ليكو مما موممما وممي خدمممة الولممم و دممرة 

الشريوة بال قه وقد كان بوض ال لف يقولون: لمو كمان األممر ب يمدينا ل مربنا 
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 بالجريد كل وقيه ال يشتبل بال ديثه وكل م د  ال يشتبل بال قه.

وكممان مممن و  ممله ولط ممه: أن رحممي بالتومماون بينممه وبينمميه بو مم ه م ممدثما 

اه وبو  ي من المشتبلين بال قه.  مشهورم

كما ووروف وي منزل الشيه الشاوي  عل  عالممة حلمي الشميه عبمد ال تماح 

أبممي يممدةه الممذ  سممموف عنممه قبممل أن أراهه بو مم ه مممن الولممماء المتمكنممين وممي 

 ال قه وال ديث والوربيةه ويير ذلت من علوع الشرت واللبة.

ولكممل مممن الشمميخين مشممرب يخممالف مشممرب اآلخممره واأللبمما ي سممل ي قممح 

متودي ل ل يتهه ال يجيز الت ويل وي الوقيدةه وال التمذهي وي ال قهه يلم  ييمر 

 «الوهمابي»ذلت مما يتميز به االوجماه ال مل يه المذ  يطلمق عليمه بومض النما  

 الوهاب.   بة يل  مجدد التوحيد وي الجزيرة الوربية الشيه م مد بن عبد

وأبو يدة حن ي موروف با ت ابه يل  مذهي أبمي حني مةه أيمور  مومروف 

با تمائه يل  مذهي أبي ال  من األيمور ه موتمز بتتلممذه علم  عالممة األومرال 

الشمميه م مممد ناهممد الكمموثر ه وكيممل مشمميخة اإلسممالع وممي وركيمما وممي عدممر 

 الخالوةه قبل أن يلبيها أواوورل.

الشاوي : ين أبما يمدة أعلمم والميمذ الكموثر ه  وقد قال لي األي الشيه نهير

ا. ومن الموروف: أن الكموثر  عمدو ال مل يةه وعمدو ابمن ويميمةه  وأرسخهم قدمم

وله كالع يديد وي ابمن ويميمة وجماون ويمه ال مده وال يواوقمه عليمه مندمف. وقمد 

أخبر ي الشيه أبو يدة بود ذلت: أ ه ال يواوق ييخه الكوثر  علم  مما قالمه ومي 

 مية.ابن وي

اجتمع الشيخان وي منمزل الشميه نهيمر بمنطقمة ال انميمة ومي لبنمان أو قمل: 
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وي مكتبته الوامرةه وبدأ بينهما  قماش خ يمف حمول م م لة حديثيمةه لكنمه يخ مي 

وراءه مخزو ما من الممرارة وال مدةه لمم وظهمر ومي ذلمت الوقمفه لكنهما رهمرت 

 وايتدت واحتدت ووطورت بود ذلت.

بمما يممدةه يذ قممال للشمميه األلبمما ي:  ممرص وممي كتممي كممان البمماد  هممو الشمميه أ

 و يلتت بوض أيياء ال  ورف وجهها 

 قال األلبا ي: مثل ماذا 

قال أبو يدة: مثل ووقيبت عل  حديث رواه البخمار  بقولمت:  م يحه أو ال 

المذ  ولقتمه األممة بمالقبوله حتم   « م ي ه»يك ي أن يكون رواه البخار  وي 

 ووقي عليه بالتد يح 

دخلف أ ا م اوالم أن ألتمس وجهما لتد يح الشميهه وقلمف: لولمه يريمد وهنا و

 بقوله:   يح: أن ال ديث ليس من األحاديث التي ا تقدت عل  البخار !

وهنمما قممال األلبمما ي: اله لمميس هممذا ممما أقدممده. بممل هممذا مممنه: لمميه التزمتممه 

وم مممميف عليممممه: أن أعقممممي علمممم  كممممل حممممديث بالتدمممم يح أو الت  ممممين أو 

 الت ويف.

ال أبو يدة: ووقي علم  البخمار   أ مح كتماب بومد كتماب هللا  أال وخشم  ق

أن ي هم القار  من ذلمت: أن جمامع البخمار  ويمه الدم يح وال مويفه وال بمد 

 من التمييز بينهماه كما وي سائر الكتي التي جموف بين الد يح وال ويف 

بومد  يل  هنا ووق مف المناقشمة علم  مما أذكمره ولكنهما احتمدمفه بمل ايمتولف

عقيممدة »ذلممت وممي وقريممر كتبممه الشمميه أبممو يممدة علمم  وخممري: األلبمما ي لشممرح 

 ه وروع يل  جاموة اإلماع م مد بن سوود.«الط او 



 201 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 ثم وي رد الشيه األلبا ي الشديد عل  هذا التقرير.

 ثم وي رد الشيه أبي يدة عل  الرد.

مممن  «كلمممات»ثممم وممي التوليممق علمم  هممذه الموركممة مممن الشمميه الشمماوي  بمم، 

عندهه وقد كان هواه مع األلبا يه ب  با هما ممن مشمرب واحمده وال سميما قبمل 

 أن يختل ا ويشتد بينهما الخالف وي أمور يير وكرية وال علمية.

ا  لقد كا ف موركة بين أهل الولم بو هم وبومض ال لمزوع لهماه أثمارت يبمارم

باإلمكمان ودخا ما نكم أ وف ال ريقينه وأ اب كال  منهما ب ضمرار وآثمار كمان 

و اديهمماه لممو كممان ح ممن الظممن والت ممامح والجممدال بممالتي هممي أح ممن: يمموار 

 ال ريقين.

ويذا كان هللا ووال  قد  ها ا عن أن  جادل أهل الكتاب يال بالتي همي أح منه 

وهمم ال يؤمنممون بمديننا وال بكتابنمما وال بنبينماه وكيممف بجمدالنا مممع أهمل اإلسممالع  

 مل  ملمة كتماب هللاه وخمداع سمنة رسمول هللا وكيف يذا كا وا من أهل الولم وح

  !!هللا عليه وسلم 

يَن  ىا   ل ِّلَّىاِّ عَىص  فِّىي قُلَُبِّنَى  غِّ نِّ َوَم تَج  يَم  ِّ يَن َسىبَقَُنَ  بِّىسۡل  نِّنَ  ٱلَّاِّ  ََ خ  ِّ فِّر  لَنَ  َوۡلِّ
}َربَّنَ  ٱغ 

يٌم{ َُويّٞ رَّ ِّ مَمنَُمْ َربَّنَ ٓ إِّنََّك َر  .[10ال شر: ] ََ

* * * 

(5) 

 نة الدراسيةال 
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 ع(1970 - 1969)

* * * 
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 ع(1970 - 1969) ال نة الدراسية

 يذاعة قطر:

ع( أ ش ف ألول ممرة م طمة يذاعمة ومي قطمر و ممع  موت 1970وي سنة )

قطممر مممن الدوحممة ألهممل قطممره وبممالد الخلممي:ه وديممار الوممربه وأقطممار الوممالم. 

 وسمع النا : هنا يذاعة قطر من الدوحة.

وكان هذا بداية اإلعالع الم مموت ومي قطمره وقمد بمدأت أبايمر أول  شماري 

الممذ  كممان يوممده ويقدمممه  « ممور وهدايممة»اإلعالمممي ويهمماه عممن رريممق بر ممام: 

اإلذاعي الالمع الموار من األردن األستاذ م ممود الشماهد مراقمي البمرام: ومي 

لتمي وتولمق اإلذاعةه وكمان البر مام: يقموع علم  المرد علم  رسمائل الم متموين ا

ويهي هممما لمممي  «أبمممو ووويمممق»بممم مور المممدين وال يممماةه يتلقاهممما األسمممتاذ الشممماهد 

 ويورضها علي ه ألجيي عنها م جلة لتذات وي حينها.

وكممان البر ممام: يقممدع مممروين وممي األسممبوته كممل مممرة ربممع سمماعة: مممرة يمموع 

ثنين م اءه ثم رأينما أن  جولمه  دمف سماعة الجموة قبل الدالةه ومرة يوع اإل

 ثنين وي أول األمر.يوع الجموةه وأرنه كان يواد يوع اإل

وومي منطقممة الخلمي: ومممن وكمان لهمذا البر ممام: عشماقه ومتمابووه وممي قطمره 

 سيما الب رين والمنطقة الشرقية من ال وودية. حولهاه وال

وقد رللف أقدع هذا البر ام:ه حت  بود أن أ شئ ولي زيمون قطمره ولمما أسمند 

م مماء كممل جموممةه لممم أ قطممع عممن بر ممام:  «هممد  اإلسممالع» يلممي  وقممديم بر ممام:

اإلذاعممة. وقممد كلممف بتقديمممه وممي ال ممنوات األخيممرة المممذيع الموممروف األسممتاذ 
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نهير قمدّورة. ثمم بومد أن كثمرت أعبمائيه واندحممف أوقماوي: رأيمف أن أعتمذر 

بوممد أن قمممف بممه حمموالي سممبوة عشممر  « ممور وهدايممة»عممن عممدع وقممديم بر ممام: 

اه مكت يم  ا  «هودف  اإلسمالع»ا ببر ام: عامم ومي التلي زيمونه المذ  ال يمزال م متمر 

 يل  اليوع.

حممديث »وكنممف أقممدع وممي اإلذاعممة بممرام: أخممرص بمناسممبات مختل ممةه منهمما: 

وممي يممهر رم ممانه كممان يقممدع قبممل أذان المبممربه قدمتممه خمممس  «البممروب

 .«وي رحاب ال نة»ه ثم «وي رحاب القرآن»سنواته و ف عنوان: 

وكان لهمذه األحاديمث قبمول ح من عنمد النما ه وكمان الكثيمرون ي ر مون 

عل  سماعها وي كل م ماءه ولكمن ممن المؤسمف: أن لمم أحمرد علم  أن آخمذ 

ا منها بود و مجيلهاه ولمما رلبتهما بومد ذلمته قمالوا: ين كمل أيمررة اإلذاعمة    خم

 قلممف يلمم  مكممان آخممره ييممر مروبممة وال مدممن ةه ومممن الدمموي اسممتخراجهاه 

حمديثماه لميس عنمد  أ  أ مل لهماه وقمد  «مائمة وخم مون»كذا ضاعف علي  وه

 كا ف مروجلةه ولم وكن مكتوبة. مثل كل أحاديثي وي اإلذاعة والتلي زيون.

 مالحظات الشيه ابن م مود:

ومما أذكره بالن بة لإلذاعة: أ ي وجمدت الشميه عبمد هللا بمن نيمد الم مموده 

وقممد كممان بيننمما ود عميممقه  - ب اثممة الكبيممررئمميس الم مماكم الشممرعيةه والومماِلم ال

يتتبمع بر مامجي ومي اإلذاعمةه وي متمع يليمه. وومي نيمارة لمهه  - واحتراع متبادل

قال لي: أريد أن أجلس موت جل ة خا ةه وقلمف: علم  الرحمي وال موة. قمال: 

ا من يجاباوت عن أس لة ال مائلينه وهمي مووقمة يلم  حمد كبيمره  ي ي سموف كثيرم

 عل  أربع يجاباته أرجو أن وراجوها. ولكن لي مالحظة
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قلممف: لمميس وممي الولممم كبيممره وومموق كممل ذ  علممم علمميم. وكلممي أذن  مماوية 

 لمالحظاوته ح ظت هللا.

 وو د  موي وي هذه الم ائل األربعه   يف اثنتين منهاه وأذكر اثنتين:

 ك ر وارل الدالة:

ه واألحاديمث ق ية وارل الدالة. قال الشيه: رأيتت مت اهالم ويهما أوم م :

 الد ي ة وك ر وارل الدالةه وهو المشهور عن اإلماع أحمد وبوض ال لف.

قلف: يا و يلة الشيهه أ ا ل ف مت اهالم وي أمر وارل الدالةه وقمد ذكمرت 

ه ولكنممي أو ممرص وأوثبممف وممي ق ممية «الوبممادة وممي اإلسممالع»حكمممه وممي كتممابي: 

 التك ير.

وممي  «والشمماوويه وييممرهمأبممي حني ممةه ومالممت »وأ مما مممع جمهممور األئمممة 

و  مميق وممارل الدممالةه ال وك يممرهه يذا كممان وركهمما علمم  سممبيل الك ممله أممما مممن 

ا ل رضيتهاه أو م تخ  ا ب مرهاه وهو كاور وال يت.  وركها منكرم

واألحاديممث التممي وك ممر وممارل الدممالة مؤّولممةه كممما أُّوِل ييرهمماه حتمم  ال 

وهمو رجمل رماهر   - وتناقض مع أحاديمث وآيمات أخمرصه حتم  ين ابمن حمزع

ال يك ممر وممارل الدممالةه وابممن قدامممة ال نبلممي يقممول: لممم  - كممما ووممرف و مميلتت

ينقل وي بلد من بلدان الم لمين أ هم وركوا  الة الجنانة علم  ومارل للدمالةه 

 أو لم يدونوه وي مقابر الم لمين.

أو عل  أن ال نابلة أ   هم ال ي كمون عليه بالك ر يال بومد أن يمدعوه اإلمماع 

 القاضي يل  الدالةه ويروض وي ب .
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  زول المطر من ال ماء أع ال  اب 

والق ممية األخممرص: قممال الشمميه: ي ممت وقممول: ين المطممر ينممزل مممن ال مم ابه 

وليس من ال مماءه والقمرآن يخبر ما أن هللا أ مزل ممن ال مماء مماء. و قمل الشميه 

ا عن ابن القيم وي بوض كتبه حول  زول المطر من ال ماء.  كالمم

قلف للشيه: يما موال ماه ابمن القميم علم  أعيننما ورءوسمناه وأ ما أعتبمر    مي 

ولميذما لهه وهو حجة وي الشرعياته وليس حجة وي الولوع الطبيويمة والكو يمةه 

ىوكل علم يؤخذ من أهلمهه كمما قمال وومال :  }َوَم ه [59ال رقمان: ] {مص  بِّىهِۦّ َخبِّيىر    }فَس 

ُص َخبِّيٖر{
ث   .[14وارر: ] يُنَب ِّكَُك مِّ

والولوع الطبيوية التي اقتب ها البربيون منا ثم و وقوا ويها اليموعه كمما  مرصه 

همذه الولموع وقمول: ...  حت  أم   اإل  ان يطير وي الهواءه ويبود وي المماء

ين المطر ينزل من ال  ابه وال  اب يتكّون من البخار الذ  يتكون ممن مماء 

ا.الب ار والم يطاته حت  يذا و ل يل    درجة موينة من البرودة سقط مطرم

والقمممرآن يشمممير يلممم  أن أ مممل المممماء كلمممه ممممن األرأه كمممما قمممال وومممال : 

َه ٓ  لَِّك ََُ ى 
يَ ذَ  َض بَع  َر  َه { 30}َوٱأ  َعى  َ   َوَمر  ََ َه  َم ٓ ن  َرهللَا مِّ  .[31ه 30النانعات: ] أَخ 

 والوممرب وممي يممورها الجمماهلي أيممارت يلمم  هممذه ال قيقممة الطبيويممةه وقممال

 ياعرهم أبو ذ يي الُهذلي وي و  ه لل  ي:

 يممربن بممماء الب ممر ثممم وروّوممف

 

 (47)مت  ل :ٍ خدر لهمن  ثمي:!

 
                                              

 قبل هذا البيف: (47)

 ن ثجيجـم ؤ ٌَُ ـ ن تُم س      ر ليل ـرو كص آخـي أ   عمـسق

ب   فأعق  نذَ بعيَ وخروهللا      إذم  م ب ۡلقاع  ب ت له ملصَّ
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 والنثي:: الدوت المرو ع. وهو  وت أموا  الب ره وهي وتالرم.

 وقال آخر وي الودر اإلسالمي وي موق ه من ممدوحه:

 كالب ر يمطره ال  اب وما لمه

 

 و مممل عليمممه، أل مممه ممممن مائمممه!

وهذه حقيقة أ ب نا  شاهدها ب عيننا حين  ركي الطائراته وتولمو بنما وموق  

ال  ابه وربما وكون األرأ ممطمرةه و  من  شماهد الشممس سماروة مشمرقة 

 ووق ال  ابه ولذا أرد ا الهبور اخترقنا ال  اب لننزل يل  األرأ.

نَ وأما قوله ووال :  نَ  مِّ َ   }َوأَنَزل  َِّ َم ٓ ه وأمثالها ممن [48ال رقمان: ] {مَلُهَر   ٱلسََّم ٓ

 اآلياته ولها و ويالن:

نَ }أحدهما: أن مون   َِّ  مِّ  : من جهة ال ماء.{ٱلسََّم ٓ

وثا يهما: أن ال ماء يقدد بها ال  ابه بنماءم علم  أن ال مماء عنمد الومرب: 

َطىع  كل ما عالله وويه جاء قوله ووال :  يَق  َِّ ثُىمَّ ل  ُ  بَِّسبَ   إِّلَٰ ٱلسََّم ٓ يُ يَم 
يَنُظىر  }فَل   فَل 

يظُ{ يَُُۥ َم  يَغِّ بَنَّ َكي   ه والمراد بال ماء هنا: ال قف.[15ال :: ] َ ص  يُا  ِّ

ه ويبممدو لممي ك  ممه لممم يقتنممع بممما قلتممه. وهممذه أوكممار رحمممه هللا وسممكف الشمميه 

جديممدة ودممطدع بممما اسممتقر عنممده مممن مولومممات راسممخة ولقاهمما عممن مشممايخه 

 بها. الثقاته وعن كتبه ومدادره التي يوتز

: أن أ كر  وود اإل  ان يلم  القممره وقمال: همذا رحمه هللا وقد سبق للشيه 

 من أخبار اآلحاده التي يمدح ويها اإل  ان    ه بما يزعم أ ه أ جزه!!

                                                                                                          

وال ناوم: جمع حنتمةه وأ لها: الجرة الخ راءه وأراد بها هنما: ال م ائيه يمبهها بمالجراره 

وو  ها بال واد لكثاوتهاه وما هن ثجي:: أ  ثجما  متمدوق. وهمذه ال م ائي يمربن بمماء 

 وي لبة هذيل. «ِمن»مت : بمون  الب ره ثم وداعدت وارو وفه و
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قلف له: يا ييخناه هذا ليس خبمر واحمد ممن اآلحماده ي مما همو حمد  وشمارل 

يكذبونه وكيف ي ملم ويه دوله ووتناوس عليه دوله ولو اوترضنا أن األمريكان 

 لهم مناو وهم الرو  وييرهم 

 وسموف الشيه عبد هللا األ دار  أي ما ينكر  وود اإل  ان يل  القمر!

وهذا يدلنا علم  أن التكموين القمديم لمشمايه الولمم المديني ومي منطقمة الخلمي:ه 

كان ينقده ييء مهممه وهمو دراسمة الولموع الكو يمة: ممن ال يزيماءه والكيميماءه 

ه والرياضياته وكذلت الجبراويما ال لكيمة «علم ال يوان وعلم النبات»ء واألحيا

 والطبيويةه وييرها.

وهممو ممما ونبممه يليممه األنهممر مممن قممديمه حيممث در  ذلممت يمميوخناه ويمميوي 

ييوخنا. وقد سموا هذه الولموع: الولموع ال ديثمةه وهمي ومي الواقمع علموع قديممةه 

بيممون مممنهم وروروهمماه بممل هممي علمموع الم مملمين وممي األ ممله اقتب ممها البر

ه وهمو مما سمموه الثمورات  وأضاووا يليهاه حت  بلبمف ومي عدمر ا مبلبمما همائالم

الولميممة: الثممورة النوويممةه والثممورة ال  ممائيةه والثوريممة اإللكترو يممةه والثممورة 

 البيولوجيةه وثورة االوداالته وثورة المولومات.

 «:حتمية ال ل اإلسالمي»سل لة: 

وونمادص  «حتمية ال ل االيمتراكي»الشهير:  «ميثاقه»وبن  عبد النا ر وي 

النما ه وو ممدثف األل منةه وكتبممف األقممالعه ومي ومجيممد ال مل االيممتراكيه وأ ممه 

وي مل كمل عقمدةه  «خاوم سليمان»و «عدا موس »ال ل ال  ر ه الذ  يملت 

ل كممل عارممله ويممؤو  كممل مشممرده  ممبِّ وي ممد كممل ثبممرةه ويطوممم كممل جممائعه ويُشو

وهو القادر عل  و ويمل بالد ما ممن نراعيمة يلم   مناعيةه ويك ل كل م تا ! 
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 ومن م تهلكة يل  منتجةه ومن بالد  امية يل  بالد متقدمة!

وعندما جرب النا  هذا ال له لم يجدوا يمي ما ممن ذلمت: لمم يطوومموا بمه ممن 

جمموته ولممم يمم منوا بممه مممن خمموفه ولممم يبتنمموا بممه مممن وقممره ولممم يُشمم وا بممه مممن 

 ل  اإل تا  والدناعة والتقدع.مرأه ولم يرو ووا ي

ب ل ممملة ممممن  «حتميمممة ال مممل االيمممتراكي»لهمممذا رأيمممف أن أرد علممم  وكمممرة 

 ه وظهر وي أربوة أجزاء:«حتمية ال ل اإلسالمي»الكتيه أرلقف عليها: 

 .«ال لول الم توردة وكيف جنف عل  أمتنا »جزء يت د  عن  - 1

أ  وري ممة  «ال ممل اإلسممالمي: وري ممة وضممرورة»وجممزء يت ممد  عممن  - 2

 يوجبها الدينه وضرورة ي تمها الواقع.

ويبممران  «الممرد علمم  يممبهات الولممما يين والمتبممربين»وجممزء يت ممد  عممن  - 3

 .«بينات ال ل اإلسالمي»

الذين يق مون ومي سمبيلهه  «أعداء ال ل اإلسالمي»وجزء أخير يت د  عن  - 4

 ويووقون رريقه.

ع( علم  1970) ع( و1969وقد رهر الجمزءان األول والثما ي: ومي سمنتي )

اه  ما أذكره وو خر الجزء الثالمث بومض الوقمفه أمما الجمزء الرابمع وتم خر كثيمرم

 ولم يظهر يال من عدة سنوات.

قبمل رهمور  «حتميمة ال مل اإلسمالمي»وقد كنف كتبف بومض المقماالت ومي 

التي كا ف وددر وي بيمروت ومي ال متينات  «المجتمع»هذه ال ل لة: وي مجلة 

رد ا علم  مما جماء ومي الميثماق  «الشمهاب»من القرن الوشرينه ثم خل تها مجلمة 
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 النا ر .

الت دمميالت الجزئيممة الومليممة للمشممكالته بمممل  «ال ممل»وال أودممل بكلمممة 

ال مل »أو  «ال ل االيمتراكي»مقابل  «ال ل اإلسالمي»االوجاه الكلي الواع، و، 

 ولكل خدائده ومقوماوه ويروره. «يالرأسمال

المارك مميينه ولكنممي اسممتخدمتها مممن  «أكليشممهات»مممن  «ال تميممة»وكلمممة 

ُعََن كما يقول علماء البالية الوربيةه مثل قولمه وومال :  «المشاكلة»باب  ىيِّ }يَُخ 

} ُعُهم  يِّ ََ َخ  َ َوُ  ُؤمْ ه [142الن اء: ] ٱلَّ
ٓ لُهَ  }َوَجَز  ث   .[40الشورص: ]  {َسي ِّكَٖ  َسي ِّكَ ّٞ م ِّ

* * * 

(6) 

 ال نة الدراسية

 ع(1971 - 1970)

* * * 
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 ع(1971 - 1970) ال نة الدراسية

 أيلول األسود:

(ه همزت الومالم الوربمي م سماة هائلمة ال 1970وي أوائل يهر سبتمبر سنة )

ين مماها التمماريهه وقوممف و ممف سمممع الوممرب وبدممرهمه وممي عا مممة عربيممة 

عا ممة المملكمة األرد يمة الهايممية! ي هما  «عّمان»مورووة يير منكورةه هي 

التمي قتممل ويهما جممم  ي يمر مممن أبنماء ول ممطين ومي ثالثممة  «أيلمول األسممود»م سماة 

!! وهجماوممه الونتريممة علمم  يخوا ممه لأيمماعه بر مماد الجممي  األرد ممي الباسمم

ال ل طينيينه ومنهم من قتل وي قلي منزلهه وربما قتلف مومه نوجتمه وأوالدهه 

والدهه مثممل  ممديقنا الوممالم األنهممر  الشمميه عممزت الشممريف عليممه أو بوممض أ

 رحمة هللا.

كمما وا قممد وجمماونوا وممي ودممرواوهمه واروكبمموا  «وممتح» مم يح أن أع مماء 

بوض األخطاء وي حمق المموارنين ومي عممانه وأ مب وا دولمة داخمل الدولمةه 

 ولممم يوممودوا يوبمم ون ب مملطة وال قمما ونه ولممم وبممادر القيممادة الم مم ولة بت ديممي

 هؤالء. ومثل هذا ال ودبر عليه دولة ورص لن  ها ال يادة عل  أرضها.

ولكممن ألممم يكممن ممكنممما ووسمميط بوممض القممادة الوممرب ل ممل المشممكلةه ويخممماد 

النار  ثم لماذا ال رب بكل همذه الق موة وهمذا الجبمروت  ي نما لمم   متومل همذه 

اء مماه الق مموة والوحشممية مممع الدممهاينة الممذين ايتدممبوا أرضممناه وسمم كوا دم

ويمردوا أهلنماه ود ّ مموا مقدسماوناه وكيممف   متوملها مممع يخوا نماه الممذين همم منمما 

 و  ن منهم  أليس الشاعر الوربي يقول:
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ما لمه  أخال أخمال! ين ممن ال أخم

 

 ك اتٍ يلم  الهيجما ببيمر سمالح!

 -وممماعلم  -وين ابممن عممم المممرء  

 جناحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

وهممممل يممممنهض البممممان  ببيممممر 

 جنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماح 

 

وكيف ه نا جناحنما  وكيمف  قماوع ببيمر سمالحه أو وكيف ك ر ا سالحناه 

  طير ببير جنا  !

بو منا علم  بومضه  -   من الومرب - وي ي ألعجي كل الوجي من ق وونا

{وي حين و ف هللا أ  اب رسوله بقولمه:  ىنَُهم  َُ بَي  ُكفَّى رِّ ُرَ َمى ٓ َُ َعلَىٰ ٱل  ىيَّمٓ  }أَشِّ

 .[29ال تح: ]

كممما و ممف هللا الجيممل المروقممي لندممرة اإلسممالع عنممدما يمممرق المممارقونه 

لَّ   }ويرود المرودونه بقوله:  يَن{ أَذِّ فِّىرِّ َك  ُۢ  َعلَىٰ ٱل  ىزَّ نِّيَن أَعِّ مِّ  َ ُمى . [54المائمدة: ] َعلَىٰ ٱل 

ولمميس المقدممود بالكمماورين هنمما: مجممرد ييممر الم مملمينه بممل الممذين يوممادو هم 

م. ولن هللا لم ينهنا عن الذين لم يقاولو ا وي المدينه ويقاولو هم وي تنو هم عن دينه

 ولم يخرجو ا من ديار ا: أن  برهم و ق ط يليهمه وهو ي ي المق طين.

وهذه يحدص الوبر من هذه الم سماة: أ نما عنمد الخدمومة  ن م  كمل المروابط 

التي وربطناه ويتوامل بو منا ممع بومض بشراسمة ووحشمية ال  تواممل بهما ممع 

 داوة لنا.أيد النا  ع

وعبرة أخرص   خذها من هذه الم ساةه وهمي: أن أ  جماعمة يموبية م مل ة 

ال يمكن أن وقاوع قوة الجمي  النظمامي الم ملحه وقمد كا مف ومتح وملمت الرجماله 

ووملممت ال ممالحه وكا ممف متمركممزة وممي أسمم ل الومممارات ووممي أعالهمماه وكا ممف 

برص مثمل روسمياه وممع م نودة م لي اه وم نودة عربي اه بل م نودة من قوص ك

همذا حممين ا مطدمف بقمموة الجمي ه لممم و ممتطع الدممود أمامممهه وهمو يملممت مممن 
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المودات الثقيلةه واإلمكا ات الكبيرة ما ال وملكه ومتح، ولهمذا ومكمن ممن ضمربها 

 وي مقاولهاه وم ا روها وي مواقوهاه والق اء عل  قووهاه وي وقف قدير.

و كمر ومي االسمتيالء علم  ال ملطة ووي هذا عبرة للجماعمات الشموبيةه التمي 

بومل ع كر ه ضد قوات الدولة الم ل ةه وهمذا و كيمر سمط يه وييمراق ومي 

الخياله ولن الجيوش النظاميةه والقوات الم ل ةه بمما وملمت ممن أسمل ة وعتماد 

وراقات هائلة: قادرة عل  س ق مثل همذه الم ماوالت الم مدودة القمدرةه مهمما 

ال يج د من و ائل الشجاعة والبطولة وحمي البمذل يكن عند القائمين عليها ما 

 وي سبيل هللا.

ه «ال لمول الم متوردة»ولقد سجلف هذا وي أكثر من كتاب ليه وخدو ما 

كيف أحذر اإلسالميين من التورر ومي و كيمر كهمذاه وهمو ال  «ال ل اإلسالمي»و

 ي قق هدوماه يال القتل والدماره وما يشبه اال ت ار.

 و  ي التل:

ه الم سمماة ومي عهمد حكومممة و م ي التمله رئمميس ونراء األردنه جمرت همذ

 الذ  باء بونرهاه وحمل وبوتهاه أماع هللاه وأماع الوربه وأماع التاريه.

وقد يل  مرجل الب ي بين ال ل طينيين خا ةه وبين الومرب والم ملمين 

عامةه عل  و  ي التله وا دبف عليه اللونات من كل جا ي، أل ه همو المذ  

بفر هذا األمره وهو الذ  أ در األوامره ووجه النداء يل  ونير المدوات وول  كِ 

 ويل  الجي .

حتم  لمو  ممدرت يليمه األواممر مممن الملمته وهمو الممذ  يتمول  التن يمذه وكممان 

يمكنممه أن يممروض ويقممدع اسممتقالتهه وكممان يمكممن أن ين ممذ األمممر بدممورة أروممق 
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   أجموين.وأووقه وال ي مل عارها وينارها عند هللا وعند النا

وال عجي أن يهد الورب ويمهد الومالم: اال تقماع ال مريع ممن و م ي التمله 

وهممو يشممارل وممي اجتمممات وممي القمماهرة دعمما يليممه عبممد النا ممر. ووجممه يمماب 

. وال ريممي أن الونممف ال  ول ممطيني يلمم   ممدره عممدة ر ا مماته و ردوممه قتمميالم

 يولّد يال عن ما.

 ميالد ابني عبد الرحمن:

المذكر  - ولمد ابنمي - ع(1970سمبتمبر ) - همذا الشمهر ووي الثامن عشمر ممن

عبممد الممرحمن. ومنممذ ابنتممي أسممماء: آثر مما أن  ختممار ألوالد مما أسممماء  - الثمما ي

 وراثيةه من أسماء األ بياء أو أسماء الد ابة وال لف.

أسىىىم َ إلىىىٰ هللا: عبىىىي هللات أ ىىى  م»وقمممد جممماء ومممي ال مممديث الدممم يح: 

أل ممه اسممم أبمميه ووممي ذلممت  «عبممد هللا»ه وكنممف أوثممر اسممم (48)«ملىىر من وعبىىي

يحيمماء لممذكره. ولكممن نوجتممي و مملف اسممم عبممد الممرحمنه ولممم أحممي أن أروممض 

 ريبتها.

ا  ممما عبّمد هلله كوبمد الوزيمزه وييمره  «عبمد هللا»والمدريون ي ممون كثيمرم

ال ميده وعبد القادره وعبمد اللطيمفه و  وهماه ويمروون ومي ذلمت حمديثما  وعبد

ىيت ومى  عب ىي»ل: يقو ىي»ه ومونم  «خير مأسم َ: مى   م  أ  مما ايمتق : «مى   م 

 من ال مده مثل: م مده وأحمده وم موده وحامده و  وها.

ولكن ال ديث ال أ ل لهه بويفد أن أسماء التوبيد هلل: مقي ة عل  اسم عبمد هللا 

وعبممد الممرحمنه وقممد  ممح بهممما ال ممديث. وال يكمماد يوممرف بممين الدمم ابة مممن 

                                              

 (ه وأ  اب ال نن عن ابن عمر.2132رواه م لم ) (48)
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يف عبد هللا وعبد الرحمن.األس  ماء الموبدة هلل يير اسمو

كممان عبممد الممرحمن سممليم الج مممه مومماو  وممي بد ممهه ولكنممه مممن  ممبره كممان 

يشكو ممن التهماب اللمون باسمتمراره حتم  كمد ا  جمر  لمه عمليمة الست دمالهاه 

لوال أن  مديقنا المدكتور يموقي الدميروي الطبيمي الشمهير ومي األ مف واألذن 

ه  وال نجممرةه  دمم نا بمم ن ال  جريهمماه ورالبنمما بالدممبر عليممهه حتمم  يكبممر قلمميالم

 وسيش   منها بلذن هللاه وقد كان.

 موت عبد النا ر:

( منممهه أعلممن  بمم  هائممل علمم  الوممالم 28ووممي هممذا الشممهر    ممهه ووممي يمموع )

 الوربيه ي ه موت عبد النا ر.

اعمة ووي هذه الليلة اودمل األي األسمتاذ عبمد البمديع  مقر بميه وقمال: ين يذ

الو مكريةه  «الماريمات»القاهرة أوق مف كمل برامجهماه وال ومذيع يال القمرآنه و

ويبمدو أن عبمد النا مر مماته ويتوقمع يذاعمة . « موت الومرب»وكذلت يذاعمة 

 الخبر بود قليل.

ولم ومض يال برهة قليلةه حت  سمع النا   وت أ ور ال ادات ينووم  يلم  

مممن أعممز الرجماله ومممن أيلمم   الشموي المدممر ه ويلم  األمممة الوربيممة: رجمالم 

 الرجال!

( 23( يوليمموه أو ال قممالب )23الدمموت الممذ  أعلممن البيممان األول لثممورة )

 يوليوه هو   س الدوت الذ  أذات  ب  وواة الرجل الذ  وجر هذه الثورة.

ال يممماوة وممي الممموته وكلنمما مممن هممذه الكمم   يمماربونه ويلمم  هممذا المدممير 

شمره ي كمنما مما ي كمم البشمر ممن عوارمف ب -   من اإلخموان - ذاهبون. ولكننا
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ومشاعر. وقد مات الرجمل المذ  قهر ما وأذل كبرياء ماه وذقنما علم  يديمه ألموان 

الرجممل الممذ  سممجن رجالنمماه وسممجن كممل مممن ي مماعد أسممر ا بوشممرة ...  الوممذاب

قروشه حت  يموت أوالد ما ممن الجموته وو مطر   ما  ا يلم  ممد اليمده أو مما 

 ل اجةه وع مة الجموته والجموت كماور ال يمرحمهو أكثر من ذلته و ف قهر ا

الرجممل الممذ  علممق المشمما ق لممدعاونا وعلمائنمما: عبممد القممادر عممودةه وم مممد ... 

وريليه وسميد قطميه وييمرهم. والمذ  قتمل أكثمر ممن عشمرين منما جهمرة ومي 

وو ممف لهيممي ال مميار ...  ليمممان رممرةه وقتممل آخممرين خ يممة وممي أوممون التوممذيي

 اآلليات الم توردة من النانية والشيوعية.والكي بالناره وييرها من 

الرجل الذ  حاربنا وي أرناقناه ومنونا من حقنا وي ورائف الدولمةه و  من 

أول  النا  بهاه بمقت   مؤهالوناه ووقدمنا وي ورويي الناج ينه وألج  ما يلم  

أن  طرق أبواب المنشمآت والممدار  الخا مةه ليرد ما ممن يرد ماه ويقبلنما ممن 

 هون! يقبلنا عل 

 - مقممروءة وم ممموعة ومرئيممة - الرجممل الممذ  سمملط علينمما أجهممزة يعالمممه

لت تر  علينا األكاذييه ووتقول علينما األقاويمله ووشموه وجمه دعوونماه وورممي 

 باإلوت رجالناه وال ومكننا من أن  قول كلمة وي رد البهتانه وو نيد االوتراء.

وناه وجممد حركتنماه الرجل الذ  أيلق دُور اه وعطل م يروناه وعوق دعو

 وي حين أرلق ال رية للشيوعيين والالدينيين!

لقمممد ممممات الرجمممل الم ممم ول األول عمممن ذلمممت كلمممهه وممممن حقنممما أن  تمممن س 

ا مممن وراء ذلممت يكممون وممي  الدمموداءه وأن   تبشممر بمووممهه وأن  توقممع وبييممرم

م  ممال ناه ووممي  ممالح دعوونمما وورننمما وأمتنمماه  ىىرا ىىرِّ يُس  عُس  إِّنَّ َمىىَع  5}فَىىإِّنَّ َمىىَع ٱل 
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م{ ر  رِّ يُس  عُس   .[6ه 5الشرح: ] ٱل 

ذين أ مابنا مما أ مابنا ومي عهمد هكذا كان موق نا   ن اإلخوان الم ملمين الم

النا ره وكنما ممن ضم ايا جبمروت همذا النظماع الشممولي الطمايو  المذ   عبد

 قهر ا وقهر يوي مدر كله مونا.

ا من اإلخوان ورحموا عل  عبد  النا ره بريم ما  مالهم ومع هذا رأينا كثيرم

مممن رلمممه وأذاه.  ُِقممل ذلممت عممن األسممتاذ وريممد عبممد الخممالق أحممد قممادة اإلخمموان 

المومرووينه وممن روقماء ح ممن البنما. و قمل ذلمت عممن األسمتاذ عممر التلم مما يه 

 بم  ووماة عبمد النا مره وكمان األي  - وهو ومي ال مجن - حيث أبلبه أحد اإلخوة

اه يماوة بموت عبد النا ره ومما كمان ممن األسمتاذ عممر التلم ما ي  متهلالم ورحم

لمه  يال أن قال له: هللا يرحمه! وده  األي لهذا الرد الذ  لمم يكمن يتوقومهه وقمال

النا مر قمد أو م  يلم  مما قمدعه وأممره موكمول  األستاذ عمر: يا أخيه ين عبد

 يل  هللا!

اختل ممف المواقممف وممي وقيمميم عبممد النا ممره ولكممن جممماهير يمموبنا المدممر  

ويوبنا الوربمي: حز مف علم  عبمد النا مره وبكمف عليمهه وخرجمف جموعهما 

 بوشرات األلوفه وم ات األلوفه مودعة حزينة منت بة.

 خوارر حول الموت:

ين يوبنا المدر  يوي عار يه وهزه المدائيه ووبلي عليمه األحمزانه 

ويبكي عل  الموو  ب رارة وحرقةه ولهذا بك  عبد النا ره الذ  مات وجم ةه 

مات قبل سمن الشميخوخة الموتماده ولمم وجمد مومه م اولمة األربماءه وال أ موات و

اه وأثقلهمم ون مماه  الدواءه وقد اجتمع حوله من النطاسيين والخبراء أكبمرهم قمدرم
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ساى  ولكن الداء يذا كان من ال ماءه بطل الدواءه وعز الش اءه  ُ نَف  َر ٱلَّ خ ِّ ََ }َولَن يُ

 ُ ََ أََجلَُه ۚٓ َوٱلَّ َملََُن{إِّذَم َج ٓ  بَِّم  تَع 
 .[11المناوقون: ]  َخبِّيُرب

هممذه  هايممة كممل حممي: أن يممموته وأن يمموارص وممي ح ممرةه وأن يممدت األهممل 

 والولده واألعوان والخالنه وأن يواجه وحده عمله وي ح روه أو وي قبره.

 30ي ِّتُىََن }إِّنََّك َمي ِّتّٞ َوإِّنَُّهم مَّ هذه  هاية الرسل واأل بياءه كما قال هللا لرسوله: 

ىُمََن{ تَصِّ نيَ َرب ُِّكىم  تَخ  َم ِّ عِّ قِّيَ 
َ  ٱل   َ نَى  }ه وقمال لمه: [31ه 30الزممر: ] ثُمَّ إِّنَّكُم  يَ َوَمى  َجعَل 

لَِّك  ن قَب  لِّىيُوَن لِّبََشٖر م ِّ َخ  ىتَّ فَُهىُم ٱل  يَۖٓ أَفَىإِّْين م ِّ ُخل  َٖ  34ٱل  ى لُىَكُم  ذَمٓئِّقَى ُ ُكىٓص نَف  تِّۗۡ َونَب   َ َمى ٱل 

 بِّسلشَّر ِّ 
ٓۖ نَ   رِّ فِّت  َخي  َجعَُنَ َوٱل  نَ  تُر   .[35ه 34األ بياء: ] { َوإِّلَي 

وهمذه  هايممة الملممول واألمممراء واألبماررة وييممرهم مممن أ مم اب ال مملطانه 

وذو  الهيممل والهيلمممانه ممممن ملكمموا القنممارير المقنطممرة مممن الممذهي وال  ممةه 

لشمووب وممن كا ف الجيوش الجرارة و رسهمه والرجال األقوياء وخمدمهمه وا

رهممن ييمماروهمه ورمموت يرادوهمممه ثممم أومماهم هممادع اللممذاته وم ممرق الجماعممات: 

الممموته و ممارقوا همممذا كلممهه ولممم يبمممن عممنهم هممذا كلمممه مممن هللا يممي ما! ومممارقوه 

ٰ  َعن ِّىىي مكممرهينه وواجهمموا مدمميرهم من ممردين. ول ممان حممالهم يقممول:  نَىى }َمىى ٓ أَغ 

{ 28َم لِّيَه ۜۡ  نِّيَه  َط   .[29ه 28 اقة: ال] َ لََك َعن ِّي سُل 

أو يقول ما قاله أحد الملول الكبار من الم لمينه وهمو علم  ومراش المموت: 

 يا من ال يزول ملكهه ارحم من نال ملكه!

راوف هذه األوكار واألحاسيس بخارر  بود موت عبد النا ر. وقلمف ومي 

   مي: لمماذا ال يوتبممر النما  بمالموت  ولممماذا ين م  كمل حممي أ مه ولمد ليممموت  

ممن يمميوه مممن أقممارب وأحبممة وأ ممدقاء وواراهممم التممراب  لممماذا  ين مم  المممرء مو



 219 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

لماذا ين   الملول والر ساء أن الملت لو داع لمن قمبلهم مما و مل يلميهم  وأ مه 

 سينتقل منهم يل  من بودهم 

هذه خوارر واعظ أو داعيةه لن وبيمر ممن الواقمع يمي ما. والنما  همم النما ه 

من دونهمه ليمارسوا حياوهمه وكم ن يمي ما لمم  يدونون الموو  ب يديهمه ثم يوودون

يكن. ولومل همذه الب لمة عمن مدميبة المموت ممن  وممة هللا علم  اإل  مانه حتم  

وووفُمر األرأه وو تمر ساقية ال ياة ودور وال وتوقف. ولكمن نيمادة همذه الب لمة 

 واستمرارها هو الخطر الذ  ال يليق ب هل اإليمان.

 موقف قطر وأهل الخلي::

ع موت عبد النا ر يديدما عل  أهل قطره وأهمل الخلمي: عاممةه وقمد كان وق

موجبممين بممهه م بممين لممهه وهممو الممزعيم الممذ  أيممورهم  - بدمم ة عامممة - كمما وا

بوجودهمه أماع االسمتومار المتبطمر ه وقمد كما وا من ميين ال ي مس بهمم أحمده 

ممن القماهرة ينماديهم بدموت جهمور : أخمي ومي  « وت الومرب»حت  رهر 

انه أخي وي دبيه أخمي ومي قطمره أخمي ومي الب مرين. وكمان  موت أحممد  عُمو

سممويده مممدير  مموت الوممربه وروقائممه األولممين: م مممد أبممو ال تمموحه وم مممد 

عروقه وسيد الب بانه وييرهمه ي مرل ال ماكنه ويثيمر الكمامنه ومي همؤالء 

و  ممبح  «الخلممي: ال ارسممي»ن ي ممم : الوممرب علمم  ضمم اف الخلممي:ه الممذ  كمما

وقمد وولقمف قلموب أهمل . «الخلمي: الوربمي»ل ان اإلعالع الجديمده يطلمق عليمه: 

قنماة ال مويسه وواجمه الت مد  البربميه « أّمم»الخلي: أكثر بوبد النا ره حين 

علم  مدمره  «بريطا ياه وور  ماه ويسمرائيل»الذ  ومثل وي الودوان الثالثي: 

 ن منبر األنهر: سنقاوله سنقاول.ويعالن عبد النا ر م
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كممما وقممف عبممد النا ممر وممي وجممه البممرب حممين خممر  مممن أسممر احتكممار 

ثمم و مدص أمريكما ...  ال الحه وايترص سالحه من المو كر الشرقي الشميوعي

 وي بناء ال د الواليه موتمدما عل  روسياه واالو اد ال وويتي.

ما  بومد وبنيمه لمدعوة كل هذا حبمي عبمد النا مر يلم  أهمل الخلمي:ه وخدو م

ه التي  ادوف هوص وي قلوب كثير من الوربه بومد سمقور «القومية الوربية»

 الخالوةه وضوف الرابطة اإلسالمية.

وممال يممرو أن ي ممزن أهممل الخلممي: علمم  وممراق عبممد النا ممره وين كممان وقممع 

الممموت علمم  أهممل قطممره وأهممل الخلممي: عامممة: خ ي ممما هينممماه ال يزلممزل اإل  ممان 

يزلزل اإل  مان المدمر . ولكمنهم علم  أ  حمال وم ثروا بمموت الخليجيه كما 

 عبد النا ر.

 - وجاء التوجيمه ومي قطمر يلم  خطبماء الم ماجد: أن يدملوا  مالة الجنمانة

وقمف  - الجمامع الكبيمر - عل  عبد النا ره ووي جامع الشيوي -  الة البائي

المشماركة المدلون جميوما خلف اإلماع ليدلواه ما عدا واحمدماه رومض القيماع و

ه قممال: أ مما ال أ مملي رحمممه هللا ومي الدممالةه هممو أخو مما الكممريم مدمط   جبممر 

علمم  رممالم وراييممة! وكممان الشمميه مدممط   مور ممما وممي ونارة التربيممة. ومم مر 

ه حمين بلبمه ذلمته بليقاومه عمن رحممه هللا ونيرها الشيه قاسم بن حمد آل ثما ي 

ز عبمد ال متار وأ ماه ورومع الومل! وقد ووسطنا له عند الونير: الشميه عبمد الموم

 عنه الوقوبةه استجابة لش اعتنا.

 ووزية وي عبد النا ر:

أو للجمهورية الوربيمة المت مدة كمما كا مف  - ولم وكن وي قطر س ارة لمدر



 221 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

ولكن الجالية المدريةه وموهمم بومض أهمل  - و م ه حت  بود ا  دال سوريا

 الموزين. قطره أقامف ح ل عزاء لوبد النا ره وتقبل ويه ووزيات

وقد قاروه اإلخوان عامةه يال قلميالم ممنهمه رأوا أن ممن واجمي المجاملمة أن 

يوزوا ويهه وقال بو همه وكان من الموتقلين الذين  الهم من األذص والمبالء مما 

  الهم: ي ي أي ي يليلي بالوزاء ويه!

وكنممف ممممن قممارع هممذا ال  ممله ولكممن أخمموين كممريمينه نارا ممي وممي بيتمميه 

ن يارل وي هذا الومزاءه قماال: لمما لمت ممن ونن خماد ومي قطمره ورجوا ي أ

ا عمن اإلخموان المذين لمم يشمارل  وووزيتت سيكون لهما مونم ه وومدوع أذص كثيمرم

جمهورهم وي هذا الوزاءه وقد يديبهم أذص كمما أ ماب أخا ما مدمط   جبمره 

ه حتم  اسمتجبف  الذ  روض الدالة علم  عبمد النا مر. ومما ناال يل مان علمي 

وذهبممف موهممماه وأ مما رجممل أضمموف أممماع ضممبط اإلل مماح. وقممد ذهبممف لهممماه 

 وال  ل يويت أن ين ضه ولكن كان ل  ور  اعتبار قدره كل الموجودين.

كممان األخمموان اللممذان نارا ممي وألّ مما علممي وممي المشمماركةه هممما: األي ال مما  

م مد حلمي المنياو ه واألي عبد ال ميمد رمهه ممن يخوا نما القمدام  ومي قطمره 

 رئيس منطقة ووليمي وي قطر. ويومل

أما ال ا  حلمي المنياو ه وهو أحد ض ايا عبد النا مره وقمد كمان  ماحي 

للطباعة والنشر وي القاهرةه وهمي يحمدص المدور الرائمدة  «دار الكتاب الوربي»

ا  التي كان لها دورها وي  شر الكتي اإلسالمية والوربيةه والتي وطمورت مبكمرم

اه و شمرت للشميه البزالميه والشميه سميد سمابقه وييرهمما. وكمان  ا كبيرم وطورم

ال مما  حلمممي مممن أع مماء الهي ممة الت سي ممية لإلخمموانه وقممد ا تهممف مؤس ممته 
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رة عل  يد عبد النا مره واضمطر الرجمل يلم  أن يهماجره ويوممل مور مما الكبي

للطباعةه التي يملكها آل عبد البنمي ومي قطمر. ولهمذا  «دار الولوع»وي مؤس ة 

لما جاء ي ال ا  حلمي مع األي عبد ال ميمد رمهه وألمح علمي  أن أذهمي موهمما 

 رهمر لهممه وال للوزاءه وقال ال ا  حلمي: ين وي هذا رعايمة ألمثمالي المذين ال

واريه وي قطره  وي علي  هذا الرجمله المذ  كمان مملء ال ممع والبدمر ومي 

 مدر سنوات رويلة. وقد قيل: ارحموا عزيز قوع ذل!

و قممل خبممر ووزيتممي وممي عبممد النا ممر يلمم  اإلخمموة وممي الكويممف وييرهمماه 

مجممردة عممن دواعيهمما ومالب مماوهاه ومملذا بممي أواجممه حملممة يمموواء مممن اإلخمموان 

 : أ ي عزيف وي الطاييمة المذ  عمذب اإلخموانه وعطمل دعمووهمه وعموق علي 

م مميروهمه وووممل بهممم األواعيممل. وكممان بوممض اإلخمموة ال ممط يين الم مماكين 

ه والن يفمل ممن عرضميه وكم  ي ل مف مممن  يتقربون يل  هللا ووال  بالتشنيع علي 

اع ابتلوا بج ميم عبمد النا مره وال مممن ذاقموا المويالت علم  يديمه. وأم ميف أمم

ا للدوات عن    ي! اه وم طر   يخوان الكويف خا ة متهمم

مممممن عيمممموب الجماعممممات الكبيممممرة: أن ويهمممما أ اسممممما وبلممممي علمممميهم النزعممممة 

ومي قمراءة الوقمائعه وومي و ليمل األمموره وي كممون علم  األممور  «الظاهرية»

بظواهرها القريبةه دون النظر يل  آواقها البويدةه ال يوروون ما ي ميه ال قهماء: 

قد المقا ده وال وقه المآالت. هذا ال قه الذ  جومل الرسمول الكمريم يبقمي علم  و

المنمماوقينه وهممم يكيممدون لممهه ويمكممرون بممهه وقممد أيممار عليممه المخلدممون مممن 

أخشىٰ أن يت ىيث ملنى س: »أ  ابه بقتلهم واالستراحة من يرهم. وكمان رده: 
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 .(49)«أن م ميام يقتص أل  به

همما ممن الجماعماته التمي ال ونظمر يال يلمم  همذه ال  مة ومي اإلخموان وومي يير

مواضممع أقممدامها: عاليممة الدمموته قممادرة علمم  التشمموي  والتشممويهه ولممو يلمم  

ِّ }نمنه ثم ي مق هللا ال مق ويبطمل البارمله سمنة هللا ومي خلقمه:  َ ق 
ُي بِّىسل  ىاِّ بَىص  نَق 

ََ َزم ِّقّٞ  َمغُهُۥ فَإِّذَم ُ  صِّ فَيَي  طِّ بَ 
 .[18األ بياء: ] {َعلَٰ ٱل 

 تقويم عبد النا ر وعهده:وق ة ل

لقد ييي الموت عبد النا ره ورويف    ته من د يا اه ولقي ربه بمما لمه 

وممما عليممهه وسمميجزيه ربممه بممما ي ممت قهه يمموع وبلمم  ال ممرائره يذا بوثممر ممما وممي 

القبوره وحدل ما وي الدمدوره وهمو سمب ا ه يولمم ال مر وأخ م ه وال ي ميع 

ا. ومونمم  الظلممم: أن عنممده مثقممال ذرةه وال يخمماف أحممد عنممده  مما وال ه مممم رلمم

 ي مل ونر ييرهه ومون  اله م: أن ي يع أجر عمله.

ومن النا  من يذا مات ماومف خطايماه مومهه وطموب  لمه. وممنهم ممن يمموت 

وال وموت ذ وبهه بمل وبقم  ممن بومده آثمار رلممه وعدوا مهه وهمو المذ  قمال هللا 

تُُ  َم  قَيَُّمَمْ وَ ووال  وي أمثاله:  {}َونَك  َر ُم  مثَ   .[12يس: ] ََ

هل من حقنا أن  قف وق ة مت  يمة لتقمويم عبمد النا مر وعهمدهه ومما ويمه ممن 

ا أو 23ح نات وسي اته وي جانات ويخ اقات  هل كا مف ثمورة ) ( يوليمو خيمرم

ا عل  المدريين والورب   ير 

ربما ووقف بوض أهل المدين ممن الناحيمة الشمرعيةه وقمالوا:   من أمر ما أن 

                                              

 جابر بن عبد هللا. ( عن2584(ه وم لم )3518رواه البخار  ) (49)
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. كمما (50)«م تاكروم  لك كم إم بخيىر»سن مووا اه وجاء وي ال ديث:  ذكر م ا

ه ل مببين: األول: أ همم (51)عمن سمي األمموات  ل  هللا عليمه وسملم  ه  النبي 

 أو وا يل  ما قدمواه وأم وا عند رب عادل ي اسبهم.

والثا ي: أن سي األموات يمؤذ  األحيماءه مممن يهممه أممر الميمف ممن أبنماء 

 وأ  اب.وأقارب 

لهذا يتورت بوض المتدينين من الكالع عمن ماته وين أ ابه من رلممه مما 

أ مابه ويكممل أمممره وجمزاءه يلمم  مممن ال يخ مم  عليمه خاويممةه وال و مميع عنممده 

 مظلمة مظلوعه وال حق مه وع.

ولكممن يذا كممان ال ممي ممنوعممماه ومملن النقممد ال ممق مشممروته ال سمميما مممن كممان 

ق النما  أن ينقمدوا أعمالمهه ويثنموا علم  مما يت مل م  ولية عاممةه وملن ممن حم

كان ويها من حق وخيره وينكروا ما كمان ويهما ممن بارمل ويمر. وهمذا مما وولمه 

المؤرخون الم لمون األثبات وي وقويم الخل اء واألمراءه من بنمي أميمةه وبنمي 

مماه وأوسممووا  ه وكممان عممالن رالمم الوبمما  وييممرهم. وقممالوا: كممان وممالن عممادالم

ا.ال جا  بن يو ا ووجري م  سف ذم 

والتوديل والتجريح من أجل مدل ة الدينه ومدل ة األممة: أممر مشمروت. 

وعل  هذا م ف سنة أئمة ال ديث وي خير القرون وممن بومدهم: يقولمون عمن 

الممموو  وممي كتممبهم: هممذا مب ممله وهممذا كثيممر البلممطه وهممذا مممدلسه وهممذا كممذابه 

                                              

 « مم يح الجممامع الدممبير»عائشممةه وذكممره األلبمما ي وممي  ( عممن1935رواه الن ممائي ) (50)

(7271.) 

 عائشة. ( عن1393رواه البخار  ) (51)
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 ه أو و خذ عنهم الدين.وهذا أكذب النا ه لي ذروا األمة أن وثق بهؤالء

وسيظل من حق المظلوع: أن يدمري يماكيما ممن رالممهه حي ما كمان أو ميتمماه 

َِّ }مَّ ما دامف مظلمته قائمةه كمما قمال وومال :   َ قَى
ىَن ٱل  َِّ مِّ َٓ ىَر بِّسلٓسى َجه 

ُ ٱل  ىٓ  ٱلَّ  يُ ِّ

يعا  َعلِّيما { ُ َسمِّ  .[148الن اء: ] إِّمَّ َمن َُلَِّمۚٓ َوَك َن ٱلَّ

  تي وي وجميع كل القوص:ول 

أن أ كمم  الجممراحه وال أن أ ممب  القبمموره وال أن أذكممر  - ب ممق - وأ مما ال أريممد

ا  بالماضممي األلمميمه وال سمميما وممي هممذا الوقممف الممذ  وواجممه األمممة ويممه أخطممارم

ا. ا كبّارم اه وقد كاد لها أعدا ها كيدماه ومكروا بها مكرم  ج امم

: أ همم ال ي ماولون أن يثم روا وقد عروف ممن سميرة اإلخموان وممن أخالقهمم

ممممن رلممموهمه بممل يممدخرون ممما أ ممابهم عنممد هللاه الممذ  ال ي مميع عنممده عمممل 

عامممله وال يظلممم أحممدما مثقممال ذرةه وهممو الممذ  سممي خذ لهممم حقهمممه ويجممزيهمه 

الجزاء األوو . وهذا مما سمجله وماريخهم ومي عهمد الملكيمةه وعهمد الثمورة. وقمد 

يهم الذين ساموهم سموء الومذابه بومد أن ومرل كان بوسوهم أن ينتقموا من رالم

كثيممر مممن هممؤالء منا ممبهمه ونال سمملطا همه و  ممب وا بممال ر ممر وال  مماب! 

ولكنهم لم ي ولوا ذلته ولمم ي كمروا ويمهه ووركموا ذلمت للقمدر األعلم ه المذ  ثم ر 

 لهم من خدومهمه ورأوا  هايتهم ال وداء وي حياوهم.

سممياروه وممي سمميارة أمامهمما وممي الليممله وقممد دخلممف  «حمممزة الب مميو ي»رأوا 

ا من ال ديده حطمف سياروهه وقطوف ج ده وقطيوما.  و مل أسياخم

يممدخل ال ممجن موهمممه ولكنممه لممم يكممن متماسممكما كممما  «يمممس بممدران»ورأوا 

اه يبكي بكاء األر ال!  كا واه بل كان ذليالم منهارم
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اضمميةه ومممن هنمما ال ووجبمموا يذا دعمموت يلمم    مميان المظممالم والمآسممي الم

وحثثف عل  رّد الد وفه ووجميع القوص كلهماه لمواجهمة الخطمر الم مدقه 

ومقاومممة الوممدو الشممر ه قممائلين: ع مما هللا عممما سمملف. ولهممذا رحبممف باجتمممات 

القمموميين واإلسممالميين مممن الوممرب وممي  ممورة المممؤومر القممومي اإلسممالميه 

سممالميه وكنممف أحممد الممذين ايممتركوا وممي يعممداد الورقممة التممي ومثممل الجا ممي اإل

وح ممرت أكثممر مممن مممرة دورات هممذا المممؤومر وممي بيممروت. وال يممت وممي أن 

وي مدر ووي ييرها من الوالم الوربي: جمزء أساسمي ممن همذا  «النا ريين»

 المؤومر.

وأ ما أو مد  عمن همذا الجا مي المهمم ممن التماريه وممي  - وممع همذا ال ي موني

مني أن أوجاهمممل ذلمممته وأيمممض الطمممرف عنمممهه وسممميلو - سممميروي وم ممميروي

جزء الثما ي: الكثيرون أ ي لم أقل رأييه وقد وعدت قار  هذه المذكرات وي ال

وه. وكمل ممن النا ر وعهده عندما ي وي ال ديث عن ووا أن أقول رأيي وي عبد

 بد أن يتورأ للنقد وي حياوه وبود مماوه. يتورأ للومل الواع ال

 االختالف الشديد وي عبد النا ر:

رجممل كوبممد النا ممر جممد مختل ممينه ولممه أ دممار وال ريممي وممي أن النمما  وممي 

يرو وون به يل  أعل  عليينه وله خدوع يهبطون به يل  أسم ل سماولين. وبمين 

 مدح المبالين وي المدحه وقدح المبالبين وي القدح: و يع ال قيقة.

ومما ال يخ   عل  ذ  لي: أن عين الم ي ال ومرص عيبمما وميمن و ميه وال 

ىىم  »ه كممما ورد: وممرص ييممر الم اسممن والمزايمما ىىي ويُصِّ ه (52)« بىىك ملشىىيَ يُعَم ِّ

                                              

 أبي الدرداء. ( عن5130) «األدب»رواه أبو داود وي  (52)
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وعمين الكماره وال ماخط ال ومرص ييمر الويموب وال مقطات. وهمذا مما عبمر عنممه 

 اإلماع الشاووي من قديم بشوره الذ  ي  ظه الخاد والواع:

وعممين الرضمما عممن كممل عيممي 

 كليلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

كممممما أن عممممين ال ممممخط وبممممد  

 الم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماويا

 

وهممل ي ممتطيع ي  ممان أن يتجممرد مممن عوارممف ال ممي والكممرهه أو الرضمما 

خالدممةه بويممدة عممن  «موضمموعية»وال ممخطه وينظممر يلمم  مممن يقومممه  ظممرة 

ا  «الذاوية»  ومامم

ال يجر  بشر أن يدعي ذلته وين بلمغ ومي وزكيمة المن س مما بلمغه ومال بمد أن 

هنمممات أن ي مممخم بومممض ال - واعيمممما أع ييمممر وات - وبلبمممه بشمممريتهه وي ممماول

 الدبيرةه أو يدبر بوض ال  نات الكبيرةه أو   و ذلت.

ولقد ووق ف وترة من الزمن وي وقويم عبد النا مره بو م ي مممن جمرحتهم 

سهامهه وأ ابهم رلمهه وال وزال آثمار جراحمه ومي ج مدهه وآثمار مظالممه ومي 

   هه و ويه وي  ورة كوابيس بالليله وذكريات أليمة ومي النهماره وم مايقات 

أيكال يمت ه منهما مما يورومه النما ه ومنهما مما ال يوروو مه. وممن كمان ومي وي 

 مثل حالي ربما ال يتوقع منه أن يكون مند ما وي وقويم الرجل.

ويهمني أن يولم قارئي أ مي ال أدعمي الودممة لن  ميه وال أنعمم أ مي وموق 

المنه: »البشر الذين يت ثرون بمشاعر ال ي والمببضه ولكنمي أرجمو أن أسملت 

ا لي وي حياوي كلهاه ورضيف بهه وأحي أن ألقم   «طالوس الذ  اختروه منهاجم

 هللا عليه.

مماه وبطممالم  لقممد رأيممف مممن النمما  مممن يجوممل مممن عبممد النا ممر: مالكممما رحيمم

ا بممز  أسممطوري اه وقائممدما ال يشممق لممه يبمماره وسياسممي ا ومماق ال ياسمميينه ومدممل م
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 المدل ين!

م عربميه ورائمد يوريقميه هو عنمدهم منقمذ ورنميه وم مرر سياسميه ونعمي

وربممما أضمماووا يليممه: وقائممد يسممالمي! وهممو الممذ  دبممر الثممورةه ورممرد الملممته 

وحممرر مدمممر مممن اإلقطممماته وحررهمما ممممن اإل جليممزه وهمممو داعيممة القوميمممة 

الوربيةه والت رر اإلوريقيه وأحد أبطال كتلة عدع اال  يمانه ومنشمئ الممؤومر 

 اإلسالمي وي مدر.

مدمط   كاممله »ه سممع خطبماء مدمر الثالثمة: ونعم بوض المداحين: أ 

ووجده أبرن الثالثة وأقدرهم علم  التم ثير  «وسود نيلوله وجمال عبد النا ر

أ  بلبتمه الواميمة المبتذلمة وماق الخطبماء »وي الجمماهير بلبتمه الشموبية ال مهلة! 

 !!«الذين ودر  خطبهم وي كتي األدب

بالبمات ومي سموق الن ماقه يل  آخر ما يرو  من سلع الممديح واإلرمراء والم

 !«  اق تان»حت  سم  بوض الكتاب مدر وي ذلت الوهد: 

وما و خه أجهمزة اإلعمالع بمختلمف أدواوهما وألوا هما ممن ممواد مقمروءة أو 

مذاعمممة أو متل مممزةه كلهممما م مممخرة لتمجيمممد المممزعيمه وأقممموال المممزعيمه وأعممممال 

ما وال الزعيمه وأوكار المزعيمه وبطموالت المزعيم، ال وتوقمفه وال وتم وا  ه يومم

ع( يمموع 1971( مممايو )15بوممض يمموع حتمم  مممات! بممل بوممد أن مممات يلمم  يمموع )

 التي رلف و كم باسممه ممن بومده - النا رية «مراكز القوص»ضرب ال ادات 

 ضربة قاضيةه لم وقم لها بودها قائمة. -

هنا بدأ المخبوء ينكشمفه والم متور يظهمر للويمانه والمذ  أخرسمه الخموف 

يتكلمه والمخدوت بالدعاية والشوارات ينزت البشماوة عمن عينمه ليمرصه وبمدأت 
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و ممميض بالمقممماالت والت قيقمممات والتوليقممماته  «القوميمممة المؤمممممة»الدممم ف 

 وأ  اب األعمدة اليومية ي  ون بما كتموه وي  دورهم.

رة وت ممد  عممن مظممالم ولممت ال تممرةه وعممن مآسممي ولممت ورهممرت كتممي كثيمم

ال نينه وعن األموال التي هلكفه وعن ال مرد التمي ضماعفه وعمن القبماب 

ال خمة التمي يميدت ولميس و تهما يميهه وعمن المدعايات الهائلمة التمي ضمللف 

 الشويه حت  جرص وراء ال راب يظنه ماءه حت  يذا جاءه لم يجده يي ما!!

يبين ويه أ ه عاش يائي الموعي  «عودة الوعي»م: رهر كتاب ووويق ال كي

روال ولت ال نينه مخدوعما بالدعاية الم للةه حت  ا كشف القنماته وعماد يليمه 

ه وكتمماب «حمموار وراء األسمموار»المموعي! ورهممر كتمماب جممالل ال مامدممي: 

ه وكتمماب سممامي جمموهر: «سممنوات عدمميبة»ال ممالع:  الم تشممار م مممد عبممد

م اكمممات جمممال »ب م مممد عبممد الممرحيم عنبممر: ه وكتمما«الدممامتون يتكلمممون»

ه وكتمماب م مممد «ويممل لهممؤالء مممن م كمممة التمماريه»ه وكتابممه: «عبممد النا ممر

ه وكتماب: «م اكممات المدجو »ه و«ق مية التومذيي الكبمرص»يوكف التو ي: 

إللهممماع سممميف الندمممره وكتممماب د. يبمممراهيم عبمممده:  «ومممي موتقمممل أبمممي نعبمممل»

ه وكتممماب: «د اللطيمممف الببمممداد ممممذكرات عبممم»ه و«رسمممائل ممممن   اق مممتان»

للرئيس م مد  جيميه وكتماب  مالح  «كنف رئي ما لمدر...  كلمتي للتاريه»

القاب ممون »ه وكتمماب م مممد أ ممور ريمماأ: «ذكريمماوي بممين عهممدين»الشمماهد: 

يمهداء وقتلمة ومي عهمد »ه وكتاب عادل سليمان وعداع سمليمان: «عل  الجمر

سمنة و موة »يلم   «أول  سمجنسنة »ه ومدط   أمين وي كتبه: من «الطبيان

ألحمممد أبممو ال ممتحه وكتمماب أ مميس مندممور:  «عبممد النا ممر»ه وكتمماب: «سممجن

ص عليه والفُم تِر  علينا» البوابمة »ه وما كتبه أحمد رائمف: «عبد النا ر الم ترو
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ه ومما كتبمه المدكتور أحممد يملبي ومي الجمزء «سمراديي الشميطان»ه و«ال وداء

مي عمممن حوليمممات عدمممر جممممال عبمممد التاسمممع ممممن موسممموعة التممماريه اإلسمممال

النا ره الذ  سّماه: عدر المظمالم والهمزائم. وكتمي ال أذكمر أسمماء مؤل يهماه 

 .«الموو  يتكلمون»ه وكتاب: «أموال مدره وكيف ضاعف »مثل: 

ه ومثمل: «أيماع ممن حيماوي»وهذا يير ما كتبه اإلخوان مثل: نيني البزالمي 

ود. علمي جريشمة ومي عمدد ه «مذابح اإلخموان ومي سمجون  ا مر»جابر رنق 

ه وح من «عنمدما ي كمم الطبماة»ه و«دعاة ال بباة»ه و«وي الز زا ة»من كتبه: 

ه واللممواء عبممد المممنوم عبممد الممرءوف وممي كتابممه: «اإلخمموان والثممورة»عشممماو  

ومي »ه وعبا  ال ي مي ومي كتابمه: «أجبرت واروق عل  التنانل عن الورش»

اإلخممموان » لممميم ومممي كتممماب: ال ه وم ممممود عبمممد«قاولمممة اإلخممموان الم ممملمين

قال النا  ولم أقل ومي »ه وعمر التلم ا ي «الم لمون: أحدا   نوف التاريه

الخمالف بمين عبمد النا مر  سمر»ه وم مد حامد أبو الندمر «حكم عبد النا ر

نلمزال »ه وجمابر ال ما  « م  ات ممن التماريه»ه و الح ياد  «واإلخوان

مما وممي  25ه وكتمماب: )«التممآمر النا ممر  ا بالبابممةعامم ل  ممن  (جماعممة مممرورم

 لوبد ال ليم خ اجيه وييرها. «عندما يابف الشمس»دوحه وكتاب: 

عبممرت عممن هممذه ال قبممة المظلمممة الظالمممةه وين لممم وممذكر  «أوممالع»وهنممال 

ه «ليمل وق مبان»ه و«الكر مت»ه ووميلم «البر ء»األسماء  راحةه مثل: ويلم 

 ه وييرها.«ييء من الخوف»و

ما»جول من عبد النا ر ويذا كنا رأينا من  وأضم   عليمه ممن  «مالكما رحيمم

ال  ائل ما أض  ه وجول واريخه أبيض من المثل:ه ولمم ي اسمبه علم  خطي مة 

وال خط  واحد، أل مه لمم يدمدر منمه يميء ممن ذلمته وهنمال وريمق آخمره علم  
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ما»النقيض من هؤالءه جول من عبد النا ر:  يجمرده ممن كمل : «يميطا ما رجيمم

ليه كل رذيلةه وال ي يف يل  ر يده ح منة واحمدةه وثورومه و يلةه وين ي ي

ا وبممالءم علمم  المدممريين  كا ممف وبمماالم علمم  مدممر والوممربه وعهممده كممان يممر 

والورب والم لمين. ويتمن  هؤالء الوودة يل  عهمد الملكيمة البائمدةه قمائلين: ين 

لممم وروكممي ويممه مممن  - علمم  ممما كممان مممن و مماد وا  ممراف - عهممد الملممت ومماروق

 ظالم والشرور ما اروكي وي عهد عبد النا ر.الم

« وم ميم قنماة ال مويس»حت  ال  نات الظاهرة وي عهد عبد النا مره مثمل: 

التممي  مم قف لهمما مدممره و مم ق لهمما الوممرب جميوممماه ضممنوا أن ي  ممبوها وممي 

ماه  ميزا هه وقالوا: ي ه استوجل وي أممر كمان سميتم ربيوي ما بومد ثالثمة عشمر عامم

دخول ومي حمرب ممع دول كبمرص كبريطا يما وور  ماه وأن بدون أن يجانف بال

 يتيح ور ة إلسرائيل لتدخل موهم وي حرب ضد مدر.

و  ممي هممؤالء أن الشممركة االسممتومارية الوتيممدةه كا ممف وخطممط السممتمرار 

ال يطرة عل  القنماةه وربمما لمو ومركهم حتم  ونتهمي الممدةه ولمم ي ماج هم بقمرار 

 أ  م اولة لالستيالء عل  القناة. الت ميمه لكا وا أعدوا الودة إلوشال

همدف »ذكروا من آثاره ال ملبية مما ذكمرواه وأ مه  «ال د الوالي»وحت  بناء 

سممهل إلسممرائيله يمكممن أن ولجمم  ل ممربه وممي سمماعة البمم  ه عنممدما  «ع ممكر 

و مميط بهمما المخممارر وممي وقممف ممماه ووممي هممذا يممرق مدممر وهممالل ال ممر  

 والن ل.

وي خذون عليه: أ ه ضيع جهودما وأمواالم وي مبامرات وايلةه ومي الكو بموه 

ووممي المميمنه ووممي ييرهمما. وأ ممه لممم يممدخل حربممما يال خ ممرهاه كممما وممي سممنة 
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ع(. وقد استطات يعالمه الذ  برت ومي الكمذب وقلمي 1967ع(ه وسنة )1956)

ا ي ت ممل بممه كممل عمماع. مممع 1956ال قممائق: أن يجوممل هزيمممة سممنة ) أن ع(  دممرم

الببممداد  يقممول وممي مذكراوممه: ي ممه قممال لممه:   ممن ضمميونا البلممد. وي ممه لمميس أممماع 

مجلممس الثممورة وأع ممائه يال أن ينت ممروا جميوممما. ورلممي مممن نكريمما م يممي 

وك مي لومدد األع ماءه  «سميا ور البوواسميوع»الدينه يح ار نجاجة من ال مم 

 (53)وأكد كالمه بقوله: ي ي جاد ويما أقول!

ه قهمر الشموي المدمر ه وأهمان كرامتمهه وأذل كبريماءهه وينقمون عليه: أ 

وحطممم    مميتهه وقيممد حريتممهه وكبلممه بمماأليالل التممي جولتممه ييممر قممادر علمم  

 ال ركة يمنة أو ي رة.

وي مي ون يلم  مآثمممه: أ مه ألبمم  ال يماة الديمقراريممة ممن مدممره وهمي مممن 

أوائممل الممديمقراريات وممي الشممرقه ووممرأ علمم  النمما  دكتاووريممة ال ممزب 

يلم   «االو ماد القمومي»يل   «هي ة الت رير»لواحده الذ  اختل ف و ميته من: ا

ولممم ي مممح لموممارأ أن يكممون لممه  مموت ي مممعه وين  «االو مماد االيممتراكي»

كان من روقائه وي الثورةه ابتداءم من رياد مهنماه يلم  م ممد  جيميه يلم  خالمد 

خطيمي ثورومه م يي الدينه يل  عبد المنوم عبمد المرءوفه يلم  آخمرين. حتم  

والمت ممد  الممديني باسمممهه لممم ي مملم مممن أذاه وبطشممهه وهممو الشمميه أحمممد ح ممن 

البمماقور ه وقممد رمموح بممهه ورممرده مممن مندممبه يممر رممردةه ال لشمميء يال ألن 

رجالم ذع عبد النا مره وهمو األديمي الم قمق المومروف م ممود م ممد يماكره 

يمل: ين البماقور  وكان الباقور  يزوره وي ذلت الوقفه ولم يمداوع عنمه. وقمد ق

                                              

 (.345)د:  «مذكرات الببداد »ا ظر:  (53)
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ا وقممف الكممالع عممن النا ممر! علمم  أن الممذين يوروممون األسممتاذ  لممم يكممن حاضممرم

ا وربيوته ال ادةه ال ينتظرون من الباقور  وال من ييره أن يرد عليه!  ياكرم

وقد ابتل  مدمر ب كمرة: أن يكمون للوممال وال الحمين  دمف مقاعمد مجلمس 

ه ولمم وومرف ومي بلمد ييمر النوابه وهي بدعة لم وتخلص مدر منها يل  اليوع

 مدر!

ويزيدون عل  ذلت: أ ه أضر باالقتدماد المدمر ه  تيجمة سميطرة القطمات 

الواعه الذ  أخ ق وي يدارة مؤس اوهه حتم  أ مب ف وخ مر خ مارات وادحمةه 

 بود أن كا ف وك ي مكاسي هائلةه يوع كا ف ملت القطات الخاد.

ءة يلممم  المممدين وال ين ممم  همممؤالء أن ي مممووا ومممي ميمممزان سمممي اوه: اإلسممما

والشريوةه حين ألب  الم اكم الشرعيةه وأساء يل  ق ماوها بتل يمق وهمم لهمم لمم 

يثبتهمما ق مماء عممادله وأ ممدر قمما ون وطمموير األنهممر: الممذ  يتمماح ويممه للكليممات 

المد يمممة ومممي جامومممة األنهمممر: أن و خمممذ خيمممرة رالبمممهه وأن ال يبقممم  للكليمممات 

ييممر المترديممة  «بممة الوربيممةأ ممول الممدين والشممريوة والل»األ مملية الدينيممة 

النطي ة وما يواف ال بع أن ي كله! هذا مع أ ي رو ف همذا الت  ميره وداوومف 

 عن التطوير وي الجزء الثا ي من هذه المذكرات.

كما سوِخر عبد النا ر من علماء الدين وي خطبهه واوهمهمم بم ن أحمدهم ممن 

يع دينمهه ويدمدر أجل وليمة عند يقطاعيه يقدع ويها خروف أو ديت رومي: يب

 وتواه وي يقرار المظالم الواقوة عل  ال الحينه وه م حقوقهمه وأكل عرقهم.

كممما أومماح للدمم ف ال كوميممة أن و ممخر بالممدين وعلمائممهه كممما ووممل الرسمماع 

الممذ  سممخر قلمممه لل ممخرية  «األهممراع»الشممهير  ممالح جمماهين وممي  مم ي ة 
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ا كاريكاويري ا.18بالداعية الكبير الشيه م مد البزالي وعمامته وي )  ( رسمم

هذا ما ذكره خدوع عبد النا ر عمن يخدمهه وعمن عهمده. ولميس كمل مما 

.  قالوه حق اه كما أ ه ليس كله بارالم

ا بين أمرين: أولهما: ما كان من  قمد  «اجتهادات»ثم ي ي أورق و ريقما واض م

ودييه وقد وخطئه وهو م جور عل   وابهه وموذور ومي خط مهه بمل ربمما 

ا واحدماه يذا   ف  يتهه وو رص وي اجتهادهه واستشمار أهمل كان م ج ا أجرم ورم

 الذكر والخبرةه واست ر  وسوه وي الو ول يل  ال قيقة والرأ  األريد.

وذلت مثل سياسته وي يوريقيا ووي اليمن ووي ييرهاه و قد  ما يقال ويهما: 

واسمتمر  ي ه سياسي وايل. وومرق بمين ال ايمل والظمالم! ولكمن ال شمل يذا وكمرر

يدممبح كارثممة علمم  الممورنه وعلمم  األمممة. و شممل ال ممرد الومماد  ويخ اقممه علمم  

   هه أما وشل الزعيم الم تمره و يه خ ارة األمة وو خرهماه وضميات ور مها 

 وي النهوأ والتقدع.

وثا يهممما: ممما كممان مممن مظممالم ومممآثم متومممدةه كممما حممد  لموارضممي عبممد 

ومال ي متطيع ممداوع أن يمداوع عمن النا ر عامةه ولإلخموان الم ملمين خا مةه 

عبد النا ره وي ييقات هذا الكم الهائمل ممن المظمالم والممآثم: ممن يمنق ووقتيمله 

ووشريد وونكيله وييذاء وووذييه ومدادرة وو ييقه لجماعة كا مف همي أول 

من سا د ثورة عبد النا ره بل كا ف هي أول من أوح  يليمه ب مرورة الوممل 

عتممرف عبممد النا ممر بن  ممه وممي المممذكرات التممي الممورني داخممل الجممي ه كممما ا

الثمورة ممن المهمد »كتبها األستاذ حلمي سالعه رئيس و رير المدور بونموان: 

ه وذلت أوائل مما قاممف الثمورةه وقمال ويهما: ين أول ممن ل مف  ظمره «يل  المجد
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يل  هذا الومل: هو الدا  ذو الوجه األحممر ع. له يقدمد: م ممود لبيميه أحمد 

حممرار الممذين عملمموا مممع عزيممز بايمما المدممر ه وكممان وكمميالم الو ممكريين األ

 لإلخوان وي عهد المريد األول ح ن البنا.

بوض النا  يهو ون من األهوال التي عا اهما اإلخموانه ولمو ذاقموا موشمار 

ممما ذاقممواه لكممان لهممم رأ  آخممره وقممول آخممر. وقممد قيممل: النممار ال و ممرق ييممر 

 القابض عليها. وقال الشاعر:

 لشوق يال من يكابمدهال يورف ا

 

 وال الدممممبابة يال مممممن يوا يهمممما!

ُٖ والقرآن يقرر ممع كتمي ال مماء:   َ  أَو  فََسى  ى ىرِّ نَف  ى  بِّغَي  َسب  فِّىي }أَنَّىهُۥ َمىن قَتَىَص نَف 

ضِّ فََكأَنََّمى  قَتَىَص  َر  ىٱأ  يع  يَى  ٱلنَّىى َس ٱلنَّىى َس َجمِّ يَ َ ىى  فََكأَنََّمى ٓ أَ   ى  َوَمىن  أَ   يع  المائممدة: ] { َجمِّ

32]. 

 .(54)«لزومَ مليني  أ َن علٰ هللا من قتص مسلم»ويقول رسول اإلسالع: 

ومن الوجي أن يت د  هؤالء عن أهمية حقوق اإل  مانه وحقموق األومراده 

وحممق ال ريممة المقممد ه وحممق ال ممرد وممي أن يمم من علمم     ممه وأهلممه ومالممه 

لمهه ك  مما لي مف ولذا و ل يل  اإلخوان: استثناهم من همذا ك...  وخدو ياوه

لهم حقوقه ويذا و ل يل  عبد النا ر: استثناه من هذا كلمهه ك  مما لميس عليمه 

واجباته وكم ن ممن حقمه أن يدمادر ويومذب ويظلمم ويببمي ومي األرأ ببيمر 

 ال ق. بال ح يي وال رقيي.

ولقد بينف وي حديثي عن ال جن ال ربي وي الجزء الماضي: م  ولية عبمد 

                                              

ابممن عمممره و مم  ه األلبمما ي وممي  ( عممن3987(ه والن ممائي )1395رواه الترمممذ  ) (54)

 (.439برقم ) «ياية المراع»
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حشمية واالعتمداءات الهمجيمةه التمي وقومف ومي ال مجن النا ر عن الجرائم الو

ال ربيه وأ ه يهد بن  ه بوض وقائع التوذييه وأ ه ال يوقمل أن يمتم همذا المذ  

ممؤري عبمد النا مر « هيكل»وناقله النا  وي اآلواق دون علمهه وقد ذكر ا أن 

اعترف ب  ه كان يولمه وعرضمف عليمه وقمائعه ومال مونم  لتبرئتمه بمدعوص أ مه 

 ما يجر !يجهل 

وحتمم  لممو لممم يولمممه وهممو الم مم ول األول عممن هممذه الوحمموش اآلدميممةه التممي 

عينها وي منا مبها لتمنه  ل موع النما ه وو ترسمهمه وهمم مطم نمون يلم  أ همم 

 م ميونه وأن رهورهم م نودة يل  جدار ال لطان.

ين رسولنا الذ  ال ينطق عن الهوص: أخبر ا أن امرأة أدخلها هللا النماره ممن 

هممرة حب ممتهاه وممال هممي أرومتهمماه وال هممي وركتهمما و كممل مممن خشمماش  أجممل

 .(55)األرأ

هذا وي حبس همرةه وكيمف بممن حمبس األلموف ممن النما ه وسمقاهم ك مو  

الوذابه وجرب وميهم مما اسمتورده ممن أدوات التومذيي ممن عنمد الشميوعيين أو 

ييممرهمه وسمملط علمميهم كممالب البشممره وكممالب الكممالبه وقممد كا ممف الكممالب 

 ال قيقية أرحم من الكالب البشرية وي كثير من األحيان.

ين ير ما ووله عبد النا ر ومي مدمر: أ مه أذل اإل  مان المدمر  وقهمرهه 

وأحيماه ومي خمموف دائمم، أن يدهممه نّوار منتدممف الليمله أو نوار ال جمره مممن 

كمممالب الدممميده وتتخّط مممهه وومممذهي بمممه يلممم  مكمممان سممم يق وراء الشممممسه ال 

ول يليممهه وقممد أ ممبح المدممريون يتج ممس بو ممهم علمم  ي ممتطيع أحممد الو مم

                                              

 أبي هريرة. ( عن2619وم لم ) هابن عمر ( عن3318رواه البخار  ) (55)
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بوضه ويشت بو مهم ومي بومضه حتم  أ مبح األي يتج مس علم  أخيمهه بمل 

 االبن عل  أبيهه ووقدت األسرة الثقة بو هم ببوض.

بممما  «الب ممث عممن الممذات»وقممد اعتممرف الممرئيس أ ممور ال ممادات وممي كتابممه: 

حمين قمال: ا تهم   نرعته الثورة من خوف م   دور النما ه ويمل يرادوهممه

ع(ه عنممدما ا تخممي جمممال عبممد 1956( يو يممو سممنة )22مجلممس الثممورة وممي )

النا مممر رئي مممما للجمهوريمممة باالسمممت تاء. ولكمممن قبمممل أن ينتهمممي المجلمممس كمممان 

هممذا وممي رأيممي أبشممع ممما يمكممن أن يدمميي ...  الشمموور بممالخوف قممد عممم الممبالد

دممممروات اإل  ممممان! وممممالخوف يقتممممل الشخدمممميةه ويشممممل اإلرادةه ويم ممممه و

 .(56)البشر!

الحظمف أن أكبمر خطم  اروكمي ومي حمق : «األهراع»وقال وي حديث له وي 

اإل  ان المدر : كان هو نرت الخموف. وبمدالم ممن أن  بنمي اإل  مانه أ مبح 

همنمما أن  خي ممهه والخمموف أخطممر ممما يهممدع كيممان ال ممرد أو الشمموي. وقممد كا ممف 

اء منممع. وكممان المنممع أرناق النمما  كلهمما ملكممما لل مماكم: ين يمماء مممنحه وين يمم

مد وبما وي أيلي األحيمان بمدمادرة حريمة ال مرد واعتقالمهه ثمم ودمل جميمع 

 .(57)أهله من ورائ همه مع اوخاذ يجراءات ضدهم!

و ممن  منات ثمورة يوليموه و ائمي وأح ي أن ال ادات ياهد ممن أهلهماه وهم

م كممة جممال سمالمه التمي  «م كممة الشموي»النا ره وع و اليمين وي  عبد

 مف اإلخوان.حاك

                                              

 (.184)د:  «عن الذات الب ث» (56)

 ع(.1975/  10/  16  ي ة األهراع وي ) (57)
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ين خ مممارة اإل  مممان المدمممر  همممي الخ مممارة الكبمممرصه ولممميس اإل  مممان 

المدمر  همو هممؤالء المذين يتجموممون ومي ال مرادقات وممي االحت ماالت الموممدةه 

 ويلقّنون هتاوات يرددو ها كالببباوات:  ا ره  ا ر.

وأذكر أن عبد النا ر ذهي يل  يحدص المدن وي أول الثورةه وهتمف النما  

ه وثار عليهمه وقال وي حرقة وب رارة: ي ما قمنا لن مرر النما  ممن باسم  جيي

عبادة الزعماءه والهتاف ل يمخاده لكمي يكمون الهتماف للمورن. ولمما أ مبح 

 بود ذلت الهتاف باسمه أ بح مشروعما وم مودما.

لقد أذل عبد النا ر الشوي المدر ه كما أذل ال جا  بمن يوسمف الشموي 

ذلممت خ ممارة مونويممة ال وقممدر بممثمنه وال وقمما  الوراقممي مممن قبممل. وكممان وممي 

 بالمادة.

لقد أراد عبمد النا مر أن يمدير مدمره كمما يمدير  ماحي المدكان دكا مهه أو 

 احي المزرعة مزرعته. وقد قال مرة: أريمد أن أضمبط علم  نره وتت مرل 

مدر كلها من أسوان يل  اإلسكندرية! وأضمبط علم  نر آخمر وت مكن مدمر 

 كلها.

: «المدكتور م ممد يوسمف موسم »ة أحمد يميوخنا ال  مالء ولقد قال لي مر

ين هممذا البلممد سممجن كبيممره لممه بمماب واحممده وق ممل واحممده وم تمماح واحممده وممي يممد 

 سجان واحده هو عبد النا ر!

لمدص بومض  «سمجينما»قد يدا وي وترة من ال تمرات  «ال جان»وين كان هذا 

يم عممامره مرءوسمميهه كممما هممو موممروف وممي سمميرة عبممد النا ممر: أن عبممد ال كمم

 ديقه األول قد أ بح هو الذ  ي كم مدمر حقيقمةه سمواء مما يتولمق بمالجي  
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ا»أع ما يتولق بالشمويه و مار عبمد النا مر  ا»أو  «رررمورم ه  مار «ديكمورم

 كما قيل: يملت وال ي كم!

حممدة اال دماجيممة مممع سمموريا يلمم  جمماءت الو «الوحممدة الوربيممة»ووممي ق ممية 

النا ممر علمم  ربممق مممن ذهمميه ورضممي الشمموي ال ممور  أن يدممهر مممع  عبممد

يمممكر  »الشممموي المدمممر  ومممي بووقمممة واحمممدةه وونمممانل المممرئيس ال مممور  

 .«الموارن الوربي األول»عن كرسي رئاستهه واكت   ب ن يكون  «القوولي

ولكن عبد النا ره ب موء ودمروهه ويلبمة االسمتبداد عليمهه ووركمه األممور 

يتدمرف ويهما كيمف يشماءه بمدل أن يومين  ائبمما  «عمامر»لم، وي اإلقليم الشممالي 

 حقيقي ا له من نعماء سوريا أ   هم.

 أو المكتي الثا ي كما ي ميها ال موريون - لقد سلط عامر أجهزة المخابرات

عل  الشوي ال ور ه وعبث عبد ال ميمد ال مرا  وبطا تمه ب ريمات الشموي  -

ر  المذ  قمدع الوحمدة ورضميها وحرماوه ومقدراوهه ولم يكمن ممن الشموي ال مو

يال أن يرو ممها ويممتخلص منهمماه واختممار  ممار اال  دممال مممع ال ريممةه وال جنممة 

الوحدة مع االستبداد. وكان ال ابط عبد الكريم المن الو ه ممدير مكتمي عمامر 

 وي سورياه أحد الذين قادوا حركة اال  دال!

 ية ول طين هذا وي ق ية الوحدة الوربيةه وماذا وول عبد النا ر وي ق 

ع(ه واحتلمف 1967لقد ا ته  مدمير الق مية يلم   كبمة حزيمران أو يو يمو )

يسممرائيل ممما بممين القنطممرة وممي مدممر والقنيطممرة وممي سمموريا. أ  احتلممف سمميناء 

والجمموالن مممع ال مم ة البربيممة ويممزةه بممل اعتممرف عبممد النا ممر بل مما ه وممي 

ما أمماع1967( يوليو )23خطابه وي ) يسمرائيل يلم   ع(: أن الطريق كمان م توحم
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 القاهرة ودمشق.

لقد رهر أن هنال أخطاء وادحة اروكبمف قبمل همذه ال مربه وومي أثنماء همذه 

ال ربه كتي عنها الكاوبون والم للون ال ياسيونه والخبراء االسمتراويجيونه 

ه والواقمع أن النتيجمة ح ممف بومد ال ماعات «حرب األياع ال بوة»وقد سميف: 

ريممران مدممره ومطممارات مدممر ب ممربة  ال ممف األولمم ه بوممد الق مماء علمم 

قاضمممية وسمممريوةه أبقمممف القممموات البريمممة المدمممرية ومممي سممميناء مكشمممووة بمممال 

 .(58)يطاء

وكا ممف الممروح المونويممة وممي يايممة المموهن يلمم  حممد اال هيممار، يذ لممم ي مملح 

الجند  المدر  ب الح اإليمان الذ  به يتخط  الوقباته ويدنع البطموالته 

كما وا يونعمون علم  الجنمود  مور المطربممات ويقمدع البمالي ممن الت م يات. 

والممممممثالته بممممدل أن يونعمممموا علمممميهم المدمممماحف للم مممملمينه واأل اجيممممل 

للم ي يين! لمم ي ملح المقاومل المدمر  بوقيمدة وشمد أنرهه ب  مه يقمف ومي وجمه 

عممدو د ممس المقدسمماته وايتدممي أرأ النبممواته أرأ اإلسممراء والموممرا ه 

 مما وأورا نمما ومقدسمماوناه وأن وقوونمما وممي وأن هممذا الوممدو خطممر علمم  ديننمما ود يا

 وجهه جهاد وي سبيل هللاه وأن من قُتل منا وهو يهيد حي يرنق عند هللا.

لم يقل له مثل هذا الكالع، ألن هذا كالع الرجويينه الذين يور ون المدين ومي 

مثممل هممذه الموممارله والمطلمموب منمما: أن  ورممف الدبابممة والطممائرة والبارجممةه 

 ائز وخطباء الم اجده أو رهبان الكنائس.و دت الدين للوج

                                              

ع( عمن هممذه النكبممةه و ممف 1967راجمع ممما كتبنمماه ومي هممذه المممذكرات ومي أحممدا  سممنة ) (58)

 .«و ليل ألسباب النك ة»عنوان: 
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عل  حين كان الودو ي ملح جنموده بوقيمدة ييما يمةه ور يمة ووراويمةه وأحمالع 

ولموديممة، ولهممذا قلمممف: ي هممم ا تدمممروا علينمما، أل هممم دخلممموا الموركممة وموهمممم 

التوراةه ودخلناهما ولميس مونما القمرآنه دخلوهما يهمودما يوتمزون باليهوديمةه ولمم 

لمين  وتممز باإلسممالع. دخلموا يهت ممون باسممم موسم ه ولممم  هتممف  مدخلها   ممن م م

باسممم م مممد. قممالوا: الهيكممله ولممم  قممل: األقدمم . عظممموا ال ممبفه ولممم  وظممم 

 الجموة. كان الدين عندهم يروما يباهون بهه وكان الدين عند ا وهمة  برأ منها!

« موسم  ديمان»لقد جردوا الق ية ممن كمل مونم  دينمي لهماه ومي حمين قمال 

ر الممدوات: ين جممي  يسممرائيل مهمتممه حمايممة المقدسمماته ال مجممرد حمايممة ونيمم

 المؤس ات.

ه وّر مموا الممدين «بممن جوريممون»حتمم  الولممما يون مممن اإلسممرائيليين أمثممال 

 لخدمة ق يتهم.

ولهممذا كممان جنود مما ومماريين مممن كممل مونمم  روحممي يممدعوهم يلمم  الثبممات 

: النجمماةه النجمماة. والت مم يةه ولممما وقوممف الواقوممةه كممان كممل واحممد مممنهم يقممول

وركمموا أسممل تهم ودبابمماوهم ومجنممزراوهم دون أن يكلممف أحممدهم    ممه أن يشممول 

ويها عود ثقابه حت  ال ي ت يد منها عمدوهه وي خمذها ينيممة بماردةه سمالمة ممن 

 كل سوء.

ين من المومروف أن األسمل ة ال وقاومل وحمدهاه ولكمن وقاومل ب يمد  رجالهما 

ال مالح ي مما ي ركهما همدف سماعه ممروبط برسمالة األبطاله واليد التي و متومل 

 علياه يؤمن بها الجند ه وي  ي بالن س والن يس وي سبيلها.

ه هممو «النك مةه ولكممن أخطممر ممن النك ممة»وقمد ا تهممف الموركمة بممما سممموه: 
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وبيير ال ياسة الوربية رأسما عل  عقميه واوخماذ ول م ة جديمدة مناق مة لل ل م ة 

ا. وقمد كا مف ول  م ة األممة قائممة علم  أن يسمرائيل ايتدمبف أرأ القديمة ومامم

بوممد أن  - الوممرب بممالونف واإلرهمماب والممدع وال ديممد والنمماره ويممردت أهلهمما

وي الشمال والجنموب والشمرق والبمربه وأن وجمود يسمرائيل  - أخرجتهم منها

وممي أرأ ول ممطينه وأرأ الوممرب المبتدممبة: وجممود بارممله وأن ينالممة هممذا 

ل  األمةه رال الزمن أع قدره ولن م ي المزمن االيتداب الظالم وري ة ع

.  ال يجول البارل حق اه وال يقلي ال راع حالالم

وهممذا ممما كممان عليممه الوممرب قبممل هممذه النكبممة أو النك ممةه ولكممن عبممد النا ممر 

ع(ه وكم ن 1967وبن  ول  ة جديدةه وقوع عل  ينالة آثار الودوان! أ  عمدوان )

ع(. عبممد 1948لوممدوان القممديم: عممدوان )هممذا الوممدوان الجديممد أعطمم  الشممرعية ل

النا ر هو الم  ول األول عمن وبييمر ال ياسمة الوربيمة كلهما ومي همذا المجمال. 

ولم يكن أحد ييره يقدر عل  وبيير هدف األمة التي أسلمف يليه القياده ومن تمه 

 الثقة.

وهذا التنانل الكبيره بل الخطيره هو أسا  كل ما عا ته األمة بود ذلت ممن 

الت جر بو ها يل  بوضه من كامي دي يده ومدريده و وسملوه حتم  حالمة ونان

 االست الع والتخاذل التي  شهدها اليوع. وهمو المذ  ييمر االسمتراويجية األ ملية

يل  استراويجية التنانل واالست مالع. واألممة يذا  - استراويجية الجهاد والك اح -

  ي ممو ها القممدر بمممن بممدأت رريممق اال  ممداره ولممن يق همما حمماجز وال يمميءه حتمم

 يردها يل  أ لهاه ويشول ما ا ط   من جذووها.
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 هل كان عبد النا ر عميالم 

 ومما ي  ل عنه هنا: هل كان عبد النا ر عميالم 

ولقممد اوهممم بوممض خدمموع عبممد النا ممر ب  ممه كممان عممميالم ألمريكمماه وكتممي 

اه:  ( يوليمممو 23ثمممورة )»الدممم  ي المومممروف م ممممد جمممالل كشمممته كتابمممما سمممم 

اه وذكر ويه وقائع يت . !«ألمريكيةا ا كثيرم  قال ويه كالمم

وآخمممرون قمممالوا: ي مممه ا تهممم  عمممميالم روسمممي اه ولالو ممماد ال ممموويتيه وكتمممي 

 بو هم كتابما قال ويه: الرو  قادمون!

بل سموف ممن قمال: ي مه عميمل إلسمرائيله وي مه التقم  بومض اليهمود عنمدما 

ا وي ال الوجا وي حرب ول طينه  واو ق موهم او اقيمات سمريةه يذا كان م ا رم

 و ل يل  ال كم!!

ا ي ممتكم يلمم  الشممرت الممذ  يممرص أن األ ممل وممي  مما م مملمم وأن بدمم تي عاِلمم

النا  البراءةه وأن اإل  ان ال يدان يال ببينةه وأن الشمت ي  مر لدمالح الممتهم: 

أروممض هممذه االوهامممات التممي ال دليممل عليهمماه وهممذه الممدعاوص الوري ممة التممي 

لىَ أخىا ملنى س بىيعَم م مُعىٰ قىَ  »بيناته وقد جماء ومي ال مديث: ونقدها ال

وقمال . «ُم َ قَ  وأمَملهمت ولكن ملبين  علٰ ملميعيت ومليمين علٰ مىن أنكىر

 الشاعر:

 ما لم يقيموا عليهما -والدعاوص 

 

 أبنا هممممممما أدعيممممممماء! -بيّنمممممممات 

 واالودال باألمريكان قبل الثورة أو بودها: ال يثبف الومالة لهم. 

والوميل: من ال هدف لمه وال رسمالة يوممل ممن أجلهما. ولكمن هدومه ورسمالته 

 وتلخص وي خدمة من يومل ل  ابهه وو قيق أهداوه.
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ولقممد أيممد اإلخمموان عبممد النا ممر عنممد قيامممهه بممالثورةه وبوممد قيامممه بممالثورةه 

وكمما وا أول أعوا ممهه بممل كمما وا سممنده الشمموبي البممارنه حتمم  دب الخممالف بممين 

 اذا لم يتهم وي ذلت الوقف ب  ه عميل أمريكي الطروينه ولم

 هل كان عبد النا ر مارك ي ا 

 ومما ي  ل عنه هنا: هل كان عبد النا ر مارك ي ا 

ين مممممن الموممممروف أن عبممممد النا ممممر وممممي وتممممرة مممممن واريخممممه ا ممممطدع 

وأدخلهممم ال ممجونه وين لممم يدممبهم مممن التوممذيي  - الشمميوعيين - بالمارك مميين

 إلخوان.والتنكيل ما أ اب ا

ولكنممه بوممد ذلممته ا ممطلح مممع الشمميوعيينه وأرلممق سممراحهمه ولممم يكتممف 

باإلورا  عنهمه بل مّكن لهمم ومي أجهمزة اإلعمالع والثقاومةه و  مب وا ومي وقمف 

 من األوقات هم الذين يوجهون ال كر والثقاوة وي مدر.

 وهل كان هذا لتبير وي سياسة عبد النا ر أو لتبير وي وكره 

ا الروبارمه  الم هوع: أن هذا كان  تيجة لتبير وي سياسمة عبمد النا مر،  ظمرم

بالمو ممكر الشممرقيه وو ال ممه مممع االو مماد ال مموويتي وممي أكثممر مممن مجممال: وممي 

مجمممال الت مممليحه وومممي بنممماء ال مممد الوممماليه وومممي مجمممال الخبمممراء الو مممكريين 

وال نيممينه وييممر ذلممت. وقممد رممل الممرو  يوملممون وممي مدممره ويممؤثرون وممي 

 ال اداته وقرر قراره ال اسم بلخراجهم منها!! سياستهاه حت  جاء

عنممد اوتتاحممه مبنمم  ال ممد الوممالي: عبممد النا ممره أ ممه  «خرويمموف»وقممد الع 

يدعو يل  االيتراكيةه ولكنمه ال يمكمن االيمتراكيين ممن يقامتهماه وال ايمتراكية 

 من يير ايتراكيين.
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وكمممان لهمممذه اإليمممارة مبزاهممما وأثرهممماه و مممرعان مممما وبيمممر الموقمممف ممممن 

اليتراكيينه وو ح المجال لهممه ليثبموا علم  مراكمز الدولمةه وال سميما بومد مما ا

الت ممول »رئاسممة الممونارةه وأعلنمموا التمهيممد لمرحلممة  «علممي  ممبر »وممول  

 .«االيتراكية الولمية»يونون: الت ول يل   «الوظيم

المذ  يمثمل وكمر عبمد النا مر: وجمد ويمه ريم ات ممن  «الميثماق»ومن قمرأ 

ب  مه « الميثماق»وي مواضع يت ه ولكن ال   تطيع أن  دف ال كر المارك ي 

ا.  مارك ّي ومامم

 جممد أثممر المارك ممية وممي وقلمميص الجا ممي اإليممما ي وال كممرة البيبيممة والقمميم 

 الروحيةه وال وكاد و  ها ووشور بها.

ا لشريوة اإلسالع الذ  يدين به عبد النا ره ويدين به يموي  كما ال  جد أثرم

 مد  عممن األسمرة: ال بممد أن   مقط بقايمما األيمالل التممي مدمر. بممل قمال وهممو يت

وكبل األسمرة. وال مياق يبمين أ مه يشمير يلم  التشمريوات اإلسمالمية ومي المزوا  

 والطالق وييرهما.

 هل كان عبد النا ر متدينما 

 و   له وي  ل مونا كثيرون: هل كان عبد النا ر متدينما 

هيكممل: هممل كممان عبممد  سمم ل األديممي يوسممف القويممد: األسممتاذ م مممد ح ممنين

 النا ر متدينما  و جاب هيكل: كان عبد النا ر متدينما.

 ولكنه لم يدلل عل  ودينه بشيءه واكت   بتقرير هذا األمره وك  .

ولولممه يقدممد: أ ممه لممم يكممن مل ممدما جاحممدما للبيبيممات مممن األلوهيممة والمموحي 
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ئ ه ال تميمةه واإليمان باآلخرة. وال يقدد أ ه كان متم كما بشوائر الدين وورا

وأ ممه يخشمم  هللا وممي أمممورهه وي ممع اآلخممرة  دممي عينيممهه ويممزن كممل يمميء 

 بميزان ال الل وال راع عند هللاه كما هو ي ن المتدينين.

وال ممق: أن عبممد النا ممر لممم يُوممرف بشممرب الخمممره كممما لممم ووممرف عنممه 

عالقات   ائية م رممةه ولكنمه لمم يشمتهر عنمه يقاممة الدملواته التمي ورضمها 

عل  الم لمين خمس مرات وي اليوع والليلة. لمم يقمل أحمد مممن كتبموا عنمه: هللا 

ما ليقميم موهمم الدمالةه  ي ه دخل عليه ووجده يقيم الدالةه أو ي ه دعا نواره يومم

أو ي ه وي مجلس من المجالس التي كمان يوقمدها ووقمف ممرة ليدملي وحمدهه أو 

 مع نمالئه.

يمي ما ممن  - أعنمي األسمتاذ هيكمل - ولم ي ت مؤري عبد النا ر الممالنع لمه

ذلته عل  كثرة ما حك  ممن و دميالت حياومهه ومي ال  مر وال م ره والخلموة 

 والجلوة.

حتمم  الجموممة لممم يوممرف أيممن كممان يدممليها عبممد النا ممر  ولقممد حكممم عبممد 

ماه كمل سمنة ويهما ) ( جمومةه وم ين كمان يدملي همذه 52النا ر ثما ية عشر عامم

 الجمع 

يمماع خماده ووينمه ونارة  - وألبيه الملمت ومؤاد قبلمه - لقد كان للملت واروق

األوقافه أو وري ه ليوينه الديوان الملكيه ليدلي به وي م مجده ومي قدمرهه 

وي الجمع خا ةه ووي الدلوات األخرص وي بومض األوقمات. وممن يمماع عبمد 

 النا ر  وهل له م جد وي منزله وي منشية البكر   أو بجوار منزله !!

ة ومولنمممة ومممي مناسمممبات موينمممةه أو لزيمممارة بومممض هنمممال جممممع مورووممم
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ال مميوفه رآه النمما  ويهمما مدممليما للجمممعه ولكممن ممما عممدا ذلممت لممم يوممرف أيممن 

( جموممة أمممر هللا النمما  يذا سمممووا النممداء: أن 900 ممل  عبممد النا ممر   ممو )

 ي تجيبوا لداعي هللاه وي ووا يل  ذكر هللا ويذروا البيع.

مم ا علمم  أداء الشمموائره ولهممذا قممالوا عنممه: كممان الممرئيس أ ممور ال ممادات حريدم

 الرئيس المؤمن.

ورهر هذا وي سياسة كل منهماه وال ادات حين خماأ موركمة الوايمر ممن 

ع(ه وجلممم  ويهممما أثمممر التمممدين ومممي 1973( أكتممموبر )6) - هممم،(1393رم مممان )

ال بار والجنوده ووي الشواراته وقد كان يوار الموركة: هللا أكبمر. ومي حمين 

ول سممف لممم . «بممّر ب ممر جمموّ »ع( 1967 ممر وممي حممرب يو يممو )كا ممف كلمممة ال

 ينتدروا وي بر وال ب ر وال جو.

وعل  أ  حاله لقد لقي عبد النا ر ربمهه وأو م  يلم  مما قمدعه وسميجزيه 

هللا بممما ي مممت قه وهمممو ال كمممم الومممدله الممذ  يولمممم خائنمممة األعمممين ومممما وخ مممي 

يس رممالم. ولمموال الدممدوره وال ي مميع عنممده حممق مظلمموعه وال يممرو  عنممده ولبمم

أما ة الكلمةه وما أخذه هللا ممن ميثماق علم  الولمماء: أن يبينموا ال مق للنما  وال 

 يكتموهه لو سوني ال كوته ولم أوكلم بكلمة واحدة.

وقد ذكرت: أ ه ومي ال منوات األخيمرةه دوومف الظمروف التمي وويشمها أمتنما 

نه ومممممنهم وأورا نمممما الموتممممدلين مممممن اإلسممممالميينه والموتممممدلين مممممن القمممموميي

النا ممريونه يلمم  أن يلتقمموا ويت مماهموا موممماه وين مموا جراحممات الماضمميه وممما 

و مله من مرارة وق موةه ليجتموموا علم  األممر المشمترله وهمو: الوقموف ومي 

وجممه البممزوة الدممهيو ية واألمريكيممةه ومقاومممة التطبيممعه وو ييممد اال ت اضممة 
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ألممة وذاويتهما ووميزهما ومي والمقاومة ال ل طينية الباسلةه وال  ار عل  هويمة ا

أهداوها ورسالتهاه ووجميع كل قوص األممة ومي مواجهمة همذا الطمايوت الجديمده 

وا وقد المؤومر القومي اإلسالمي وي بيروت من ال مريقين. وكنمف مممن يمارل 

وممي لقاءاوممهه ووممي اللجنممة الت  مميرية التممي أعممدت الورقممة اإلسممالمية للمممؤومر 

اال  واله وكلممة األممة الوليما علم  الجماعمات  األول. وبهذا ينتدر الريد عل 

واألحممزابه واألمممة هممي األ ممله وكممل ممما عممداها وممرته وع مما هللا عممما سمملفه 

 ومن عاد وينتقم هللا منه. ورحم هللا األمواته وووق هللا األحياء.

* * * 
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 رهور كتابي وقه الزكاة

 ع(: وريممف المطبوممة مممن1970وممي يممتاء هممذا الومماعه ووممي يممهر دي مممبر )

ه ورهمر يلم  عمالم النشمر والتونيمع ومي مجلمدينه وال مق «وقمه الزكماة»كتابي: 

أ ي ورحف به كما ي رح الوالد بولدهه وولمذة كبمدهه وال سميما أن والدومه لمم وكمن 

 سهلةه وقد أخذت رباعته حوالي سنة و دفه وال مد هلله قد وم عل  خير.

طر وبمالد الخلمي: وبدأت أبوث بن ه منه يل  كبار الشخديات الولمية وي ق

 من حوليه وبخا ة المملكة الوربية ال ووديةه ويل  الهند وباك تان وييرها.

ولقد استقبل الكتاب ب  اوة ووقدير كبيمرينه وجماءوني رسمائل ممن عمدد ممن 

الشخديات المرموقة التي أهديف الكتماب يليهماه ممنهم: الشميه عبمد الوزيمز بمن 

والشميه علمّي الطنطماو ه والشميه أبمو  بانه والشيه عبد هللا بن نيمد الم مموده

األعلمم  المممودود ه والشمميه أبممو ال  ممن النممدو ه واألسممتاذ م مممد المبممارله 

 والشيه م مد البزاليه وييرهم ممن ال أذكره اآلن.

وأثن  عليه الشيه علّي الطنطاو  ومي بر امجمه ومي يذاعمة ال مووديةه وومي 

  ان أكثر من مرة.وي رم «عل  مائدة اإلوطار»بر امجه التلي زيو ي 

أ  الرابمع عشمر »وقال عنه األستاذ أبو األعل  المودود : ي ه كتاب القرن 

وممي ال قممه اإلسممالمي.  قممل ذلممت عنممه األسممتاذ خليممل أحمممد ال امممد ه  «الهجممر 

 مدير الق م الوربي بالجماعة اإلسالمية بباك تان.

  ظممماع»وممي  «االقتدممماد»وكتممي األسمممتاذ المبممارل ومممي مقدمممة كتابمممه عممن 

 منوهما بهه ومنبهما أهل الولم عل  قيمتهه وقال: «اإلسالع
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ومن الكتي ال ديثة ما هو خاد بموضوت موينه ومن هذا النوت كتماب: »

ل سممتاذ يوسممف القرضمماو ه وهممو موسمموعة وقهيممة وممي الزكمماة  «وقممه الزكمماة»

استوعبف م ائلها القديمة وال ديثةه وأحكامها الندية واالجتهادية علم  جميمع 

المذاهي المورووة المدو مةه لمم يقتدمر ويهما علم  الممذاهي األربومةه ممع ذكمر 

األدلة ومناقشتهاه وعرأ لما حد  من ق مايا وم مائله ممع  ظمرات و ليليمة 

ما ومي ...  عميقة وهو بالجملة عمل ونوء بمثله المجمامع ال قهيمةه ويُوومدّ حمدثما مهم 

ا...  الت ليف ال قهي  «.جزص هللا مؤل ه خيرم

ل عنه الشيه م مد البزالي: لم يؤلمف ومي اإلسمالع مثلمه ومي موضموعه. وقا

 .«مائة سؤال عن اإلسالع»قال ذلت وي كتابه: 

وجاءوني رسالة من الشميه ابمن بمان يثنمي ويهما علم  الكتمابه ويطلمي كميمة 

 منه لتونيوها عل  الجهات المختل ة وي الوالومه لتنت ع به.

 وي قطر:و ليف كتي للولوع الشرعيةه وييرها 

و دثف من قبمل عمن وجربمة وم ليف كتمي حديثمة للولموع الشمرعية ومي قطمره 

كا ف ومثل الريادة والطليوة وي بالد الخلي: كلها. وكا ف همذه الكتمي ومي علموع 

 التوحيد وال قه والب و  اإلسالمية.

وقد استقبلف هذه الكتي استقباالم ح نما وي قطمر ومما حولهماه وُعمد ت وجديمدما 

ا وعقممدما بالن ممبة مطلوبممما  وممي مجاالوهمما بممدل الكتممي القديمممة التممي كا ممف ألبممانم

 للطالب.

وهممذا النجمماح يممجع الم مم ولين وممي ونارة الموممارف التممي أ ممبح اسمممها: 

لتبدأ يورما أرول وأوسمع ومي وم ليف كتمي حديثمة ومي منماه:  «ونارة التربية»
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 الولوع كلها: الدينيةه واالجتماعيةه والولمية.

أو  - تمم ليف وممي مختلممف المقممرراته يشممرف عليهمما م تشمموللويممكلف لجممان 

كل مادةه ويشرف عل  جميمع اللجمان ممدير المومارف األسمتاذ كممال  - موّجهو

  اجي.

وقد يماركف ومي وم ليف ب موة عشمر كتابمما ممن كتماب الولموع الشمرعية ممن 

ال ممديث والت  ممير واآلداب وييرهمماه بليممراف و مميلة الشمميه عبممد الموممز عبممد 

 ه الولوع الشرعية.ال تاره موج

كما ايتركف أ ا واألي األستاذ سمليمان ال متاو  ومي وم ليف كتمابين مهممين: 

لطلبممة ال ممنة الثا يممة الثا ويممة. والثمما ي  «المجتمممع اإلسممالمي»أحممدهما وممي مممادة 

لطلبممة ال ممنة الثالثممة الثا ويممة مممن الموهممد الممدينيه بليممراف  «ول مم ة األخممالق»

 االجتماعية. األستاذ  الح جمال موجه الولوع

 - أ مما واألخمموان الشمميه عليمموة مدممط  ه والشمميه علممّي جمممان - كممما كل ممف

بتمم ليف كتمماب مممن جممزأين وممي علممم التوحيممده لطممالب ال ممنتين األخيممروين مممن 

المرحلة الثا وية للموهد الديني. وقد ق منا موضوعات الكتماب علينما. وماخترت 

هللا وومال ه وعمن اإليممان أن أكتي عن: ال اجة يل  الوقيمدةه وعمن أدلمة وجمود 

 بالقدره وعن اليهودية والندرا ية.

ا لدص المهمتين بتدريس الوقيدةه ورلمي كثيمر  وقد لقي هذا الكتاب قبوالم عام 

ا ممن الكتمابه  من اإلخوة بال وودية والب رين واإلمارات: أن  رسل يليهم   خم

 ليدرسوه لطالبهمه أو عل  األقل: ليقتب وا منه.

ارة التربيمممة القطريمممة جملمممة واومممرة ممممن الكتمممي ومممي الممممواد كمممما أل مممف ون
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االجتماعية كالجبراويا والتاريهه    ف ويها بوض الم ماهيم الخار مةه مثمل: 

ولمم يكمن الم ملمون . «اسمتومار»ودريس ال تح الوثما ي للبالد الوربية عل  أ ه 

وممة ينظممرون يليممه هممذه النظممرة. وقممد قمماع الوثممما يون بممدور مهممم بوممد سممقور الخال

الوباسيةه وحموا البالد الوربية من البزو االسمتومار  األوروبمي عمدة قمرون. 

وكممان الوممرب يشمماركون األوممرال وممي ال كمممه ومممنهم مممن و ممل يلمم  مروبممة 

ه وين لم يخل عهدهم ممن رلمم ال ريمي ويمهه أ ماب الومرب «الددر األعظم»

ولمممما يون واألوممرال جميوممما. ي مممما بممدأ األومممرال ين روممون حينممما بمممرن ومميهم ال

ه الممذين وبلبممل ومميهم يهممود الدو مممة «االو مماد والترقممي»المتبربممونه مثممل دعمماة 

 وأمثالهم.

وكان المشروون عل  الت ليف يرجوون يلي  وي المشمكالت الولميمة التمي لهما 

عنممد عرضممهم للنظريممات  «األحيمماء»عالقممة بالممدينه كممما ووممل مؤل ممو كتممي 

المختل ة وي  ش ة ال ياة واإل  ان. ومنهم األستاذ ووويمق القي مي موّجمه الولموعه 

ه وكلمموا األسمتاذ «دارون»وموق هم من  ظرية النشوء واالروقاء التمي قمال بهما 

كمممال  مماجيه الممذ  كتممي يلممي  يطلممي رأيممي حممول الموضمموته وكتبممف رد ا وممي 

علم   «دارون»أ ه ال ما ع من عمرأ وكمرة  رسالة علمية مطولةه خال تها:

ال يبلممغ أن يكممون  ظريممة. وويممه وبممرات وودلي ممات كثيممرةه  «مجممرد رأ »أ همما 

اكتش ها من جاءوا بودهه وبينوا أوجه الخلمل والمدخل ويمما أعلنمه ممن رأ . وقمد 

ه كممما خال ممه «دارون»رد كثيممر مممن علممما البممرب البيولمموجيين أ   ممهم علمم  

الدراوينيممة »ذلممته وعممدلوا وممي ال كممرة بممما أرلممق عليممه  والميممذه أ   ممهم بوممد

ه وال سيما بود رهور قوا ين الوراثة وثبووها علمي ا بمما ال يمدت مجماالم «ال ديثة

 أل  اروياب.
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كما كتبف كتي بالوربية ردت عل  هذه النظرية ممن الوجهمة الولميمةه وممن 

  الوقمماد وممي الوجهممة اإلسممالمية. وقممد لخممص ذلممت عالمممة الوممرب األسممتاذ عبمما

 .«اإل  ان وي القرآن الكريم»كتابه: 

وأعتقد أن م  ولي الونارة وووجيه الولوع ويها: اقتنووا برأيي هذاه وأخمذوا 

 به.

* * * 
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 ق اء يجانة الديف وي لبنان

وبود ا تهاء الوالم الدراسيه ساورت أ ما واألسمرة كالومادة يلم  لبنمان لق ماء 

د المرحمن واحمدماه وبمدت األسمرة ثما يمة اإلجانة هناله وقمد نادت أسمروي بوبم

 ا ونوجتي وبناوي األربعه وابنا  م مد وعبد الرحمن. أيخاد: أ

ووي لبنان اسمت جر ا منمزالم مناسمبما ب موق البمربه وقمد أل ناهما وأل تنما. وين 

وي كمل أسمبوته ألودمل  - وربما أكثر - كنف أ زل يل  بيروت مروين أو ثالثما

موهمما: المكتممي اإلسمالميه ودار اإلريمماده ومؤس ممة  بمدور النشممر التممي أوواممل

 الرسالةه ودار الوربية.

كما أنور المكتبات التي وبيع الكتيه أليمتر  منهما مما يهمنميه وأ مط به 

 موي يل  قطره والمكتبات كاإل  انه و تا  يل  ناد م تمره حت  و يا وونمو.

لمي بومض  وكذلت كان اإلخوة وي لبنان ينتهزون ور ة وجمود ه ويروبمون

الم اضممراته أللقيهمما وممي بيممروته أو وممي  مميداه أو وممي رممرابلس. و جممدها 

ور ة ريبة أللتقي بالجمهور اللبنا ي الكريم. وبهذا وجمع اإلجمانة بمين المتومة 

 والمن وة. وهذا هو التوانن المطلوب.

 عيادة الزعيم أحمد ح ين:

الشمهير  نرت الزعيم الورني المدمر  - عل  ما أذكر - ووي هذا الديف

أحمممد ح ممينه الممذ  كممان يومما ي مممن مممرأ الشمملله وكممان ينممزل وممي ونممدق 

وممي سمموق البممربه وكممان موممي أحممد اإلخمموةه   مميف مممن همموه لولممه  «رويممال»

ا لممما أ مماب الممزعيم المجاهممده وأقوممده عممن ال ركممةه  الو ممال. وقممد و لمممُف كثيممرم
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 ماكنينه وأسكفو ل ا ه عن الكالعه ورالما أيقظ بدمرخاوه النمائمينه وحمرل ال

ه وومماء  وأنعمم: الظممالمين. وهممو ال يورونمميه ولكنممي رأيممف عيادوممه واجبممة علممي 

ا لمواق ممه وممي  دممرة ال ممقه ومقاومممة البارممله التممي ومثممل وممي  ب قممهه ووقممديرم

اإل جليز ووي القدر الملكيه ووي الظلم االجتماعيه الذ  يشور به كل من لمه 

 «االيمتراكية» ته قلي ي سه وعين ورص. وال ين   مدر  ما  شمروه  م ي

قبممل الثممورةه مممن  ممور موبممرة ل مم ايا ال قممر والمممرأ والتشممرد وممي مدممره 

 .«رعايال يا موال !!»وو تها الوبارة البليبة التي وبني عن أّ  بيان: 

 لقاء مالت بن  بي وي بيروت:

ع( علمم  ممما أذكممره لقيممف وممي بيممروت الم كممر 1971ووممي هممذا الدمميف )

ه  مماحي المؤل ممات رحمممه هللا الجزائممر  الموممروف األسممتاذ مالممت بممن  بممي 

بال ر  ميةه وورجممف يلم  الوربيمةه وكمان  - ومي األيلمي - الشهيرة التي كتبهما

 لها  داها وأثرها وقرا ها والموجبون بها.

لم  الوربيمة أخو ما الوماِلم اللبمو  الداعيمة وكان المذ  اضمطلع بوميء  قلهما ي

ه «يممرور النه ممة»الممدكتور عبممد الدممبور يمماهينه الممذ  ابتممدأ بنقممل كتابممه: 

وبوممده بوممدد مممن الكتممي التممي وهممتم بممالنهوأ ال  ممار  ل مممة. ثممم كتمماب: 

الممذ  كتممي مقدمممة الطبوممة الوربيممة منممه: األديممي الم قممق  «الظمماهرة القرآ يممة»

 ر.األستاذ م مود م مد ياك

وكان ل ستاذ عبد الدبور ياهين ال  ل أو األجر مروين وي ووري نا بهمذه 

 الكتي:

ب كمر مبربمي أ ميله وومي الومادة  -   من أهمل المشمرق - مرة، أل ه عرونما
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المتبوة وي ذلت الوقمف: ال يومرف أهمل المشمرق مما ينشمر ممن علمم ووكمر لمدص 

كمل مما يدمدر ومي وي حين يتلقف أهل المبرب  «يمالي يوريقيا»أهل المبرب 

 المشرق.

ا مما و ميع علينما  ومرة أخرص، أل ه  قلها من ال ر  ية يلم  الوربيمةه وكثيمرم

كنممون مممن الموروممة، أل همما مكتوبممة بلبممة أخممرص. وال سمميما أن الممدين يوروممون 

 - ال ر  ممية وممي مدممر: أقممل بكثيممر ممممن يوروممون اإل جليزيممة. وكممان د. يمماهين

 ر هللا له موروة اللبة ال ر  مية يلم  درجمة قد ي - وهو ابن األنهر ودار الولوع

اإلوقانه ون ع هللا بهاه وورجم يلينا كتي ابن  بيه ورسمالة يميخنا المدكتور دران 

 .«دستور األخالق وي القرآن»

وال ق أ ي سررت بلقاء األستاذ ابمن  بميه وو مدثنا قلميالم ومي بومض ق مايا 

التمي كنما  «دار اإلريماد»المذ   شمروه  «وقمه الزكماة»األمةه ثمم أهديتمه كتمابي: 

  جلس وي مقرها وي بيروته وال أذكر هل أهديته بوض كتبي األخرص أو ال 

وكممان مممع األسممتاذ مالممت: الشمماب ال ممور  الباحممث النابممه المتومممق األسممتاذ 

. «ممما بومد النكبتممين»ووويمق الطيميه الممذ  قمرأت لمه الرسممالة الدمبيرة الوميقمة 

واعممده وقممدرة علمم  الت ليممل والتوليممل والت  مميله  التممي وبشممر بم ممتقبل علمممي

ولكن ل سف ال أدر  لماذا اخت ف هذه الشخدية من عالم الكتّماب والبماحثينه 

 ولم و تمر وي عطائها  ي ي أرص ذلت خ ارة عل  الولم وأهله.

وهذا اللقماء بمالمت بمن  بمي همو اللقماء الثما ي لميه وم ذكر أ مي لقيتمه ومي سمنة 

التممي أس ممها  «دار الوروبممة»ره وممي القمماهرة وممي مكتبممة ع( ح ممبما أذكمم1964)

األسممتاذ يسممماعيل عبيممده النايممر اإلسممالمي الموممروف. و ممي يحممدص نيمماراوي 
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للمكتبممة وجدوممه هنمماله و ييتممه و مماو ته ب ممرارةه وو ممدثف موممه عممن كتبممه 

وأهميتهما وممي ونمموير الوقمل الم مملمه بممما ويهما مممن  ظممرات منهجيمة جديممدة علينمما 

 وي عرأ المشكالته والب ث عن حلول لها.  ن المشارقة 

مالحظممة لممي علمم  م مم لة وممي  - وممي ولممت المقابلممة - وأذكممر أ ممي ذكممرت لهمما

أراهما مخال مة لمما يقمرره القمرآنه وهمي حديثمه عمن  «الظاهرة القرآ يمة»كتابه: 

ه وأ ه لم يمف من البرقه ولكنه  جا ببد هه ووقما لمما جماء ومي سمورة «ورعون»

َ  َ يو س:  يَ ميَ   }فَسل  ََ فََك  يَك بِّبَيَنَِّك لِّتَُكََن لَِّمن  َخل   .[92يو س: ] { نُنَج ِّ

وأن هممذه ال ادثممة ييممرت مجممرص حياوممهه وجولتممه داعيممة يلمم  الوحيممد. وهممو 

 !!«يخناوون»عرف وي واريه القدماء المدريين باسم:  الذ 

قلف له: ين من يقرأ القرآن بتدبره ي تيقن أن ورعون هلت يريقماه ولمم يقبمل 

مٓل  ييما ه الذ  أعلنه عند يرقهه كما قال القرآن  راحة:  ََ ىُص ـ   } َت قَب  َن َوقَىي  َعَصىي 

يَن{ ىىيِّ سِّ ُمف  ىىَن ٱل  وقممال ووممال  عممن ورعممون وموق ممه مممن بنممي  .[91يممو س: ] َوُكنىىَت مِّ

ضِّ }يسممرائيل:  َر  ىىَن ٱأ  ىىتَفِّزَّ ُم م ِّ ىىفَىىأََرمَُ أَن يَس  يع  عَىىهُۥ َجمِّ ىىهُ َوَمىىن مَّ نَ  َرق  اإلسممراء: ] { فَأَغ 

ىيَم ِّۖٓ فَىسنُظر  وومي سمورة أخمرص قمال وومال :  .[103 ُهم  فِّىي ٱل 
نَ  ىهُ َوُجنُىَََُُۥ فَنَبَىا  نَ  }فَأََخا 

ىىيَن  لِّمِّ
قِّبَىى ُ ٱلظَّ  ىىَ  َكىى َن َع  ىى    40َكي  ُهم  أَئِّمَّ ىىنَ  َمىى ِّ َوَجعَل  قِّيَ  َ  ٱل   َ ُعََن إِّلَىىٰ ٱلنَّىى رِّۖٓ َويَىى َم  يَىىي 

  41يُنَصىىُروَن 
ٓۖ نَىى   يَ  لَع  َِّ ٱلىىيٓن  ىىاِّ ُهم  فِّىىي َ   ىىنَ  بَع  يَن{ َوأَت  بُىىَ ِّ َمق  ىىَن ٱل  َمىى ِّ ُ ىىم م ِّ قِّيَ  َ  ٱل   َ  َويَىى

َرَُ ُُم ووممي سممورة أخممرص قممال:  .[42 - 40القدممص: ] َمىى ِّ فَىىأَو  قِّيَ  َ  ٱل   َ َمىىهُۥ يَىى  َ ىىيُُ  قَ }يَق 

ُروُُ   َ َم ُُ ٱل  ر  َِّ
ََ ٱل  بِّعَُمْ فِّي َ    98ٱلنَّ َرۖٓ َوبِّك  نَ   َوأُت  ِۦَّ لَع  َم ِّ اِّ قِّيَ  َ  ٱل   َ  .[99ه 98هود: ] { َويَ

وال يمكممن أن ي هممم مممن هممذه اآليممات: أن ورعممون  جمما بوممد أن  بممذ وممي المميمه 

وواب وييّر وجهتهه ودعما يلم  التوحيمده واآليمات وجولمه ممن أئممة أهمل النماره 
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 ووتبوه وي هذه الد يا لونة ويوع القيامة!!

همو كمالع واضمح مؤيمد بالمدليله ولكنمه ل سمف قلف هذا ل ستاذ ابن  بميه و

قممال: ي ممه اختممار هممذا الممرأ ه أو هممذا الت ليممل، أل ممه يممروق للم تشممرقينه وهممو 

 أقرب يل  ذهنيتهمه و ردت أن أك بهم يل  جا بنا بذلت!

 وقلف له: وك بهمه ولو كان عل  ح اب ال قيقة الولمية 

اه وكنمف لمم أنل وا دروفه ولم يكن األسمتاذ يورونمي أو يومرف عنمي يمي م 

ا بمما قلمف لمه. وأح مي أن رأيمه ال نال  ا بالن مبة لمه، ولمذا لمم يوبم  كثيمرم مبمورم

ا وي كتابه. كما ال أح ي أحدما  بهه عل  ذلمت ييمر . ولمم أذكمره بهمذا  م طورم

 النقاش وي هذا اللقاء.

 و سيس ولي زيون قطر:

ه كمان ال بمد بود  جاح قطر وي يذاعتها التي سمع الوالم  مووها ممن الدوحمة

الذ  أ شئ له مبن  خماد  «ولي زيون قطر»أن و تكمل م يروها اإلعالمية ب، 

 قريي من اإلذاعة.

ع(ه 1970سمنة ) «وممون»وقد اوتتح مبن  التلي زيون الجديد وي يهر يوليمو 

وكنف أق ي يجانة الديف وي لبنانه وكان الم  ولون عن التلي زيونه وعمن 

ر التلي زيمممون يال وويمممه بر مممام: دينمممي ينمممّور اإلعمممالع عاممممةه يمممرون أاّل يظهممم

المشاهدين ويما يتولق بالدينه ويجيي عمن و ما الوهم. و رسملوا يلمي  ومي لبنمان: 

و مجلف  -   ميف اسممه - أن أسجل سف حلقات ومي أحمد أسمتوديوهات بيمروت

هممذه ال لقممات بممالثوب والبطممرةه يذ لممم أحمممل الجبممة والومامممة موممي وممي ذلممت 

ومي اإلجمانةه ولميس مناسمبما لمي أن  «البذلة اإلور جية»الديفه بل كنف ألبس 
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أرهر بها عل  الشاية. و مجلف همذه ال لقمات ال متة بالديدايمةه وأرسملف يلم  

 الدوحة.

 زيممونه وقممد كممان الت ممجيل وألول مممرة أكتشممف الموا مماة وممي الت ممجيل للتلي

لإلذاعة وي ياية ال هولة والي ر. أما وي التلي زيونه وقد عا يف ما عا يمف ومي 

...  و...  ورويممي األضممواءه وضممبط الدممورةه واالرم نممان علمم  الدمموته و

وكممان األسممتديو ييممر مكيممفه وكنممف أودممبي عرقممماه بممريم أن لب ممي خ يممفه 

وكو ا موي. وكا ف هذه األحاديث: عبمارة وقلف: ال مد هلل أن الجبة والومامة لم 

 كل در  يوال: موضوعما موينما. «درو  يسالمية»عن 

وبوممد الوممودة يلمم  الدوحممة لقيممف مممدير اإلعممالعه وهممو الدمم  ي اإلعالمممي 

ه يمقيق «ونير اإلعالع ومي األردن ويمما بومد»الكبير األستاذ م مود الشريفه 

ول مممرةه وكممان موممه مممدير  ممديقنا األسممتاذ كامممل الشممريفه وتوروممف عليممه أل

قةه وو دثنا حول البر ام: المديني والدمورة التمي  رو التلي زيون: األستاذ جواد مو

 ينببي أن يقدع بها.

واقترحف عليهم أن يكون البر ام: يجابة عمن أسم لة المشماهدينه التمي وم وي 

يل  البر ام: عمن رريمق رسمائلهم المكتوبمةه وأ ما المذ  أولقاهما ممن التلي زيمون 

جيممي عنهمماه دون ال اجممة يلمم  م مماور. واست  ممن مممدير اإلعممالع ومممدير وأ

التلي زيون هذه ال كرةه وقالوا: يمكننا أن   وي بممن ي ماعدل ومي ولقمي الرسمائل 

وورويبهاه ويمكن أن  دوع له مبلبما مقابل ذلت. واقترحمف علميهم سمكروير  ومي 

ذا المدور وتمرة ثمم وقماع بهم. «ال مايمدة»الموهد الديني: األستاذ يوسف ال طر  

 ا قطعه وأ ب ف أعده حت  اآلن بال م اعد.
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ورحبمف  «همدف  اإلسمالع»واقترح األستاذ م مود الشريف أن يطلق عليمه: 

 بالت ميةه وقلنا: عل  بركة هللا.

كان البر ام: ومي أول األممر: ثلمث سماعةه ثمم وجمد أن همذا الوقمف ال يك مي 

وزيد يل   دف ساعةه ثمم نيمد بومد للرد عل  الرسائل التي كا ف و وي بكثاوةه 

 ( دقيقة.50سنوات يل  )

وكان لهذا البر ام: عشاقه ومريده ومتمابووه ممن قطمره وممن بمالد الخلمي:ه 

وخدو ما: الب رينه واإلماراته والمنطقمة الشمرقية ممن ال مووديةه وبومد أن 

أ مبح همذا البر مام: يشماهد ومي بمالد  «قناة و ائية»و ول ولي زيون قطر يل  

 برب الوربي وييرهاه ويدت و ويني أس لة يت  من هذه البالد.الم

الشمريوة »ه وبر ام: «قناة الجزيرة»ووقد هذا البر ام: بريقه   بي ا بظهور 

بهاه الذ  أم   يشاهده الماليين من أ  اء الوالمه من كل ممن يومرف  «وال ياة

ه بر ممام: ه وهممي: أ مم«هممدف  اإلسممالع»الوربيممة، وذلممت لمزيممة ويممه ال ووجممد وممي 

 عل  الهواءه وهذا يمن ه جدة وحيوية.

ومي رحماب »كما قدمف للتلي زيون القطر : برام: رم ا ية و ف عنوان: 

وقممد اسممتمرت سممنين . «مممن مشممكاة النبمموة»ه وبو ممها و ممف عنمموان: «القممرآن

رويلمممةه ولمممم أ قطمممع عنهممما يال منمممذ ب مممع سمممنواته بومممد أن و ممماع ف علمممي  

  الم توان.الواجباته وضاقف األوقات. وهللا

* * * 

(7) 
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 ال نة الدراسية

 ع(1972 - 1971)

* * * 
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 ع(1972 - 1971) ال نة الدراسية

 اإلورا  عن األستاذ اله يبي بو و   ي:

كان من األحدا  الوامة التي وهمني وي ولت ال نة: يورا  المرئيس ال مادات 

وأيلمق أبمواب من اإلخوانه  - كلهم أو جلهم - عن الموتقلين ال ياسيينه وكا وا

 الموتقالته وح ي ذلت وي سجل ح ناوه ومنجزاوه بال يت.

ولكنممه لممم يقممف هممذا الموقممف مممن الم ممجو ينه الممذين حكمممف علمميهم م مماكم 

الشوي بمدده منها ما راله ومنها ما قدره منها ما كان حكمه عشمر سمنواته 

مما عليممه مماه وقممد أ همم  المممدة وخممر . ومنهمما ممما كممان م كومم  أو خم ممة عشممر عامم

وكمممان . «أيمممبال يممماقة مؤبمممدة»بوشمممرين سمممنةه أو خممممس وعشمممرين سمممنة 

الم روأ أن ي ر  عن هؤالء وي مناسبات كثيرة، أل ه ق    دف الممدة أو 

ثالثة أربات المدةه كما ي ر  عمن المجمرمين الوماديينه ولكمنهم لمم ي ولموا ذلمته 

 بل ربما أ ه  بو هم مدة الوقوبةه وخر  من ال جن يل  الموتقل.

مما يذكر لل ادات: أ ه لم يمهل األستاذ اله يبي حت  ي ر  عنمه ممع  ولكن

 سائر الم جو ين وي ق ايا اإلخوانه كما أور  عن بوض اإلخوان كذلت.

ع(:  ممدر قممرار اإلوممرا  عممن األسممتاذ 1971( أكتمموبر مممن سممنة )15و ممي )

ح ن اله يبي المريد الواع لإلخوان الم لمينه الذ  أور  عنه بو و  م ي. 

تقبل اإلخوان ذلت بال رح واالستبشاره وناره الكثيمرون مهن مين ومجمددين واس

للبيوة والومل لتبدير األمةه ويحياء الدعوةه وخدمة اإلسمالع. وكنمف ومي ذلمت 

 .رحمه هللا الوقف وي قطره حت  لقي ربه 
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 ميالد ابني أسامة:

ع( ولممد ابنممي أسممامة. كممان ممميالد أوالد  1972( وبرايممر سممنة )10ووممي )

( ومي أكتموبره 2( ومي سمبتمبره و)3ابقين كلهم ومي أواخمر ال منة الميالديمة )ال 

وواحدة وي دي مبره أمما أسمامة وجماء علم  خمالف المم لوفه وولمد ومي الشمهر 

 الثا ي من ال نة.

لم يكن بينه وبين يقيقه عبد المرحمن يال سمنة وخم مة أيمهره وبهمذا أ مبح 

 ال مد عل  ما أعط .لي ثالثة من البنينه وأربع من البنات. وهلل 

ه وكمذلت مواملمة أمهمم: كا مف «بنمين وبنمات»وال قيقة أن موماملتي لم والد 

مثاليةه ولم  كن  دلل األوالد يل  حد اإلو ماده وال  شمتد علميهم يلم  حمد الق موة. 

والتربيممة ال ممليمة وممي  ظممر  هممي ممما كا ممف بممين التممدليل المميّممع للشخدمميةه 

 والق وة الم طمة لها.

والد  ب ممد هللا  شم ة سمويةه لميس ويهما ييمرة م ررمةه أو يموور ولذا  ش  أ

بالظلمه يو يضمار ح مد ألي أو أخمفه ومما و ملنا ولمدما علم  بنمفه وال واحمدما 

 عل  آخر أل  سبي.

ولقممد رأينمما النمما  يممدللون الط ممل األول أكثممر مممما يلممزع وي  ممدو هه ومثلممه: 

 نا لم   ومل ذلمت أبمدماه وطمرة ال الذكر األوله أو الط ل األخير.   مد هللا ووال  أ

أ ممي أحممي  - وهللا - وكل ممماه لممم   مماب أ  ر ممل علمم  ح مماب اآلخممره بممل أيممور

 الجميع حب ا مت اويماه وأعتقد أن والدوهم مثلي.

ولكن أسامة الط مل كمان يمدلل    مهه وي مرأ داللمه علم  الجميمعه ويشمور 

ويبممدو أن األع قممد  ب  ممه أ ممبر واحممد وممي الوائلممةه كممما ي ممس أ ممه آخممر الونقمموده
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اكت ف بما آواها هللا من أوالد بلبوا سمبوة: أربمع بنماته وثالثمة بنمين. وين كنمف 

علم  اسمم أبميه وقمد يمورت  «عبمد هللا»أ ا يخدي ا كنف أومنم  ثامنمماه أسمميه: 

اه أ ي لم أعط أبي حقه وي يحياء اسممه! وكمان المذ  يشمجوني علم  ذلمت:  أخيرم

ونوجتممي لممم وممتم الخام ممة والثالثممين. ولكممن وربيممة  أ مما رنقنمما ب والد مما ال ممبوةه

سبوة أوالد وي سنين متقاربة لي ف باألمر ال هله وكان ال ق مع أع م مد ومي 

االكت مماءه و  مم ل هللا أن يويننمما علمم  ح ممن وممربيتهم حتمم  ينشمم وا  ممال ين وممي 

أوالد ما جميومما كما وا  نسيروهمه مت وقين وي دراستهم. وممن و مل هللا علينما: أ

 يتمتوون بن بة عالية من الذكاء.

وكان أسامة يريد أن يكبمر ب مرعةه ليكمون لمه حمظ الكبمراءه ولكمن يذا كمان 

 ال ظ مع  بر ال ن قال: أ ا أ بركم سن ا!

وكا ف أمه وقول لمه: ادخمل  مم يما أسمامةه ويقمول لهما: وريمدين أن و متري ي 

 مني!

 دره الم ببة.وهكذا كا ف له مناك اوه و وا

 ال ركة التد ي ية وي قطر:

ع( حممد  ممما سمممي وممي قطممر: ال ركممة 1972) «يممبار»( وبرايممر 22ووممي )

التد ي يةه التي بها ا تقل ال كم من الشيه أحمد بن علّي بن عبمد هللا آل ثما ي 

يل  الشميه خلي مة بمن حممد بمن عبمد هللا آل ثما يه ابمن عمم األميمره وولمي عهمده 

 و ائبه.

أحمممد أميممر قطممر رجممالم ريبممما وممي    ممهه مهممذبما رقيممق ال ايمميةه كمان الشمميه 

اه يلقم  ممن يمزوره بهشايمة وب مطة وجمهه ولكنمه لمم يكمن مت ريمما  جّوادما كريمم
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لل كمممه وحمممل أعبائممهه وحممل مشممكالوهه وكممان كثيممر األسمم ار والممرحالت وممي 

 منارق يت ه وكان قد ورل هم ال كم لنائبه وولي عهده.

أن و مد  ومي أيمهر م مدودة عمدة أحمدا ه وعمدة أخطماء ولقد ياء قدر هللا 

ح مبف علمم  الشمميه أحمممده عجلمف بنقممل ال كممم يلمم  الشميه خلي ممة بممدون دممماءه 

وبلقرار ييوي األسرة ال اكمة. وكان الشميه أحممد خمار  المبالده وظمل خمار  

قطره وال سيما أ ه  هر الشيه رايد بمن سمويد آل مكتموع حماكم دبمي الشمهيره 

لممه قدممر هنمماله وأيممد جمهممور الشمموي القطممر  هممذا الت مموله ونو  ابنتممهه و

ا ألن الشممميه خلي مممة كمممان همممو  ،«ال ركمممة التدممم ي ية»وأرلمممق عليمممه:   ظمممرم

الم ممروأ أن يكممون هممو ال مماكم بوممد الشمميه علممّي بممن عبممد هللا آل ثمما يه الممذ  

ونممانل البنممه الشمميه أحمممد عممن ال كمممه و ممرع الشمميه خلي ممة مممن حقممه وممي وممولي 

ا لهذا الخط .ال كم بودهه ول  هذا عود وا هذه ال ركة ود ي م

كان من هذه األحدا  التي سبقف ال ركة: يرق الباخرة التي كا مف متجهمة 

ا من رجال الشيه أحمد وأوباعهه وقمد ابتلومتهم ميماه  يل  ييرانه ووقل عددما كبيرم

ومما الخلي:ه ولم ين: منهم يال آحاد قليلةه وكا ف هذه ال  ينة وقل هؤالء األوبات 

من  موهم من أدوات ومتات لرحلة الديد أو القنص المنشودة. وهلكف ال م ينة ومو

لممف جممماهير قطممر الشمميه أحمممد أميممر  ويهمما قبممل أن ودممل يلمم  مقدممودهاه وحم 

 البالد  تيجة ما جرص.

أضف يل  ذلت ودروات وت م بالخ ة والطمي  ممن الشميه عبمد الوزيمز بمن 

ه أحمممد ضممد عمممه الشمميه خلي ممةه وقيممل: ي ممه كمم ان يجمممع أسممل ةه ويهيممئ رجمماالم

لإلعداد ال قالب عل  الشميه خلي مةه ورالمما يمكا الشميه خلي مة ممن ودمرواوهه 

حت  واأ الكيله وربم  ال ميله وكمان ال بمد ممن موقمف حاسمم ي مع األممور 
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 وي  دابهاه وقد وق ه الشيه خلي ة وي يبا ه المناسي.

أحمد أو قرابتمه وأوليائمهه  وال ق أ نا لم  ر ولم   مع أ  ييذاء ألوالد الشيه

ا  يال ما أ اب ابنه الشيه عبمد الوزيمز ممن الخمرو  ممن المونارةه وكمان ونيمرم

للد ةه وهذا ربيويه وبخا ة ما قيل عنمه: ي مه كمان ي  مر ال قمالب يطميح 

 بالشيه خلي ة.

ليلممة مممن الممزمنه مثممل: األسممتاذ وقممد اعتقممل بوممض أوبممات الشمميه أحمممد وتممرة ق

نه لم يؤذ وي موتقلهه ولم ووجه يليه أ  يها ةه ثمم مما لبمث البديع  قره ولك عبد

 أن أور  عنه.

وقممد اعتقممل بوممض الشممباب التممابوين ل سممتاذ عبممد البممديعه ولممم يكممن لهممم وممي 

الوير وال الن يره ممنهم: علمي الو مال يمقيق الشميه أحممد الو ماله وكلممف قائمد 

ده وم ور  عمنهم الشررة وي ذلت الوقف وي ي  هم: الشيه حمد بن قاسمم بمن حمم

ا.  وورم

 أرأ وقرأ من دولة قطر:

ع(ه وبومد در  1972هم،ه 1392وي يوع من يهر رم ان وي هذه ال نة )

ل وملمت بيتمما ومي قطمر  من درو  الودره س لني الشميه خلي مة أميمر قطمر: هم

ه أ ما أسمكن علم  ح ماب قطمره قمال: يونمي باإليجمار  رويمل الوممر قلف له: يما

أن يكون لت بيف وملكمه  قلمف: بلم ه وممن ذا المذ  ال قلف:  ومه قال: أال و ي 

المدريون يقولمون  - وأ ا أض ت - ي ي ذلت  قال: وما يمنوت من ذلت  قلف

وي مثل هذه ال الة: الوين بديرةه واليد قديرة. األرأ وحدها بمبلغه و مالم 

 عن البناء والت ثيث.
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 قال: سآمر لت ب رأ وقرأه ي اعدل عل  البناء.

ليوع التاليه قال الشيه خلي ة: وجد ا لت مكا مما مناسمبما جمد اه ومي وبود در  ا

يارت ال ده وسآمر عبد الرحمن أبو حميده ممدير يدارة الت مجيل الوقمار ه أن 

 يتدل بته ويريت المكانه ويروي كل ييء.

ه وو ملمف األرأه رظمظوقد وم كل يميء وومالم ب مرعةه كمما قمال الشميه 

بمممار الممممور ين القطمممريينه ويق مممط علممم  وو ممملمف القمممرأه المممذ  يوطممم  لك

ه ولمم «ألمف ل 350كان وي ذلت الوقمف »عشرين سنةه ولكنه لم يكن كاويماه 

وكن البنول اإلسمالمية قمد  شم ت بومد ومي قطمره حتم  أدخمل موهما ومي مراب مة 

بنمت قطمر  - و دد علم  عمدة سمنواته كمما ي مد  اآلنه ولمذا لجم ت يلم  البنمت

ثمائة ألمف ل قطمر ه وقمال البنمت: عليمت ووائمد ليقرضني مبلغ ثال - الورني

مقدارها كذا وكذاه وقلف لهم: أال يمكن االستثناء من هذه ال وائمد  وم  تم وولممون 

أ همما حممراعه وال يمكممن لمثلممي أن يممدخل ويهمما  قممالوا: هممذا ييممر ممكممنه ح ممي 

قمما ون البنممت. قلممف: حتمم  لممو جمماءكم أمممر مممن األميممر  قممالوا: األميممر يملممت أن 

 درف وي هذا ب   رريقةه وقد يت ملها هو.يت

لذا قابلف األميره وقلف لمه: وولمم أ مي أحمرع ال وائمده وم رجو أن وو ينمي ممن 

 هذا األمره قال: سآمر البنت أاّل يطالبت ب   ووائد.

وكا مممف همممذه المن مممة و كيمممدما لجن ممميتي القطريمممة التمممي اكت مممبتها بجممموان  

 القطر .

 - ولديمه يمركة مقماوالت - ح من األ دمار واو قف مع  ديقنا األي سالم 

ا جممد اه  أن يقمموع ببنمماء البيممفه وقممد كا ممف المبمما ي وممي ذلممت الوقممف وتكلممف كثيممرم
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ومواد البناء باهظة المثمنه ولمذا ومم بنماء البيمف علم  قمدر ولوسميه ممع أن األي 

ا  ه أكرمني وي وقدير التكل ةه ومع هذا لم يكن بالم متوص المذ  أوموق رظظسالمم

ما يليه، ل هذا آثرت أن أ جره وال أسمكنهه ورجمح ذلمت: أن علمي  قرضمين: قرضم

مما قدممير األجممله ويجممارة البيممف و مماعد وممي ق مماء هممذا  رويممل األجممله وقرضم

الدينه وال سيما أن راوبي كان م مدودماه وقمد جممد عنمد حمد مومين لومدة سمنينه 

 وذلت قبل أن ونش  جاموة قطره وأ  م يليها.

* * * 
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 المي وي ليبيا دوة التشريع اإلس

 ممدوة »ع( و مملتني دعمموة مممن ليبيمماه للمشمماركة وممي 1972وممي أوائممل سممنة )

دعممي يليهمما عممدد مممن كبممار الولممماء مممن مدممره وسممورياه  «للتشممريع اإلسممالمي

ولبنانه والوراقه وييرها ممن أ  ماء الومالم اإلسمالميه لم ماعدة اللجنمة الوليما 

ة الليبيةه برئاسة الم تشمار علمّي التي أ ش ف بقرار من الوقيد القذاوي قائد الثور

علّي مندوره وكا ف مهمة هذه اللجنة: ونقيمة القموا ين الوضموية ومي ليبيما ممن 

 كل ما يخالف الشريوة اإلسالمية.

والم مممروأ أن همممذه مرحلمممة وتبوهممما مرحلمممة أخمممرص وقممموع علممم  اسمممتنبار 

وشممريوات وقمموا ين يسممالميةه مؤس ممة علمم  اجتهمماد يسممالمي موا ممره وهممذه 

 يل  وقف ويل  يعداده ويل  علماء يجموون بين األ الة والموا رة. و تا 

ومن الموروف: أن القوا ين الوضوية ال وخالف الشريوة اإلسمالمية مخال مة 

 ممري ةه يال وممي القمما ون الجنممائيه الممذ  ال يوتممرف بخدو ممية الوقوبممات 

قمذفه اإلسالمية التي وتمثل وي ال دوده مثمل: حمد ال مرقةه وحمد الز ماه وحمد ال

وحممد قطممات الطممرقه وحممد يممرب الخمممره وين كممان هنممال رأ  قممو  يممرص أن 

عقوبة حد يرب الخمر عقوبة ووزيريةه م وضة يل  اإلمماع أو القاضميه وهمو 

 ما أرج ه.

كما وخالف القوا ين الوضموية ومي الجا مي الممد ي: الشمريوة اإلسمالمية ومي 

 عل  يرر واح . و ريم ال وائد الربويةه وو ريم الموامالت التي وشتمل

وأهم ممن ذلمت: همو أن المنطلمق المذ  ونبومث منمه القموا ين الوضمويةه ييمر 
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المنطلممق الممذ  ونبوممث منممه األحكمماع الشممرعيةه ومنطلممق القمموا ين: اعتبممارات 

بشرية م  ةه أما منطلق األحكاع الشرعيةه وهو وحي هللا المتمثل وي القمرآن 

دوا أل   مهم ويمما ال  مص ويمهه وال نةه وهذا ال ي جر علم  الم ملمين أن يجتهم

عمممن رريمممق القيممما  أو االست  مممان أو االستدمممالح أو ييرهممما. ويمكمممنهم أن 

يقتب وا من ييرهم ما يرو ه أ لح لهممه وأليمق بجلمي الخيمر لهممه ودومع الشمر 

 عنهمه وي ضوء  دود الشريوة ومقا دها الوامة.

ن يدمدر وورق بين أن يددر التشريع بناء عل  قرار حماكم أو مجلمسه وأ

بناء علم  أممر هللا وومال  بمه ومي كتابمه وعلم  سمنة رسمولهه وعلم  مما اقت مته 

 قواعد الشريوة ومقا دها.

المهممم أ ممي ولقيممف الممدعوةه وعرضممتها علمم  الم مم ولين وممي ونارة التربيممة 

والتوليمه و م وا لي بلجابة الدعوةه ال سيما أن ليبيا همي التمي سمتتك ل بتمذكرة 

 مةه ولن وتكلف قطر يي ما.الطائرةه و  قات اإلقا

 وي أثنماء الوماع الدراسمي - وكان هذه أول مرة أخر  ويها من  وموة قطر

يلمم  الوممالوم مممن حمموليه للمشمماركة وممي عمممل علممميه ووُووممدّ الخطمموة األولمم   -

 لال طالق الكبير بود ذلت.

كا ممف رسممالة الممدعوة الليبيممةه وشممتمل علمم  عممدة موضمموعاته رلبممف يلممي  

 دهاه وهو الموضوت األول: الشريوة  ال ة لكل نمان ومكان.الكتابة وي أح

واسممتخرت هللاه وبممدأت وممي الكتابممة وممي الموضمموته وأرسمملته يلمميهمه ولقممي 

ع( ووكلمف 1972القبول من اللجنة المشمروةه وومي يمهر ممايو ممن همذه ال منة )

 عل  هللاه وساورت يل  ليبيا عن رريق بيروت.
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 «ليمة الدراسمات الوربيمة واإلسمالميةك»وكا ف النمدوة مقاممة و مف ييمراف 

ا: الجامومة ال نوسميةه وكا مف  وي مدينة البي اءه وهذه الكلية كا ف و م  قديمم

و م عدة كليات واختدمرت ومي كليمة واحمدةه وحمذف عنوا هماه حتم  ال يبقم  

 لل نوسيين ذكر وال أثر.

لهاه كمما وهذا ما يؤخذ عل  األ ظمة اال قالبية: أ ها وريد أن ولبي التاريه قب

وريد أن يبدأ التاريه بهاه واإل داف يقت ي أن وذكر م اسن من قبلته ليمذكر 

 م اسنت من ي وي بودله ولكن هذا ي ن اإل  ان من قديم.

 «م ممد علمي»وقد رأينا ثورة يوليو ومي مدمره وكماد وطممس وماريه أسمرة 

 مؤسس مدر ال ديثةه لوال قوة األحدا  ورسوخها.

  الجاموة الليبيةه وهي الجاموة الوحيدة وي المبالده وقد ضمف هذه الكلية يل

و  ب ف يحدص كلياوهاه وكمان ممدير الجامومة  مديقنا الكبيمر األسمتاذ المدكتور 

عمر التومي الشيبا يه الذ  ساهم مونا ممن بومد ومي يعمداد ممنه: مقمرر الثقاومة 

  مميف »اإلسممالمية وممي جاموممة قطممره وعميممد الكليممة و مميلة الشمميه يبممراهيمه 

 .«هلقب

 كالع حول ال ول المدمس:

ذهبف من بيروت يل  بني يان ه وبف وي أحد ال نادق بهماه وومي الدمباح 

وكمان مدمري اه  «الجرسمون» زلف يل  المطوم لتناول ال طوره وجاء ي النمدل 

و  لني: ماذا  قمدع لمت  قلمف: أول يميء ال مول الممدمسه وقمال: أال وطلمي يمي ما 

بممدل ال ممول  قلممف لممه: ولممم  أال يوجممد عنممدكم وممول  قممال: يوجممد عنممد اه ولكممنهم 

يويرو نا ب  نا يوي ال ول! قلف: يا عجبما! وهل أكل ال ول مومرة أو جمرع حتم  
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  ال مول وممن ي طمر علم  ال ممص أو  وير به  ومما ال مرق بمين ممن ي طمر علم

بنمميه ال ووبمم  بهممذه الترهمماته واعتممز    ال لبممة أو علمم  البمميض و  مموه  يمماعلمم

بن  ته وال ول من الطيبات التي رنقها هللا للنا . دعني ممن همذا كلمهه وائتنمي 

بطبممق ال مموله وال ممما ع مممن أن وخلطممه بممال مص أو بممالبيض الم مملوقه ربنمما 

 يديمه علينا.

 البي اء:يل  مدينة 

وسمماورت يلمم  مدينممة البي مماء بال مميارةه حتمم  و مملف يليهمماه وقممد ح ممر 

موظم المدعوينه ثم اكتمل عددهم يوع االوتتاحه وكان القذاوي يائبمما عمن البلمده 

 وناب عنه أحد قادة الثورةه   يف اسمه.

وبمممدأت جل مممات النمممدوة بومممد ذلمممته وقمممد يمممارل ويهممما عمممدد ممممن الولمممماء 

: الشمميه م مممد أبممو نهممرةه والشمميه علممّي الخ يممفه المرممموقينه مممن أبممرنهم

والدكتور م مد بيداره والشيه مدط   الزرقاه والدكتور  مب ي الدمالحه 

والممدكتور ح ممين حامممد ح ممانه وييممرهم ممممن ال ي  ممر ي اسمممه اآلنه كممما 

يارل عدد من الولماء الذين يوملون وي ليبيا مثل: دكتمور عبمد الوزيمز عمامره 

 م مده وبوض رجال االقتداد الليبيين.ودكتور عبد الجواد 

ما  وكا ف هذه أول مرة ألق  ويها الوالمة أبو نهرةه والوالممة الخ يمفه وجهم

لوجهه أما الشيه الزرقا وقد سودت بلقائه قبل ذلمته حمين كمان يوممل أول خبيمر 

 للموسوعة ال قهية وي الكويف.

كان يولق علم  هو الشيه أبو نهرةه الذ   - دون منانت - وكان  جم الندوة

يؤذنه وال يملمت أحمد لم المتكلمينه ويتدوق كال يل الورع. وهو يتكلمه أذن له أع 
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 أن يمنوهه ومن يمنع ال يل من التدوقه أو النجم من الت لق 

وقمد ألقيممف ب ثمميه وكمان كممل ب ممث يممنح ربممع سمماعة إللقائمهه لتكممون هنممال 

ه وقلف ل هم: ي ي قطوف يل  هنما و  ة مناسبة للمناقشةه ولكن ب ثي كان رويالم

أرول م اوة قطوها أحد المدعوينه وب ثي رويله وينببي أن ووطو ي ور مة 

مناسمممبة لطمممول الم ممماوة التمممي قطوتهممما! وضممم ت الجميمممعه وقمممابلوا اقتراحمممي 

بالقبوله وأخذت  دمف سماعة ومي عمرأ الموضموته وعلمق األسمتاذ الزرقما 

كممما كممان مووقممما وممي علمم  الب ممثه وقممال: كممان القرضمماو  مووقممما وممي و ريممرهه 

 ومريره.

 وال مد هلل لقي الب ث القبول من ال  ور.

 لقاء الوالمة أبي نهرة والوالمة الخ يف:

كا ممف هممذه الرحلممة ور ممة للتوممرف علمم  الوالمممة أبممي نهممرةه الممذ  رالممما 

ما  قرأت لهه وايتقف يل  لقائهه ولكن لم يتح لي ل سف أن ألقاه ومي مدمر وجهم

خر  مشمبوالم بالدراسمة والمدعوةه وبومد التخمر  يمبلف لوجه. وقد كنف قبل الت

باالعتقمماله ثممم بهممّم لقمممة الوممي . ولممم وكممن ألبممي نهممرة وأمثالممه ور ممة ليظهممر 

ويلق  والميذه وم بيه ويها. لهمذا قمرت عينمي بلقماء الشميه الجليمل. وال قيقمة أن 

وه وقمد استشمر. «وقمه الزكماة»ورح بلقائيه وأثن  عل  كتمابي  رحمه هللا الشيه 

ع( لمم أ مزل 1964وي النزول يل  مدر ومي  ميف همذا الوماعه و  ما منمذ سمنة )

مدمممره وقمممال: ا تظمممر حتممم  أستشمممف لمممت الوضمممعه وأخبمممرل بمممالموقفه وال 

 ضرورة الستوجال النزول هذه ال نة. وهو ما ركنف يليه.

عاّلممة وقمه المومامالت: الشميه علمّي  - بمل يميخه - كما سمودت بلقماء نميلمه
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يشبه الزرقا وي ررحه آلراء جديدة بجرأةه قمد ودمدع جمهمور الخ يفه والذ  

النمما ه وال سمميما المقلممدينه مثممل آرائممه وممي التمم مينه ووممي ييقممات الطممالق أممماع 

 القاضي و  وها.

ه وومن  أن يرا مي ومي  وقد أبدص الشيه الكبير سروره بلقائي والتورف علي 

هما لنماه ويزيمل الووائمق ممن مدر. وقلف له: ادت هللا لنا يا موال ا أن ي متح أبواب

 رريقنا.

 أبو نهرة ي جر وي الندوة قنبلة وقهية:

وومي هممذه النممدوة وجممر الشميه أبممو نهممرة قنبلممة وقهيمةه هيجممف عليممه أع مماء 

 المؤومره حينما واج هم برأيه الجديد.

وقف وي المؤومره وقال: ي مي كتممف رأيمما  رحمه هللا وقدة ذلت: أن الشيه 

وكنممف قممد ب ممف بممه للممدكتور عبممد الوزيممز سممنةه شممرين وقهي مما وممي    ممي مممن ع

: أليس كذلت يا دكتور عبد الوزيز  قال: بل . وآن لمي  عامره واستشهد به قائالم

أن أبوح بما كتمتهه قبل أن ألق  هللا ووال ه وي  لني: لمماذا كتممف مما لمديت ممن 

 علمه ولم وبينه للنا  

ومي حمد الز ماه ورأيمي أن للم دنه  «الرجم»قال: هذا الرأ  يتولق بق ية 

الرجم كان يريوة يهوديةه أقرها الرسول وي أول األمره ثم   خف ب مد الجلمد 

 وي سورة النور.

 قال الشيه: ولي عل  ذلت أدلة ثالثة:

َشىىٖ  }األول: أن هللا ووممال  قممال وممي سممورة الن مماء:  َن بِّفَ  ِّ ىىنَّ فَىىإِّن  أَتَىىي  صِّ فَىىإِّذَمٓ أُ  

ىىُ  َمىى  فَعَلَىىي   نَّ نِّص  عَىىاَمبِّ{هِّ ىىَن ٱل  تِّ مِّ
َصىىنَ  ُم   ه والممرجم عقوبممة ال [25الن مماء: ] َعلَىىٰ ٱل 
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ىَهي  وتندفه وثبمف أن الومذاب ومي اآليمة همو الممذكور ومي سمورة النمور:  يَش  }َول 

مُ َعاَمبَُهَم  َل ٓئِّفَ ّٞ  َن ٱل  نِّيَن{ م ِّ مِّ  .[2النور: ] َ 

أووم : عمن عبمد هللا بمن  ه«جامومه الدم يح»والثا ي: ما رواه البخار  وي 

 .(59)أ ه س ل عن الرجم  هل كان بود سورة النور أو قبلها  وقال: ال أدر 

ومن الم تمل جد ا أن وكون عقوبة الرجم كا ف مقررة قبل  مزول آيمة النمور 

 التي   ختها.

الثالث: أن ال ديث المذ  اعتممدوا عليمهه وقمالوا: ي مه كمان قرآ مماه ثمم   مخف 

وقمله لمماذا ون مه المتالوة وال كمم بماق  ومما والووه وبقي حكمه: أمر ال يقمره ال

 قيل: ي ه كان وي   ي ة وجاءت الداجن وأكلتها: ال يقبله منطق.

وما أن ا ته  الشيه من كالمه حت  ثار عليه أيلي ال  وره وقاع من قماع 

منهمه ورد عليه بما هو ممذكور ومي كتمي ال قمه حمول همذه األدلمة. ولكمن الشميه 

 يم.ثبف عل  رأيه كالطود األ

وقد لقيته بود ا   اأ الجل ةه وقلف له: يا موال اه عند  رأ  قريمي ممن 

 رأيته ولكنه أد   يل  القبول منه. قال: وما هو 

ملبكىىر بىى لبكر: جلىىي م ئىى  ونفىىي سىىن ت »قلممف: جمماء وممي ال ممديث الدمم يح: 

 .(60)«وملثي  ب لثي : جلي م ئ ت ورجم ب ل ج رُۢ

وولمم و ميلتت أن ال ن يمة قمالوا ومي  قال: وماذا و خذ من هذا ال مديث  قلمف:

                                              

 (.1702(ه وم لم )6813رواه البخار  ) (59)

 عبادة بن الدامف. ( عن1690رواه م لم ) (60)
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الشطر األول من ال ديث: ال د هو الجلمده أمما التبريمي أو الن ميه وهمو سياسمة 

ا وي كل حال.  وووزيره موكول يل  رأ  اإلماعه ولكنه ليس النمم

وعل  هذا  قول وي الشمق الثما ي ممن ال مديث: ين ال مد همو الجلمده والمرجم 

 يه ونثبف ما جاءت به الروايات ممن المرجم سياسة وووزيره مثل التبريي والن

اه ورجمم البامديمةه وبومث  وي الوهمد النبمو ه وقمد رجمم يهموديينه ورجمم مماعزم

مغي ي  أنيَ إلٰ ممىرأُۢ  ىامت »أحد أ  ابه وي ق ية امرأة الو يفه وقال له: 

. وكذلت ما رو  أن عمر رجم من بومدهه وأن علي ما (61)«فإن معترفت ف رجمهى 

ولكنمما    ممر هممذه الوقممائع علمم  أ همما لممون مممن التوزيممر وال ياسممة رجممم كممذلت. 

اه كما هو مولوع.  الشرعية. واألحكاع التوزيرية لي ف النمة دائمم

ولكن الشيه لم يواوق عل  رأيي هذاه وقمال لمي: يما يوسمفه همل موقمول أن 

م مد بن عبمد هللا الرحممة المهمداةه يرممي النما  بال جمارة حتم  المموت  همذه 

 هوديةه وهي أليق بق اوة اليهود.يريوة ي

وكان رأ  الشيه الزرقا مع الجمهوره ولكنه يخمالف الجمهمور ومي ووريمف 

ه ووندهم: أن الم دن من حدمل لمه المزوا ه وين وارقتمه نوجمه «الم دن»

بطالق أو وواةه وبات ومي واقمع ال مال ال نوجمة لمهه وعنمد الزرقما: الم دمن: 

 «.و  ير المنار»رييد رضاه ذكره وي  من له نوجة بال ول. وهذا رأ  الشيه

ووق ممف رممويالم عنممد قممول الشمميه أبممي نهممرة عممن رأيممه: أ ممه كتمممه وممي    ممه 

ا: لماذا كتمه  ولم يولنه وي در  أو م اضرة أو كتماب أو مقالمة   عشرين عامم

لقد وول ذلت خشية هيا  الواممة عليمهه وووجيمه سمهاع التشمهير والتجمريح يليمهه 

                                              

 أبي هريرةه ونيد بن خالد الجهني. ( عن1698(ه وم لم )2315البخار  )رواه  (61)
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 الندوة.كما حد  له وي هذه 

وقلف وي    ي: كمم ممن آراء واجتهمادات جديمدة وجري مة وبقم  حبي مة ومي 

 ممدور أ مم ابهاه حتمم  وممموت موهمممه ولممم ي مممع بهمما أحممده ولممم ينقلهمما أحممد 

 عنهم!!

ولممذلت حممين و ممدثف عممن موممالم وضمموابط االجتهمماد الموا ممره وممي كتممابي: 

للمخطمئ  جولمف منهما: أن    مح  مدور ا «االجتهاد وي الشمريوة اإلسمالمية»

وي اجتهادهه وبهذا ي يا االجتهاد ويزدهره والمجتهمد بشمر ييمر مودموعه وممن 

أن يجتهمد ويت مرص وي مت ر  وسموهه وال يلزممه  - بل من الواجي عليه - حقه

مماه وممما دامممف  ممدور ا و مميق بممالرأ  المخممالف  أن يكممون الدممواب موممه دائمم

 للجمهوره ولن ينمو االجتهاده ولن يؤوي ثمراوه.

ممما ي  ممبه بوممض النمما  خطمم ه قممد يكممون هممو الدممواب بوينممهه  علمم  أن

 وخدو ما يذا وبير المكان والزمان وال ال.

ويبدو أن هذه ال ملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيه أبمو نهمرةه جولتمه 

يدمف عن يبداء رأيهه ولم ي جله مكتوبما بود ذلت. وربما ألن الشيه الكبيمر لمم 

ه وقم ع(ه عليمه 1974د واوتمه المنيمة ومي يمهر أبريمل سمنة )يومر بود ذلت رويالم

 رحمة هللا ورضوا ه.

يلمم  الخمموار ه  «الوقوبممة»وقممد رأيممف الشمميه   ممي هممذا الممرأ  وممي كتابممه: 

 واستدل لهم بما ذكره وي  دوة ليبياه وأعتقد أن ذلت كان أسبق من الندوة.

 لقاء القذاوي:

لقاء الوقيد القذاوي قائد الثمورة أ تم مطلوبون ل بود أن ا تهف الندوةه قالوا لنا:
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وي مدينة رمرابلسه واسمتودوا للمذهاب يلم  بنمي يمان ه وممن هنماله سمت خذ ا 

رائرة خا ة يل  الوا مة ررابلس. وقمد و ملنا ومي حموالي الوايمرة م ماءمه 

ثم  قلنا يل  مقر مجلس الثورةه لننتظر   و  دف ساعةه حت  ح مر الوقيمده 

ا يجلس عن يمينهه وهو عبد ال الع جلموده  ائبمهه وموه اثنان من القادةه أحدهم

 والثا ي: ال  وروه.

وكممان يدمم به بوممض المممد يينه مممنهم: األسممتاذ يبممراهيم البويممل الم مماميه 

ومنهم:    ي ي ار ه اسمه:  ادق  يهوعه كان ك  ه المت د  باسمهه وهمو 

 علما ي جر ء رويل الل ان.

مهمما كممالع حممول أمممرين وقممد أثممار القممذاوي موضمموعات يممت ه كممان مممن أه

مما عممن أوكمماره حولهمماه ولكممن عباراوممه  ه«ال ممنة»خطيممرين:  وين لممم ي دممح ومامم

 وووليقاوه أوحف ب ن لديه يكوكما ويبهات حول ثبوت ال نةه وحول حجيتها.

ولماذا يقتل المرود  ووكلم الولماء يداووون عمن حمد  ه«الردة»والثا ي: حول 

ما: همل المردة موقمف  الردةه وعقوبة المروده وأثار الدادق  يهوع سمؤاالم م رجم

عقلمي أو همي جريممة ضممد الجماعمة  وأجماب همو عممن سمؤالهه وقالمت ين الممردة 

موقف عقليه ي  ان اقتنع بدينه ثم وبير وكمره وو مول اقتناعمهه ولمم يومد يمؤمن 

 بهه ولماذا يواقي 

قلف له: ين الردة لي ف مجرد موقف عقليه ي ها وبيير للموالء ممن أممة يلم  

رصه هل يباح لإل  ان أن يبيمر والءه لورنمه يلم  أعمداء ورنمه بمدعوص أ مه أخ

حممر وممي والئممه  ين أحممدما ال يقبممل منممه ذلممته ويممرص كممل النمما  ذلممت منممه خيا ممة 

ورنيةه يواقي عليها باإلعداعه والمردة همي وبييمر الموالء ممن أممة اإلسمالع يلم  
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ا ألمتهه مواليما ألعدائه  ا.أعدائهاه وهو بردوه أ بح عدو 

ووطرق ال ديث يل  الولمماء ودور الولمماءه وعزلمة الولمماء عمن المشماركة 

وممي ووجيممه المجتمممعه وو ممد  اإلخمموة المشممايه: أن الولممماء ال يتمم خرون عممن 

 القياع بواجبهمه يذا وتح الباب لهمه وأويح لهم أن يبينوا للنا  يرت هللا.

ا لمن   يخدع الشريوة.وقلف وي ذلت: ين الولماء م تودون أن يكو وا خدمم

ا ألحد كائنما من كان.  وهنا قال الشيه أبو نهرة: ي نا ل نا خدمم

قلف: يا موال اه ي نا خدع لمن يخمدع الشمريوةه وخمدمتنا ومي ال قيقمة ي مما همي 

 للشريوة.

ا!  قال:   ن سادة ول نا خدمم

ا بن  ممه وبولمممهه وال ي ممرر وممي كرامممة  رحمممه هللا وهكممذا كممان الشمميه  موتممز 

 ال ب د   كلمة.الولمه و

ثمم ا   مفه وا دمرف ...  وقد رالف الجل ة يل  ما يقرب من الثا ية م اءم 

الوقيممد و مم بهه ولكممن قبممل ا دممراوه ووج ممف بالو ممو الممذ  كممان عممن ي ممار 

اد  ع مو  القذاويه يقبل علي  ويداو ني ب رارةه ويقول: أن المقدع بشير همو 

بمته وقمال: عنمد  كمذا وكمذا  مجلس الثورةه وأ ا من قراء كتبت ومن الموجبين

ا  من كتبمته قلمف لمه: اسممح لمي أن أبومث يليمت ببقيمة الكتمي. قمال: أكمون يماكرم

 وممتنماه ويكون هذا و الم منت.

وقد بقينا بودها يومين وي ررابلسه لقيف وي أثنائها األي ال اضمل المهنمد  

ثممانه ال ا  أحمد حلمي عبد المجيده أحد قادة اإلخوانه و ائي عثمان أحممد ع
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 وممثله وي ليبياه التي لشركة عثمان ويها مشروعات كبرص.

ذكممرت لل مما  حلمممي ممما قالممه بشممير هممواد ه وشممجوني علمم  يرسممال الكتممي 

يليهه ولكنه أضاف: هنمال رجمل آخمر مهمم ومي مجلمس الثمورةه همو ممن قرائمت 

وم بيت أي ماه هو المقدع مدط   الخروبيه و بذا أن ورسمل يليمه همو اآلخمر 

تبت. وقد وولف ذلته بمجرد رجوعي يل  قطمر. أمما بشمير همواد ه مجموعة ك

اللممواء »وبوممد عممدة سممنوات اختلممف مممع القممذاوي وأرمميح بممه. وأممما الخروبممي 

ه وممما نال أحمد القيممادات المهمممة ومي ليبيمماه وال وممزال «مدمط   الخروبممي اآلن

بيني وبينه مودةه حت  ي ه نار قطره منمذ سمنواته ولمم أكمن موجمودماه و رسمل 

ع( 2002لي  باقة ورد يل  منزلي. وحين نرت ليبيا ومي الوماع قبمل الماضميه )ي

 أرسل يلي  بهدية وي ال ندق الذ  أ زل ويه.

ع( عمن كتبميه ووجمدوها 1972والوجيي أ ي س لف اإلخوة وي ذلت الوقمف )

 ممنوعة من دخول ليبيا!

 الوودة يل  قطر عن رريق بيروت:

أن أعمود يلم  قطمره وامتطينما الطمائرة ممن وآن لي بومد همذه األيماع ال اولمةه 

ررابلس يل  بيروته وقد بف ويهما عنمد األي الدمديق نهيمر الشماوي ه المذ  

رأص الب ث الذ  قدمته للندوة وي ليبياه وطلي مني أن يتول   شمرهه و مدرت 

الطبوممة األولمم  منممه عممن المكتممي اإلسممالمي وممي بيممروته وبوممد أن  زلممف يلمم  

مممع عممدد مممن الكتممي وممي مدممره وقممد  ق تممه  ع(ه  شممروه1973مدممر سممنة )

وأض ف يليهه وي ربوات الحقةه كمما أوومل ومي كثيمر ممن كتبميه همو يم ن كمل 

مؤلممفه ي ممتدرل علمم     ممهه ويزيممد وي ممذفه ويهممذب ويوممدله رلبممما للكمممال 
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.  الممكنه ما وجد يليه سبيالم

* * * 



 282 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 ع(1972يجانة  يف )

 س ر األوالد يل  مدر:

امت ا مات آخمر الوماعه وأسمتود لإلجمانة الدمي ية وعدت يل  قطمره ألواجمه 

التي د ا موعدهاه وبود الب ث والتشماور: وجمدت أن الوقمف يمدا مناسمبما ل م ر 

األوالد وحمدهم همذا الوماعه بومد ا قطمات ثممما ي سمنوات عمن ال م ر يلم  مدممره 

وبوض أوالد  لم يروا مدر قطه مثل أبنائي الذكور: م مده وعبمد المرحمنه 

وي لمم يمرين مدمر يال  مبيرات جمد اه لمذا ال يومرون عنهما يمي ماه وأسامةه وبنا

ولذا كا ف ررووي حت  اآلن ال و ممح بال م ره ولي ماور األوالد ممع أمهمم علم  

 بركة هللا.

ما ومي ونمدق يمبلي ب موق  وقد ساورت واألسرة يل  بيمروته وبقينما ويهما أيامم

 الع.البربه ثم ودعتهم وي مطار بيروت ليدلوا يل  القاهرة ب 

وبقيف وحد  وي لبنانه متنقالم بين جبالها وي الشمال والجنوبه وقمد ذهبمف 

نّية»وترة يل  منطقة  بالقرب من ررابلسه وهمي منطقمة يسمالمية سمنيةه  «الّ ِ

ولكمممن ل سمممف رأيمممف المنمممارق اإلسمممالمية ييمممر مونمممّي بهممماه مثمممل المنمممارق 

 الم ي ية والدرنية.

 سوريا:ال  ر مع األي سامي  هر  وأهله يل  

األي سممامي عبممد الجممواد  - يممقيق نوجتممي - وومي هممذا الوقممف جمماء  ممهر 

ا قليلمة ومي لبنمانه ثمم ينطلمق لزيمارة  وأسروه من الدوحة وي يجانةه ليق ي أيامم

سوريا لزيارة مداي هاه ونيارة األي الدديق أبي البراء سليمان ال متاو  ومي 
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 نال.منزله وي حليه وهو نميل مدر  متزو  منها وأ هاره ه

مما مممن نيمماروي  وكا ممف ور ممة: أن أجممدد عهممد  ب ممورياه بوممد عشممرين عامم

ع(ه ولكمن بقيمف مشمكلةه ومالم روأ أن مثلمي ممنموت 1952األول  لهما سمنة )

 من دخول سورياه كما أن كتبي ممنوعة من دخولها.

ومع هذا قررت أن أجانف بالدخوله عن رريق ال يارات بالبره وهمم ومي 

اه وشجيوما لل ياحة.البر ال يدققون وي جوا  نات الداخلين وي الديف كثيرم

ه ركبنا ال يارة أ ا و هر  ونوجته وابنه الدمبير أيممنه وال أذكمر  وووالم

هل كان مونا أحد آخر أو ال  وكنمف ألمبس البذلمة اإلور جيمة، وهمي األ  مي لمي 

وي هذه الظروف. وعند الدخول يل  سوريا قدمنا الجوانات مجموعةه وكا مف 

رات داخلة موناه ونظروا ومي الجموانات  ظمرة سمط يةه وبخا مة أن عدة سيا

جوان  قطر ه وليس بين سموريا وقطمر أ  ح اسمية ومي الوالقماته وختمموا 

 الجوانات ب هولة وسرعةه وردوها يلينا.

وحممممدت هللا أن لمممم و مممد  مشمممكلة ومممي المممدخوله وهمممل ي مممد  يممميء بومممد 

ا الدخول  الواقع أ ي ال أ و  القياع بم    شمار  ممن أ   موته ول مما ج مف سمائ م

أومتع بهواء سوريا وقطه ولم أجئ داعية وال مدرسماه ومن كمان كمذلت لمم يل مف 

 يليه  ظر أحده وهذا ما كان.

مما  يمما سممب ان هللا! منممذ عشممرين سممنة دخلممف سمموريا التممي كا ممف و كممم حكمم

عبمد هللا »ع كري اه واضطررت أن أوخ م  ومي ووماملي ممع النما  و مف اسمم: 

ه وحتممم  اليممموع «سمممائح عربمممي»ه واليممموع أدخلهممما و مممف سمممتار « المدمممر

ما 2003) ع(ه وأ ا أكتي هذه المذكرات لم يمتح لمي دخمول سموريا بو م ي عاِلمم
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ا ! وداعية م لمم
(62). 

بود دخول سورياه ذهبنا أول ما ذهبنا يل  منطقة جميلة بمالقرب ممن دمشمق 

ويهماه  متمع أعيننما ه است جر ا ويهما حجمروينه وبقينما «الوين الخ راء»و م : 

ما جميلمةه  وحواسنا كلها بما الوين الداوق البارده والخ مرة حولهماه وكا مف أيامم

مممرت كممما يمممر الن ممميم النمماعمه ثممم ودعناهمما لن مممير يلمم  عا مممة األممممويين 

 كما سميف من قبل. «ِجلّق»أو  «دمشق»

دوص»ورأينا  هر   ه ووذكرت قول يوقي:«بورو

 سمممالع ممممن  مممبا بمممردص أرق  

 

 ال يك كمممف يممما دمشممممق! ودممممع

 وقوله وي مقاع آخر: 

 آمنمممف بممماهلله واسمممتثنيف جنتمممه

 

 دمشممق روح وجنممات وري ممان!

ه وبقينما «الزبمدا ي»وبودها مرر ا عل  مدايف دمشمقه حتم  ا تهينما يلم   

ويممه عممدة سمماعاته وأذكممر أ نمما لممم  بممف هنمماله ولكممن عممد ا يلمم  دمشممقه لنممزور 

ه وما ويمه ممن وخاممة وروعمة ومي «األمو الجامع »و  تها المومارية الرائوة: 

أعمدوه وسقووه وجدرا هه وساحاوه وحجراوهه من جميل ال  ي  اء ونخمارف 

 البناء.

                                              

( أقمول: قمد أوميح لمي أن 2004اآلن وأ ا أهيئ همذه الممذكرات للمطبومة ومي يمهر ممايو ) (62)

اه بمدعوة ممن مجممع الشميه أحممد ك تمارو الم تمي الوماع  ا  همارم أنور سوريا وأدخلها جهمارم

و ائبيمهه وأن يرحمي الجميمع بميه ويمدعو ني أال  ل ورياه وأن ألقم  المرئيس بشمار األسمد

أ قطع عن نيارة سورياه وأن أو د  ومي م اضمرات عاممةه وومي التلي زيمون ال مور ه 

ما ممن هللا  مدّ كثيمرون ممن اإلسمالميين نيماروي ل موريا وت م وكل ييء ب جل م م ه وقمد عو

 ووال . وال مد هلل الذ  بنومته وتم الدال ات.
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 وأذكر مما أرا ا يياه اإلخوة وي الم جد: قبر  بي هللا هود.

قلممف لهممم: ومممن أيممن جمماء هممود يلمم  الشمماعه وقممد كممان باألحقممافه وهممي وممي 

 الجزيرة الوربية !

ح روي وحز يه وأ ا أوجول وي هذا الجامع الوظميمه المذ  يمهد وكم كا ف 

عظمممة األمممويين واو ممات الدولممة اإلسممالمية وممي عهممدهمه التممي و مملف الدممين 

يرقما واأل دلس يربماه حت  رأيناها وي وقف واحمده و مارب ومي جبهمات أربمع 

لمت وي أ  اء الوالومه يقود جيويها أربوة من قوادهما الكبمار: م ملمة بمن عبمد الم

وي الدينه وقتيبة بن م لم وي سمرقنده وم مد بن القاسم ومي الهنمده وموسم  

 بن  دير وموه رارق بن نياد وي األ دلس أو يسبا يا.

أيممن الخل مماء واألمممراء الوظمماع الممذين كمما وا يؤمممون النمما  وممي م ممراب هممذا 

الم ممجده أو يوتلممون منبممره ليخطبمموهم  وحكمماع هممذا البلممد اليمموع ال عالقممة لهممم 

 لم جد وال بالدالة با

 ووذكرت هنا قول أمير الشوراء أحمد يوقي وي قديدوه عن دمشق:

مممممررت بالم ممممجد الم ممممزون 

 أسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم له:

 

هممل وممي المدممل  أو الم ممراب 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروان 

 

وبيمممممممر الم مممممممجد الم مممممممزون 

 واختل ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممف

 

 علمم  المنممابر أحممرار وعبممدان!

 ومممممال األذان أذان ومممممي منارومممممه 

 

 يذا وومممممممممممممال  وال اآلذان آذان!

 «يمورو»كما نر ا قبر  مالح المدين األيموبيه المذ  ناره القائمد ال ر  مي  

 وي أثناء ال رب الوالمية األول ه وقال له بشماوة بود ا تدارهم عل  األورال:

 ها قد عد ا يا  الح الدين!

بقينمما يممومين أو ثالثممة وممي دمشممقه وممي أحممد ال نممادق هنمماله وايممترينا بوممض 
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همما بوممض الت ممفه ومنهمما بوممض الم ممارشه من «سمموق ال ميديممة»األيممياء مممن 

وك وة لطقم عنمد ا. واست ماونا آل دعبموله ومي منمزلهم هنماله ولمم يكمن األي 

رضوان أبو مروان موجودماه حيث ال و ممح الظمروف بدخولمه. وهنما ومذكرت 

الكثيرين ممن أبنماء دمشمق المذين ال ي متطيوون دخولهما: الوماِلم الداعيمة األديمي 

والواِلم الم كر األستاذ م ممد المبمارله والوماِلم الداعيمة األستاذ عداع الوطاره 

الدكتور م مد الهوار ه والواِلم المؤلف الداعية الدكتور م مد أديمي الدمالحه 

والومماِلم الم ممد  الشمميه م مممد الدممبا ه والومماِلم الم قممق النايممر الشمميه نهيممر 

 الشاوي ه وكثيرين.

ا  ب ممص وحمماةه م مت جرين ثم عقد ا الوزع عل  الذهاب يل  حليه مرورم

سيارة واك ي لتو يلناه وعنمد مرور ما ب ممص ورحمنما علم  عاّلممة سمورياه 

ال قيه الداعيةه ابن حمص: الشيه مدط   ال باعي عليه رحمة هللا. وومذكرت 

ع(. ووممذكرت 1952األيمماع الطيبممة التممي ق مميتها مممع اإلخمموة وممي حمممص سممنة )

يليهمماه مثممل: الشمميه م مممد  اإلخمموة مممن علممماء حمممصه الم ممرومين مممن الوممودة

 علي مشوله وييره.

وعند مرور ا ب ماة وذكرت عاِلمهما ومريمدها الكبيمر رجمل التقم  والمورت 

ه ووممذكرت عاِلمهمما الموا ممره الداعيممة الثممائر رحمممه هللا الشمميه م مممد ال امممد 

الشممميه سمممويد حممموصه وومممذكرت يخوا نممما ال ممممويين المممذين يوملمممون ومممي قطمممر 

لوممودة يلمم  بلممدهم ال بيممي: مدممط   الدمميرويه وييرهمماه وال ي ممتطيوون ا

 وعد ان سود الدينه و و ان عروا يه وييرهم.

وعنمممد حمممماة ووق نممما قلممميالم لالسمممتراحة والدمممالةه ويمممراء بومممض ال لممموص 

 .«الشويبيات»ال موية الشهيرة 
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لننممزل ضمميووما علمم  نميلنمما وممي قطممره األي  «الشممهباء»وا تهينمما يلمم  حلممي 

المدمر  المذ   ماهر أهمل حلميه وقمد رحمي بنما الدديق سليمان ال متاو ه 

هممو وأهلممه وأحبمما هه وأكرممموا ووادونمما يايممة اإلكممراعه وقابلنمما أقممارب  ممديقنا 

ورويقنا وي قطر: األستاذ عادل كنوانه وين كان هو ال ينزل يل  سمورياه ككمل 

يخوا نمما الممذين ال يمم منون ل ممزب البوممثه وين لممم يؤخممذ علمميهم أ  جممرعه ولكممن 

 ولية القاهرة ال و رق بين بر ء وم يء.األ ظمة الشم

ووممذكرت يخوا نمما الكممراع مممن علممماء سمموريا ودعاوهمما الممذين يادروهمما مممن 

سممنينه ولممم يوممودوا يليهمما: الومماِلم الم ممد  الشمميه عبممد ال تمماح أبممو يممدةه والومماِلم 

ال قيمممه الشممميه مدمممط   الزرقممماه والوممماِلم الشممماعر األسمممتاذ عممممر بهممماء المممدين 

ال ياسممي الممدكتور موممروف الممدواليبيه والومماِلم الداعيممة أبممو  األميممر ه والومماِلم

ال ممتح البيمما و يه ويممقيقه ال ركممي النشمميط األسممتاذ علممي البيمما و ي. وآخممرين 

 كثيرين ال يت ع المقاع لذكرهم.

وبوممد يممومين أو ثالثممة أيمماع ق مميناها وممي حلمميه نر مما ويهمما قلوتهمما الشممهيرة 

وهي مدينة عريقمةه لهما وماريه ولهما وسجنها الرهييه ووجولنا وي أ  اء حليه 

أريجهمما الخمماده وهممي مدينممة سمميف الدولممة ال مممدا يه وأبممي وممرا  الشمماعر 

 ال ار ه وأبي الطيي المتنبيه وييرهم من الولماء واألدباء وال الس ة.

قريبة ممن ال مدود التركيمة أرمن  «ا طياف»ومن حلي ا طلقنا يل  منطقة 

وبقينا ويها مدة ال أذكرهاه ثم ا تقلنا يل  منطقة أخمرص قمرب  «كو وي»أن اسمها 

 .«عين الب يط»الالذقيةه يل  مديف عل  الب ر اسمه: 

ثممم ا طلقنمما مممن هممذه المنطقممة يلمم  الالذقيممةه لي ت ممي نا يممقيق األي الدممديق 
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ما النمزول ممن قطمر  األديي الباحث األسمتاذ هما ي رمايعه المذ  ال ي متطيع أي م

 يل  سوريا.

الالذقيممة ودّعممف األي سممامي وأهلممهه لي ممتكمل يجانوممه وممي سممورياه ومممن 

وساورت أ ا يل  لبنان عمن رريمق رررمو ه و زلمف ب نمدق يمبلي ومي سموق 

 البرب.

 يل  وركيا مع الشيه عبد الموز:

وبود رجوعي يل  لبنانه ح ر و يلة األي الكبيمر الشميه عبمد المومز عبمد 

و م ل عنميه ولقيتمهه وأخبر مي أ مه ال تار يل  بيمروت ومي رريقمه يلم  وركيماه 

م مماور يلمم  وركيمماه ويريممد أن أكممون موممهه وبخا ممة أ نممي ذهبممف مممروين يلمم  

ا بمداخلها ومخارجهاه وجواموها ومتاح ها وأسواقها.  وركياه وأ ب ف خبيرم

وسمماور ا مممن بيممروت يلمم  يسمممتا بول مممرة واحممدةه عممن رريممق الطيمممران 

 ال تار.التركيه وكان مع الشيه ابناه م مد وعبد 

ووي هذه الزيارة جددت الوهد بزيمارة المنمارق التمي نروهما ممن قبمل سمنتي 

 ع(ه وزروها مرة أخرص مع الشيه عبد الموز.1968ه و1967)

ه واسممتمتونا «التلي ريممت»وركبنمما  «بور ممة»ويلمم   «يممالوا»وسمماور ا يلمم  

بجبممل بور ممةه وأكلنمما الل ممم المشممو ه وحلينمما بممالبطيهه علمم  الوممادة وممي ولممت 

 لزيارة.ا

ووي عودونا حدثف لنا حادثةه لوال لطف هللا وومال  بنما لكنما هلكنماه وقمد كمان 

الممذ   ركبممهه وكممان  «البماد»ومي الطريممق مطممر م متمره و ممبي وممي ا ممزالق 

ينقلي بناه لوال أ ه اوجه   و الجبمله وممن يمدة الدمدمة وقمع النما  ومي داخمل 
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متوة التي كمان الباده وا طدع بو هم ببوضه وجرح بو همه وسقطف األ

مما   «القمماوون»وهممو: البطمميهه و «الكربممون»ي ملهمما بوممض النمما ه وخدو م

اقه وقممد وممدحرجف هممذه األيممياءه : «الشمم تلي»وهممو: الشممماعه و الخمموي أو الممدر 

و زلممف مممن ال اولممةه وهممي وجممر  ووممركض ب ممرعة وممي الطريممق النممانل مممن 

ألرأه اأعلم  يلمم  أسم ل. وسممقطف يحمدص الن مماء ممن ال اولممةه وا مطدمف بمم

هما يحمدص ال ميارات يلم  أقمرب م تشم  ه وال  مدر  وسالف منها الدماءه و قلت

 ما وول هللا بها.

وووطلف ال يارةه ووق نا حت  جيء لنا ب يارة أخرصه وقلنما: ال ممد هلله لمو 

  و الواد ه لكمان ومي ذلمت همالل م قمق. والوجيمي  «الباد»اوجهف ال اولة 

ه ال  ل والمنمةه و مي كمل قمدر لطمف. وقمد قمال أن أحدما ال يورف عنا يي ماه ولل  

}إِّنَّ ابن عطاء: من رمن ا  كمال لط مه وومال  عمن قمدرهه ومذلت لقدمور  ظمره: 

ي ّٞ  يُم{ ل َِّم  يَشَ َرب ِّي لَطِّ َ كِّ عَلِّيُم ٱل  ََ ٱل   إِّنَّهُۥ ُ 
َُٓۚ ٓ  .[100يوسف: ]  

ثممم عممد ا يلمم  لبنممان مممرة أخممرصه وقممد أويممكف اإلجممانة أن ونتهمميه وقممرب 

 و ول األوالد من القاهرة يل  بيروت.موعد 

وبوممد أيمماع قليلممة عممادت نوجتممي وأوالد ه بوممد أن عايمموا هممذه اإلجممانة وممي 

مدره واستمتووا بجو مدره و يل مدره وأري: مدمره وين قمالوا: ين عمدع 

ما أن هنمال ورايمما ال ي مده أحمده قلمف: أرجمو هللا  وجودل مونا جولنا  شور دائمم

 بل.أال ي د  ذلت وي الم تق

ا دراسمي ا جديمدماه   م ل  - أ ا والوائلة - ومن لبنان عد ا يل  قطر   تقبل عامم

ا مممن سممابقهه وأن يمممد ا ويممه بوو ممهه وي رسممنا بوينممهه وأن ال  هللا أن يكممون خيممرم
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 يكلنا يل  أ   نا رروة عينه وال أقل من ذلت.

* * * 

(8) 

 ال نة الدراسية

 ع(1973 - 1972)

* * * 
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 ع(1973 - 1972) ال نة الدراسية

استقبلنا الواع الدراسي الجديد بهممة و شماره بومد عمودة أوالد  ممن مدمره 

 وبود س ر  يل  سوريا ووركيا وي الديف.

 عودة للب ث عن الدكتوراه وي األنهر:

بود موت عبد النا ره ووولي أ ور ال اداته ويناحمة مراكمز القموصه التمي 

عممن الموتقلممينه ويعممالن سمميادة  كا ممف امتممدادما ل كممم عبممد النا ممره واإلوممرا 

القمما ونه ون  ممف مدممر الدمموداءه وأحممس النمما  أن البُممل  الممذ  كممان يطمموق 

 أعناقهم قد وت عنهم.

ووممي هممذا الجممو الممذ  هبممف ويممه   مممات ال ريممةه التممي رالممما حرمهمما أهممل 

مدر: بدأُت أوكر وي الوودة يلم  األ مله ألخمذ المدكتوراه ممن األنهمره وممن 

الزكماة وأثرهما ومي »ه التمي سمجلف ويهما أرروحتمي عمن: «أ ول المدين»كلية 

 .«حل المشكالت االجتماعية

ولكن كان أمامي عقباته منها: أن أقد  مدة ي مح ويها لطالمي الدراسمات 

الوليا بتقديم رسالتهه هي: سف سنواته وقد م م  حموالي ضموف همذه الممدةه 

 وهل يمكن االستثناء 

قمد  شمره ويمرر قبمول األرروحمة:  والوقبة األخرص: أن ب ثمي عمن الزكماة

 أاّل وكون منشورة.

وكان من و ل هللا ورحمتمه: أن وجمد ا قما ون أقدم  ممدة للتقمديم قمد عمدل 

وي عهد ونارة الشيه عبد ال ليم م موده ل وقماف ويم ون األنهمر: ممن سمف 
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ا. وهذا لم  كن  ولمه.  سنوات يل  اثن  عشر عامم

ما أو ولكن حت  هذا القا ون ال ي مح لي بال تقمديمه وقمد م م  اثنما عشمر عامم

 أكثر عل  التقدع ب رروحتي لكلية أ ول الدين.

ولكن الم اج ة البريبة التي لم أكن أووقوها قط: أ ي وجدت مجلس الكليمة لمم 

يوتمد الموضوت الذ  وقدمف به يال بود سنة من وقديممه يلم  الكليمةه وهمذا أممر 

من أخمره كمل لو عروته وي حينه لب بف أيد الب يه وأ  ي ف بالالئمة عل  مو

 هذا الوقف.

ولكممن كممان هلل حكمممة ال  ولمهمما وممي هممذا التمم خيره وكممما يقممول المثممل: كممل 

وم خيرة ويهما خيمرةه وقممد أوماح لمي همذا التمم خير أن أجمد بدمورة قا و يمة ور ممة 

للتقدع من جديد يل  الكلية لتويين مشرف جديد عل  رسالتيه واستجابف الكليمة 

أحد ييوخنا ال  الء مشروما هو الشيه المدكتور عبمد المرحمن ب رعةه وعينف 

 عثمانه أستاذ الت  ير الم اعد بالكلية.

وكممان الممذ  يممركض وراء ذلممت كلممهه وي ممرل الوجلممة يلمم  األممماعه وي ممل 

المشكالت الموقدةه هو األي ال بييه والدديق الددوقه الشيه ح من عي م  

بالكليمةه ولمم يم ل جهمدما ومي وتبمع  عبد الظاهره الذ  كان يوممل مدرسمما م ماعدما

 األموره وو هيل كل  ووبة ووترأ الطريق.

بقممي موضمموت الرسممالة التممي يشممترر أال  وكممون منشممورة قبممله وقممد  شممرت 

وقمه »ب ثي األ لي. ومن ح من ال مظ: أن الب مث المذ   شمروه كمان بونموان: 

رها ومي حمل الزكاةه وأث»ه والب ث الذ  سجلته وي الكلية كان بونوان: «الزكاة

 .«المشكالت االجتماعية
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 لهذا  ممف ب ثما جديدماه استقيته من ثالثة مدادر:

 .«وقه الزكاة»من كتابي:  - 1

 .«مشكلة ال قر»ومن كتابي:  - 2

 ومن ب و  جديدة لم ونشر من قبل. - 3

وأكملف الرسمالة المطلوبمة ممن  احيمة الب مثه ثمم ممن  احيمة الطباعمة علم  

و تممما  يلممم  وقمممف ييمممر قليمممله حتممم  يّ مممر هللا رباعتهممما اآللمممة الكاوبمممةه وهمممي 

ومراجوتهاه ووهرستهاه ثم يرسالها يلم  القماهرة لت ملم يلم  الكليمةه لتوميِّن لجنمة 

المناقشةه وورسلها يل  األع ماءه حتم  يمكمن مناقشمها ومي يجمانة الدميف ين 

 ياء هللا.

 مملمها به وورحمممه هللا وال مممد هلله وممم يرسممالها يلمم  القمماهرة مممع حممماوي 

 ديقي الشميه ح من عي م ه وسملمها ومي ال مال يلم  الكليمةه لتتخمذ يجمراءات 

وويممين لجنممة المناقشممةه وقممد عينممف برئاسممة يمميخنا الوالمممة الشمميه م مممد علممي 

ال ايسه ع و مجمع الب و  اإلسالميةه وعميد كلية أ مول المدين ممن قبمله 

لمدين وقت مذه وع وية أستاذ ا الدكتور عوأ هللا حجان ه عميد كلية أ ول ا

والمشرف عل  الرسمالة األسمتاذ المدكتور عبمد المرحمن عثممانه وأبلبمف بمذلت 

 وأ ا وي قطر.

 ي شاء كليتي التربي وي قطر:

ووي هذه األثناء كا ف كليتا التربيمة للبنمين والبنمات علم  ويمت اإل شماء ومي 

 قطممره  ممواة لجاموتهمما المنشممودةه وقممد أخممذ المشممروت وقتممما كاويممما وممي الدراسممات

والمناقشمممات والتهي مممة واإلعمممداده وعقمممدت اجتماعمممات يممماركُف ومممي بو مممهاه 
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ويمارل ويهما عمدد ممن األكماديميين والتربمويينه ممنهم: األسمتاذ المدكتور م ممد 

الشبينيه ومنهم:  ديقنا الدكتور يوسمف عبمد الموطميه المذ  يوممل ممن نممن 

حمممد رويممل وممي الكويممفه ومممنهم مممن قطممر: الممدكتور كمممال  مماجيه والممدكتور أ

 رجي عبد المجيده واألستاذ عبد الوزيز عبد هللا وركيه وآخرون.

وقد وقع االختيار عل  المربي الكبير األستاذ الدكتور م مد يبمراهيم كمارمه 

عميد كلية التربية بجاموة األنهره ليكون عميدما للكليةه أو قل: للكليتمينه وكمان 

رف وي قطره بنماءم علم  الذ  ري ه لذلت هو الدكتور كمال  اجيه مدير الموا

 وزكية من الدكتور عبد الوزيز كامله الذ  يوروه موروة جيدة.

ورأص الجميع أن هذه ور مة لت  مين وضموي المماد  واألدبميه وين كنمف 

لم أحدل عل  الدكتوراه بوده وبخا ة أن الكلية سميكون ويهما ق مم للدراسمات 

ا بتويينمي ومي  اإلسالميةه وكلممف الشميه خلي مة ومي األممره و  مدر قمراره ومورم

أسمتاذ مشمارل »الكلية رئي ما لق مم الدراسمات اإلسمالمية بدرجمة أسمتاذ م ماعد 

ا للموهد الدينيه يلم  جموار «وي مدطلح بوض الجاموات ه هذا مع بقائي مديرم

( بومد التواقمد ممع المدكتور 6عملي الجديده وكان رقم وري تمي ومي الكليمة رقمم )

 كارم وأربوة آخرين موه.

 :«ال الل وال راع»عل  كتاب:  «دار االعتداع»ووليقات 

ع( أرسممل يلممي  األي أسممود ال مميده وقممد خممر  مممن ال ممجنه 1972وممي سممنة )

يخبر ي أ ه يريد أن يبدأ عمالم م تقال  وي الطباعة والنشمره وقمد كمان قبمل ذلمت 

يومل مور ما وي يحدص دور النشر. وأ ه يريد أن ي تهل عملمه بنشمر كتماب ذ  

ليكمون  «اإلسمالعال مالل وال مراع ومي »قيمة مريوب ويهه وأ ه اختمار كتمابي: 
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باكورة هذا الومله وبخا ة أن الكتاب م قود وي ال وق المدمرية منمذ ربوتمه 

 مكتبة دار الوروبة من عدة سنين.

قممد ربممع أول ربوممة وممي مطبوممة عي مم   «ال ممالل وال ممراع»وكممان كتمماب: 

ال لبيه وثا ي ربومة ومي المكتمي اإلسمالمي ومي بيمروته وقمد ربمع علم    قمة 

ل ثمما يه الممذ  قمماع بتونيوممه احت ممابما لوجممه هللا ولن ممع الشمميه وهممد بممن علممّي آ

الم لمين. ثم رل المكتي اإلسالمي يطبوه بود ذلمته وأح مبه ربمع منمه خممس 

ربوات خالل ال ترة الماضيةه يير الطبوة األول  والثالثمةه ورلمي األي أسمود 

 أن يطبوه الطبوة الثامنةه واستجبف ل ي الكريم وأعطيته يذ ما بالنشر.

ني ووج ف بومد ب موة أيمهر بالكتماب أرسمله يلمي  األي أسمود مطبوعمماه ولك

التي ون ي يلم  يخوا نما ومي الجمويمة الشمرعيةه  «دار االعتداع»وقد أخرجته 

و احبها المرحوع الشيه أحمد عي   عايوره وأ هم علقوا عل  عدة مموارن 

دون وي الكتابه موترضين عليهاه ووضووا هذه التوليقمات ومي  ملي الكتماب 

 أن ي ت ذ و ي ويها.

وما أن رأيف هذه التوليقات وقرأوها ب رعةه حتم  يلم  المدع ومي عروقميه 

وثمممار ثمممائر ه كيمممف ي ولمممون همممذا دون يذن منمممي  ثمممم ي مممي لمممم أعمممط الكتممماب 

 لالعتداعه وي ما أعطيته ألسود.

ه اضممطر يلمم  أن «دار األ دممار»ولكممن ألن أسممود لممم يكممن أ شمم  داره بوممد 

التممي لممم يُرقفهمما  «دار االعتدمماع»   شممر الكتممابه وكا ممف يب ممث عممن دار وتبنمم

 اوجاه الكتاب يل  التي يره وردت عليه وي جملة موضوعات.

أرسلف برقية عاجلة يل  األي أسوده أقول لمه: أوقمف وونيمع الكتمابه حتم  
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 أكتي رد ا عل  ووليق االعتداعه وس كتبه وي أياع ين ياء هللا.

اآللممة الكاوبممةه وأرسمملته ب قدمم  سممرعة  وبممدأت أكتممي الممرده وربوتممه علمم 

ه ولكمن الكتماب قمد  مزل يلم   ممكنةه وأرسله أخو ا أسود ليجمعه وقد جمع وومالم

األسواقه وونت هنا وهناله ولم يود يل  االستدرال سبيله وأرسل يلمي  أخو ما 

 أسود يخبر ي بذلت آس ما.

نمهه وممن ولكني حّملف التبوة ألسوده وكان جزاء ذلمت أن سم بف الكتماب م

 االعتداع بالتالي.

ع(ه واو قف مع األي ال اضمل ال ما  1973وعندما  زلف مدر وي  يف )

 - الذ  كنف ووروف عليمه ممن قبمل ومي اإلخموان - رحمه هللا وهبة ح ن وهبة 

عل  أن أ شر عنده سائر كتبيه التي  شرت ومي بيمروت ريلمة األعمواع الت موة 

الوبممادة وممي »ه «اإليمممان وال يمماة»الماضممية التممي لممم أ ممزل ويهمما مدممره مثممل: 

عماِلم »ه «النما  وال مق»ه «مشكلة ال قر وكيف عالجهما اإلسمالع »ه «اإلسالع

ال ممممل »ه «ال لممممول الم ممممتوردةه وكيممممف جنممممف علمممم  أمتنمممما »ه «وراييممممة

ه «در  النكبمممة الثا يمممة»ه «وقمممه الزكممماة»ه «اإلسمممالميه وري مممة وضمممرورة

لممم  رأ  همممذه الكتمممي: وع. «يمممريوة اإلسمممالع  مممال ة لكمممل نممممان ومكمممان»

ورلبف من األي وهبمة: أن ينشمر ووليمق االعتدماع ورد  . «ال الل وال راع»

عليمهه ووركممف لممه التوليممق والممرده وبوممد وتمرة مممررت عليممهه وقممال لممي: ين هممذا 

التوليق والرد عليهه سي خذ أكثر ممن ثمال  ممالنعه وهمذه عميء علم  الكتمابه 

ة يلم  ذلمته وماألمور التمي علقموا ستبلي ثمنه عل  القار  الم لمه دون ضرور

عليها واض ة وي الكتابه وسوف وبلبل القمار  بمالتوليق والمرد عليمهه ورأيمي 

أن ال ضممرورة لنشممره. واسممتجبف لريبتممهه ولممم ينشممر الممرد يلمم  اآلنه وهممو 
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عند ه وأرجو أن وتاح لي ربوة خا ة موّسموةه و مم ردودما علم  ممن  قمدوا 

 الكتابه وهللا الم توان.

 يل  القاهرة:ال  ر 

وا ته  الواع الدراسيه وكان ال بد من ال  ر يلم  القماهرةه بومد ييماب و مع 

سممنوات كنممف أق ممي اإلجممانة ويهمما بممين لبنممان واألردن ووركيمماه وقممد اسممتقرت 

األموره وأمن النا  من خوفه عهد الرئيس ال اداته وأور  عمن الموتقلمينه 

وومممن س النممما  مممملء  بمممل أيلقمممف المومممتقالته وأعلمممن عمممن سممميادة القممما ونه

 دورهمه واستقبلوا ألول ممرة: أ  ماع ال ريمةه لتمنو  أرواحهممه التمي رالمما 

 يورت باالختناق وي الوهد البابر.

لهذا عدت وأ ا مطم ن يير قلقه آمن يير خائفه وهذا مما يمورت بمه منمذ 

ور ف قدما  مطار القاهرةه ولمم ي م لني أحمد: لمماذا وبيبمف عمن مدمر رموال 

ولم يرسل يل  أحد من المباحث الوامة ألقابلهه كما كمان ي ومل أحممد هذه المدة  

 راسه من قبل.

وعشف وترة يجانة الدميف ومي أممان وارم نمانه وال ممد هلله سماورت يلم  

قريتممي  مم ط وممرابه ألنور األهممل واألقمماربه وسمماورت يلمم  نوتمم ه ألنور 

لميه أختي من أميه وساورت يلم  رنطماه ألنور خمالتي التمي حوكممف ممن أج

 وساورت يل  الم لة الكبرصه ألنور ويها يخوا ي وأحبابي القدام .

وكا ف يقتي القديمة وي يبرا باقية كما هميه وكمان ي مكن ويهما أ مهار ه 

و زلف بهاه وجدد ا الدلة بجيرا ناه الذين كد ا  ن اهمه وقد الحظمف أ مي أول 

كنممف أيممبه بالناسممي ل ممماكن واالوجاهمماته  - وسممط البلممد - ممما  زلممف القمماهرة
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ه ولكمن سمرعان مما اسمتودت الخاررمةه واسمتردت  وك  ها أم ف مختلطة علي 

 ذاكروي ما ياب عنها.

 ( يوليو:23مناقشة الدكتوراه وي )

وسممرعان ممما أبلبممف بتويممين موعممد المناقشممة لرسممالة الممدكتوراهه وذلممت يمموع 

رجممع يلمم  سمموي األي ال بيممي ( يوليمموه وكممان ال  ممل وممي هممذا التوجيممل ي23)

يس المدييه المذ  كمان يومرف الشميه ال ماوالدديق القديم: األستاذ عبد الوظيم 

رئيس اللجنةه وزاره وي بيتهه وأعطاه وكرة كاوية عنيه وعروه بم ن وقتمي ومي 

القاهرة م دوده وأن ال رعة من  ال يه وقرأ الشيه الرسالة ب مرعةه وحمدد 

 يوليو للمناقشة. (23مع الو وين اآلخرين يوع )

وووكلف عل  هللاه وذهبف يلم  قاعمة المناقشمة ومي اليموع الموعموده ووجمدت 

قاعة الشيه م مد عبده يبه ممتل ةه بمريم أن اليموع يموع يجمانة، أل مه يموع عيمد 

اه  الثورةه وكذلت وتم المناقشة وي عطلة الديفه ومع هذا كان ال  مور كبيمرم

ل همذه المناسمبةه وكمان الم مروأ أن األسود الموتاد ومي مثم «الروب»ولب ف 

أعد بيا ما مكتوبما إللقائهه ولكني اعتمدت عل  قمدروي ومي الخطابمة واالروجماله 

واروجلف بيا ما ي هي ا أعددوه وي    ميه لخدمف ويمه الرسمالةه ومما ا تهمف يليمه 

 من  تائ:ه وقد الق  البيان است  ان ال اضرين.

ه و اجم  رحممه هللا شميه م ممد ال مايس ووكلم و يلة رئيس اللجنة الواّلمة ال

ا علم  مقمدع  ال اضرين بما لميس موتمادما ومي همذه المناسمباته أثنم  ثنماءم عماررم

الرسممالةه ودوره وممي خدمممة الولممم واإلسممالعه وأن هللا ووممال  كتممي لممه الم بممة 

ىلَِّ   والقبول عند النا ه كما قال ووال : 
لُىَمْ ٱلصَّ  مَمنُىَمْ َوَعمِّ ََ يَن  عَُص }إِّنَّ ٱلَّاِّ تِّ َسىيَج 
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ُن ُوُ    َم   .[96مريم: ] {ملَُهُم ٱلرَّ  

وقمال الشمميه ويممما قالممه: ين األسممتاذ القرضماو  ووممل كممذا وكممذاه وقممال الشمميه 

الدكتور عوأ هللا حجان  مداعبما: يا موال اه هو لمم يدمر أسمتاذما بومد! وقمال: 

 بل هو أستاذ و ص!!

اذا لمم وت مد  عمن نكماة وقد س لني بوض أس لة أجبف عنهاه وكان منها: لمم

الوقممارات والمدمما عه وعمممن نكمماة األسمممهم وال ممنداته وعمممن نكمماة األمممموال 

 ال ديثة التي لم يكن يوروها النا  من قبل 

وقلف له: يا موال اه لقد وكلمف عن هذه األيمياءه وأبمديف ويهما رأيميه ولكمن 

أجبر ممي مشممروي مممن قبممل أن أحممذف هممذه ال دممول مممن رسممالتيه ويال روممض 

 راف عليهاه واضطررت يل  أن أحذوها ون يذما لريبة مشروي.اإلي

 وس لني الدكتور عوأ هللا بوض أس لة أجبته عنها.

.  ولم يوجه المشرف أ  سؤال يلي 

ا عمادت  وا تهف المناقشةه بقياع اللجنة لدمالة المبمربه ثمم للتمداوله وأخيمرم

 يث وعلومه.و علنف  جاح الطالي بامتيان مع مروبة الشرف األول  وي ال د

وقد علممف أن اللجنمة ومرددت: أل  الق ممين ون مبني: لق مم الت  مير وعلموع 

القممرآنه أع لق ممم ال ممديث وعلومممه  وذلممت أ ممي حممين ا ت ممبف يلمم  الدراسممات 

الوليمماه كا ممف الشمموبة التممي وقممدمف يليهمما وشمممل الق مممين موممما: القممرآن وعلومممهه 

ومي الرسمالة أوسمع بكثيمر  وال ديث وعلومهه ولكنهم وجدوا أن الوممل ال مديثي

 من الومل الت  ير ه ون بو ي يل  ال ديث.
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وكان من ح ور المناقشة أستاذ ا وييخنا البهي الخوليه الذ  قال لمي: ين 

هذا لم يكن يوع مناقشةه ي ه كمان ُعمرف  القرضماو ه ي مه كمان يموع احت مال بمت 

ثممرة جمدل  وي األنهر! قلف له: هذا بوض ثمار يرسكم يا أستاذه قال: بل هو

 واجتهادله ومن نرت حدد.

ا سمينمائي اه ولمم  وكان  هر  األي سامي عبد الجواد يدور ال  ل ودمويرم

 وكن كاميرات ال يديو قد رهرت بود.

ا ممن األقمارب واألحبمة الممذين  وكمان همذا المهرجمان ور مة ألرص ويممه كثيمرم

سمميد ا قطوممف عممنهم مممن سممنين مممن أهممل قريتمميه خممالي عبممد ال ميممده وال مما  

موال ممماه وممممن أهمممل رنطممما والم لمممة الكبمممرص. وال ممممد هلل المممذ  بنومتمممه ومممتم 

 الدال اته الذ  هدا ا لهذا وما كنا لنهتد  لوال أن هدا ا هللا.

لمممت ال ممممد موال ممما علممم  كمممل 

  ومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

ومممن جملممة النوممماء قممولي: لممت 

 ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد!

 

 التورف عل  الدكتور كارم:

الستخرا  ورقة من جاموة األنهمر بود ا تهاء المناقشة كان علي  أن أسو  

ب دولي عل  الدكتوراهه ولن الشهادة األ لية ال و تخر  يال بومد ممدةه وهمذا 

حينهمما األسممتاذ الممدكتور بممدو   جولنممي أوممردد علمم  مممدير الجاموممةه وكممان وممي

اللطيممفه أسممتاذ التمماريهه الممذ  كممان قممد سمممع عنمميه واسممتقبلني ب  مماوةه  عبممد

وحدثته ومي ال منة ...  الجاموة. وآمال النا  ويهاورحي بيه وو دثنا وي أمور 

الت هيلية وأهميتها وي وكوين من ين ي يل  األنهره وما يجي أن يكمون عليمهه 

وقال لي: ليتت وكتمي لمي همذا الكمالعه أو خال مته ومي ب مع  م  ات ألسمت يد 

بهه و ولف ذلت وذهبف يليه بود يمومين أو ثالثمةه ووجمدت عنمده أسمتاذما قمدع لمي 
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ه وقال: أ ا سآوي عندكم يل  قطر وي الواع القادع. قلمف لمه: ممن ح مروت     ه

قال: أ ا الدكتور م مد يبراهيم كارمه عميد وربية األنهمره وقمد اختمرت عميمدما 

 لكليتكم الناي ة. قلف له: أهالم بت وي قطره وقد سموف عنت قبل أن أرال.

وقمال لمي: يذا لمم  وسرعان مما أ مس كال ما بماآلخره ك  مما ووارونما ممن قمديمه

يكممن لممديت ممما عه وتوممال  تراوممق وممي بوممض المشمماوير موممما. وقبممل خروجنمما مممن 

يدارة الجاموة دعما ي يلم  نيمارة  ائمي رئميس الجامومة األسمتاذ المدكتور نكمي 

اه وقال: أ ما أعرومته منمذ  يبا ةه ود بته يليهه ورحي بي د. يبا ة ورحيبما حار 

ا وألقيمف م  «يشمتا»نرونا وي قريتنما  اضمرة ومي الم مجد هنماله ووركمف أثمرم

ريبما وي البلدة. وكنف ال وزال رالبما! قلف له: ال مد هلله الكلمة الطيبة ال و ميع 

 ثمروها.

 وبود أحاديث وبادلناها است ذ اه وخرجف مع د. كارم.

وركبف موه سياروهه وذهي بي يل  مكتبه وي كلية التربية بجامومة األنهمر 

ه بوممض األوراقه ثممم ذهبممف موممه لزيممارة ونيممر وممي مدينممة  دممره وأخممذ منمم

األوقاف و يلة الشميه عبمد الوزيمز عي م ه وكمان الشميه يورونميه وقمد نار ما 

ا.  وي قطره ورحي بي كثيرم

بود ذلت اسمت ذ ُف ممن المدكتور كمارم ومي اال دمرافه علم  أن  لتقمي كلمما 

 .سن ف ال ر ةه ألحدثه عن قطر وأوضاعهاه لي تكمل وكروه النظرية عنها

وبومد أن اسمتخرجف الورقمة المؤقتممةه ب دمولي علم  المدكتوراهه أ ممب ف 

ا عل  الت رل يل  حيث أريد.  قادرم
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 ال  ر يل  مديف اإلسكندرية:

وهنمما رلممي األوالد منممي أن أكمماو هم بالممذهاب يلمم  مدمميف اإلسمممكندريةه 

لي متمتووا بن ميم الب ممره وي خمذوا ق ممطما ممن الراحممة واالسمتجماعه ولي تنشممقوا 

 وي قطر. «التكييف»اء الطبيوي بدل الهواء الدناعي الذ  يووره الهو

أن و تمتووا بشمارئ اإلسمكندريةه  - ومن حقي موكم - وقلف لهم: من حقكم

قريبمممة جمممد ا ممممن الب مممره وومممراه  «ميمممامي»واسمممت جر ا يمممقة جميلمممة ومممي حمممي 

بوضوحه وقد اسمت جر اها لممدة يمهره وق ميناه ومي جمو ممن الهمدوء والممرحه 

 شمممربه و لهمممو و لوممميه وقمممد ايمممترينا يم مممية وبومممض الكراسممميه   كمممل و

لن ممتخدمها علمم  الشممارئه ووممي الم مماء  مشممي علمم  الكممر ي  لن كممل الممذرة 

 المشوية أو البطارا المشويةه أو الترمس و  وه.

ولممم يكممن أحممد يوممرف أ ممي وممي اإلسممكندريةه وقممد خبمم ت    ممي عممن يخمموا ي 

ل  عرو  الب ر األبيض المتوسمطه وأ دقائيه ولم أخبر أحدما منهم بمقدمي ي

ثم خطر لنا أن    ل عن  ديقنا الدكتور عبد الوزيز ببايوه نميلنا ومي قطمره 

وربيي الد ة المدرسية البارته وهمو ممن سمكان اإلسمكندريةه وحمين عمرف 

بوجود ا أب  يال أن يدعو ا يل  يدوة سمته يوع الجموة القادع ومي منزلمهه وقمد 

طيي الشهير الشيه م مود عيمده خطيمي جمامع ال مالع دعا الواعظ البليغ والخ

وممي اإلسممكندرية علمم  البممداء موممهه وذهبممف يمموع الجموممة أل مملي عنممد الشمميه 

م موده ودخلف م تخ يما قابوما وي ركن قدي من الم مجده حتم  ال أل مف يلمي  

 ظر أحده كما أ ي ال ألبس الجبة والومامةه ولكن ال أدر  كيمف عمرف الشميه 

وجود بالم جده وملذا همو يولمن ومي الخطبمة الثا يمة عمن وجمود ه م مود أ ي م

ويممدعو ي إللقمماء كلمممة بوممد الدممالة. وهنممال اجتمممع النمما  وعرومموا أ ممي مقمميم 
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ولمم ...  باإلسكندريةه وأ مي مقميم بالوممارة رقمم كمذا ومي يمارت يسمكندر يبمراهيم

أعد بودها أملمت    ميه وقمد دعيمف يلم  عمدة م اضمراته ويلم  عمدة لقماءاته 

وا تهممف األيمماع التممي كنممف أيممور ويهمما ...  ويلمم  عممدة دعمموات: يممداء وعشمماء

باإلجانة بويدما عن هموع الدعوةه ومزاحمة النا ه وهذه هي ضمريبة المدعوةه 

وضممريبة الشممهرةه لكممن المهممم أن يومممل المممرء الومممله ويتقبلممه هللا منممهه ول ممه 

ىنَ ووال  قال وي كتابمه:  ُ مِّ ُمتَّقِّىيَن{ }إِّنََّمى  يَتَقَبَّىُص ٱلَّ وق مينا يمهر ا  .[27المائمدة: ] ٱل 

وي اإلسكندريةه وما أسرت ما ا ق  ه ثم عد ا يل  القماهرةه لنتهيم  للومودة يلم  

 قطر.

* * * 

(9) 

 ال نتان الدراسيتان

 ع(1974 - 1973)

 ع(1975 - 1974)

* * * 
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 ع(1974 - 1973ال نة الدراسية )

 كليتا التربية وي قطر:

الدي ية وي مدره التي كا ف يجانة يير عاديةه رأيمف بود ق اء اإلجانة 

ويها مدر بود ا قطات و ع سنواته ورأيف األهل واألقارب واألحبمةه بومد أن 

ورقف األياع بيني وبينهمه وحدلف عل  الدكتوراهه التي كنف ي  ف ومي وقمف 

ا كثيممرة وممي هممذه ال تممرة  مممن األوقممات أن أ الهمما مممن مدممره وق مميف أورممارم

ود هذا كله كان ال بمد ممن الومودة يلم  قطمره لمبايمرة عملمي الجديمد القديرةه ب

 وي كليتي التربية.

الم مم ولون وممي قطممر: أن يبممدءوا وولمميمهم الوممالي أو الجمماموي بل شمماء   رأ

كليتي التربية ب ق امها المختل ة: الولمية واألدبيةه وبهذا وكون الكلية ك  مما همي 

  واة لجاموة مكتملة.

لميممة  جممد: ق ممم ال يزيمماءه وق ممم الكيميمماءه وق ممم ال يمموانه و ممي األق مماع الو

 وق م النباته وق م الجيولوجياه وعلوع الب اره وق م الرياضيات.

ووي األق اع األدبيمة:  جمد ق مم الدراسمات اإلسمالميةه وق مم اللبمة الوربيمةه 

وق م اللبة اإل جليزيةه وق م الجبراوياه وق م التاريهه وق م االجتمماته وق مم 

 لم الن سه وأق اع التربية المختل ة.ع

ا ألن دولة قطر دولة م اوظةه وال يوجد ويها اختالر ومي التولميم بمين  و ظرم

البنين والبنماته وممدار  البنمات ومي جميمع مراحلهما كلهما مؤ ثمة ممن التمدريس 

يلم  اإلدارة يلمم  التوجيمهه كلهمما وقموع بهمما الممرأةه حتمم  الرئاسمة الوامممة لتوجيممه 
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 عليها امرأة. البنات وقوع

ومن هنما كمان الت كيمر ممن أول األممر: أن ونشم  الدراسمة الجامويمة بكليتمين: 

 يحداها للطالبه واألخرص للطالبات.

ولممم يكممن الوقممف ي ممموف با تظممار بنمماءم خمماد يشممماد لهممذه البايممةه ورئمممي 

االسممت ادة مممن مدرسممتين ابتممدائيتين جديممدوين أ شمم تا وممي مدينممة خلي ممة الشمممالية 

بنممات و ّولتمماه لتكو مما كليتممين للبنممين والبنمماته وهممما متقاربتممان وممي للبنممين وال

الم اوةه وي هل التنقل بينهما ألع اء هي ة التدريسه يذ كان موظمم المدرسمين 

مممن الرجمماله وكا ممف ووجممد بوممض الممدكتوراته مثممل: الممدكتورة كمموثر عبممد 

نوجمة الرسول أستاذ الجبراوياه والدكتورة  م اء األع مر أسمتاذ علمم المن سه 

 الدكتور كارم عميد الكليةه والدكتورة نيني وي ال يزياء.

ي  من اختيممار  - أو قمل: عميمد الكليتمين - وكمان المدكتور كمارم عميمد الكليممة

الرجاله واختمار عمددما ممن األسماوذة األقويماء األمنماء ومي التخددمات الولميمة 

مممال واألدبيممةه مثممل: الممدكتور م مممد وت ممي سمموود وممي األحيمماءه والممدكتور ك

البتا و ي وي النباته والدكتور ح ين أبو ليلة وي ال يزياءه والدكتور عمر عبمد 

الرحمن وي الكيمياءه والدكتور م مد سليمان وي الجيولوجيماه والمدكتور مماهر 

ح ن وهميه والدكتور عبد الوزيز مطر وي اللبة الوربيةه وييمر همؤالء مممن 

 قامف عل  كواهلهم جاموة قطر.

 م الدراسمات اإلسمالمية ممدر  واحمد همو: المدكتور أحممد وكان موي وي ق

ه وهو متخدص وي ال قمهه وومي كمل سمنة ونممو الكليمةه رحمه هللا يو س سكر 

وين م يلينا أساوذة جدده من أمثال: الدكتور جابر عبد ال ميمد ومي علمم المن سه 
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والمممدكتور عبمممد الوزيمممز بيمممومي ومممي علمممم النبممماته والمممدكتور م ممممد  دممماره 

عبممد الوظمميم الممديي وممي الدراسممات اإلسممالميةه ولممم وممزل الكليممة ونمممو والممدكتور 

رويدما رويدماه حتم   مدر القمرار األميمر  بم ن ودمبح جامومة مكتملمةه وشممل 

أربع كليات: كليمة للشمريوة والدراسمات اإلسمالميةه وكليمة لإل  ما يات والولموع 

 االجتماعيةه وكلية للولوعه باإلضاوة يل  كلية التربية.

 كنف أدر  ماذا 

كنممف وممي ال ممنوات األولمم  أدر  لجميممع رممالب الكليممة ورالباوهمما: الثقاوممة 

 اإلسالميةه كما أدر  لطالب األدبي الواع ورالبته: وقه ال يرة النبوية.

كمممما كنمممف أدر  للطمممالب المتخددمممين والطالبمممات المتخددمممات ومممي 

لقمرآنه الدراسات اإلسمالمية: موظمم الممواده كنمف أدر  لهمم الت  مير وعلموع ا

 وال ديث وعلومهه والوقيدةه وال قه وأ ول ال قه.

حت  ي ي أيروف عل  الدووة األول  من رالبات ق مم الدراسمات اإلسمالمية 

وي ال نة الثالثةه وال منة الرابومة. ولمم يكمن أسماوذة : «التربية الوملية»وي مقرر 

التربيمممة قمممد اكتملممموا ب يمممث ي مممدون الثبمممرات المطلوبمممة كلهممماه وقمممد عمممرف 

ه «وخدممص التممدريس»لم مم ولون وممي الكليممة أ ممي درسممف علمموع التربيممة وممي ا

وكل و ي أن أ هض بويء اإليراف علم  الطالبماته وقبلمف ذلمته وكنمف أنور 

موهممن مممدار  البنمماته وأكلممف يحممداهن بت  ممير در   ممموذجيه لتلقيممه وممي 

ال دل ووناقشمها نميالوهما بومد ذلمته لتومرف  قمار القموةه و قمار ال موف ومي 

 .درسها

ولقد أوادوني بال ول دراستي القديممة ومي يجمانة التمدريسه وقمد درسمنا هنمال 
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أ ول التربيةه وررق التمدريس الواممةه ورمرق التمدريس الخا مةه والتربيمة 

( 50( ممن )50علم  ) «التربيمة الومليمة»الومليةه وأذكر أ ي حدلف وي ممادة 

 وي ال نة األول ه ووي ال نة الثا ية.

 و وق الطالبات:

و مموق الطالبممات علمم   - كممما الحممظ ييممر  مممن األسمماوذة - د الحظممفولقمم

ا  الطالبه وكان هذا يائوما وي جميع األق اع الولميمة واألدبيمةه كمما كمان رماهرم

بوضوح عنمد ا ومي الدراسمات اإلسمالميةه والوجيمي أ مي وجمدت همذا موجمودما 

 وموتروما به وي كل أقطار الخلي:.

ل عمن و مموق الرجمال علمم  الممرأة وممي ومرص مما ال ممر ومي هممذا  وأيمن ممما يقما

المممذكاء  وأن ممممه الرحمممل أثقمممل ون مممما ممممن ممممه الممممرأةه يلممم  آخمممر مممما يقولمممه 

 البيولوجيون وي هذا المجال 

وأود أن أذكر ب كم مالحظتمي ووجربتمي: أن هنمال أسمبابما ثالثمة ر مدوهاه 

 ورأيتها وراء و وق الطالبة القطرية وي الجاموة:

المت وقات يدخلن جاموة قطره حيث ال يتاح لهمن األول: أن جميع الطالبات 

االبتومما  يلمم  الخممار ه كممما هممو الشمم ن وممي كثيممر مممن الطلبممة المت مموقين وممي 

الثا ويممةه حيممث يممذهبون علمم    قممة الدولممة وممي بوثممات خارجيممةه يلمم  الممبالد 

الوربيممةه ويلمم  أوروبمماه وربممما يلمم  أمريكمماه أممما البنممات وممال و مممح رممرووهن 

 هذا االبتوا .االجتماعية بمثل 

ا وي الجاموة من الطالبه والطالبة وم وي  والثا ي: أن الطالبات أكثر استقرارم

من الدباحه ووبق  وي الكليةه وال وبادرها حتم  ونتهمي دراسمتهاه أمما الطالمي 
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وموه سياروهه ي  ر الم اضرةه ويركي سياروهه ويم ي هنما وهنماله وهمو 

ما للبيمف وي الجامومة سماعة الم اضمرة وقمطه كمما أ هم ن ومي بيمووهن أكثمر لزومم

ا ويه من األوالد، وهذا مما ي اعد عل  المراجوة والمذاكرة.  وقرارم

والثالث: أن البنات أكثر حر ما عل  الدراسةه والتناوس بينهن أيمده وحمي 

الت وق عل  األخريات أقوص وأعظممه وهمذا عاممل    مي مهمم ومي دووهمن يلم  

 المزيد من االجتهاد والت ديل.

 الواير من رم ان: حرب

وكممان مممن أهممم ممما حممد  وممي هممذا الومماعه ووممي يممهر رم ممان المبممارل: ممما 

واج  ا وواج  الوالوم كله من حد  اهتزت له القلوب رربماه وابت ممف لمه الثبمور 

ا. اه ولهجف به األل نة ثناءمه وسجدت الجباه من أجله هلل يكرم  ورحم

ي الخمامس ممن حزيمران ي ه ال د  الذ  عوضنا عما ووج نا بمه ممن قبمل وم

ع(ه والذ  خ رت به األمة ما خ رته وك مبف يسمرائيل مما 1967) «يو يو»

القمممد  وال ممم ة والقطمممات والجممموالنه  - يلممم  اليممموع - ك مممبفه وضممماعف بمممه

 باإلضاوة يل  سيناء التي استردوها مدر ويما بود.

وهممذا ال ممد  الممذ  أحيمما األمممة الوربيممة مممن الم مميط يلمم  الخلممي:ه بممل األمممة 

اإلسالمية من الم يط يل  الم يطه هو: حرب الواير من رم انه وأ ا أحمي 

ا: موركة الواير من رم انه وليس ال اد  ممن أكتموبر، ألن  أن أسميها دائمم

الجنممود  يممهر رم ممان و   اوممه وبركاوممه ويمداداوممه التممي هبممف   ممماوها علمم 

الدائمين والمدلينه كان له أثره وي و قيق الندمره ويممداد المقماولين بشم نة 

ييما ية دووتهم يل  البذل وال مداءه أمما أكتموبره ولميس لمه أ  يي ماء أو دخمل ومي 
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 هذا الندر.

ما نلف أذكر هذا اليوع المشرقه وقد خرجف من در  الودمر ومي م مجد 

و ممتقبلنيه ويذا الهواوممف وممدق وال وتوقممفه الشمميه خلي ممةه ومملذا األ بمماء المبشممرة 

لالودال بي ممن هنما وهنماله مهن مة بمما وقمعه يماكرة هلل وومال ه المذ   مدق 

 وعدهه وأعز جندهه وهزع الظالمين وحده.

( 5وي أول األمر خ ف أن  كون مخدوعينه كمما خمدت كثيمرون أيماع  كبمة )

علممم  النممما ه ع(ه وقمممد كا مممف يذاعمممة القممماهرة ومممذيع األكاذيمممي 1967يو يمممو )

ووخدرهم ب خبار ال أسا  لها: رائرات يسمرائيلية و مقط بالوشمراته وال قيقمة 

أن رائراونا هي التي ُضربف وي مدرجاوهاه ولم وطر حت  و قطه ولكن كا مف 

مماه وأ ممه واقممع ولمميس مممن   مم:  الشممواهد كلهمما وؤكممد أن هممذه حقيقممة ولمميس حلمم

 الخيال.

وجرت مرارة الهزيمة المذلمة ممن أال ما أحل  مذاق الندره وخدو ما بود 

ا  قبممل! ول سممف رالممف هممزائم األمممة وممي موممارل يممت ه وذروممف الممدموت كثيممرم

علم  هزائمهماه حيمث لمم وبمن المدموته وآن لهما أن وجمد مناسمبة و مرح بهما بومد 

 حزنه وأن و  ت بود رول بكاء.

ا للوبممور عليهمماه  لقممد عبممر الجممي  المدممر  القنمماة!  ممنع قنممارر أو ج ممورم

ا مكو ة  من أجزاءه وركي ومي ال ماله ويو مل بو مها بمبوضه وتكمون ج مرم

ووق الماء ووبر ووقه المد  ات والمجنزرات والدبابات يل  البمر اآلخمره وقمد 

بدأ بالومل ويها من سنواته ثم بدأت وجربتهاه والتدريي عليها منذ يمهوره ومي 

 ميه وكتم وسرية بالبةه وهذا عمل مدر  خالصه لم يشمترل ويمه خبمراء أجا
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 ولهذا ح ظ ال ره ولم يبح به أحد.

بود عبور القناة ب الع وأمان و جاحه اقت مف القوات المدمرية: مما عمرف 

ا ورابي مما بوممد ال مماجز  باسممم خممط بممارليفه الممذ  أقامتممه يسممرائيله ليكممون حمماجزم

 المائيه وكا ف الودة قد أعدت لتخطيه بلحكاع ومهارة.

كمةه ولمم يكمن هنمال يميء مروجمله وكان كل ييءه مود ا بجدارة وأ اة وح

وقمماع كممل سممالح بممدوره: سممالح المهندسممينه وسممالح ال رسممان والمممدرعاته 

 وسالح الطيرانه كل قاع بما هيئ لهه وما كلف به.

وقممد اختيممر التوقيممف المناسممي لبممدء الموركممةه وكممان رم ممان هممو الوقممف 

طميهم ممن يم نة المالئم    ي ا وروحي اه لما يمد بمه الجنمود ممن    ماته ومما يو

روحيةه وكان أكتموبر مناسمبماه ممن حيمث المنمايه ولميس ويمه حمرارة الدميفه 

 وال برد الشتاء.

وكان الوقف مناسبما من  احية أخرص: ي ه يوع الب رانه أو عيد الب ران عنمد 

اليهوده ولننتهز ي لتهم وا هماكهم وي االحت مال بالويمده لن ماج هم ب مربتناه كمما 

 ع(.1967وي يو يو )واج و ا ب ربتهم 

وال يقال: كيف  بايتهم وال  نذرهم  ومثل همذه ال مرب ال و تما  يلم  ي مذار 

 وال يبال ، أل ها حرب دوات للم تله وهي م تمرة موه لم وتوقف.

وأهم من هذا كله: الروح المونوية التي كان ي ملها المقاومل المدمر : ي هما 

ر مممن  دممرهه واإليمممان ب  نمما روح اإليمممان، اإليمممان بمماهلل ووممال ه وأ ممه يندمم

ََ َوقُىص  َجى}أ  اب ال قه وال ق ال بد أن ينتدمره والبارمل ال بمد أن يزهمقه  ٓ 

ى ىَص َكى َن َزُ َق  طِّ بَ   إِّنَّ ٱل 
ُصۚٓ طِّ بَ  َ ٓق َوَزَ َق ٱل  ه وقمد عملمف الومودة يلم  [81اإلسمراء: ] { ٱل 
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ع(ه 1967هللاه التممي ونممادص بهمما الجميممعه ويمموروا بال اجممة يليهمما بوممد حممرب )

عملف عملها وي وجديد اإليمانه ووقوية األرواحه وتجلف أوضمح مما وكمون ومي 

 ميدان القتال.

ع(ه وقمد كمان الوندممر 1967وومرق كبيمر بمين همذه ال مرب وحمرب يو يمو )

اه لذلت لم ي ال ها الندر.  اإليما ي والروحي مبيبما عنها ومامم

الواقمع يقمول: ع(: بومّر ب مر جموه ولكمن 1967كا ف كلممة ال مر ومي حمرب )

ي هممم لممم ينتدممروا وممي بممره وال ب ممره وال جمموه ولممم يكممن الممذ ي ذ ممي الجممي  

وجنودهه ولكن ذ ي القادة الذين جروهم يل  حرب لم يخططوا لهاه ولمم يهي موا 

 لها الجنده ولم يودوا لها الودةه ولم ي خذوا لها ال ذره كما أمر هللا.

مدمم  اوهمه لممم ي مماولوا أن لقممد وممرل الجنممود أسممل تهمه ووركمموا دبابمماوهم و

يشولوا ويها النار بود أن وركوهاه حت  ال يبنمهما الومدو وي مت يد منهما، ألن هومّم 

 كل واحد منهم كان هو النجاة بن  هه واللياذ بال رار.

لقد اعتمدوا عل  اآلالته ولمم وبمن عمنهم اآلالته واوكلموا علم  ال مالح ولمم 

  هه ي مما يقاومل بيمد حاملمهه ويمد حاملمه ينجدهم ال الح، ألن ال الح آل يقاول بن

 ي ما ي ركها ييمان بهدفه وييمان رسالةه وهذا لم يُووب   به الجنود.

 يقول أبو الطيي:

 وما ون ع الخيل الكراع وال القنما

 

 يذا لممم يكممن ومموق الكممراع كممراع!

 ويقول الطبرائي وي الميته: 

مممممم   هو وعممممممادة ال مممممميف أن يُزف

 بجرهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممره

 

 يمدو ف بطمل!وليس يومل يال ومي 

ماذا وجد  خيل ببير خياله وور  ببير وار ه وسيف  مارع ببيمر بطمل  
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 ي رب به !

ع(ه وهمممذه  تيجمممة 1967وممال عجمممي أن كا ممف الهزيممممة الثقيلممة المذلمممة وممي )

منطقية لمقدمتهاه كما قال الورب: ي ت ال وجني من الشول الونميه و مدق هللا 

ىىُرهللاُ يذ يقممول:  بَلَىىيُ ٱلطَّي ِّىىُ  يَخ 
ىىي   }َوٱل  ىىُرهللُا إِّمَّ نَكِّ نِّ َرب ِّىىهِّۖۦٓ َوٱلَّىىاِّ  َخبُىىَ  َم يَخ 

 {منَبَ تُىىهُۥ بِّىىإِّذ 

 .[58األعراف: ]

سممم ل المممرئيس ح مممني مبمممارله عنمممدما كمممان  ائبمممما للمممرئيس ال مممادات ومممي 

ع( 1967ع(ه سمم له بوممض الدمم  يين: ممماذا أخممذ ا مممن درو  )27/9/1975)

 ال وخطميط...  ع(1967ومي )...  ( أكتوبر  قمال: باختدمار6وي اإلعداد لقتال )

 ه،.بين الومل ال ياسيه والو كر . اال ون يق ...  ال ودريي...  يعداد ... ال

وأهم من ذلت: أ نما لمم  مزود جنود ما باإليممانه ومي حمين وجتهمد يسمرائيل أن 

وزود جيشمها بتوماليم التموراةه وووجيهمات التلمموده و دمائح ال اخاممات. حتم  

 ين ي ر ون عل  ذلت.الولما يون من اإلسرائيلي

ع(: أ هما أيقظمف ومي النما  المونم  المدينيه 1967وكان من ثمرات م نمة )

وال مممير الممدينيه والرجوممة يلمم  هللاه وبممدأت حركممة ييما يممة قويممة وممي القمموات 

الم ل ةه وكان ال رد عل  يقامة الدالةه وقماع وّعمار األنهمر بمدورهم ومي 

 اجة يلم  هللاه والمدعاء بندمر هللاه التنبيه واإلحياءه وكان هنال يوور عاع بال

 .«هللا أكبر»وال يرو أن كان يوار الموركة: 

ع( مممن حيممث 1967ع( هممو    ممه وممي )1973ين الجنممد  المدممر  وممي )

الشكل والمظهره ولكنه ييره من حيث البارن والجوهره ين اإل  ان ي مما يقماد 

اإليممانه وال من داخلهه ال من خارجهه وال يقمود النما  ومي بالد ما يميء مثمل 
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 ي ركهم م رل مثل اإليمان.

ع(ه وقممد عزومموا علمم  منظومممة القوميممةه 1967وهممذا ممما لممم و همممه قيممادة )

ومنظومة االيتراكيةه ومنظومة الثوريةه ولم و رل سماكنماه أو ونبمه يماوالم ومي 

ا.  الجند  المدر ه أو الجند  الوربي عمومم

يذا رووممممف أماممممممه  «كبممممرال يلممممه يال هللاه وهللا أ»ولكنممممت يذا حركتممممه بمممم، 

المدمم فه يذا قلممف: يمما ريممح الجنممة هبمميه يذا ذكروممه بمماهلل ورسممولهه وذكروممه 

باألبطال الوظاع: خالده وأبي عبيدةه وسوده ورمارقه و مالح المدينه وقطمزه 

وعبممد القممادر الجزائممر ه وعمممر المختمماره وقممد خاربممف جوا يتممهه ودخلممف وممي 

ثممف عزيمتممهه وهنمما ال يقممف أعماقممهه وأوقممدت جذووممهه وحركممف حممواوزهه وبو

أمامممه يمميءه ي ممه يدممنع البطمموالته ويتخطمم  الم ممت يالت، أل ممه باسممم هللا 

ََ يت ممرله وباسممم هللا يم مميه وعلمم  هللا يتوكممل:  ِّ فَُهىى كَّىىص  َعلَىىٰ ٱلَّ ََ َ }َوَمىىن يَت

بُهُ{ لٖ ه [3الطالق: ] َ س  ىَر  ٰ  لِّ َ  إِّلَى ِّ فَقَىي  ُ ىيِّ م بِّىسلَّ تَصِّ ىتَقِّ }َوَمن يَع  آل عممران: ] {يمٖ  ٓمس 

101]. 

ه كان  در ا يير كامل أي ماه وول  قمدر اإليممان  وألن ييما نا لم يكن كامالم

والت اف الودو عليناه وهو ما كل نما  «الثبرة»يكون الندر، ولهذا ابتلينا بق ية 

 الكثير من الجهده وأوقد ا الكثير من ثمرات الندر.

 يد وي بيروت:مؤومر ال  ارة الوربية بين األ الة والتجد

 ع(:1974 - 1973وي هذه ال نة الدراسية )

دعف الجاموة اللبنا ية وي بيروت يلم  ممؤومر كبيمره يمدور حمول موضموت 

وكمان يشمتمل . «ال  مارة الوربيمة بمين األ مالة والتجديمد»أساسي ومهم هو: 
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علم  عمدة م مماور علميمةه وأدبيممةه ودينيمةه وول مم يةه واقتدماديةه واجتماعيممة. 

للمشمماركة ويممه عمممددما مممن كبممار البممماحثين والم كممرينه وممثلممين عمممن ودعممف 

 الجاموات الوربية وي الورن الوربي.

وكا ف كلية التربية وي قطر ممن دعي يلم  همذا الممؤومره وكنمف قمد قمرأت 

الممدعوةه ووجممدت مممن عنا ممر الب ممث: ال قممه اإلسممالميه و عممددت ب ثممما عممن 

 .«ال قه اإلسالمي بين األ الة والتجديد»

وكا ممف الكليممة قممد ريمم ف لهممذا المممؤومر الزميممل الكممريم والدممديق الوزيممز 

الدكتور ماهر ح ن وهميه رئميس ق مم اللبمة الوربيمةه وأسمتاذ األدب الوربميه 

ه وكمان المدكتور «األدب الوربمي»وقد أعد هو اآلخر ب ثما حول وخدده ومي 

نمنمما ماهر من خيرة ممن عرومف ممن أسماوذة األدب الوربميه وسمودت بزمالتمه 

رويالم وي رحاب جاموة قطره حتم  أحيمل علم  التقاعمده ثمم ومووي ومي حماد  

 .رحمه هللا سيارة 

وقد وموجئ المدكتور كمارم عميمد الكليمة بم  ي أعمددت ب ثمما للممؤومره وك  مه 

أحممر  ب  ممه لممم يريمم نيه وقلممف لممه: ال عليممته وممل ي أسممتطيع أن أذهممي علمم  

يمذهي د. مماهره علم  ح ماب ح ابيه قال: بل وذهي عل  ح اب الجامومةه و

 الدولة.

وسمماورت أ مما والممدكتور ممماهره وح ممر ا المممؤومر الممذ  اسممتمر عممدة أيمماعه 

ا حممماوالم بالشخدممميات الولميمممة وال كريمممةه وبمممالب و  األ ممميلة  وكمممان ممممؤومرم

 والمجددةه وبال وارات ال ية.
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 هل ح ارونا عربية أو يسالمية 

ؤومر ذاومهه وهمل ح مارونا وكان أول ما  وق  وي المؤومر هو: عنوان الم

عربيممة أع يسممالمية  ودار  قمماش رويممل ي تممد حينممماه ويخممف حينممما حممول هويممة 

 ال  ارة.

وكان الرأ  الذ  وبنيته وأعلنته: أن ح ارونا عربيمة ويسمالمية مومماه وهمي 

عربية ب كمم أن آثارهما مكتوبمة باللبمة الوربيمةه وأن أهمم عندمر ومي و سي مها 

ما مثمل: ويقامتها كان هو الوندر   «يوسمتاف لوبمون»الوربيه حتم  ين مؤرخم

الم كممر ال ر  ممي الموممروفه حممين أري لهممذه ال  ممارة آثممر أن ي مممي كتابممه: 

 ه مع أ ه وي الواقع والبالي يت د  عن ح ارة الم لمين.«ح ارة الورب»

وهي كذلت ح ارة يسالميةه ب كم الدواوع والبواعث وال ل م ة التمي دوومف 

ه وهممي بواعممث يسممالمية ألهممداف يسممالميةه منبثقممة عممن يلمم  ي شممائها ويعالئهمما

 ودور يسالمي و ظرة يسالمية لإل  ان والوالوم والدين والد يا.

وهممي يسممالمية كممذلت ب كممم الونا ممر التممي يمماركف ويهمماه ولممم يكممن الوممرب 

وحممدهمه هممم الممذين  ممنووا هممذه ال  ممارةه بممل يمماركهم وممر  وأوبممان وهنممود 

 ومن أجنا  يت . وروع ومدريون وأورال وأوارقةه

ما ب كمم الرقومة التمي قاممف ويهما ال  مارةه وقمد وسموف  وهي يسمالمية أي م

الوممالم اإلسممالمي كلممهه بممما ويممه بممالد الوممرب والوجمممه ونجممد موممالم ال  ممارة 

اإلسممالمية وممي ييممران وهممراة وسمممرقنده كممما  جممدها وممي الهنممده كممما  جممدها وممي 

 رة وبالد المبرب.يستا بوله مثلما  جدها وي دمشق وببداد والقاه

وكان الم ور الثما ي المذ  أخمذ حظ ما ممن النقماشه همو: األ مالة والتجديمده 
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قمد يمات ومي ذلمت  «األ الة والموا مرة»وما المراد بهما  ولم يكن مدطلح: 

 الوقفه كما عرف بود ذلت.

وكان االوجاه الوماع للممؤومر أن األ مالة والتجديمد ال يتقمابالنه حتم   قمول: 

التجديممده وك  نمما مخيممرون بينهممماه مممع أن كممال  منهممما مطلمموبه بممين األ ممال و

 ون ن  ريد وجديدما وي رل األ الة.

ما خدمبة  والواقع أ نا بقينا ولت األياع وي جو علمي ووكر  حيه وكا ف أيامم

ومثمرةه وقد ألقيف ويها ب ثي عمن ال قمه بمين األ مالة والتجديمده وبينمف أوجمه 

دخل وممي ال قممه مممن  احيممة الشممكله ومممن  احيممة التجديممد الممذ  الممذ  ينببممي أن ومم

الموضوته وقد  شرت الب ث بود ذلمت ومي رسمالة خا مة و ممل همذا الونموان 

    ه.

ثم عد ا يل  الدوحةه وين كنمف لمم أحدمل ممن الجامومة علم  ثممن التمذكرةه 

 كما وعده د. كارمه ولكن ما ك بته من المؤومر كان أيل  وأعظم من ذلت.

 بي:وواة األستاذ اله ي

ع( خر  األسمتاذ اله ميبي ألداء 1972 - ه،1392ووي موسم ال :ه سنة )

يممويرة ال مم: يلمم  بيممف هللا ال ممراعه لين ممم يلمم  اآلوممين مممن كممل ومم: عميممق 

َهيُومْ } ِّ فِّٓي أَيَّ  ٖ ل ِّيَش  َم ٱلَّ ُكُرومْ ٱس  فَِّع لَُهم  َويَا 
ت  َمنَ  لََُم  ع   .[28ال :: ] { مَّ

ومي ذلمت الموسمم: أن لقيمه اإلخموان المذين قمدموا وكان من المناوع المشهودة 

 من أقطار يت  من أ  اء الوالوم.

ولم يقدر لي أن أذهي يل  ال م: ومي همذا الموسممه يذ لمم يكمن لمدّ  علمم بم ن 

األستاذ عل   ية ال  ر يل  ال :ه وهكذا قدر هللا أن ال أرص المريد ومي ال م:ه 
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 - همم،(1393ن يمموال سممنة )( ممم14وال ممما بوممد ال مم:ه حتمم  واومماه األجممل وممي )

 ع(.1973( من  وومبر سنة )11المواوق )

 كلمة عن األستاذ اله يبي:

و ممدثف عممن األسممتاذ ح ممن اله مميبي وممي الجممزء الثمما يه بمناسممبة اختيمماره 

ا لإلخوانه بود وواة مريدهم األول ح ن البنا.  مريدما عام 

ية وكا ممف يخدممية األسممتاذ اله مميبي مختل ممة وممماع االخممتالف عممن يخدمم

األسممتاذ البنمماه التممي وتلمممذ عليهمما اإلخمموانه وعايشمموهاه وأخممذوا عنهمماه رمموال 

اه التي عايها اإلماع الشهيد مريدما ومربيما وموجهما للجماعة.  عشرين عامم

كا ف يخدية البنا: يخدية المولم الداعيةه الذ  يجيد الخطبة يذا خطميه 

ذا ألممفه وال ممديث يذا والم اضممرة يذا حاضممره والمقالممة يذا كتمميه والتمم ليف ي

حممد . وكممان ي سممر سمماموه ب  ممن حديثممهه وحلممو  كاوممه. وهممو الممذ  يممد هممذه 

 الجموت يل  هللاه وجندهم لخدمة اإلسالمة.

اه ويمتكلم  وكا ف يخدية اله ميبي: يخدمية القاضميه المذ  ي متمع كثيمرم

اه يجمي علم  اآلخمرين اإلذعمان لمهه  ما  مارمم ه وملذا وكلمم كمان كالممه حكمم قليالم

 يذه بكل دقةه ولم وكن لديه مؤهالت الخطابة والم اضرة والتدنيف.وون 

ه وممن «دار الولموع»كان البنا ذا ثقاوة واسوةه وكّو ف لديه من الدراسمة ومي 

قراءاوه الخا ة الطويلة والمتنوعةه وهو عماِلم متب مر ومي علموع اللبمة الوربيمة 

الت  ممير وال ممديث وآدابهمماه ووممي الولمموع الشممرعية: الوقيممدة وال قممه واأل ممول و

 وال يرة النبوية والتاريه اإلسالميه وله يلماع جيد بالولوع االجتماعية.

اه مت وقمما ومي علمم القما ون ووروعمهه  وكان األستاذ اله يبي: حقوقي ا متميمزم
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 «الم لم »وما يتدل به من موارفه قارئما جيدما وي علمم ال قمهه وال سميما ومي 

 البن حزع.

قريبمما ممن النما ه يلقماه الومالم وال مالح وابمن  «يوبي ا»كان ح ن البنا رجالم 

القرية ال قيره وال يشور ب  ه يكلم ي  ا ما من ربقة ووق ربقتمهه بمل ينمدم: مومهه 

 وي س ب  ه من البناه وأن البنا منه.

ب كممم مندممبه ودرجتممه اإلداريممة والماليممة وروبممة  - وكممان ح ممن اله مميبي

كمما يقولمونه ال وكل مما منمهه وال  «رسمتقراري اأ»رجالم  - التي ي ملها «البكوية»

 وواليما عل  أحده ولكن هكذا ياءت له األقدار أن يكون!

كان البنا  احي قلمي حميه وعمارف جيايمةه وكمان يذا لقمي اإلخموان كمل 

ه يوقمد «عار مة الثالثماء»يبمدأ حديثمه بمما ي مميه:  «حديث الثالثماء»أسبوت وي 

الدمدوره ويمولة ال مي واألخموة ومي القلموب.  ويها جذوة اإليمان والربا ية وي

 ولن ال ي وي هللا من أوثق عُرا اإليمان.

وكممان اله مميبي  مماحي عقممل يقممظه يممزن األمممور واأليممخاد واألحممدا  

والمواقمف بميمزان دقيمقه ولمم يكمن للووارمف عنمده كبيمر اهتمماع ب كمم وكوينمه 

 وم ار حياوه.

كمّو ين ممن ربقمات يمت ه كان أقرب النا  يلم  ح من البنما ومي الجماعمة: م

من علية القموعه وممن أواسمط القموعه وممن وقمراء القموعه كمما يظهمر ومي وكموين 

 مكتي اإلرياد الواع الذ  يقود الجماعة.

وكان أقرب النا  يل  ح ن اله يبي: من كا وا وي مثل ربقتهه من الولفيمة 

ينجمذب  يالبماه وين لم يبود اآلخرين أو يطردهمه ولكمن كمما قيمل: يمبيه الشميء
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 يليهه وين الطيور عل  أيكالها وقع. هذه سنة ماضية.

علم   - واختالف ما بين الشخديتين للمريدين: األول والثا ي: كان له أثمر

ومي أ  مس بومض اإلخموان. وربمما كمّون بو مهم لن  مه وكمرة  - المدص الطويمل

يير   ي ة عن المريد الثا يه وأ ه رجل متكبر أو متومال علم  ييمره. ولمم 

ا عند من اقترب من الرجله وعروه عن كثي. يكن  هذا   ي م

كان ل ستاذ اله يبي كلمات مم ثورة ومي بومض المواقمفه وُوومدّ ممن روائمع 

ال كمممه ح ظهمما اإلخمموان ورددوهمما مثممل قولممه: أخرجمموا اإل جليممز مممن قلمموبكم 

 يخرجوا من أرضكم!

 وقوله: أقيموا دولة اإلسالع وي  دوركم وقم عل  أرضكم!

 ظممرات  ممائبة وممي األحممدا  والمواقممف. وونممدما كممان اإلخمموان وكممان لممه 

يت دثون عن الم نة التي أ ابتهم وي عهمد الملكيمةه يقمول لهمم: ال وكثمروا ممن 

 ال ديث عن م نة الماضيه ول كم ال ودرون ما يخب ه الم تقبل!

ع يبممراهيم عبممد الهمماد  عممدو  ومممن المواقممف التممي وممذكر لممه: أ ممه حممين قُممدِّ

م اكمممة ع ممكريةه عممارأ اله مميبي  - وممي عهممد الثممورة - كماإلخمموانه لي مما

ذلته وقال: يجمي أن ي ماكم أمماع م كممة مد يمةه ووموور لمه كمل وسمائل المدوات 

 عن    ه.

َمنَّكُم  َشنَ وهو هنا متم ت بقوله ووال :  رِّ لَُمْ   }َوَم يَج  ىيِّ  ٱع 
لَُمْۚٓ ىيِّ ٓ أَمَّ تَع   ٰ َ    َعلَ  ُن قَ

 ََ َرُب لِّلتَّق  ََ أَق  َملََُن{ُ   بَِّم  تَع 
َ َخبِّيُرب َۚٓ إِّنَّ ٱلَّ ۖٓ َوٱتَّقَُمْ ٱلَّ  .[8المائدة: ] ى 

كممما أ ممه يريممد أن يتقممرر هممذا المبممدأه وهممو أن ي مماكم كممل مممتهم أممماع قاضمميه 

 الطبيوي. أما الم اكمات االستثنائية وال ضمان لها.
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اه وقممد كنممف رالبممما وممي كليمم ة أ ممول وأ مما لممم أخممتلط باألسممتاذ اله مميبي كثيممرم

الدين ووي وخدص التدريسه أياع واليتهه ولكني لقيته عدة مرات ممن قريميه 

اه قريبماه عل  يير ما يظن به.  ووجدوه رجالم سهالم سم م

ممما لقيتممه كممان وممي مدينممة الم لممة الكبممرصه وقممد أقمماع اإلخمموان لممه ح ممالم  لأو

اه كنممف مممن المت ممدثين ويممهه وكنممف يمماب ا مت م ممماه وكا ممف كلمتممي موبممرة  كبيممرم

 عنيه وعن يخديتي وي ذلت الوقف.

وعندما و د  هو بومد خطبماء ال  مل قمال: أ ما ال أح من الخطمي ال ماسمية 

مثل الشيه القرضاو ه ولكني أ د كم بكذا وكذا أو بكذا. وكا مف كلماومه أيمبه 

 بتوليمات م ددة.

: عبد ال ي بايما خليمل ومي  - رجل البر والخير - ودعاه رجل الم لة األول

 بيتهه وذهبنا موهه وكان موضع التجلة واالحتراع من هؤالء األعيان.

وكذلت ذهبنما مومه ومي اليموع التمالي لزيمارة مدمنع الم لمة للبمزل والن مي:ه 

 وكان الجميع ي ترمو ه ويقدرو ه.

ونار مما وممي الم لممة مممرة أخممرصه وموممه سمميد قطمميه وعبممد ال كمميم عابممدينه 

 وتوروف به أكثر.

الثورة يل  مدينتين من مدن مدمر: ممرة ومي مدينمة  وذهبف موه مروين قبل

ك ر الشميهه وممرة ومي مدينمة ال مويس. وكمان مومه ومي كلتما الزيماروين: الشميه 

أحمد ح ن الباقور ه وقد كان قريبمما منمه. وكمان اإلخموة ومي ق مم  شمر المدعوة 

يريدون أن أح ر مع المريد والباقور  ألكملهماه وكالهمما ي مد  الخا مةه 

الجماهير. وك ن األسمتاذ المريمد اسمتراح يلم  ذلمته وكمان يرحمي  وال يخاري
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 بوجود .

ووي عودونا من رحلة ال مويسه كنمف رويقهمما ومي ال ميارة التمي حملتهمماه 

وهنا اقتربف أكثر ممن األسمتاذ اله ميبيه واسمتموف يلم  بومض  كاومهه ومنهما 

ل مممن خممال -  كممات يوممدها بوممض النمما  خارجممة! ويبممدو أن األسممتاذ اله مميبي

ن عني وكرة ح نة. - هاوين المروين  كو 

و ي أوائل الثورة وي يهر أي طس: أبلبف ب ن األستاذ المريمد يريمد ي أن 

أذهممي لزيممارة اإلخمموة وممي سمموريا واألردنه أ مما واألي م مممد علممّي سممليم مممن 

يخوان الشرقية. وقد و دثف عن و ا يل هذه الرحلة وي الجزء األول ممن همذه 

ا عمن الرحلمةه ولمما لقيتمه ومي مناسمبة المذكرات. وبود عود وي كتبمف لمه وقريمرم

بودهاه قال لي: لقد قرأت وقريرل عمن رحلتمت يلم  بمالد الشماعه واهتمممف بمهه 

 .«حزب الت رير»وخدو ما ما كتبته عن 

لتكمون سمنده الشموبيه بمدالم ممن  «هي مة الت ريمر»وعندما أ ش  عبد النا مر 

ي بوض البلدانه أرسلني األسمتاذ اإلخوانه وبدأت و د  و ديات و دامات و

المريممد ألجمموب مممدن الدممويد كلهمما مممن ال يمموع يلمم  أسمموانه أللقمم  اإلخمموانه 

وأحثهم عل  أن يتم كوا بمدعووهمه وال يمذوبوا ومي أ  جماعمة أخمرصه كمما ال 

 يدطدمون ب حد يريد أن يجرهم يل  الدداع بوسيلة وأخرص.

 الته وأكثرها بركة.وووالم قمف بهذه الرحلةه وكا ف من أخدي الرح

ع(ه 1954وعنممدما اعتقلنمما وممي المممرة األولمم  وممي عهممد الثممورة وممي ينمماير )

يلمم  ال ممجن  - أ مما وخم ممة مممن اإلخمموان - وأخممذ ا يلمم  الوامريممةه ثممم  قلو مما

(ه وكممان ويممه األسممتاذ اله مميبي وكبممار 4ال ربممي: أ زلو مما وممي سممجن رقممم )
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ينمماه ثممم وت وهمما لنمما. وكنمما اإلخمموانه وكممان يبلقممون الز ممانين وممي أول األمممر عل

 دمملي جماعممة. وهنمما أمر ممي األسممتاذ أن أ ع اإلخمموانه وقممد أرلممف وممي بوممض 

الدممملوات الجهريمممةه وندممم ني أاّل أريمممله مراعممماة للكبيمممر والممممريض وذ  

 ال اجة.

ثم  قل األستاذ وكبار اإلخوان يل  عنبر اإلدارةه وكان هذا آخر عهمد  بمهه 

الممذ  أقمميم وممي المركممز الومماع يمموع خممرو  حتمم  ي ممي لممم أح ممر اللقمماء الكبيممر 

اإلخمموان مممن ال ممجن ال ربمميه بوممد ا ممطل وا مممع عبممد النا ممره وقممد كنممف 

ما واحمدماه كممما حكيمف ومي الجممزء  الموتقمل الوحيمد الممذ  وم خر اإلومرا  عنممه يومم

 الثا ي من هذه المذكرات.

حت  ي ي حين اعتقلف وي المرة الثا ية بومد حماد  المنشمية: بقيمف وتمرة ومي 

جز مباحث الم لة الكبرصه التي وولمف الت قيمق مومي ولمم أ مل يلم  ال مجن ح

ال ربي يال يوع خرو  األستاذ اله يبي منه بومد أن  مدر ال كمم عليمه وعلم  

 ستة موه باإلعداع!

وقممد و ممدثف وممي الجممزء الماضممي عممن الخممالف الممذ  حممد  بممين األسممتاذ 

اذ البهمي الخموليه اله يبي وجماعة من اإلخوان القمدام ه علم  رأسمهم األسمت

والمشممايه: البزالمميه وعبممد الموممز عبممد ال ممتاره وسمميد سممابقه وم مممد جممودةه 

أقمرب يلم   - أ ا وأخي الو ماله والمدمرداشه وآخمرون - وآخرون. وأ ي كنف

 ف المشمايهه العتبمارات ذكروهما هنمال. ولمما وقومف الواقومةه ا  مممنا يلم  

ع ممن عمذبواه و رجمو أن ركي الجماعةه وحوكمنا مع من حوكمواه وعمذبنا مم

 يكون ذلت وي ذات هللا ووال ه وأاّل   رع أجره عند هللا.
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وممي أن األسممتاذ  - حتمم  مممن الموارضممين - ال يختلممف اثنممان مممن اإلخمموان

اله يبي م لم عظيمه وأ ه من الذين أخلدوا ديمنهم هلله ولميس ممن المتماجرين 

اه وأ مه بالدين وال بالدعوةه وال يريد من وراء عمله لإلسمالع  جمزاءم وال يمكورم

رجل  ظيف ال يمار  أحد وي  ظاوتهه وأ ه لم ي مع يلم  قيمادة اإلخموانه ولكمن 

اإلخوان هم الذين سووا يليهه وأ ه لم ي ت د لن  ه وال ألسروه من وراء المدعوة 

يممي ما مادي مما قممطه يال ممما أ ممابه مممن ألواء وممي سممبيل هللاه وأ ممه رجممل  مملي ال 

جاممل أحمدما ومي أممر المدينه وهمو يقمول ال مق وال يخشم  يداهن وي دينهه وال ي

ومما وهمن وال ضموف وال  - ممع كبمر سمنه - ويه لوممة الئممه وأ مه أوذ  ومي هللا

اسممتكانه وال ر رمم  رأسممه لمخلمموقه وأ ممه كممان يوامممل عبممد النا ممر ورجممال 

ا منمه ب  مه يمثمل  الثورة بوزة واستوالءه مواملة الند للنده وال يد لل ميده اعتمزانم

 عوة اإلسالع.د

ولوممل هممذه النقطممة األخيممرة هممي التممي جولممف بوممض اإلخمموان يقولممون: ين 

موقف األستاذ اله يبي ممن رجمال الثمورة عاممةه وممن عبمد النا مر خا مةه 

ومواملتهم باستوالء وربما باندراء! هي التي ولّدت هذه الج وة بين الطمروينه 

وين. ويقولمون: لمو التي ا تهف يل  خدمومةه ثمم ا تهمف يلم   مرات بمين الطمر

كان ح من البنما ومي موقمف ح من اله ميبي لكمان لمه موقمف آخمره والسمتطات 

بروقممه وولط ممه ولممين ربوممه: أن يجممذبهم يلمم  سمماحتهه وأن ي خممذهم بممالتي هممي 

َم ٖ أح نه وأن يهتد  بقول هللا ووال :  ىَن ٱ}فَبَِّم  َر   َ  ُكنىَت فَظ ى   م ِّ ۖٓ َولَى ِّ لِّنىَت لَُهىم  لَّ

لَِّك{َغلِّيَظ   َ ن  َ  قَل  ِّ َلَنفَٓ َمْ مِّ  .[159آل عمران: ] ٱل 

ولكنه   ر ممنهم و  مروا منمهه وأيلمظ علميهم وأيلظموا لمهه وسماء رنمه بهممه 

 و اءت رنو هم بالجماعة.
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هكذا رأيف بوض اإلخوان ي كرونه وسمموتهم يتكلممونه وهمل همذا المنطمق 

جرص ! ومن يمدر   م لّم  وأن موقف األستاذ اله يبي هو ال بي األول ويما

ماذا كان سي ول ح ن البنا لو كان حي ا  وهمذا علممه عنمد هللاه وال يملمت أحمد أن 

 يقّول ييره وي ذلت ما لم يقل.

عل  أن الذ  يبدو لي من و ل ل األحدا ه وممما أرهمره عبمد النا مر ممن 

أن  - ال اإلخموان وال ييمرهم - أوكار وووجهات: أن الرجل لمم يكمن يريمد ألحمد

كه وي ال كمه ولو بالمشورة والت ديد. وقد أعلن وي األياع األول  للثمورة: يشار

وقممد بدممراحة لإلخمموان: ي ممه يريممد أن ...  أ همما م ممتقلة وال و مماية ألحممد عليهمما

ي بط علم  نر وتت مرل مدمر ممن اإلسمكندرية يلم  أسموانه وي مبط علم  

 نر آخره وتتوقف مدر من اإلسكندرية يل  أسوان!

يريمد أن ي متبد بماألمره وال يكمون  «دكتماوور»النا مر  كان ومي يهماب عبمد

ألحد موه رأ  وال قوله يال مما كمان ي مير ومي ركبمهه ويمدور ومي ولكمه. ومثمل 

هذا الم تبد المتجبر وي األرأ: ال يمكمن أن ين مجم ممع أ  رجمل يندمح لمهه 

أو يقول له كلمة حقه أو ي مره بموروفه أو ينهاه عن منكره سواء كان ح من 

 أع ح ن اله يبي.البنا 

 بين اله يبي والبزالي:

وربما و اءل بوض اإلخموة هنما عمن موقمف الشميه البزالميه ومما كمان ممن 

خدممومة بينممه وبممين األسممتاذ اله مميبيه ايممتد لهيبهمما بوممد ودممل الشمميه مممن 

 الجماعةه و رلق لقلمه الونانه وقال ما قال.

ن اإلخمموان وكممان ذلممت مممن آثممار ال تنممة التممي بممذر عبممد النا ممر بممذورها بممي
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بو مممهم وبومممض. ومممممما همممي: الشممميه أكثممممره واسمممتثار ي مممبه: أن بوممممض 

 المت م ين من اإلخوان و داهه وهدده بالقتل ين وكلم أو كتي.

وممع همذاه حممين وبمين لمه ربيممان عبمد النا مره وسمموء موق مه ممن اإلسممالعه 

ومن دعوة اإلخوانه وسمع ما سمع عن التنكيل والتوذيي الذ  وجرت مرارومه 

وممي ال مجون والموممتقالته وعمن  ممالبة األسمتاذ اله مميبي وثباومه وممي  يخوا مه

ا: ييمر موق مه ممن  وجه الجبابرةه وأ ه لم ي ن لهم رأسماه ولمم يمورئ لهمم رهمرم

المريممد اله مميبي و ممّوه بموق ممهه وأيمماد بليما ممه ورجولتممه. وحممين أوممر  عنممهه 

ه وقمد سارت بالذهاب يل  منزلمهه ليهن مه ويدماو ه ويوا قمه ب مرارة ويخمالد

ما يحمدص ال ممات  قابله المريد بن س ال مرارةه وروح األخموةه التمي كا مف دائمم

 األول  المميزة لوالقات اإلخوان بو هم ببوض.

وي وترة الب ي بومد ودمله ممن  - بود أن كتي البزالي ما كتي من مقاالت

رأص أن يطممو  بو ممها وممال ينشممره وممي كتممابه و شممر بو ممها ثممم  - الجماعممة

 هدأت    هه واستجابف لندح بوض يخوا ه.حذوهه بود أن 

للتماريهه  - علم  مما ويهما ممن آثمار ال مدة والب مي - وأبق  بومض األيمياء

 ومع هذا عقي وي يحدص ال وايي عليها بقوله:

وي هذه الد  ات مرارة وبلغ حد الق وةه وكمان يجمي أال يتم دص الب مي »

وقمد عماد المؤلمف مما حمد .  - ل سمف - بداحبه يل  همذا الممدصه بيمد أن ذلمت

 .(63)«يل     ه ي اسبها وو اسبه وي حديث أثبته آخر هذا الباب

رحممه هللا وأكمرع  - ثم عماد آخمر البماب يلم  ال مديث عمن األسمتاذ اله ميبي

                                              

 .«من موالم ال ق»( 216حايية )د:  (63)
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 وقال: - مثواه

ي ه ما ادع  لن  ه الودمةه بل من حق الرجل أن أقول عنه: ي مه لمم ي مع »

ين سمووا يليمهه وين ممن الظلمم و ميلمه يل  قيادة اإلخوانه ولكن اإلخوان هم المذ

 أخطاء هي ة كبيرة ملي ة بشت  النزعات واألهواء.

ومن حقه أن يورف النا  عنه: أ ه و مل بدمالبة وبم   كمل مما  مزل بمهه 

ولممم يجممزت ولممم يتراجممعه وبقممي وممي يمميخوخته المثقلممة عميممق اإليمممانه واسممع 

 األمله حت  خر  من ال جن.

  أعمز اإليممانه روومه ومي    ميه وين المآسمي ين  بره المذ...  ال ق يقال

التي  زلف به وب سروه لم و قده  دق ال كم عل  األموره ولم وبوده عمن ممنه: 

علم  حمين خمر  ممن ال مجن أ ما  لمم ...  الجماعة اإلسالمية منمذ بمدأ واريخهما

.  وبق المدائي لهم عقالم

ر هللا لنما وقد ذهبف يليه بود ذهماب م نتمهه وأ مل ف مما بينمي وبينمهه ويب م

 اه،. .«أجموين

وكممان مممما هممز الشمميه البزالممي وقممدره مممن مواقممف ل سممتاذ اله مميبي: أ ممه 

أو   وي ممرأ موومه أن يمدون ومي مقمابر الدمدقةه التمي يمدون ويهما ال قمراء 

والبرباء! وهو من همو منزلمةم ومندمبما وجاهمما. وهمذا ين دل علم  يميءه ول مما 

كان! ولم يكن من عبّماد المظماهره التمي يدل عل  أن الرجل من هللا بمكان أ  م

 وتنف الكثيرينه وال أنكيه عل  هللا.

رحم هللا ح ن اله يبي وي ر لهه ووقبله وي الدال ين ممن عبمادهه وأجمره 

أجممر المجتهممدين علمم  ممما أخطمم  ويممهه وجممزاه عممن دينممه وأمتممه خيممر ممما يجممز  
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ا ومي أ   مهم الدعاة الدادقينه الذين  بروا و ابروا ورابطمواه والمذين أوذو

ِّ َوَمىى  َضىىعُفَُمْ َوَمىى  فََمىى  َوَ نُىىَمْ لَِّمىى ٓ أََلىى بَُهم  }وأهلمميهم ويخمموا همه  فِّىىي َسىىبِّيصِّ ٱلَّ

يَن  ىىبِّرِّ
ىىٓ  ٱلصَّ  ُ يُ ِّ  َوٱلَّ

ىىتََك نَُمْۗۡ ىىر  لَنَىى   146ٱس  فِّ ٓ أَن قَىى لَُمْ َربَّنَىى  ٱغ  لَُهم  إِّمَّ  َ َوَمىى  َكىى َن قَىى

َرمفَنَ  فِّيٓ  يَن  ذُنَُبَنَ  َوإِّس  فِّىرِّ َك  َ  ِّ ٱل  قَى نَ  َعلَىٰ ٱل  يَمَمنَ  َوٱنُصىر  نَ  َوثَب ِّت  أَق  رِّ ُهُم   ى فَ  147أَم   تَى 

ىىنِّيَن{ سِّ ُم   ىىٓ  ٱل  ُ يُ ِّ ىىَرُِّۢۗۡ َوٱلَّ ٓخِّ مبِّ ٱأ  ََ ىىَن ثَىى يَ  َوُ س  مَب ٱلىىيٓن  ََ ُ ثَىى  - 146آل عمممران: ] ٱلَّ

148]. 

 ع(:1974 - 1973ه،( )1393ال : سنة )

ع( جمماءوني دعمموة مممن لجنممة التوعيممة بممال :ه 1973همم،ه 1393)ووممي سممنة 

وكا ممف قممد وكو ممف عممن رريممق الرئاسممة الوامممة لإلوتمماء والب ممو  والممدعوة 

 واإلرياد.

ع(ه وكمان 1964هم،ه 1384وقد استجبف للدعوةه وكنف لمم أحم: ممن سمنة )

الوقف مناسبما بالن بة للجوه وقد كان وي ودمل الشمتاءه وهمو ممما يبمر  النما  

ا أقرب يل  ال ر.باإل  قبال عل  ال :، ألن جو مكة دائمم

وقمد كممان موممي وومد يعالمممي م مماور مممن قطمره يمثممل اإلذاعممة والتلي زيممون. 

وكنممما   ممماور علممم  ثمممال  مراحمممل: ممممن الدوحمممة يلممم  الظهمممرانه وويهممما  مممتمم 

يجمراءات الجممواناته و ممدخل المملكممةه ومممن الظهممرات يلمم  الريمماأه ثممم مممن 

ف الرحلمممة يلممم  جمممدة و مممتبرق حممموالي يممموع كاممممل. الريممماأ يلممم  جمممدة. وكا ممم

مما أ نمما  نتقممل وممي الظهممرا مممن مطممار يلمم  آخممره أ  مممن الطيممران  نوخدو م

الخممارجي أو الممدولي يلمم  الطيممران الممداخليه وهممذا يقت ممي أن  ت مملم حقائبنمما 

 و  ملها يل  المطار اآلخر.
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 مشكلة وي مطار الظهران:

وة ممممن وومممد قطمممر وومممي مطمممار الظهمممران: حمممدثف مشمممكلةه ومممبوض اإلخممم

قطريممةه وتوق مموا موهمممه  «وثممائق سمم ر»اإلعالمممي كمما وا ول ممطينيين ي ملممون 

وقالوا:  ريد جواناوكم األ ليةه وقالوا لهم: ليس مونا جوان أ لي. قالوا: أ متم 

ا آخممر وقممال اإلخمموة: ال بممد أن  تدممل ...  ول ممطينيونه وممال بممد أن موكممم جمموانم

 قوع.بالدوحةه و ب ث عن حل للمشكلة مع ال

ه ونظمر الم م ول عمن الجموانات ومي الجموان المذ  موميه  وجاء الدور علي 

 وهو جوان قطر ه وقال: أين جوانل األ لي 

 قلف له: هذا جوان  األ لي 

قممال: أل ممف أ ممف الشمميه يوسممف القرضمماو  الممذ   شمماهده وممي التلي زيممون 

 و ترقي بر امجه بشبف 

 قلف: بل ه أ ا هو.

 قال: أل فو مدري ا 

 أ ا اآلن قطر . قلف:

 قال: ولكنت مدر ه و ريد جوانل األ لي.

قلف: يا أخيه لقد اختلط عليت األمره اإلخوة الذين أوق تهم ممن ال ل مطينيين 

 ممال ة ل مم رة واحممدة أو لمممدة سممنة. أممما أ مما و حمممل  «وثممائق سمم ر»ي ملممون 

. و كممن مدممري ا أو أسمترالي ا أو مممن أ  جممنس كممان. أ ممف «جموان سمم ر»  كممامالم

وتوامممل مممع األوراقه أمامممت ورقممة رسمممية  ممادرة مممن قطممره ومممن  مماحي 



 329 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

الوظمة حاكم قطر. ودعت من أ ت ووروني أحمل جن ية أخرص من قبمل. وهمذا 

جمموان نرت بممه بممالد الوممالوم كلهمماه ولممم يمموق ني أحممد كممما أوق تنممي أ ممفه أل ممت 

 ووروني ووشاهد ي وي التلي زيون!

 قال: وهل دخلف به المملكة من قبل 

ه ثم وذكرته وقلف:  ومه دخلف به المملكمة ممن قبمله وممن همذا  ووق ف قليالم

المطار    مه! ووومالم  ظمروا ومي الجموان ووجمدوا ويمه خمتم دخمول المملكمة ممن 

الظهممران. وقممال الرجممل: أ مما آسممف. أ مما وهللا مممن الموجبممين بممته والمتممابوين 

 لبر امجت.

ووطلنمي بمال مبمرره ولمو قلف له: متابوتت هذه ضروني ولم ون ونيه وكادت 

 كنف يخدما عادي ا لمر ب الع.

وكا ف الطائرة قد كادت وطيره وودعنيه ولكن هللا سل مه وأدركتها ومي آخمر 

ل ظةه وا تقلمف يلم  الريماأه لننمزل ويهما وتمرة ممن المزمنه لنمذهي منهما يلم  

نهما جدةه ومنهما يلم  بلمد هللا ال مراع: مكمة المكرممةه ألداء الوممرةه ثمم الت لمل م

 متمتوما بالومرة يل  ال :.

وقد ا  ممف يل  الولماء الذين دعوا يل  ما دعيف يليهه وكان ممنهم بومض 

يخوا نا وأ دقائنا الذين  وروهم من قديمه مثل: الشيه م ممد المراو ه وقمد قمدع 

من الرياأه والشيه م مد ال يد الوكيله وقد قدع من المدينةه وبومض اإلخموة 

وييرهم. وكنا  قموع بللقماء م اضمراته لتوعيمة ال جمي:ه من مشايه ال وودية 

 وي خيم كبيرة وود لذلته وخدو ما وي أياع من .
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 مناقشات بيني وبين المشايه:

وكان بيني وبين اإلخموة ممن مشمايه ال موودية جمدل ال ينقطمع حمول بومض 

ماه وال  ماه وومي م مائل ال م: خدو م م ائل ال :ه و  ا من دعاة التي ير عمومم

هذه ال نين التي يشتد ويها الزحاع وي موسم ال :ه حت  ليبلغ ال جما   سيما وي

مليو ين أو أكثر ومي بومض ال منين. وهمذا يقت مي منما التي مير علم  عبماد هللاه 

وروممع ال ممر  عممنهم. وممما جوممل هللا وممي هممذا الممدين مممن حممر ه وقممد سمم ل النبممي 

بمال :ه ومما وي حجة الودات عن أمور كثيمرة ممما يتدمل   ل  هللا عليه وسلم 

 .«مفعصت وم  رهللا»س ل عن أمر قدع وال أخره يال قال: 

: رحممه هللا وهذا الزحاع الهائل هو الذ  ح ز الملت ويدل بن عبمد الوزيمز 

أن يتنانل هو ومن حوله عن ال : ومي أحمد األعمواعه مخال مما سمنة ممن سمبقوهه 

 ليؤثر ال جا  الواودينه وليكون قدوة لبيره من أهل المملكة.

ان من أهم النقار التي احتد ويها الجمدل: م م ل الرممي قبمل المزواله وأ ما وك

أوتممي بمشممروعيتهه وقممد أوتمم  بممذلت مممن وقهمماء التممابوين عطمماء ورمماوو ه كممما 

أوتمم  بممذلت أبممو جو ممر البمماقر مممن أئمممة آل البيممف. وأوتمم  بممذلت بوممض علممماء 

نيمد الم ممود  الشاووية المت خرين. وأوت  به من الموا رين الشيه عبد هللا بمن

 وي قطره والشيه مدط   الزرقا وي سوريا.

ا يل  أن أخر  كتابما حمول ال م: بونموان:  مائمة سمؤال »وهذا ما دووني أخيرم

ه ضمممنته مما أراه ممن رخمص ووي ميرات وممي «عمن ال م: والوممرة واألضم ية

أمممر ال مم:ه مثممل: الن ممرة مممن عروممة قبممل البممروبه كممما هممو مممذهي الشمماوويةه 

دل ة بمقمدار الدمالة والتقمار ال دم ه ورممي جممرة الوقبمة ممن والبقاء وي مز
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بوممد منتدممف ليلممة الويممده وعممدع المبيممف بمنمم  لمممن يشممق عليممه ذلممته ورمممي 

 الجمار قبل الزوال وي األياع كلها.

وهممو ممما أ ممبح كثيممرون مممن الولممماء يميلممون يليممه وي تممون بممهه ممممن كمما وا 

رات النمما  وحاجمماوهم. يوارضممو ه. وي ممما ألجمم هم يليممه ممما لم مموه مممن ضممرو

وال رورات وبيح الم ظوراته وكيف ب مور أجانها بومض ال قهماء ومي ييمر 

ضمرورة وال حاجممة ! ولكمن مممما يؤسممف لمه: أن كتممابي المممذكور لمم ي  ممح لممهه 

 ليدخل ال ووديةه وهو من الممنوعات!

ووممي حمم: هممذا الموسممم أذكممر أ مميه وقممد كنممف ألقممي م اضممرة وممي بوممض 

د الم اضرة واإلجابة عن األسم لة بومدها: لقينمي يماب المخيمات وي من ه وبو

: أ ما عدماع الوريمانه رالمي  مدر  يتوقد ذكاءم وحماسةه وقدع لي    ه قمائالم

بكلية الطي جاموة القاهرةه وقد كنا   مع بته ولكن لمم يقمدر لجيلنما أن يمراله 

الممذ  لممم يممر الولممماء والممدعاة  «جيممل الثممورة»وممن ن مممن الجيممل الممذ  ي مممو ه: 

الذين اضطروا يل  أن يبمادروا مدمره وال يرجوموا يليهماه ولكنما قرأ ما بومض 

اإليمممممان »ه و«الوبممممادة وممممي اإلسممممالع»ه و«ال ممممالل وال ممممراع»كتممممبكم مثممممل: 

 ه وييرها.«وال ياة

الممدكتور عدمماع الوريممان الداعيممة »وأذكممر مممما قممال هممذا الشمماب المتوقممد 

 ين رأيتت ملت يما!لقد ووج ف ح: «والقياد  اإلخوا ي الموروف بود ذلت

 قلف له: وما الذ  واج ل 

ه «ال مالل وال مراع»قال: أل ت سهلف وي أممر الل يمة ويمما كتبتمه عنهما ومي 

ا.  حيث لم وجول يع اءها واجبماه وال حلقها حرامم
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قلف: وهل قلف ذلت ألبرر لن  ي أن أحلق ل يتي  ين الواِلم يقرر مما يدمل 

ين هللا بمهه حتم  وين كمان سملوكه ضمده. يليه اجتهاده بود الب ث والت ر ه ويد

يميمل يلم  و مريم التمدخينه ممع أ مه  رحممه هللا وقد رأيف الشيه م مود يلتوت 

 كان يدخله ولكن ال ق أحق أن يتبع ويولنه دون و يز وال م اباة.

 ع(:1974 - 1973 هاية ال نة الدراسية )

التربيممة ع(ه وامت نمما رممالب كليممة 1974 - 1973ا تهممف ال ممنة الدراسممية )

وومممق ال ل ممم ة التوليميمممة الجديمممدةه ال سمممرية وال كنتمممروله وال يمممي ممممن ذلمممت. 

واالمت ا ممات م ممتمرة رمموال ال ممنة وممي ودممليها الدراسمميينه هنممال امت ا ممات 

ي هيةه وامت ا ات و ريريةه ووكليمف بب مو  ينجزهما الطمالب ب    مهمه وين 

الب مو  ممن كنف الحظمف أن بومض الطمالب ي متوينون بمآخرين يكتبمون لهمم 

ا مما يومرف همذا ب مؤال الطالمي ومي بومض مما كتمي ومي  أل ها يل  يائهاه وكثيمرم

ا!!  ب ثهه ولذا هو ال يورف عنه يي ماه كمثل ال مار ي مل أس ارم

ومممن الطرائممف أن الممدكتور يبممراهيم كممارم عميممد الكليممةه كممان يقممول وممي 

مما يكمون اجتماعاوه ممع األسماوذة: ين االمت مان ال يخدمص لمه وقمف مومينه ي 

 وي الم اضرة األخيرةه يقدد وي وقف الم اضرة األخيرة.

ولكممن نميلممي وممي ق ممم الدراسممات اإلسممالمية الممدكتور أحمممد سممكّره وهممم أن 

االمت ان وي آخر م اضرة وقطه يوني: أن الطلبة ال يمت نون وال ي م لون ومي 

كممل ممما أخممذوهه رمموال مممدة ال دممل الدراسمميه ولكممن وممي الم اضممرة األخيممرةه 

بلغ الطلبة ذلته ووضع األس لة عل  هذا األسا ه وأخذ جميع الطلبمة عنمده: وأ

 أ  امتيان!!« أ»درجة 
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علم  الشمهادة اإلعداديمةه  «سمهاع»و «يلهماع»ووي هذا الواع حدملف ابنتما  

يلم  ال منة الثا يمة اإلعداديمةه  «عمال»ووهي تا لدخول المرحلة الثا ويةه وا تقلف 

المرحلممة االبتدائيممةه وأممما م مممد وقممد  جممح وممي ال ممنة أممما أسممماء وممال وممزال وممي 

األول  االبتدائيةه وكا ف ورويبه األوله وقد أدخلته مدرسة أبمي بكمر الدمديقه 

 بجوار الموهد الديني.

 ق اء اإلجانة الدي ية وي مدر:

ا تهف ال منة الدراسمية األولم  ومي كليمة التربيمةه وأ هم  أوالد  امت ا ماوهم 

 د هلله وكان ال بد لنا أن   اور لق اء اإلجانة.بنجاح وو وقه وال م

كنا وي ال ترة الماضية  ق يها ومي بمالد هللا مما بمين لبنمان واألردن ووركيماه 

واليوع وقد وت ف لنا الكنا ة أبوابهاه وليس لنا يال أن  ق ي يجانونما بمين األهمل 

 واألقارب واأل  اب وي مدر.

ا وكر مما وممي أن   ممت جر وممي وكا ممف يممقتنا وممي يممبراه قممد ضمماقف بنمما، ولممذ

الديف يقة م رويةه وكون مالئممة لنما ومي سموتها وومي أثاثهماه وومي مناخهما. 

وماقترح بومض اإلخمموة علينما: أن   ممت جر يمقة وممي مدينمة  دممره ومي عمممارات 

عثمان الشهيرةه قريبما من أخينا و ديقنا عبد الوظيم المدييه المذ  يمتلمت يمقة 

 ة بالقرب منه.هناله وقد ووقنا ألخذ يقة مناسب

وهذا مما يمجونا للب مث عمن أرأ  شمتريها ومي مدينمة  دمره لنبنمي عليهما 

 منزالم لناه عندما يي ر هللا ذلته وهو ما سوينا يليهه وأ جز اه ب مد هللا.

كما ساورت مع األسرة يل  اإلسكندرية لق ماء يمهر هنمال ومي   مس الشمقة 

يبمراهيمه وبومدها عمد ا يلم  التي سكنا بها وي اإلجانة الماضية، يارت يسكندر 
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 القاهرة.

 دخول التلي زيون المدر  ألول مرة:

ع(ه دخلمف مقمر التلي زيمون المدمر  ومي القماهرة 1974ووي  يف سمنة )

ألول مرةه ألسمجل ممع اإلعالممي المذائع الدميفه األسمتاذ أحممد ومرا ه ثمال  

ه المذ  كمان ي ت ميف ويمه كبمار « ور علم   مور»حلقات وي بر امجه الشهير 

علماء األمة أول ما رهره مثل المشمايه: الشموراو ه وأبمي نهمرةه والخ يمفه 

ين  وقد اودل بي األسمتاذ ومرا ه وقمال: والمد يه وور  ال نهور ه وييرهم.

كثيرين وي مدر والورن الوربميه كتبموا يلينما يوتبمون علينماه قمائلين: لمماذا ال 

:  ووولم أن المما ع هنما  رص وال ما ضمن الولماء الذين يظهرون وي هذا البر ام

كان ما وما سياسي ا أو قل: أمني ا. وال مد هلله اآلن الجو هاد  ومناسمي لظهمورل 

 دون أد   حر  ين ياء هللا.

وقممه »بمناسممبة رهممور كتممابي:  «الزكمماة»وكا ممف ال لقممات التممي سممجلتها عممن 

يوة ه وا تشاره وي األوسار الولميةه واعتماده مرجوما لمدص رجمال الشمر«الزكاة

 ورجال المالية واالقتداد.

وكان  دص هذه ال لقات ريبما لدص جمهور النما . وأذكمر أن ممن األجوبمة 

التي حظيف بتوليق النا  وي ق ية الزكاة: ما يتولمق برواومي الممور ينه وملن 

مما بشمم ن الرواوممي الكبيممرةه كرواوممي أهممل الخلممي:  لممي وممي كتممابي اجتهممادما خا  

ه وقد رج ف ويهما: أن يمدوع المورمف ويهما نكماة وأهل أوروبا وأمريكا و  وها

الم ممكن والن قممة والك مموة والوممال  »ممما بقممي مممن راوبممه بوممد حوائجممه األ مملية 

ه يذا بلممغ  دممابماه يزكيممه ومي ال مماله وال ينتظممر حتمم  ي ممول «والتولميم و  وهمما



 335 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

ابن م وود وابمن عبما  »عليه ال وله بناءم عل  ما ذهي يليه بوض الد ابة 

ن وجموب نكماة الممال الم مت اد عنمد قب مه يذا بلمغ  دمابماه يذ لمم ه مم«ومواوية

يال وي المال المذ  نكمي ممن قبمل ومال يزكم   - يدح حديث وي ايترار ال ول

ي مملم لهممم  «راوممي الجنممود»وكممان ابممن م مموود يزكممي الوطمماء  - يال بوممد عمماع

مممن  %(2.5ربممع الوشممر أو ) دمميبهمه وي خممذ مممن كممل ألممف خم ممة وعشممرين 

 .«وي المنبع ال جز»باب 

ال  - بد ة عاممة - ولكني عندما س لف عن المور ين وي مدره قلف: ي هم

ينطبممق علمميهم هممذا األمممره ومملن أكثممرهم ال يكمماد راوبممه يك ممي حاجاوممه األساسممية 

ا ممن الممور ين المدمريين همم مممن  حت   هاية الشهر. بل ال ق يقال: ين كثيرم

 ي ت قون الزكاة ال ممن وجي عليهم الزكاة!!

وأذكر أن سجلف هذه ال لقات بنظارة قريبة يل  اللون األسوده حتم   بهنمي 

ابممن  مم ط » ممديقي وبلممديي وقريبممي الومماِلم الم قممق الشمميه سمميد أحمممد  ممقر 

علمم  هممذه النقطممةه وقممال: ين الممذ  ال يوروممته ويممرال بهممذه النظممارة  «وممراب

ي  ممي أ ممت ك يممف البدممر!! وأ دمم ت أن وخلممع هممذه النظممارة ووبيرهمما وممي 

ل ال. وكا ف  دي ة وي م لهاه وعجبف كيف لم ينبهني أحد عل  ذلمته وقمد ا

استخدمتها عدة سنين. ووي ال ال ذهبمف يلم   ظماراوي وييّروهماه مكت يمما بلمون 

ه وبمدت األيمياء ومي عينمي أكثمر ح منما ممما كا مف. وقمد  بني خ يفه أكثر قبوالم

!قال الشاعر المهجر  ييليا أبو ماضي: كن جميالم ور الوج  ود جميالم

ولم يقدر لي أن أدخل التلي زيون المدر  يال بود أكثر ممن عشمر سمنواته 

حين سجلفف موي اإلعالمية المت لقة ال اضلة كريمان حمزةه ثال  حلقمات عمن 

أذيوممف منهمما حلقتممانه ومنوممف الثالثممةه وأخبرونممي  ه«الوسممطية وممي اإلسممالع»
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ال لقة الثالثةه وي حمين األخف كريمان: أن جهات األمن هي التي منوف يذاعة 

ا عل  هذه ال لقات!!  أرسلف يليها رئاسة الجمهورية يكرم

مما علممي  وعلمم   كممما أخبرونممي كريمممان: أن دخممول التلي زيممون أم مم  م رمم

 مجموعة من اإلسالميين الملتزمينه ولم أجد يال بيف يوقي أردده:

 أحممممراع علمممم  بالبلممممه الممممدوحه

 

 حممالل للطيممر مممن كممل جممنس !

اإلذاعة المدمريةه ولمم يقمدر لمي دخولهما يال ومي يمهر ربيمع األول سمنة أما  

 «يمماهد علمم  الودممر»ع(ه مممن خممالل بر ممام: 1986 مموومبر ) - همم،(1407)

الذ  كان يوده ويقدمه اإلذاعي الكبيمر األديمي الشماعره األسمتاذ عممر بطيشمةه 

وقممد سممجل موممي لقمماءم رممويالم حممول اإلسممالع والدمم وة والق ممايا الموا ممرةه 

 ستبرق حلقتين من بر امجه.ا

هذا باإلضاوة يل  أحاديث كان ي خذها منمي بومض الممذيوين إلذاعمة القمرآن 

 الكريم.

* * * 
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 نيارة الشرق األقد 

ماه يذ همي ونتهمي ومي  عدت يل  الدوحة قبل أن ونتهمي اإلجمانة الدمي ية ومامم

منتدممف سممبتمبره والظمماهر أ ممي وركممف األوالد وممي القمماهرة ورجوممف قبممل أن 

ع( قممف 1974سمنة ) «أي مطس»تهي اإلجانة الدي يةه ووي الشهر الثمامن ون

ب ول نيارة لمبالد الشمرق األقدم : ماليزيماه وي دو ي مياه وسمنباوورةه وهمو : 

كو :ه وال لبينه وكوريا الجنوبيةه واليابان. وقد استبرقف همذه الرحلمة حموالي 

هممو م ممجل وممي ( مممن هممذه ال ممنة. كممما 12/9( يلمم  )23/8ثالثممة أسممابيع مممن )

جوان س ر  القطر  المذ  سماورت بمه. وهمذه بمالد سم نورها ألول ممرةه ومما 

ا قالوا: ال  ر  دف الولم!  أيوقني يل  ر يتهاه وموروة أحوالها. وقديمم

ه رظمظكا ف الزيارة بتكليف من الشيه خلي ة بن حمد آل ثا يه أمير المبالد 

 مممزورهمه و مممزور وكممان ذلمممت بطلمممي ممممن الم ممملمين ومممي جنممموبي ال لبمممين أن 

مواهدهم ومدارسهم ومؤس اوهمه وقاع وومد ممن قطمر مكمون ممن و ميلة الشميه 

عبممد هللا األ دممار ه ويوسممف القرضمماو ه واألسممتاذ سمميد أبممو يوسممف موجممه 

مما لنمماه أمممر الشمميه خلي ممة لكممل منمما بخم ممة آالف ل  اللبممة اإل جليزيممة مترجمم

 لإل  اق منها عل  اإلقامة والمويشة.

كا ف رحلة  اووة وممتوة ممن وجموه عمدةه وهمذه أول ممرة يتماح وال ق أ ها 

لي أن أنور ولت الدياره وويها بمالد يسمالمية مثمل: ماليزيماه وي دو ي مياه وبمالد 

ويهمما أقليممة يسممالمية كبيممرة وأ مميلة مثممل: ال لبممينه وبممالد ويهمما أقليممات يسممالمية 

 حديثةه مثل: كوريا الجنوبيةه واليابان.
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الرويممق قبممل الطريممقه وكممان رويقمما  وممي هممذه الرحلممة وقممد قممال األقممدمون: 

الطويلممة: الشمميه عبممد هللا األ دممار ه واألسممتاذ سمميد أبممو يوسممفه وهممما  وممم 

 الرويقان.

ولقد عروف الشيه األ دار  من قبله وانددت مورومة بمه ومي همذه الرحلمة 

ا، أل ه ي  ر عن أخمالق الرجماله وممن  الطويلةه وقد قيل: ي ما سمي ال  ر س رم

م و تطع أن ووروه وو بر أيواره ومي ال  مره أمكنمت أن وورومه ومي ال م ره ل

ا رقيقما رويقماه يي مر  رحمه هللا والشيه األ دار   ا سهالم كريمم كان رجالم سم م

وال يو ممره ويبشممر وال ين ممره ويجممود وال يبخممله وال ودممدر منممه كلمممة وجممرح 

 يوور  احبهه وال ودرف يؤذيه.

ذ سيد أبو يوسفه وهو رجل حيمي كمريم م متقيم ومي كذلت كان رويقنا األستا

اه ولكممن يممتكلم  ا وال ثرثممارم قولممه ووولممهه   ممي وممي رمماهره وبارنممهه لمميس مهممذارم

ىر  ب  ابه ويتدرف ب كممةه  َمى َ فَقَىي  أُوتِّىَي َخي  ك  َت ٱل  ِّ  َ م}َوَمىن يُى البقمرة: ] {م َكثِّيىر 

269]. 

 هذه الروقة الطيبة. ومن  ومة هللا عل  المرء وي س ر كهذا: أن يرنق بمثل

 المبيف وي كراوشي:

كا ف أول م طة  زلنا بها هي كراوشيه وقد بتنا بهاه واسمتقبلنا هنمال سم ير 

قطر وي باك تان: األستاذ مبارل الكموار ه وقمد  م بنا يلم  بومض الم مالت 

لنشممتر  منهمما بوممض الت ممف والهممداياه وووممالم ايممترينا بوممض األيممياءه ورآهمما 

باك ممتا يينه وقممالوا: ي كممم ايممتريتموها ب مموف ثمنهمما أو مونمما بوممض اإلخمموة ال

لوجممدوموها رخيدممة جممد اه وتولمنمما أاّل  مشممي مممع  «ال مموق»أكثممره ولممو  ممزلتم 
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 «ال ممماخرة»ومممي ق مممية الشمممراء، أل همممم يشمممترون ممممن الم مممالت  «ال ممم راء»

 واألول  أن  ذهي مع أهل البلده و هل مكة أدرص بشوابها وأسواقها.

أن وبوممث األيممياء التممي ايممتريناها يلمم  الدوحممةه ولمميس ووك لممف ال مم ارة: 

 موقوالم أن   ملها مونا روال هذه الرحلةه وجلها أيياء خشبية ثقيلة.

 ساعات وي مطار با كول:

عا مممة  «بمما كول»ومممن كراوشممي امتطينمما رممائرة أو مملتنا يلمم  مطممار 

المدينمةه بمريم ه وهو بويد عن المدينة، ولذا لم   كر ومي النمزول يلم  «وايال د»

 أ نا رللنا أكثر من أربع ساعات.

ا متواضوما ولم يكمن ب خاممة مطمار  - ورللنا  تجول وي المطاره وكان مطارم

ورأينا ويه بوض الهدايا التي يمكمن أن وشمتر ه وقمد ايمتريف  - با كول ال الي

مما مممن األحجممار الكريمممة ي ممم :  أهديتممه بوممد الوممودة  «عممين القممط»منهمما ود 

 لزوجتي.

ا وجموممماه ثممم ركبنمما الطممائرة  و مملينا الظهممر والودممر وممي المطممار قدممرم

 عا مة ماليزيا. «كواال المبور»الماليزيةه لتو لنا يل  

 وي ماليزيا:

مدينمة وخممةه ويهما بنايمات يماهقةه ويموارت  ظي مة  «كواال المبور»وجد ا 

وواسممموةه وأسمممواق علممم  الطمممران األوروبممميه وبنمممول وونمممادق وييرهممما ممممن 

ال  ممارة والمد يممةه ولكممن وهمنمما مممن مراوقنمما مممن الممماليزيين: أن هممذه مظمماهر 

الوممممارات والمتممماجر الكبمممرص والمدمممارف وال نمممادق والمطممماعم واألمممماكن 

ال مممياحية وييرهممماه أكثمممر ممممن ثمممما ين ومممي المائمممة منهممما يملكهممما الدمممينيون 
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الذ  هو أ مل همذه المبالد و ماحبها  «الم لم»والهندو . والوندر المالو  

 ملت يال أقل من عشرين وي المائة.ال ي

ا باسمم بمالد:  ه واأل مل ومي أهلهما: «الماليمو»كا ف هذه المبالد وُومرف قمديمم

أ هممم م مملمون سممنيونه علمم  مممذهي اإلممماع الشمماوويه وكممان لنمما نمممالء وممي 

األنهر الشريف من الماليوه وهذه البالد لمم يمدخلها جمي  م ملمه وال و ملتها 

وة واريخي اه وي ما دخلها اإلسالع عن رريق التجمار ال توحات اإلسالمية المورو

مما مممن ح ممرموت والجنمموبه يبيوممون ممما  الممذين جمماءوا مممن المميمنه وخدو م

لديهم من ب ائعه ويشمترون مما عنمد القموع ممن سملع وتميمز بهما بالدهممه وكمان 

هؤالء التجار أمثلة ح نة ألخالق اإلسمالعه وأدب الم ملمه ومي وواملمه ممع هللاه 

ع النممما ه ومممرأص النممما  وممميهم الطهمممارة والنظاومممة والخشممموت هلله ووواملمممه مممم

والم مممارعة يلممم  الدممملوات ومممي أوقاوهممماه ممممع االلتمممزاع بالدمممدق ومممي القممموله 

واإلح مممان ومممي الوممممله وحمممي الخيمممر للنممما ه والرحممممة بال مممو اءه وبمممذل 

الموروفه ويياثة الملهوفه والودل ممع ممن و مي وممن وكمرهه ووقمديم الومون 

ا أو ييمر م ملمه ال يريمد مكاوم ة وال م ممدة  لمن ي تا  يليه من خلمق هللاه م ملمم

م{مممن أحممده  َ  َوَم ُشىىُكَرا ىىنكُم  َجىىَزمٓ يىىيُ مِّ ِّ َم نُرِّ ىىهِّ ٱلَّ ج  ََ ُمُكىىم  لِّ عِّ  .[9اإل  ممان: ] }إِّنََّمىى  نُط 

رآهم النا  كذلته وم حبوهمه وسم لوهم: ممن أ متم  وممن علمكمم همذه ال  مائل  

نمما اإلسممالعه قممالوا: وكيممف  دممير م مملمين  قممالوا: وقممالوا:   ممن م مملمونه علم

وشهدون أن ال يله يال هللاه وأن م مدما رسول هللاه وبذلت ومدخلون ومي اإلسمالعه 

ثم وؤدون أركمان اإلسمالع األربومة ممن الدمالة والزكماة والدمياع كمل سمنة ومي 

يممهر رم ممانه وال مم: مممرة وممي الومممره وبوممد ذلممت و بممون للنمما  ممما و بممون 

و ولممون الخيممر ممما اسممتطوتمه ووتجنبممون الشممر ممما اسممتطوتمه وبممذلت أل   ممكمه و
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 ... ودب ون م لمينه لكم ما لنا وعليكم ما علينا

اه وي بمالد الماليموه كمما دخلموا  وبهذه ال هولة دخل النا  وي دين هللا أوواجم

ويممه وممي جمماوهه وسممومطرةه وييرهمما مممن الجممزره التممي ووحممدت وُسممميف بوممد 

وممي ديممن اإلسممالعه وأ ممب ف  «الماليممو»هكممذا دخلممف ه و«ي دو ي مميا»باسممم: 

ا وي األمة اإلسالميةه ووي الج م الم لم.  ع وم

جلبمموا عنا ممر  - وممي عدممر االسممتومار - ولكممن اإل جليممز حينممما احتلوهمما

للومممل مممن خممار  الماليمموه موظمهممم مممن الدممينيينه وبو ممهم مممن الهنممدو ه 

رون حتم  قاربمف   مبتهم وزاحموا أهل البالد األ ليينه ورلوا يكثمرون ويكثم

  مممبة أهمممل المممبالد األ مممليين ومممي الومممدده وأخطمممر ممممن ذلمممت: أ همممم بمهممماروهم 

وو مممامنهمه وو مممهيل االسمممتومار لهمممم: أضممم وا يملكمممون موظمممم ثمممروة المممبالد 

ب يمممديهمه وهمممم يملكمممون التجمممارة والدمممناعةه وأهمممل المممبالد يشمممتبلون بمممزرت 

مممدة مممن الممزمن علمم  الم دمموالت التممي يشممتريها مممنهم الدممينيون. وقممد رلمموا 

وِنكو عبمد »جن يتهم األ لية من  ينية وهنديةه ولكن اإل جليز ضبطوا عل  

 «ماليزيمما»التممي ُييّممر اسمممهاه لتدممبح:  «الماليممو»رئمميس ونراء « الممرحمن

 وددر وي عهده قراران خطيران:

أولهما: ودل جزيرة سمنباوورة عمن ماليزيماه لتم مي دولمة م متقلةه لتكماثر 

 بها.الوندر الديني 

ثا يهممما: مممنح الجن ممية للدممينيين والهنممود المقيمممين وممي الممبالد بوممد عشممرين 

 سنةه عل  أن يبق  الجي  والقوات الم ل ة وي أيد  الماليزيين.

وممما أسممرت ممما مممرت الوشممرون سممنةه وحدممل الواوممدون علمم  الجن ممية 
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 الماليزيةه واكت بوا قوة جديدةه باإلضاوة يل  قووهم االقتدادية والولمية.

بقينا يومين وبوض يوع ومي ماليزيماه وورونما ويهما علم  أهمم موالمهماه ولقينما 

بوض الونراءه وأحدهم دعا ا يل  بيته عل  يمداءه وال أذكمر اسممهه كمما لقينما 

 بوض الولماءه وبوض الشخديات اإلسالمية.

أ ممور »وممممن نر مماهم وممي ذلممت الوقممف: الشمماب الممذكي المممت مس الطممموح: 

ومي ماليزيماه ويطلمق عليهما اسممم  «الشمبيبة الم مملمة»ة مؤسمس جماعم «يبمراهيم

اه «أبميم» مما ممن قريممي ممن ال مجنه وكممان لقا  ما بممه ريبمما ومثمممرم ه وكمان خارجم

وكان أساسما ألخوة و داقة ال وزال ممتمدة يلم  اليموعه ومت هللا أسمرهه ورد كيمد 

ا »خدمممومه ومممي   مممورهمه وأعممماذه ممممن يمممرورهمه  حكممممف الم كممممة أخيمممرم

 .«  من سجنهببراءوهه وخر

 كما نر ا الجاموة الورنيةه وييرها. ثم ودعنا ماليزيا يل  ي دو ي يا.

 يل  ي دو ي يا:

وبود ماليزيا اسمتقللنا الطمائرة اإل دو ي مية يلم  جاكروما عا ممة ي دو ي مياه 

 أكبر دولة يسالمية وي الوالمه والم اوة قريبةه بين جاكروا وكواال المبور.

 ي يا:يارة ونديرية عل  ي دو 

ومما أذكره: أ نا س لنا الم ميّ ة التمي وخمدمنا ومي الطمائرة وهمي ي دو ي مية: 

هل أ ف م لمة  قالف: اله ولكن عائلتي م ملمة! وقلنما ومي أ   منا: ال حمول وال 

قوة يال باهلله مون  ما وقوله هذه ال تاة: أن التندير أخرجها من دينهماه وسملخها 

 من أسروها.

 مم لناه   ممس ال ممؤال: أأ ممف م مملم  وقممال: اله وكممان مونمما م مميّف رجممله و
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 ولكني متزو  م لمة!

وهممذا نوا  بارممل وممي  ظممر اإلسممالعه ومملن الم مملمة ال يجممون ابتممداءم: أن 

{وتزو  يير م لمه ولو كان كتابي ا  لََٓن لَُهىنَّ ص ّٞ لَُّهم  َوَم  ُم  يَ ِّ الممت نمة: ] }َم  ُنَّ  ِّ

10]. 

للنشمر  «دار ال متح»الدين بليمقه  ماحي  وكان قد نار ا وي قطر: األي عز

التممي نارهمما مممن  - وممي لبنممانه وحممدثنا عممن األخطممار التممي وواجههمما ي دو ي مميا

من قِبمل التندمير األوروبمي واألمريكميه المذ  أجلمي بخيلمه ورجلمهه  - قريي

عل  ي دو ي ياه أكبر بلد يسالمي اآلن وي الوالومه بود ا  دال باك تان الشمرقية 

عن باك تان البربيةه وهم ي وون الخطط لتندير ي دو ي ميا ووبييمر هويتهماه 

وا لممذلت وووممر «خم ممين سممنة»ووبليممي الم ممي يين ويهمما علمم  الم مملمين وممي 

ميزا يات هائلةه وقرروا قرارات بو ها مولنه وبو مها مكتموعه والم ملمون 

أ قمذوا ي دو ي ميا يما »عن ذلت ياولون، لذا أل ف أخو ا عمز المدين كتابمما بونموان: 

 !«م لمون

البربيممة أكثممر مممن خم ممين  - أو التندمميرية - وكممان لإلرسمماليات التبشمميرية

ا وي ي دو ي ياه والم لمون م ن أهل البالد يتنقلون بمين الجمزر بمالقواربه مطارم

والمندرون ينتقلون بالطائراته وممن المولموع أن ي دو ي ميا وتكمّون ممن ألموف 

 الجزره بو ها كبيره وبو ها  بير.

والحظنمما أ هممم  ج مموا وممي و ويممل بوممض الم مملمين والم مملمات يلمم  ديممنهم 

تممي قنومموا ويهمما بال وممله وممي حممين ال يطموممون وممي ذلممت وممي الممبالد الوربيممةه ال

بزعزعة ييمان الم لم بدينهه ووشكيكه وي م ملماوه الوقديمةه وين لمم يمدخل ومي 
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 الندرا ية.

كان الذ  اسقبلنا وي المطاره ورّحي بنا هو: الم ملم الكبيمر المدكتور م ممد 

ه رئمممميس ونراء ي دو ي مممميا األسممممبقه ورئمممميس حممممزب رحمممممه هللا  ا ممممره 

الممدعوة الكبمماره والممذ  و ممر  هممو ال ممابقه وأحممد رجممال الجهمماد و «مايممومي»

وعدد من يخوا مه وم بيمه ووالميمذهه للوممل المدعو ه والوقموق ومي وجمه ويمار 

التبشممير أو التندمميره ومقابلممة وخطيطممه الممماكر الهممداع بتخطمميط مثممل وعلمم  

م تواه وي ال كر والوعيه وين لمم يمكمن أن يكمون مثلمه ومي اإلمكا مات الماديمة 

 الهائلة.

إلحيمماء اإليمممان وممي  «جلممس األعلمم  للممدعوة اإلسممالميةالم»أ شمم  د.  ا ممر 

أ  س الشوي اإل دو ي مي ومي جماوه وسمومطرة وييرهمما ممن الجمزره والقيماع 

 «مناعمة»بتوعية يسالمية ياملةه ووثقيمف يسمالمي مرّكمزه حتم  يملمت الم ملم 

ذاوية وقيه من الت ثر بم   دعموة هداممةه وريمد أن ونزعمه ممن ذاومهه ووخلومه ممن 

 ُهويّته.

وباإلمكا ات القليلة الم دودة التمي ال و ماو  يمي ماه بالن مبة لمما وملكمه قموص 

التندير: استطات الدكتور  ا ره ومن موه: أن يق وا وي وجمه الوا م ةه وأن 

يشمموروا المهمماجمين أن حدممون الم مملمين منيوممةه وأ همما ال يمكممن أن و ممقط 

لدعويمممة ب مممهولة. ويمممرت اإلخممموة ينشممم ون بقمممدر اسمممتطاعتهم المؤس مممات ا

 والتوليمية والتقنيةه وهي وتنام  ب  ل هللا.

وقد اجتمونما ممع المجلمس األعلم ه ويمدد ا علم  أيمديهمه ووعمد اهم بممد يمد 

 الم اعدة الممكنة مادي ا وأدبي ا.
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وقلنممما: يممما سمممب ان هللا! كا مممف ي دو ي ممميا م مممتومرة ممممن هولنمممداه وكا مممف 

 خم ة ماليين. ي دو ي يا أكثر من خم ين مليو ماه وهولندا   و

ولكممن جممرص علمم  الم مملمين ممما جممرصه حتمم  باوممف بالدهممم وممي وقممف مممن 

األوقمماته وممرنح و ممف  يممر االسممتومار البربمميه أو الشممرقيه ولممم يممن: مممن 

 االستومار يال ال وودية واليمن.

هممو الم ممرل األول للممبالد اإلسممالمية كلهمما  - كالوممادة - وقممد كممان اإلسممالع

مولموع لكمل م ملم ممن أممة اإلسمالع: ي مرأ همذا لمقاومة االستومار. وكما همو 

مما عيني مما: أن يجاهممد مممع المجاهممدينه لقتممال االسممتومار  الممدين علمم  أبنائممه ورضم

الم تله حت  يطردوه من دار اإلسالعه ومن قتل ومي همذه الموركمة وهمو يمهيد 

 حي عند هللا.

 وكما هي الوادة التي أ ب ف وك  ها قا ون:  جد أن اإلسالميين يزرعمونه

ا ي رقون الثورات من أهلهاه ويرثمون وحمدهم  والولما يين ي ددونه وهم دائمم

 ينائمهاه ويم ي اإلسالع يريبماه وهو  احي الدار!

هذا ما حد  وي وركيماه ومما حمد  ومي ي دو ي مياه ومما حمد  بومد ذلمت ومي 

 الجزائره وما حد  وي بالد يت .

بومد أن  «عهمد سموهاروو»المهم أ ّا وجد ا الندارص متمكنين وي هذا الوهمد 

ه وقممد رمردوا الشمميوعيين «سموكار و»كمان الشميوعيون هممم الممك نمين وممي عهمد 

لي ل م لهم المندرون. وقد لقينا بومض المونراء الم ملمين الم م ولينه وكمان 

ي دثنا هم ما وي مكتبهه مخاوة أن وكون هنال أجهزة و جيل ووندمفه ور مد 

ما يقولهه وونقله يل  ال ادة المت كمينه وهكذا أ مبح الم ملمون ومي ديمارهم ال 
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لكممممالعه وبو ممممهم يوممممد مممممن الم مممم ولين يملكممممون حريممممة التوبيممممر وال حممممق ا

 والمشاركين وي ال لطةه وما بالت ببيرهم !

 ييبة الولماء عن الوعي بالودر:

ولم يكن كثير من علماء المدين علم  الم متوص المم مول المذين يواجهمون بمه 

هممذه ال ملممة الدممليبية البانيممة يال قلمميالم مممنهمه ممممن و ممتح أوقممه علمم  الممدعوات 

ة الموا مرةه وممن همؤالء: الجمويمة الم مديمةه التمي لهما التجديدية واإل الحي

مممدار  ومنشممآت كثيممرة نر مما بو ممهاه ومممنهم قليممل ممممن وورومموا علمم  دعمموة 

الشيه ح ن البنا ممن درسوا وي مدره أو وي ييرها من الوالم الوربي. وممن 

كثيممرون ممممن درسمموا وممي األنهممره ومممنهم مممن  - كالممماليزيين - اإل دو ي مميين

 وة اإلخوانه واست ادوا منها.اودلوا بدع

ومن عدا هؤالء كا وا يويشون ومي الماضمي ال م يقه ويقمرأون ومي الكتمي 

الد راءه وال يوروون عمن حاضمرهمه وال عمن حاضمر األممة يمي ماه ولولمه ال 

ي س بما يبيته له دعاة التندير من مكايمد ودواٍه القمتالت جمذور دينمهه وهمو ال 

 يدر .

 يياب وقه األولويات:

كر مما قالمه لنما ونيمر الشم ون الدينيمة حمين قابلتمه ممع الشميه األ دمار  وأذ

: أن يحممدص القبائممل الوثنيممة الكبممرص أرادت الممدخول وممي اإلسممالعه رحمممه هللا 

واودل نعما هماه بمبوض كبمار مشمايه المدين ومي منطقمتهمه وعرضموا علميهم 

لوا لهمم: ريبتهم وي الدخول وي دين الم لمينه وماذا يُطلي ممنهم ومي ذلمت  وقما

!  مطلوب منكم ييء واحد حت  يكون يسالمكم مقبوالم
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 قالوا: وما هو 

 قال المشايه: أن وختتنوا!!

 قال ممثلوا القبيلة: وهل هذا أمر النع 

 قالوا: هو من يوائر اإلسالعه وال ارق بين الم لم ويير الم لم!

ن همذه وهنا قال القوع:  شاور أهلينا وي ذلته وذهبموا ولمم يومودواه خشمية مم

 المذب ة الجماعية!

وتدور هذا ال قه األعو ه المذ  ي مع الوقبمات ومي رريمق ممن يريمي ومي 

 مل  هللا عليمه اإلسالعه ولقد دخل األلوف وعشمرات األلموف أيماع رسمول هللا 

و م ابتهه وممما رأينماهم ايممترروا علم  النمما  أن يختتنمواه أو يكشمم ون  وسملم 

 ن!عل  النا ه ليروا من اختتن ومن لم يختت

ه وعدّهاه ولم يكمن منهما «بني مۡلسا  علٰ خمَ»وقد قال الرسول الكريم: 

 االختتان!

وا ظر يا أخي يل  المنّدرين الذين جماءوا ممن أمريكما وأوروبما وأسمتراليا: 

كيف يقدمون المبريات للنا  ليدخلوهم يل  الندرا ية  وكيف ي مع مشمايخنا 

 المووقات أماع النا  ليددوهم عن اإلسالع !

ويميء آخمر عروتمه مممن اإلخموة هنماله وهمو: أ ممي وجمدت الكتماب المقممد  

ومي كمل حجمرة ومي ال نمدق المذ   «الوهد القديمه والوهمد الجديمد»عند الندارص 

ما   نزل ويهه وقلف لهم: ألم يكن األول  أن   ع لهمم مدم  ما مومه ورجممةه قيامم

 بواجبنا   و الدعوة يل  اإلسالع 
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لممم يجيممزوا ذلممت، ألن المدمم ف ال يم ممه يال  وقممال لممي اإلخمموة: ين المشممايه

المطهرونه وهؤالء  جسه وال يجمون لهمم ممس القمرآن!! وكم ن المشمايه بهمذه 

ال تممماوص المتشمممددة يدمممدون عمممن سمممبيل هللاه وي ولمممون بمممين النممما  ومورومممة 

 اإلسالع!

 نيارة المدرسة الشاووية والطاهرية:

وولِّمم رالبهما ورالباوهما ومن مزايا ي دو ي ميا: أن ويهما ممدار  دينيمة كبيمرة 

اللبممة الوربيممةه كممما وولمهممم القممرآن والت  مميره وال ممديث وعلومممهه والوقيممدةه 

 وال قهه وييرها.

منهما: المدرسممة الطاهريممةه والمدرسمة الشمماوويةه وكممل ممن المدرسممتين وكمماد 

وكون جامومةه و يهما: دراسمات ممن ال  ما ة يلم  المرحلمة الواليمةه وكثيمر ممن 

   األنهر وي القاهرةه لي تكمل دراسته.خريجيها يذهي يل

وقد ح مر ا ح مالم ومي يحمدص المدرسمتينه ألقمف ويمه التلميمذات الدمبيرات 

 بدوت مؤثر: النشيد الديني الموروف:

 رلمممممع البمممممدر علينممممما

 

 ممممممن ثنيمممممات المممممودات

 وجممممي الشممممكر علينمممما 

 

 ممممممممممما دعمممممممممما هلل دات

ذرومف أعيننما وقد و ثر الشيه األ دمار ه ووم ثرت مومه بهمذا النشميده حتم   

 الدموت.

ومما أذكره: أن أحد الولماء وقف يقدمنيه وكان أكثر ما أدهشني: أ مه قمال: 

در  النكبممة » مماحي كتمماب: ...  أقممدع لكممم الومماِلم الجليممله والداعيممة الكبيممر

وقمد ومرجم يلم  اإل دو ي ميةه كمما ومرجم  «الثا ية: لماذا ا هزمنا وكيف  نتدر 
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 ه وييرها.«وال ياةاإليمان »ه و«ال الل وال راع»

وعجبف أن الذ  أهمه هو همذا الكتماب الدمبيره ولمم يقمدمني بم  ي مؤلمف: 

أو ييمره ممن الكتميه وعرومف ممن ذلمت: أن الكتماب الدمبير قمد  «وقه الزكماة»

 يؤثر أحيا ما وي   س القار  ما ال يؤثر ويه الكتاب الكبير.

مه مما نالموا ومن الطريمف: أن جاكروما ويهما منطقمة ي مكنها يمنيمون ممن قمدي

ي ت ظممون بلبممتهم الوربيممةه ويتزاوجممون ويممما بيممنهمه وقممد ذهبنمما يلمميهم ووناولنمما 

 رواع ال طور عندهمه وكنا ك  ما  وي  وي قرية بالقرب من ووز أو  نواء!

 يل  سنباوورة:

الب ريمة التمي  «الم مايق»ه وكا ف يحمدص «سنباوورة»وأخذ ا رريقنا يل  

ه «جبمممل رمممارق»ه و«بممماب المنمممدب»ل: كمممان يهممميمن عليهممما الم ممملمونه مثممم

ه وقممممد كا ممممف «البويممممان»ه وي ممممميه األوممممرال «الممممدرد يل»ه و«الب مممم ور»و

جزءما ممن بمالد الماليموه وهمي بمالد يسمالميةه ولمما كثمر  - قلنا - سنباوورة: كما

ويهمما الدممينيونه سممووا يلمم  ودمملها عممن ماليزيمماه ليتخممذوا منهمما دولممة  موذجيممة 

الدمممناعة وال مممياحةه ووقممموع سياسمممتها علممم   م مممتقلةه يقممموع اقتدمممادها علممم 

الديمقراريممةه ووراعمم  بشممدة: النظاوممةه والنظمماعه واال  ممباره وال و مممح بمم   

 خلل وي هذه النواحي.

والم ممملمون يكّو ممممون ويهممما أقليممممة كبيمممرةه ولهممممم مدارسمممهمه وجممممواموهمه 

وجمويمماوهمه ومؤس مماوهم الخا ممةه وقممد نر مما الجمويممة اإلسممالمية هنمماله وقممد 

ا علمم  عممدد مممن أع ممائها وأرلوو مما علمم  أ شممطتهم الدعويممةه والثقاويممةه وورونمم

 والتربويةه واالجتماعيةه واالقتداديةه و رر ا بهاه ودعو ا لهم بالتوويق.
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ولليمنيممين خا ممة جاليممة مرموقممةه وقممد  مم بو ا يلمم  مدرسممة لهممم و ممم : 

 .«مدرسة الجنيد»

 يل  ال لبين:

ه و زلنممما علممم  عا ممممتها «بمممينال ل»بومممد سمممنباوورة ولّينممما وجهنممما يمممطر 

ه وق مممينا ويهممما يمممومينه نر ممما ويهممما بومممض الجهمممات والمؤس مممات «مممما يال»

اإلسممالمية وممي المدينممةه وقابلنمما بوممض الم مم ولين الممذين اهتممموا بنمما وبزيارونمما 

ا يير عاد ه وكمان ذلمت ومي عهمد المرئيس  راييمة ال لبمين « مماركو »اهتمامم

الممذ  ي مكنه الم مملمونه وهي مموا لنمما  المومروفه وقممد عرومموا أ ّما  قدممد الجنمموب

يحمدص  «ممراو  سمتي»رائرة ع كرية خا ةه ونقلنا يل  أقرب مطمار لمدينمة 

 عوا م الجنوب اإلسالميه وهي المقدودة بالزيارة.

مقاومممة  - منممذ سممنوات - ومممن الموممروف: أن الجنمموب اإلسممالمي وقمموع ويممه

وو ماول سم قهمه  ضد حكومة ما ياله وطالي باالستقالله وال كومة وطماردهم

 ولم و تطع ذلت حت  اليوع.

وقممد كممان إلسممرائيل أ ممابع وممي التهيممي: علمم  الم مملمين هنمماله منممذ أعلنمموا 

 ي بهم عل  س اروهم هنال.

وبال وممل ركبنمما الطممائرة الو ممكرية وو مملنا يلمم  المطمماره وكممان النمما  وممي 

ولممت  اسممتقبالنا ب عممداد كبيممرةه وقممد روقو مما بممالورود واألنهممار علمم  عممادة أهممل

 البالد وي وكريم ال يوف.

لنجد المدينةه وك  ما خرجف علم  بكمرة أبيهما  «مراو  ستي»وو لنا يل  

و تقبلناه والم لمون هنال ي  مون بماليتم وال مياته حتم  يم ويهم ضميف م ملم 
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كبيره ويلت وا حولهه وك  ما يقولمون لخدمومهم:   من ل منا وحمد اه   من جمزء 

 م يط يل  الم يط!من أمة كبرصه وم  األرأ من ال

 كان الم لمون حكاع ال لبين من قبل:

كان الم لمون وي ال لبين هم أول ممن وّجمه لنما المدعوة لنقموع بهمذه الزيمارةه 

وهم المقدودون أوالم وبالمذات، ولمذا وجمي أن  بقم  موهمم أرمول ممدة ممكنمةه 

لنتورف عل  أحوالهمه وأوضماعهم وحاجماوهم ومشمكالوهمه و جتهمد أن   ماهم 

 أمكننا وي حلها.ما 

ا هم الذين ي كمون هذه البالده حت  جاء اإلسمبانه بمما  وكان الم لمون قديمم

يملكممون مممن عتمماد حممديثه وأسممل ة ييممر األسممل ة التقليديممةه التممي وممي أيممد  

الم ممملمينه ووقومممف ال مممرب بمممين ال مممريقينه وا تهمممف يلممم  أن الذ الم ممملمون 

هه والممتمكن وممي أرضممهه بممالجنوب واسممتقروا ويممهه وأ ممب ف لهممم البلبممة عليمم

  مبة يلم  ويليمي أحمد  «ال لبين»واإلسبان هم الذين أرلقوا عل  هذه البالد اسم: 

 ملوكهمه ولم يكن هذا اسمها التاريخي.

الرحالمة االسمتومار  المومروف  «مماجالن»وقد وقوف بين الم لمين وبين 

 .«ماجالن» هاموركة قتل وي

 الم لمون والدولة المركزية وي ما يال:

أن وخ ممع  «ممما يال»ووممي الودممر ال ممديث أرادت الدولممة المركزيممة وممي 

الم لمين وي الجنوب لهاه ورومض الم ملمون أن يمدينوا لهما بمالوالء والطاعمة، 

أل هممم ال يممرون أ   ممهم جممزءما مممن الدولممةه وال يجممون للم مملم أن يممذعن لبيممر 

فِّرِّ الم لمه وهللا ووال  يقول:  َك  ُ لِّل  عََص ٱلَّ {}َولَن يَج  نِّيَن َسىبِّياا مِّ  َ ُمى
الن ماء: ] يَن َعلَٰ ٱل 
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141]. 

أ درت الدولة وي منتدف القرن الماضمي قا و مما ي مرأ علم  كمل مالمت 

مما ال مالممت لهمماه ويجممون للدولممة أن  أرأ أن ي ممجلها رسمممي اه ويال ُعممد ت أرضم

و خذها وأن ووطيها لآلخرين. وروض الم لمون هذا القا ونه وا تهمزت الدولمة 

ر من  دارص المنارق األخرص من ي تولي علم  همذه المركزي ة ال ر ة لتهّجِ

 األرأ بقوة ال الحه وموه قوة الشررةه وقوة القا ون.

وهذا ما دعا الم لمين وي ولت المنارق يل  أن ي ملوا ال مالح ليمداوووا عمن 

 أمالكهم ووجودهم وأرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

لمين رو ممموا أن يمممدخلوا ممممدار  الدولمممةه وأن وناد الطمممين بلمممة: أن الم ممم

يتولموا وي جامواوهاه يال قليالم منهمه وتروي علم  ذلمت أن أ مبح الم ملمون ال 

يوملون وي دوائر ال كوممة المختل مة، أل همم ال يملكمون ممؤهالت أ  عممل ومي 

 ال كومة.

وأ ممبح للم مملمين وولمميمهم الخمماده الممذ  وقمموع عليممه المممدار  والمواهممد 

الكثيرة ومي الجنموب اإلسمالميه وهمي ممدار  وولمم رالبهما ورالبتهما:  الوربية

الولوع الشرعية والوربيةه عل  الطريقة التقليدية القديمةه التي هجرهما األنهمر 

وييره من المواهد الدينيةه واختاروا ررقمما أي مر منهما وأقمرب ومي وولمم الن مو 

 والدرف والباليةه وييرها من الولوع.

اللبة اإل جليزيةه وهي ضرورية للنا  ومي همذا البلمده كمما  وال يتولم هؤالء

ال يتولممممون الولممموع الطبيويمممة والرياضممميةه ومممال يورومممون يمممي ما عمممن ال يزيممماء 

والكيميمماء واألحيمماءه والهندسممة والجبممره وييرهمماه كممما ال يدرسممون يممي ما عممن 
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 الجبراويا أو التاريه.

مناهجهممما وكتبهممما ب - وهمممي بالوشمممراته بمممل بالم مممات - ين همممذه الممممدار 

ومدرسيهاه ووي  خمار  الودمره وك  مما همم أهمل الكهمفه حمين خرجموا ممن 

 ممومهمه ووجممدوا د يمما ييممر الممد ياه ولكممن هممؤالء لممم ين ممهوا مممن  ممومهمه ولممم 

 يخرجوا من كه هم بود!

هذا هو واقع القوع الذين ذهبنا يليهمه والذين دعو ا يلم  نيماروهمه وقمد  زلنما 

مدينممةه وقممد كممان القمموع حريدممين علمم  أن  ظممل و ممف ضمميووما علمم  م اوظممة ال

أعيممنهمه خووممما مممن أن  تدممل بالمجاهممدين الممذين يقُّ ممون م مماجوهمه والممذين 

 يطالبون ب كم ودراليه ي تقلون بمقت اه وي هذه المنطقة.

 المدار  الوربية وي جنوبي ال لبين:

لمهه وجل منا بدأ ا نيارة المدار  الوربيةه التمي احت مف بنما احت ماءم ال  ظيمر 

مع مديريها ومع مدرسميها ومدرسماوهاه وقمدمنا لهمم ممن الندمائح مما  مرص أ مه 

 أ لح لهم.

التممي أس ممها  «يقامممة اإلسمالع»وكمان مممن همذه المممدار : ممما أس مته جمويممة 

ه وقد نار ا وي قطر ووي الموهد المديني أكثمر ممن رحمه هللا الشيه أحمد بشير 

مويمممات خيريمممةه ورجمممال أخيمممار ممممرة. وأخمممرص أقامتهممما هي مممات يممموبيةه وج

  ال ون.

وكان من  دائ نا لهذه المدار  ورجالهما: أن وكمون لهما رابطمة أو او ماده 

يجمع بينهاه ينشئ جموية عموميةه وينتخي مجلس يدارةه يقموع علم  وهي مة مما 

يلزمها ممن رلبماته ويرومي أولوياوهماه ويوممل علم  وطموير مناهجهما وكتبهماه 
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 لولوع والمواد الدراسية.ويدخال ما هو ضرور  من ا

قممالوا: ين هممذا التطمموير ي تمما  يلمم  مبممان ودمملح لممهه وهممذه لي ممف عنممد اه 

وي تا  يل  مولم متخدصه و  ن ال  ملمت همذا الممدر ه وي تما  يلم  يدارة 

 وديرهاه وهذه لي ف عند ا.

وقلنا لهم: يذا او دومه وحمددوم مطمالبكمه ورلبمتم الم ماعدة ممن بومض المبالد 

 إلسالميةه يمكنها أن وقدع يليكم الوونه ولو بالتدري:.الوربية وا

كان أهل الخير وي قطر يثقون بالشيه األ دمار ه ويمدووون لمه مبمالغ عنمد 

نياروه لبالد الم لمينه ي وضو ه وي ي  اقهماه وكمان الشميه كلمما نر ما مدرسمة 

دوع يليهما مبلبمماه وكلمما عرومف الممدار  األخمرص ذلمته وزاحمموا علم  الشميه 

يممدون  دمميبهم مممن هممذا الخيممر الممذ  سمماقه هللا يلمميهمه وقممد رهممر عممدد مممن ير

ما الدمبيرة منهماه وقلمف للشميه  : رحممه هللا المدار  ال حدمر لمهه وخدو م

بممد أن  كلممف مممن ثقمماوهم الممم مو ين  مممر ال  هايممة لممه بهممذه الطريقممةه الهممذا أ

لمبمالغه الواروين بقيمة هذه المدار  ومدص عطائهاه ومدص حاجتهاه و وطيهم ا

و كل هم  روها عل  م ت قيها بما يمرونه والوهمدة علميهمه وهمم أعلمم بقمومهم 

 منا.

 جاموة مند او:

ممِد او»هممي  «مممراو »وكممان أبممرن مؤس ممة وممي مدينممة  نف التممي  «جاموممة مو

ي ترأ أن يكون للم لمين ويها  دميي األسمده بو م ها ومي منطقمة يسمالميةه 

االبتدائيمة  - يتولممون ومي الممدار  ال كوميمةال  - كما ذكر ما - ولكن الم لمين

التي وؤهلهم للقبول وي هذه الجاموةه لذا لم ينالوا حظهمم  - واإلعدادية والثا وية
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منها كما ينببيه ووي هذه الجامومة: موهمد الملمت ويدمل للدراسمات اإلسمالميةه 

وقد دعيف إللقماء م اضمرة ويمهه قماع بومض اإلخموة المدمريين المذين يوملمون 

ه وكممان لهمما وقممع ح ممن وممي   ممو  «أرنممه األسممتاذ حّ مموبة»بترجمتهمماه  هنممال

 األساوذة والطالب.

وقد كرمتنما الجامومة وأعطتنما يمهادات وقمدير للشميه األ دمار ه واألسمتاذ 

 سيد أبو يوسفه ولي.

 أحمد ألو تو:

التممي أس ممها الممزعيم الم مملم ال لبينممي  «أ دممار اإلسممالع»كممما نر مما جمويممة 

ا لمجلس الشيوي هناله وكمان  مديقما للمدكتور الذ «أحمد ألو تو»   كان ع وم

يبراهيم كارمه عميمد كليمة التربيمةه والمذ  حدمل ويمما بومد علم  جمائزة الملمت 

 ويدل وي خدمة اإلسالع.

اها:  «ألو تمو»وقمد أ شم   وقمد نر اهما ممع  «الجامومة اإلسمالمية»جامومة سمم 

 بها.الشيه األ دار ه ودعيف إللقاء م اضرة ويها عل  رال

ورللف روال هذه األياع وي جنموبي ال لبمين أو مد  ومي كمل مدرسمة  مذهي 

يليهمماه وكممان مونمما أكثممر مممن متممرجمه يتنمماوبون واحممدما بوممد اآلخممره حتمم  ووممي 

ا لممم يدممبني يمميءه  المترجمممونه وب ممف أ ممواوهمه وأحمممد هللا أن بقيممف سممليمم

 وذلت و ل هللا يؤويه من يشاء.

 يل  كوريا الجنوبية:

ي ال لبينه  قلتنما الطمائرة الو مكرية لتومود يلم  مما يال لنبيمف ويهما ومن جنوب

ليلمةه ايممترينا ويهمما بومض الت ممف الخشممبية ال لبينيمةه وبوممض اللوحممات المزينممة 
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عا مممة كوريمما  «سممؤول»يلمم  مدينممة  «ممما يال»بدممدف الب ممره ثممم يادر مما 

ه ولما س لناهم عن مون  همذا االسممه قمالوا: «هويواتف »الجنوبيةه و زلنا وي وندق 

ال  وممرف لممه مونمم ، أل ممه مممن ييممر لبتنمماه قلنمما لهممم: ين أ ممله عربمميه وهممو 

ومن الطريف: أن بوض ال نادق ومي المبالد الوربيمة  قلمف همذا االسممه . «حياة»

وو مف به منطوقما كما همو بالهماء ال بال ماءه ولمما سم لناهمه قمالوا: همذا اسمم ال 

 هه وقد جاء ا من بالد الشرق األقد !! ورف أ ل

كان همنا وي نيارة كوريما همو: نيمارة جمامع كوريما ومركزهما اإلسمالميه 

 الذ  ساهمف دولة قطر وي ي شائهه ويدا م ور النشار اإلسالمي.

وكوريمما بلممد بمموذ ه لكممن دخلممه اإلسممالع بوممد ال ممرب الوالميممة الثا يممةه حممين 

بوممض الممبالد جنممودما مممن جيويممها وقوممف ال ممرب بممين الكمموريتينه وأرسمملف 

ل مايمممة كوريممما الجنوبيمممة ممممن خطمممر الزحمممف الشممميوعيه المممذ  ومثلمممه كوريممما 

 الشمالية.

وكممان مممن الممبالد التممي يمماركف بجنودهمما هنممال: وركيمماه وكممان وممي الجممي  

التركي: جنود م ملمون ملتزممون بم داء الدمالة ومي أوقاوهماه وكمان الكوريمون 

ا مما ينظرون يليهمه وهم يؤدون الدلو ات كل يوع خمس مرات با تظاعه وكثيرم

ما خلمف يممامهمه وكمان  يدلو ها جماعمة بم ذان ويقاممةه ثمم يق مون  م  ا مترا  

هممؤالء الجنممود وممي يايممة النظاوممة واالسممتقامة وممي القممول والومممل واألدب مممع 

النا ه و م لهم النما  عمن همذا الوممل المذ  يلتزممون بمه كمل يموعه وقمالوا: همذه 

م لمين ورضها هللا علينا خمس مرات وي اليموع والليلمةه لتكمون  الونا   ن ال

  لة بين المرء وربه.
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وس لوهم عن اإلسالعه وشرحوه لهم بليجمان: ي مه ييممان بماهلل الواحمده وبمدار 

يجزص ويها النا  بود الموته ثم عمل الدمال اته ووومل الخيمراته واجتنماب 

علنمموا أ هممم م ممملمونه الشممرور وال ممي اته و عجممي كثيممرون بهمممذا الممدينه وأ

ا بود يوعه حت  أم وا   و عشرين أل ما وي ذلت الوقف.  ووكاثروا يومم

المذ  سماور يلم   «ال ما   مبر »وكان من هؤالء: الم لم البيور النشميط 

مما  الممبالد الوربيممةه ليوممّرف بم مملمي كوريمماه ويلممتمس لهممم الموو ممةه وخدو م

 إلقامة م جدهم ومركزهم اإلسالمي.

ودد من الم ملمين الجمدده والقمائمين علم  النشمار هنماله وألقينما وقد التقينا ب

بوض الدرو  وي الم جده ونر ا قرية لهم أسلم أهلهاه وأقاموا مدرسة لتولميم 

 أر الهم بجوارهم.

وأخممذو ا يلمم  المنممارق الجبليممة والمتميممزة التممي يروادهمما ال ممائ ونه لن خممذ 

اضرة عل  رالب ق م اللبمة حظنا منهاه ونر ا جاموة كورياه وألقيف ويها م 

ما ممن ال جمر الكمريم التمي  الوربيةه وقد أُهد  كل ع و وي الوود القطمر  ود 

 .«التوبا »ومتان به كورياه وهو حجر 

 كما ايترينا بوض ال رير الطبيوي الذ  وشتهر به كوريا.

 يل  اليابان:

ه ومن سؤول وي كورياه اسمتقللنا الطمائرة يلم  روكيمو عا ممة اليابمانه همذ

الدولممة التممي هُزمممف وممي ال ممرب الوالميممة الثا يممةه وألقممف عليهمما أمريكمما قنبلتممين 

ذريتممين علمم  مممدينتين مممن مممد ها: هيرويمميما و اجمماناكيه وقتلممف عشممرات 

األلوفه ووركف آثارها ال ارة عل  آخرين أضواف من قتلمواه ولكمن اليابمان 
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دان التممي هزمممف وممي ال ممرب: ا تدممرت بوممد ذلممت وممي ميممدان آخممر هممو: ميمم

 الدناعة والتكنولوجيا.

و ض ف منتجاوها وبزو أسواق أمريكا وأوروبماه وأ مب ف وملمت اقتدمادما 

 أعظم اقتدادات الوالم. - ين لم ي ق - قوي ا يناوس

لقممد بممدأت اليابممان  ه ممتها الولميممة والدممناعية وقريبممما مممع مدممره وممي عهممد 

 ظر أيمن مدمر م مد علّيه وين يم ف الدقمة قلمف: ين مدمر سمبقتها بقليمله وما

اليوع  وأين اليابان  وهل هنال وجه للشمبه أو المقار مة   زلمف ومي ونمدق يايمة 

وممي ال خامممةه وويممما يقممدع مممن خممدمات متطممورةه ولكنممه يممال جممد اه وال يمماة وممي 

 اليابان وكو  ال ائ ين كي اه لشدة يالئهاه أح بها أيل  بلد وي الوالم.

اه وبخا مممة أن  رحلتنممما رالمممفه واودممملنا بمممالمركز لمممذا لمممم  بمممق ويهممما كثيمممرم

اإلسالميه وجاء ا األي الكمريم والدمديق الوزيمز المدكتور  مالح ال مامرائيه 

المذ  عماش ومي اليابممان ممدة رويلمةه وحدمل علمم  المدكتوراه منهماه وهممو اآلن 

ممممدير المركمممز اإلسمممالمي بهممماه وحاممممل همممموع  شمممر المممدعوة ويهممماه ويقاممممة 

 المؤس ات ويها.

ميه ورومي لنما لقماء ممع الم ملمين ومي روكيموه حيمث نر ا المركمز اإلسمال

ووشينا موهمه ثم و دثنا يلميهمه ثمم وجهموا يلينما أسم لتهمه وأجبنماهم عنهماه وكمان 

ممن لقيناه: الدكتور علّي ال منيه أسمتاذ اللبمة الوربيمةه وهمو ممن مدمر ويقميم 

 وي اليابان من وترة رويلة.

ا ممن وركيماه ونر ما ونر ا الم جد الذ  بنماه األومراله المذين هماج روا قمديمم

بوض البالد األخرصه التي   يف اسمها بطول الزمنه وكان ويهما األي الم ملم 
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 اليابا ي: د. خالد كيبا.

ودعا مما بوممض اإلخمموة اليابمما يين للبممداء عنممدهه ورأينمما بيممووهم المتواضمموةه 

ا والدبيرة والب يطةه ومي بنائهما وومي أثاثهما وم توياوهماه والتمي ينت ومون ويهم

بكل جزء من المنمزله وكمل يمبر ويمهه وومرص ال جمرة و متخدع للجلمو ه وملذا 

جاء وقف الطواع و ولف ب هولة يل  حجرة رواعه وبقليمل ممن الت موير ونقلمي 

يلمم  حجممرة  مموعه وقممد هيمم  لنمما يخوا نمما نيممارة بوممض األممماكن ال ممياحيةه وهكممذا 

ا لنا ممن  ي اول يخوا نا وي كل بلد أن يووروا لنا حظ ا من ذلته وين قله وروي م

عناء ال  ره ومتاعي اللقاء والكالع الم تمر وي كل مكمان  نزلمهه وهمو يموور 

ا.  مشكور منهم جزاهم هللا خيرم

كممما هي مموا لنمما نيممارة لممبوض المتمماجر الكبممرص التممي كممان ويهمما ونممزيالته 

الشمهيره وايمترينا  «اللؤلمؤ اليابما ي»لنشتر  بوض ما يلزمناه وخدو ما ممن 

الثممة: الشمميه األ دممار ه وأبممو يوسممفه وأ مما: ممما رأينمماه مطلوبممما لنمماه   ممن الث

ويروق أسر اه والم روأ بود همذه البيبمة أن يومود كمل منما يلم  أهمل بيتمه بمما 

ي ممرهمه وهممذا مممن أدب الم مملم مممع أهلممهه ومممما  دممح بممه الرسممول الكممريم 

 الم اور.

 يل  هو : كو ::

الشمهيرةه وهمي آخمر  «كمو :همو : »ثم بدأ ا رريمق الومودةه لنمزور مدينمة 

 م طة لنا وي رحلتناه وقد أخر اهاه لنخ ف من رول الطريق وي الوودة.

مدينة  ينية يمديرها اإل جليمزه وقمد جولموا  - كما هو مولوع - وهو : كو :

 منها قلوة  ناعية ووجارية وناوس أعظم مدن الوالمه وعوا مه التجارية.
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الهجمر ه ومال يرابمة أن يكمون  واإلسالع قد دخمل الدمين ممن القمرن األول

ومي همذه الجزيمرة م ملمونه علم  أن ممن الم ملمين ويهما مهماجرين جماءوا مممن 

نر اهممما كليهممما وو ممدثنا  - علمم  ممما أذكممر م ممجدان - بممالد يممت ه وكممان ويهمما

ا وي منطقة حية وي وسط المدينة.  ويهماه وهم ي اولون أن يبنوا م جدما كبيرم

ا مما   تا  يليمهه وقمد دعا ما وكان ويها قندل مدر   شيطه سه ل لنا كثيرم

يلمم  بيتممهه وأكممرع ووادونمماه ولممما جمماء وقممف الدممالة أرد مما أن  دممليه وجمماء 

ب مجادة ووريمها لنما متجهمة يلم  القبلمةه وبومد أن بمدأ ا الدمالةه رأونما نوجتمهه 

يمديدماه وقممال وقالمف: ين القبلمة علمم  عكمس ممما ودملونه وخجممل الرجمل خجممالم 

سمب ان هللا! رجمل م ملم ال يومرف أيمن القبلمة ومي بيتمه !  يماالشيه األ دار : 

مما وممي هممذا البيممفه وووممرف القبلممة امرأوممه!  مونمم  هممذا: أن الرجممل لممم يدممل يومم

 بارل هللا ويهاه وهداه هللا!

وال ريي أن هذا من و ثير االستومار الثقاوي المذ  يمزا الم ملمين ومي عقمر 

كالدلوات الخمسه حتم  ين دارهمه وقطع بو هم عن ورائض دينه األساسية 

 هذا الرجل الخير المهذب ال يورف أين القبلة وي بيته 

ونر مما مدرسممة يسممالمية لهمممه ووورونمما ب حممد اإلخمموة الم مملمينه وهممو األي: 

يوسف يوه الذ  لقيناه بود ذلت وي مناسمبات وممؤومرات يمت  ومي أ  ما الومالم. 

 ح ظه هللا وسدد خطاه.

 ع دراسي جديد:الوودة يل  الدوحة لبداية عا

لنركمي الطمائرةه ومي رريمق الومودة يلم  الدوحمة  «همو : كمو :»ثم ودعنما 

عممن رريممق كراوشمميه ودعو مما ب دعيممة ال مم ره وند مما ويهمما ممما يتولممق باإليمماب: 
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ما  آيبون وائبون عابدونه لربنا حامدون. وو لنا الدوحة وي أمان هللاه لنبمدأ عامم

 وتم الدال ات. دراسي ا جديدماه وال مد هلل الذ  بنومته

* * * 
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 ع(1975 - 1974الواع الدراسي )

عممدُت يلمم  الدوحممة مممن رحلتممي الطويلممة يلمم  الشممرق األقدمم ه وعممادتف 

نوجتي وأوالد  أي ما يل  الدوحة. بود أن ق وا اإلجانة الدي ية وي مدمره 

كمممما  «أع المممد يا»واسمممتمتووا بر يمممة األهمممل واألقمممارب واألحبمممابه وودعممموا 

يومما يلم  قطمره وقمد بتنما  ِ من يلم  قطمره و شمتاق يليهماه وقمد ي مو ها! عد ا جم

أ ب ف لنا ورنمما ثا يمماه وكيمف اله وقمد ولمد ويهما خم مة ممن أوالد   واثنتمان 

مممن بنمماويه قممدمتا يلمم  قطممره ويحممداهما لممم وكمممل ال ممنةه واألخممرص لممم وكمممل 

 ال نتين.

ممما ي ل ممه واإل  ممان بطبيوتممه المد يممة واالجتماعيممة يمم لف المكممان وأهلممهه ك

المكممان وأهلممهه والمممرء المممؤمن وقمموع بينممه وبممين البي ممة مممن حولممه أل ممة و مملة 

 ىام أُ ىي جبىص ي بنى  »وي أُحد:   ل  هللا عليه وسلم ودودةه حت  قال الرسول 

ه ومما ظر كيممف عبممر عممن الجبممل أ ممه ي ممبهمه كمم ن لممه قلبممما ودممدر عنممه «ون بىه 

 مشاعر الوده وعوارف ال ي كاإل  ان!

 وهد والت ر  لكليتي التربية:ووديع الم

ع( م ت ظمما بموري تي ومي يدارة 1974 - 1973رللف ومي ال منة الدراسمية )

الموهد الدينيه جاموما بينها وبين عملي وي كلية التربيةه مع ما يكل نمي همذا ممن 

ا علمي  أن  هده وقد كان الموهد جزءما منيه وأ ا جزء منمهه وكمان عزيمزم ُجهد وجو

ا ق يتها وي يرساء دعائمهه ويعمالء بنيا مهه أودعه وأوركه بود  اثني عشر عامم

وكممان يخمموا ي وممي الموهممد يريبممون أن أبقمم  موهممم لمدممل ة الموهممد ورالبممهه 

 واالحت ار بما ك ي من سموة ريبة.
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وال مد هلله ووقني هللا أن أ د  لكل عمل منهمما حقمهه ولكمن كمان همذا علم  

تابة والب مث، ولمذا اسمتخرت ح اب   تي من  احيةه وأمور أخرص مثل: الك

ع( أن أدت 1975 - 1974هللا ووال ه وووكلف عليمهه وقمررت ومي همذه ال منة )

الموهممد ألحممد يخمموا ي يقمموع علمم  يداروممهه وريمم ف لممذلت األي الكممريم الومماِلم 

ه وواوقمِف اإلدارة رحممه هللا الداعية الشيه علي م مد جمانه المدر  بالموهد 

قياعه وال سيما أن هنال من الزمالء األواضمل ممن عل  ذلته وقاع بواجبه خير 

يواو هه مثل: الشيه عبد اللطيف نايده والشيه مدمباح م ممد عبمدهه واألسمتاذ 

 ريد  المدر ه وآخرين.

ولممم يمنونممي هممذا أن أنور الموهممد بممين حممين وآخممره لالرم نممان علمم  سممير 

   و ذلت.الومل ويهه أو يلقاء م اضرةه أو المشاركة وي مناسبة موينة أو 

وقمممد نادت سمممنةه و  مممبح  - أو كليتمممي التربيمممة - عمممدت يلممم  كليمممة التربيمممة

الطالب والطالبات الذين  ج وا ويها وي ال نة الثا يةه وين كمان  ظماع الكليمة ال 

ي  ي بال منواته ولكنمه ي  مي بال ماعات المكت مبة. وكمان علم  الطالمي أن 

مونعمة علم  ثما يمة ( ساعة وي مدة دراسمتهه وهمي ومي البالمي 144يكت ي )

( ساعةه وممن يمور بدمووبة همذا المقمدار ممن 18ودول دراسيةه كل ودل )

ال اعات عليهه يمكنه أن ي خمذ أقمله ويق مي بالجامومة ممدة أرموله وممن أراد 

أن ي خذ أكثر وال ي مح لهه يال يذا عرف أستاذه أو مريمده األكماديميه أن لديمه 

 ابقة وشهد له بذلت.استوداد لذلته وأن درجاوه وي ال دول ال 

ناد عممدد الطممالب والطالبمماته كممما ناد عممدد أع مماء هي ممة التممدريسه ووممي 

 ق ممم الدراسممات اإلسممالمية ضممم يلينمما األي الدممديقه والزميممل الكممريم الممدكتور

ال ممتار  دمماره الموممار مممن كليممة أ ممول الممدين بمماألنهر الشممريفه  م مممد عبممد
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ومممي ق مممم الدراسمممات  والمتخدمممص ومممي الوقيمممدة وال ل ممم ةه و  مممب نا ثالثمممة

 اإلسالمية بدل اثنين.

 الخطابة وي م جد أبي بكر الدديق:

كنممف وممي ال ممنوات الماضمميةه أخطممي الجموممة وممي بوممض الم مماجده بدمم ة 

يير منتظمةه خطبف وتمرة ومي م مجد الشميه خلي مةه ووتمرة أخمرص ومي م مجد 

ه وومي م ماجد مت رقمة خطبمما «يقيقة الشيه قاسم دروي  وخرو»بنّة الدروي  

متنوعةه ثمم يمرعف رئاسمة الم ماكم الشمرعية والشم ون الدينيمة الم م ولة عمن 

الم مماجده وممي ي شمماء جوامممع كبيممرة وت ممع لوممدد كبيممر مممن المدمملين وممي  ممالة 

الجموةه وكان م جد أبي بكر الدديق هو أول همذه الم ماجده وقمد رلمي منمي 

يمهه أن أوطوت بخطبة الجموة ويهه ورضيف بمذلته والتزممف بخطبمة الجمومة و

 ما دمف وي الدوحةه يال مري ما أو عل  س ر.

وأ مما أ يممد سياسممة الجوامممع الكبيممرة التممي وجمممع ألمموف المدمملين ويهمما كممل 

جموة، وهذا يت ق مع ما كان عليه سلف األمةه واأل مل أن يبنم  الم مجد لي مع 

أهل البلد جميوماه كما رأينا الم مجد النبمو  ومي المدينمة قمد بنمي لي مع أهلهما ومي 

 ةه ولما كثر النا  وي عهد الد ابة وسووا الم جد.الجمو

ولمما وممتح عمممرو بممن الوماد مدممره بنمم  م ممجده ومي ال  ممطار لي ممع أهممل 

 ال  طار.

 وحين بن  أحمد بن رولون مدينة القطائعه بن  م جده الكبير لي ع أهلها.

وحين بنم  جموهر الدمقلي مدينمة القماهرةه بنم  ويهما الجمامع األنهمر لي مع 

 أهلها.
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مدممر »ف هممذه المممدن كلهمما م ممتقلة بو ممها عممن بوممض: ال  ممطار وكا مم

ه ثمم امتمد الوممران واو معه ودخمل بو مها «القماهرة»ه و«القطائع»ه و«القديمة

وي بوضه ودخل ييرهاه حت  أ مب ف القماهرة الكبمرص اليموع وشممل منمارق 

 كثيرة كل منها كان يود مدينة أو قرية من دلة.

ا والنا  وي عدر ا أحو  ما يكو ون  يل  الم اجد الجاموة الواسموة،  ظمرم

للكثاوة الواليمة لل مكانه وامتمداد المبما ي يلم  أعلم ه حتم  ين بومض الوممارات 

واألبممرا  الواليممةه ويهمما مممن ال ممكان ممما يقممارب سممكان قريممة قديمممة مممن القممرص 

 الكبرص أو يزيد.

المهمه أ ي رللف أخطمي ومي جمامع أبمي بكمر الدمديقه حتم  أ شمئ م مجد 

خطابه وكان أرحي منه وأوسعه وومي منطقمة أكثمر حيويمةه وطلمي عمر بن ال

مني أن أقوع بالخطبة ويه احت ابماه ولمم أملمت يال الترحيمي بمذلته ورللمف حتم  

اليمموع أخطممي وممي هممذا الم ممجد احت ممابماه وين كا ممف كثممرة األسمم ار والمشممايله 

ذه و رمني من المواربمة علم  الخطبمة ويمه. واعتماد ولي زيمون قطمر أن يمذيع هم

ما بومد  الخطبة عل  الهواءه وأ بح النا  يترقبو ها ومي بقمات يمت ه وخدو م

أن و ول ولي زيون قطمر يلم  قنماة و مائية وشماهد ومي أ  ماء كثيمرة ممن الومالمه 

وهممذا مممن و ممل هللا علينمما أن يممدت الكلمممة اإلسممالمية الموجهممة و ممموها آذان 

 الوالم وي التو وال ال.

* * * 

(10) 
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 ال نة الدراسية

 ع(1976 - 1975)

* * * 



 367 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 ع(1976 - 1975) ال نة الدراسية

 :«الولمي»يلهاع وسهاع وختاران يوبة 

 ع(ه وويها:1976 - 1975بدأت ال نة الدراسية )

ه يل  الدف الثما ي ممن المرحلمة الثا ويمةه  ا تقلف كل من يلهاع وسهاع ابنتوي 

وأدبمميه  وهممو الدممف الممذ  ينق ممم ويممه الطلبممة والطالبممات يلمم  يمموبتين: علمممي

وكلتاهممما قممد اختارومما يمموبة الولممميه وأ مما ال أحممي أن أضممبط علمم  أبنممائي وال 

ا  بناوي وي اختيار ووجههم التوليميه وال أورأ عليهم ما أحيه كمما  جمد كثيمرم

ي رضون عل  أوالدهم أن يرثوا مهنمتهمه وربمما لمم  - مثل األرباء - من اآلباء

يختار كل امر  لن  ه بومد أن  شمرح  يكن لهم أ  ميل لهذه المهنة. ول  تي: أن

 له مزايا كل ووجهه وعيوبه ين كان ويه عيوب.

أن ينوعمما وممي اختيارهممماه  - مجممرد عممرأ - وقممد عرضممف علمم  ابنتمميّ 

وتختممار واحممدة الولممميه واألخممرص األدبمميه وقالتمما وممي   ممس واحممد: يمما أبممفه ين 

يممما اختروممماهه األدبممي ال يدخلممه ييممر البنممات الك ممال ات! وقلممف: ووقكممما هللا و

ا لكما وي دينكما ود ياكما.  وجوله خيرم

 درجة أستاذ:

بود سنتين وي الكلية أح  ف ب ارق الدرجات وي الكمادر الجمامويه ودرجمة 

المممدر  ييممر درجممة األسممتاذ الم مماعده وهممي ييممر درجممة األسممتاذه وقممد كنممف 

وبمين عينف بدرجة أستاذ م اعده ولمم أبمال بمذلت يومهماه ثمم وبمين ال مرق بينهما 

 درجة األستاذه ال وي الناحية المادية و  يه ولكن وي القيمة األدبية.
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ا وي ذلته وأن الجامومات ال موودية ووطمي المدرجات  وكلمُف الدكتور كارمم

باألهلية والشهرة الولميةه وليس بالشهادات وال باألقدميمةه والشميه الشموراو ه 

ه والشممميه علمممّي والشممميه البزالممميه والشممميه سممميد سمممابقه والشممميه سممميد  مممقر

الطنطممماو ه واألسمممتاذ م ممممد المبمممارله واألسمممتاذ م ممممد قطممميه وييمممرهم ال 

ي ملون يهادة دكتوراهه ولكنهم جميومما يوينمون ومي درجمة أسمتاذه لمما وميمز بمه 

عطمما هم الولمممي. وي ممي ألرجممو أن أعامممل كهممؤالء! ويذا كمما وا م تمماجين يلمم  

 لمطلوب.أب ا  للترقيةه ووند  أب ا  جاهزةه وأكثر من ا

ووجاوب موي الدكتور كارمه وقال:  زور موما: الشيه قاسم بمن حممد ونيمر 

التربيممةه والممرئيس األعلمم  للجاموممة وممي ذلممت الوقممف و كلمممه وممي هممذا األمممره 

وكا ممف اسممتجابة الرجممل أسممرت مممما ووقونمماه وقممال لممه: يمما دكتممور كممارمه الشمميه 

 يوسف عند ا ييه األساوذة!

 لقرار بتوييني وي درجة أستاذ.وما هي يال أياع حت   در ا

 د. عبد الوظيم الديي وي قطر:

ع( أضميف يلم  ق مم الدراسمات اإلسمالمية 1976 - 1975ووي هذه ال منة )

بكلية التربية: األي ال بييه والدديق الوويه والزميل القديم ومي موهمد رنطما: 

ار كليمة د»الدكتور عبد الوظيم الدييه المذ  حدمل علم  المدكتوراه حمديثما ممن 

ومي  «البرهمان»ه والمذ  حقمق كتابمه الشمهير: «وقه يماع ال رمين»عن  «الولوع

 أ ول ال قهه وعكف عل  ورا  اإلماعه لخدمته وو قيقه ويعداده للنشر.

وقد أيرت وي الجزء األول يلم  الدملة الوثيقمةه التمي كا مف وربطنمي بوبمد 

الوظيم منمذ كمان رالبمما ومي المرحلمة االبتدائيمة بموهمد رنطماه وقمد ورقمف األيماع 
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ع(ه ومناقشمتي لرسمالة 1973بيننا حت  التقينا مرة أخرص عند  زولي وي سنة )

 الدكتوراهه وجدد ا الذكرياته وأ شد ا قول الشاعر:

 د يجممع هللا الشمتيتين بومد مماوق

 

 يظنممان كممل الظممن أن ال والقيمما!

وقد او قنا بمجرد ال را  من رسالتهه وي هماء يجراءاومه: أن يقمدع أوراقمه ومي  

 أسرت وقف يل  قطر. وهذا ما كان.

عبمد الوزيمز »ومن الطريف: أ نما حينمما كنما ومي موهمد رنطما كنما  ناديمه بم، 

ه ووروممف أن االسممم األول «عبممد الوظمميم الممديي»ه ثممم ووج نمما ب  ممه اآلن «الممديي

هو االسم الذ  سمته به والدوهه وهمو كمان ينمادص بمه ومي قريتمه وبمين أ مدقائه 

 ويخوا هه واالسم اآلخر هو المكتوب وي يهادة الميالد واألوراق الرسمية.

ومنذ جاء عبد الوظيم يلم  قطمره حممل الوميء موميه وكمان ال ماعد األيممن 

ال اعات المكت مبةه وأ مول اإلريماد األكماديميه وسماهم  ليه وقد ه م  ظاع

وممي وي ممير ذلممت للطممالب م مماهمة ووالممة. كممما أ ممه رجممل مخلممص وممي ودري ممهه 

يتوممي علمم  دروسممهه ويوممد م اضممراوهه ويقتممرب مممن والميممذهه ويبتكممر وممي 

وماخترت  «ال مالل وال مراع ومي اإلسمالع»ررائقهه حت  ي ه كان يدر  كتماب: 

قة األمريكيةه بملء ال راياته أو اإلجابمة بوالممة  مح أو له أس لة عل  الطري

يلمم  ييممر ذلممت، ولهممذا كممان قريبممما مممن الطلبممة ...  يلممطه أو بكلمممة:  وممم أو ال

والطالبمماته م ببممما يلمميهمه م ورممما بومموار همه حتمم  بوممد أن يتخرجممواه يظلممون 

يلمين عل   لة بهه وقرب منهه وسؤال دائم عنه. وهمذا مما لمم أجمده يال عنمد القل

 من األساوذة.

ومممن األسمماوذة مممن ي بممه الطالمميه وال ي ترمممه، أل ممه ريممي القلمميه دمممث 
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األخالقه جياش الوار مةه ومثلمهه ي ميه ولكمن لميس عنمده ممن الولمم والموهبمة 

 والشخدية ما يجول الطالي ي ترمه.

ومن األساوذة: من ي ترمه الطالي لقموة يخدميتهه وسموة علممهه وضمبطه 

نه ال ي به، ل ظارتمه أو كبريائمهه أو جالومة ربومهه أو   مو لقواعد الدر ه ولك

 ذلته مما ال يجذب القلوب يليه.

ومنهم: من ال ي ترمه الطالي وال ي بهه ولميس عنمده ممن الولمم والشخدمية 

ممما ي ترمممه الطالممي ويقممدره ألجلممهه وال عنممده مممن الوار ممةه وح ممن المواملممةه 

 وا ب ار الشخدية: ما ي ببه يل  الطالي.

نهم: مممن يجمممع لممه الطممالب بممين التقممدير وال ممي موممما، لممما وهبممه هللا مممن وممم

علمه وما من ه من مواهيه وما يبذل من جهود، و رأ علم  كمل ممن اودمل 

بممه أن يقممدره وي ترمممهه ويوطيممه حقممه مممن اإلكبممار والتقممديره كممما أن لديممه مممن 

دميةه مما ال  ائل الن  يةه والمكارع األخالقيمةه وال السمة والوذوبمة ومي الشخ

 يجوله ي لف ويؤلفه ويُِ ي ويُ وي.

ممع رالبمه ممن همذا الدمنف.  - يل  حد كبيمر - وأح ي أن عبد الوظيم كان

 لي ف هذه يهادة  ديق لدديقه وي ما هي يهادة رئيس أو عميد ألستاذ.

مما موضممع وهمممةه ومماهلل ووممال   علمم  أن يممهادة الدممديق لدممديقه لي ممف دائمم

تُم  فَسيقول:  {}َوإِّذَم قُل   ٰ بَ َ  َك َن ذَم قُر  لَُمْ َولَ يِّ  .[152األ واع: ] ع 

ومن األ دقاء من يجور عل   ديقهه أو ال يوطيه حقه ممن الثنماء يذا كمان 

أهالم لذلته حت  ال يتهم بالت يزه وهو بهمذا قمد رلمم  مديقهه ورلمم ال مق مومما. 

ما ليشمتهروا بالومد ل! كما قيل: ين بوض الق اة حكموا عل  بوض األمراء رلمم



 371 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

رلم ابنميه ولمم  - وأ ا عميد لكلية الشريوة - وقد ياهدت بن  ي بوض األساوذة

يوطممه الدرجممة التممي ي ممت قهاه حتمم  ال يقممال: ي ممه جامممل ابممن الوميممد!! هكممذا 

 اعترف لي بل ا ه.

ايتبل عبد الوظميم بمالت قيق أكثمر ممما ايمتبل بالتم ليف. ممع أ مه قمادر علم  

التمم ليف بمنهجيممة وجممدارةه ولقلمممه    ممة أدبيممة رمماهرةه ولممه اهتممماع بالثقاوممة 

الوامةه وبالتاريه اإلسالمي خا ةه وله ويمه دراسمات وكتابمات جيمدةه  شمرت 

ه: ومي كتابمة التماريه الممن»ومي سل ملة كتبهما الدوريمة: كتابمما منهما:  «األمة»له 

أبمي القاسمم »حت  ي ه كتي قبمل ذلمت كتابمما عمن:  ه«اإلسالمي عند الم تشرقين

الطبيي الجراح الم لم الموروف. وقلمما يونم  المشمايه بمثمل همذه  «الزهراو 

 األيياء!

ولكممن الممذ  اسممتبرق وقتممه هممو و قيممق وممرا  يممماع ال ممرمين ال قهمميه الممذ  

مممن الوايممقين لممهه و قممق و شممر مممن وراثممه: أم مم  مممن المختدممين بممهه أو قممل: 

الممدرة » وممي ال ياسممة الشممرعيةه و «البيمماثي» وممي أ ممول ال قممهه و «البرهممان»

ا أ جمز عملمه الكبيمره ومي  «الم ية وي الخالف بين ال ن يمة والشماووية. وأخيمرم

ه وهمو أعظمم أعممال يمماع ال مرمينه « هاية المطلي ودرايمة الممذهي»و قيق: 

اوويةه وقمد عكمف عليمه أكثمر ممن عشمرين سمنةه وعما   وأحد أمهات كتي الشم

ويه موا اة لم تها بن  ميه وبخا مة أن بومض أجزائمه كمان ممن   مخة واحمدةه 

 وهو اآلن وي سبيل  شرهه ي ّر هللا له األمر. وقد سودت بكتابة مقدمة له.

 و سيس أول بنت يسالمي وي دبي:

بنممت وجممار  »ع( أعلممن وممي يمممارة دبممي عممن و سمميس أول 1975وممي سممنة )
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أ  ال يتوامممل بال وائممد الربويممة أخممذما وال يعطمماءمه ويلتممزع أن يجممر   «يسممالمي

بنممممت دبممممي »موامالوممممه ووممممق أحكمممماع الشممممريوة اإلسممممالمية وقواعممممدها، ي ممممه 

 .«اإلسالمي

ا لهما ومي  كان يعالن ذلت حدثما ومي التماريه االقتدماد  ل ممةه يومد ا تدمارم

ت رر اقتدادها ممن رجمس الربماه موركة من أخطر الموارل التي وخوضهاه ل

 - منمذ عدمر االسمتومار - ومن هيمنة االقتداد الرأسممالي ب ل م ته ووطبيقاومه

 عل  جميع مداروها ومؤس اوها المالية.

اه و  بح اليوع حقيقة!  ولقد كان ي شاء بنت بال وائدة حلمم

كممما سممميتهم وممي كتابمماويه وأسممرص االقتدمماد  «عبيممد ال كممر البربممي»كممان 

بلقاممة بنمول بمال ووائمد. وهمذا  - مجمرد حلمم - ه يقولمون لنما: ال و لممواالوضوي

م ممت يل. ين االقتدمماد عدممي ال يمماةه والبنممول عدممي االقتدمماده وال ائممدة 

عدممي البنمموله ومممن نعممم يقامممة بنممت ببيممر ووائممده وهممو واهممم أو مبممرق وممي 

 الخيال!

 شممهده ب عيننمماه ويمماء هللا أن يت ممول ال لممم أو المموهم أو الخيمماله يلمم  واقممع 

ا م ممودما ومي موقمف األممة ممن همذه الق مايا  و لم ه ب يمدينا. وكمان همذا وطمورم

 وأمثالهاه وكان هذه وج يدما للد وة اإلسالمية وي ميدان االقتداد.

لقممد مممر وكممر األمممة وممي مواجهممة البممرب الممذ  يزا مما وا تدممر علينمما بمم روار 

 ومراحل:

لمطلقممةه التممي قممال ويهمما رممه ح ممين كممان هنممال رممور االست ممالع والتبويممة ا - 1

باوبممات ال  ممارة البربيممة وممي خيرهمما ويممرهاه وحلوهمما ومرهمماه ممما ي ممي 
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وحكم  نكمي  جيمي م ممود ...  منها وما يكرهه وما ي ممد منهما ومما يوماب

عن    ه: أ ه كان يرص وي وقف ماه أن   كل كما ي كمل البربيمونه و لمبس 

ن الشمال يل  اليمين كمما كما يلب ونه و تدرف كما يتدروونه و كتي م

يكتبون! وهؤالء يرون يرعية اوبمات  هم: البمرب ومي كمل يميء جهمرة ال 

 خ يةه و راحة ال ضمنما.

وجاءت مرحلة أخف من ولته وين كا ف أخطر، أل ها وريمد أن و خمذ  هم:  - 2

يه ب تمماوص يممرعيةه وأسمما يد دينيممةه وجوممل حرامممه  البممرب بوممد أن و ممّوِ

ه ومنكمممره موروومممما ه أ  أ همممم أرادوا أن يلب ممموا الخواجمممة األوربمممي حمممالالم

حتم  يقبمل  - كمما يقمول المدمريون - «البر يطمة»بدل القبّوة أو  «عمامة»

 يسالمي ا.

المذ  وقموع عليمه البنموله  «الربما»ووي هذا رهرت م اوالت للقول بلباحمة 

 و ف عناوين يت ه منها: أ ه يير ربا الجاهلية.

تهالل للن قمممة الشخدممميةه ولممميس ربممما ومنهممما: أن الم مممرع همممو ربممما االسممم

 التجارات واإل تا .

 ومنها: أن الم رع هو ربا األضواف الم اع ة.

ومنها: أن المجتمع أ بح ومي وضمع ضمرورة لهمذه ال وائمده وال مرورات 

 ... وبيح الم ظورات

وكممل همممذه الم ممماوالت بممماءت باإلخ ممماقه ورد عليهممما الولمممماء الراسمممخونه 

يينه ممن أمثمال: الشمميه المدكتور م ممد عبممد هللا وكشم وا عمن ني هما مممن الشمرع

ومممممن ...  درانه والشمممميه أبممممي نهممممرةه والشمممميه أبممممي األعلمممم  المممممودود 
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االقتداديينه من أمثال: د. عي م  عبمده يبمراهيمه ود. م ممد عبمد هللا الوربميه 

 ود. م مود أبو ال ووده ود. أحمد النجاره وآخرين.

اوالت الت ممويبية التممي ووبممر عممن وكا ممف ردود هممؤالء الولممماء علمم  الم مم - 3

ا جديدماه ا  م ويه علماء اقتداديونه لهمم ون همم  هزيمة    ية، ومثل رورم

ال ضمرورة  «الربما»وثقلهم الولميه يل  علماء الشمرته لميولن الجميمع: أن 

يليهه وال يمكن أن ي رع هللا عل  النا  يي ما ي تاجون يليهه و مالم عمن أن 

مكممن يقامممة بنممول بممال ووائممد. و شممروا وممي ذلممت ي ممطروا يليممهه وأن مممن الم

مقمماالت ورسممائل وكتبممماه بمم كثر مممن لبممةه وقممد سمماهم يخوا نمما الباك ممتا يون 

 والهنود وي ذلت م اهمة ريبة.

ثم جاء رور آخر وواون ويه: رجمال الممال واألعمماله ممع رجمال الشمرته  - 4

يممارة  ورجال االقتدمال اإلسمالميه لينشم وا أول بنمت يسمالميه وا  مردت

دبممي بهممذه ال  مميلةه وحممانت قدممي ال ممبق وممي ذلممته وقممد قيممل: ال  ممل 

 للمبتد ه وين أح ن المقتد .

وممي يقامممة هممذا الدممرح اإلسممالمي:  - بوممد هللا وتممف - وكممان ممممن لممه ال  ممل

 مماحي الهمممة الواليممةه والوزيمممة القويممة: ال مما  سممويد لوومماهه رجممل األعمممال 

الم تنيره الذ   مم عل  أن يقيم هذا البنته بريم وخويف المخمووين لمهه ممما 

وراء ذلت من مخارر ومجانوات يير م مو ةه ولكنه ووكل عل  هللاه وم م  

كَّ وي الطريقه  ََ َ ىبُهُ{}َوَمن يَت ََ َ س  ِّ فَُهى ِّ ه [3الطمالق: ] ص  َعلَٰ ٱلَّ ىم بِّىسلَّ تَصِّ }َوَمىن يَع 

لٖ  ىىَر  ٰ  لِّ َ  إِّلَىى ىىتَقِّيمٖ فَقَىىي  ُ ىىيِّ وكممان مممن رجممال االقتدمماد  .[101آل عمممران: ] { ٓمس 

اإلسالمي الذين أسهموا بدور أساسي وي ي شاء هذا البنت هو: األسمتاذ المدكتور 

 يذكر ويشكر. عي   عبده يبراهيمه ويجي أن
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وأيّممد ال مما  سممويد اوتتمماح هممذا الدممرح بلقامممة أول مممؤومر علمممي يممرعي 

للبنمممول اإلسمممالميةه ومممدعا كوكبمممة ممممن علمممماء األممممة ومممي دبممميه ليب ثممموا عمممدة 

موضممموعاته ويدمممدروا ويهممما وتممماوص باإلجممممات أو باأليلبيمممةه ليوممممل البنمممت 

 بموجبها.

ا يمرعي ا وقد اعتبر ي ال ا  سويد لوواه رئيس مجلس يدارة ا لبنت: م تشمارم

يير مت مر  للبنمته ويمما ي تماجون يليمهه وكما وا يتدملون بمي هاو ي ماه أو أذهمي 

 يليهم بين ال ين وال ينه عل  وترات متباعدة.

وكنف أقوع بهذا الومل م ت مبماه دون أ  مقابمل، وقمد كمان ورحمي بقيماع همذه 

  أجمر أو مكاوم ة المؤس ة اإلسالميةه ويسهامي وي ي جاحها أعظم عند  من أ

 مادية.

 يركة االستثمار الخليجي:

وممي  «بنممت ويدممل اإلسممالمي»بمدأت وكممرة البنممول اإلسممالمية وت ممعه و  شممئ 

ومي الخررموعه وكمان يمرأ  مجلمس يدارة  «بنمت ويدمل اإلسمالمي» مدره و

كل منهما: األمير م مد ال يدل آل سووده الذ  وبن  وكرة البنمول اإلسمالميةه 

المه و  موذهه ورأص أن يخلمد ذكمر أبيمهه الملمت الم بمي لمدص وخدمها ورعاها بم

بمم ن ينشممئ سل مملة مممن البنممول  «ويدممل بممن عبممد الوزيممز»جمهممور الم مملمين: 

 اإلسالمية و مل اسمهه ونش  البنكان وي مدر وال ودان.

ثم اقتُِرح عل  األمير م ممد: أن يؤسمس ومي أقطمار الخلمي: الوربميه يمركة 

من لديه مدخرات ي مي أن ي متثمرها ومي ال مالل  لالستثماره وجمع ويها أموال

المشممروت. وكثيممر مممن النمما  يجمممد أموالممهه وال ي ممتثمرها وممي حممراع. وهممذه 
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الشركة ور ة وتيح للنا  أن ي تثمروا أموالهم وومق  مكول للم ماربة لممدة 

 سنةه أو ثال  سنواته ثم ي تردو ها.

 ممد ال يدمل بمبالد وقامف حملة يعالمية كبيرة لهذه الشركةه ومر األمير م

الخلمممي:: الكويمممفه والب مممرينه واإلمممماراته ثمممم قطمممره للدعايمممة لهمممذه الشمممركة 

الوليممدةه وكممان موممه األسممتاذ الممدكتور عبممد الوزيممز حجممان ه رئمميس مجلممس 

الونراء المدر  سابقماه والشميه م ممد خمارر م تمي مدمر سمابقماه والمدكتور 

نه والممذ  يقمميم بجنيممف يبممراهيم كامممله أحممد رجممال المممال واألعمممال المرممموقي

 ب وي را.

وقبممل أن يدمملوا يلمم  قطممره اودمملوا بمميه ورلبمموا منممي أن أيممد أنرهممم وممي 

م مميروهمه وقلممف لهممم: أ مما موكممم وممي وجهممتكم وممي الموركممة ضممد الربمما. وقممالوا: 

 ريدل أن ون م يلينا ووكون أحد المت دثين الرئي يين وي بالد الخلي:ه وواوقمف 

ولة حايدة ومي ونمدق الخلمي: ومي قطمره ومي يحمدص وأقيمف  دوة حا...  عل  ذلت

القاعممات الكبممرصه وقممد اندحمممف علمم  آخرهمما. و ممد  األميممر م مممد والشمميه 

خارر والدكتور حجان ه ثم و دثف بكلمة قويمة يمدت الجمماهير يليهماه ثمم بمدأ 

 النا  ي  لون وي ت  رونه ووجيبهم المندة عن أس لتهم.

األكبمر وراء  جماح يمركة االسمتثمار  وال قيقة: أن همذه الليلمة كا مف ال مبي

اه وقد وبمين أن المذين سماهموا ممن قطمره  الخليجيه ولوالها ل شلف الشركة ومامم

كا وا حوالي الثما ين وي المائمةه أو أكثمره ولمم ي متجي النما  ومي بمالد الخلمي: 

األخرص للنداء. وال أريد أن أنكمي    ميه ولكنهما ال قيقمة وقمال للتماريه، ولموال 

ا  وي قطر بميه واسمتماعهم لكلمتميه وأسم لتهم المتتابومة بومد ذلمت لمي: ثقة الن

 هل  شترل أو ال  ما قامف لشركة االستثمار الخليجي قائمة.
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كممممما ا ممممط بني الممممدكتور يبممممراهيم كامممممل موممممه وممممي نيممممارات للكويممممف 

 ولإلمارات.

وبومممد أن قاممممف الشمممركةه رأص األميمممر م ممممد ال يدمممل والم ممم ولون عمممن 

يؤس موا لهما هي مة رقابمة يمرعيةه وكمون موضمع ثقمة عنمد النما ه الشركة: أن 

وقممد رلبمموا منممي أن أيممارل ويهمماه واعتممذرته ولكممنهم أل مموا علممي  لكممي وممنجح 

ال كممرةه وقبلممفه ويممكلف هي ممةه كممان رئي ممها: الشمميه الم تممي م مممد خممارره 

وأع ا ها: الشيه  مديق ال مريره والشميه عبمد هللا بمن علمي الم ممود عماِلم 

 ه ويوسف القرضاو .الشارقة

وكان مقر الشركة وي والية الشارقةه وقد دعينا الوتتاحها هنماله وكمان ومي 

يوع الخميسه وقد بتنا هنال وخطبف الجموة وي م جد الشيه سلطان القاسممي 

 حاكم الشارقة وب  ورهه وقد دعا ا للبداء عنده.

ا للت كيممر وممي و سمميس يممركة أكبممر وأو سممعه وكممان  جمماح هممذه الشممركة حمماوزم

التي قاممف ومي جنيمفه ويمديرها: د.  «دار المال اإلسالمي»وهي التي سميف: 

 يبراهيم كامله وسي وي لها حديث يخدها وي حينه.

 ع وية مجلس يدارة بنت ويدل المدر :

ووج ممف وممي أم ممية يمموع مممن األيمماع باودممال مممن األي الدممديق المهنممد  

أن وكمون مونما ومي مجلمس يوسف  داه أرنه كان من القماهرةه وقمال: ي نما  ريمد 

ه وقممد ريمم ت أكثممر مممن واحممد وممي «بنممت ويدممل اإلسممالمي المدممر »يدارة 

المجلممسه مممنهم: المهنممد  أحمممد حلمممي عبممد المجيممده ورحممي األميممر م مممد 

ال يدمل بممذلت. وذكممر أ مت عمماو تهم مواو ممة كبيممرة ومي يقامممة يممركة االسممتثمار 
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الشممركةه قلممف لممه: أ مما  الخليجمميه وأن مواو تممت كممان لهمما األثممر األول وممي قيمماع

أرحممي بكممل ممما يوسممع قاعممدة االقتدمماد اإلسممالميه وي مميق دائممرة الربمما وممي 

مجتمواونا الم ملمة. ولكمن أخماف أن يجمور ذلمت علم  وقتمي المذ   ذرومه للولمم 

ماه ووجمود عندمر يمرعي  والدعوة. قال: احت مي ذلمت ومي سمبيل المدعوة أي م

ا.  مهم وي المجلسه عل  أن المجلس يجتمع كل يهرين مرة ولمن يوطلمت كثيمرم

وقلممف: علمم  بركممة هللا. وكممان المجلممس األول ال ي تمما  يلمم  جمويممة عموميممةه 

 ويك ي ورييح بوض األع اء ومواوقة أيلبية المجلس.

ا ومي مجلمس يدارة بنمت ويدمل المدمر ه  وأ ب ف منذ ذلت ال مين ع موم

وح ممرت أول جل ممة عقممدت بوممد اال تخممابه ثممم ووممددت اللقمماءات والجل ممات 

ويه وورومف علم  سمائر األع ماءه وممنهم ممن لقيتمه قبمل ذلمته وممنهم ممن لمم و

ألقه: األمير م مده رئميس المجلمسه ود. عبمد الوزيمز حجمان   ائمي المرئيسه 

ود. ووويق الشاو ه وال ا  حلمي عبد المجيده ود. عممر عبمد المرحمن عمزاعه 

تاذ كممال عبمد ود. عبد الوزيز ال دّاه واألستاذ حيدر بمن م ممد بمن الدنه واألسم

الوزيز الم اميه والدكتور أحمد ثابف عوي مةه ود. أحممد م ممد عبمد الوزيمز 

 النجاره واألستاذ علي حمد ه ود. عبد الدبور مرنوقه وييرهم.

 مالحظة عل  البنول اإلسالمية:

وما الحظته: أن البنول اإلسالمية قد اسمتوجلف ومي رهورهماه قبمل أن وُهيم  

علمم  مهممل. هممذه الكمموادر التممي وجمممع بممين الولممم  المطلوبممةه «الكمموادر»لهمما 

المدرويه وال قه الشمرعيه وااللتمزاع اإلسمالميه وال ماسمة لل كمرة واإليممان 

 وهذا لم يكن حا الم كما ينببي....  بها
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بممل قامممف البنممول اإلسممالمية أول ممما قامممف علمم  أ مما  جمماءوا مممن البنممول 

هم أ  ييممان ب كمرة بنمت الربويةه وليس عنمد أكثمرهم أ  وقمه يمرعيه وال عنمد

يسالميه وال عند كثير منهم أ  التزاع بخلمق يسمالميه حتم  كمان ممنهم ممن ال 

يقيم الدالةه ومن ودخل عليه وهمو يمدخن سميجارة. بمل حكم  لمي بو مهم: أن 

مممنهم مممن كممان ي طممر وممي رم ممان! وهممل يممؤمن هممؤالء علمم  يقامممة مؤس ممة 

ي ال ممالله وهممم ال يوروممون يسممالمية ي ومنهمما الم مملمون علمم  ونميممة أممموالهم ومم

 حالالم من حراع !!

ما  ما ووجدومه يلمبس ومي يمده خاومم لقد دخلمف علم  م م ول كبيمر ومي البنمت يومم

ا مممن الممذهيه وقلممف لممه: هممذا حممراع علمم  الرجممال وممي اإلسممالع. قممال: ين  كبيممرم

والدوي أهدوه يلي  حينما وزوجف! قلف: والدوت لم وكمن وومرف أ مه حمراع. قمال: 

أ مه حمراع. قلمف: سم هديت كتابمما يوطيمت وكمرة موقولمة عمن ال مالل  وال أ ا أعلم

ولمما قابلتمه بومد ذلمت. . «ال الل وال راع وي اإلسمالع»وال راع. و هديته كتابي: 

ا مما كنف أجهله، لقد كنا وي جهالة وعم ه و متح  قال: ين كتابت قد علمني كثيرم

 عيني. ووجدوه قد خلع خاومه الذهبيه ولم يود وي يده.

مما أذكره: أن أحد المور ين ومي يدارة االسمتثمار ومي البنمت سم لني عنمدما و

ح رت وي أحد اجتماعات المجلسه سمؤاالم عجيبمماه قمال: همل يجمون أن يبيمر 

: هو او ق علم   رالي المراب ة الشيء الذ  او ق عل  يرائه بشيء آخر  مثالم

ا نراعي ما يراء سيارة  قل كبيرةه وخطمر لمه أن يبيرهما ويشمتر  بثمنهما جم رارم

ه هل هذا يجون   مثالم

ه ألن رالي المراب مة ال يوطيمه البنمت  قلف له: يا بنيه هذا ال يتدور أ الم

 قودما وي يده يشتر  بها ما يريده حت  ي كر وي و ويلها من سلوة يلم  أخمرص. 
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لكن البنت هو الذ  يشتر  له الب اعة التي أمر البنمتو بشمرائها لمهه وال بمد أن 

ه ويتملكها وي ونهاه ثمم يبيوهما لمه بومد ذلمته حتم  ال يشتريها  البنت لن  ه أوالم

يبيع ما ال يملت. ولذا كنف أعطيته ال لمو  ومي يمدهه وهمذا ال يجمون يمرعماه وقمد 

خال ف ما أوتف به هي ات الرقابة الشرعية جميوماه وخنمف األما مة التمي ائتمنمف 

 بود ذلت. عليهاه وقال: وهللا ما كنف أعرف ذلت. ولن أوولها

وحكيممف ذلممت لنائممي م مماوظ البنممت األي الكممريم األسممتاذ أحمممد عممادل كممماله 

وقال لي: يجمي أن  جممع لمت الممور ين لتشمرح لهمم همذه الم م لة وييرهما ممن 

م ممائل الموممامالت التممي يبلطممون وممي وطبيقهمماه وي ممي ون يلمم  سممموة البنممته 

 ويطومون النا  ال راع.

ه أيمرح لهمم بومض وبال ول جمع لي المور ينه وجل ف  موهمم وقتمما رمويالم

ممما يمممض علمميهمه وأجيممي عممن است  مماراوهم حممول موممامالت البنممته وممما قممد 

 يقوون ويه من أخطاء.

وقمه »واآلن قد وجمع لدص البنول أو المدارف اإلسالمية ر ميد كبيمر ممن 

وب ممو  ومناقشممات م ت ي ممة عممن االقتدمماد اإلسممالميه  ممدر  «الموممامالت

البنوله وبو ها  يغ ومي كتمي ورسمائله وبو مها  بو ها وي وتاوص لبوض

ال منويةه وييرهما. كمما أ شم ت  « مدوات البركمة»مخزون وي الكمبيوور مثمل: 

يشممرف علمم  وطمموير  «مجل ممما يممرعي ا»هي ممة الم اسممبة الماليممة وممي الب ممرين 

البنمول اإلسممالمية ورقابتهما الشممرعية.  رجمو أن ونت ممع بمه هممذه البنموله بجمموار 

 أ در عددما من الموايير الم اسبية اإلسالمية. «رمجلس للموايي»
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 مشايبات سنوية وي جموية بنت ويدل:

ل عماعه ممن ومن ذكريات بنت ويدل: ما كان ي د  وي اجتمات الجمويمة كم

وقد كان هنمال و مة لهما مجموعمة كبيمرة ممن أسمهم   رات عل  مقاعد المجلسه

األميمر م ممده علم   البنت من آل عزاع ومن يلوذ بهمه وكا وا عل  خمالف ممع

ا ودخا مما ومي جل مة الجمويمة  ما بينهم من قرابةه وكا وا كمل سمنة يثيمرون يبمارم

الوامممةه ويقممدمون األسمم لة الم رجممةه ويرووممون درجممة التمموور يلمم  أقدمماهاه 

ويزداد همذا ويت ماعف كمل ثمال  سمنواته حمين يكمون هنمال ا تخماب مجلمس 

ولمممةه ويهممما اوهاممممات جديمممده وتمممراهم يرسممملون يلممم  كمممل م ممماهم خطابمممات مط

 وا تقاداته وربما يتائم لمجلس اإلدارةه وإلدارة البنت.

وعنممد عقممد الجمويممةه يتكتلممون وممي القاعممةه ويبممدأون المشممايبةه ويممدووون 

و ظممل أحيا ممما موظممم الليممل وممي هممذا الجممو ...  بوممض النمما  موهممم ليقوممموا بممذلت

ال لمميمه وخلممق واألميممر م مممد يقممابلهم بدممبر ...  الخمما ق المممؤلم مممن الدممرات

الكريمه واإل  ا ية التي وليق بالرجل الكبيره مع أن بوض مما يقوممون بمه يثيمر 

الرجممل الهمماد ه ويب ممي الرجمممل ال لمميم. وبمثممل همممذا ال لممم والخلممق ي مممود 

ا ب ون مجموعة األميمر م ممالرجال. ثم ينتهي األم د، أل هما وملمت موظمم ر دائمم

ماه ولكم نهم يقولمون: الويمار المذ  ال يدميي أسهم البنت! وهمم يولممون ذلمت ومامم

 يترل دوي ا.

ا ما كنف أست ذن وأ درف قبل أن ونتهي الجل ة، أل ي لم أعد أريمق  وكثيرم

 البقاء وي هذا الجو ال اخن المجهد ل عداب.
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 وجربة بنت ويدل اإلسالمي بالخرروع:

وكما قاع بنمت ويدمل اإلسمالمي بالقماهرة: قماع  ظيمره ومي الخررموعه ولكمن 

حظه وي التهي ة واإلعداد البشمر  أو مل ممن حمظ بنمت القماهرة. وقمد كمان كان 

المت م ون إل شائه ممن اإلسمالميين المتمرسمينه ومممن يجمومون بمين الموعي 

ال كر  والقدرة عل  ال ركة موما. وهذا كان له أثره ومي ح من  شم ة البنمت أول 

 األمر.

ل الونا مر المالئممة وهم لم يقبلوا كمل ممن وقمدع يلميهمه بمل ا تقموا ممنهم أو م

للومل المنشوده عن رريق يجراء امت ا ات و ريريةه ومقابالت ي ويةه ونبمئ 

عممن قممدرات الشممخص المتقممدع: الذهنيممةه والمورويممةه والمهنيممةه وعممن اوجاهاوممه 

 ال كرية وال لوكية.

ولقد ايترل وي وضع همذه االختبمارات: رجمال ممن ذو  الدراسمة والك ايمة 

اديينه واإلداريينه والتربويينه منهم: األستاذ المدكتور من الشرعيينه واالقتد

جمممابر عبمممد ال ميمممده وكيمممل جامومممة قطمممر ويمممما بومممده واألي م ممممود  وممممان 

األ دار ه م اعد األمين الواع الو اد البنول اإلسالميةه ونميلمي ومي ال مكن 

وي عهد الطلي بشبراه وكان األمين الواع هو الدكتور أحممد النجماره الممت مس 

 رة البنول اإلسالمية وورويجها.ل ك

ولممم يكتممف بهممذا االمت ممان الت ريممر ه وممال بممد للمتقممدع: أن يجتممان مقابلممة 

 يخديةه للجنة مختدةه يظهر ويها ما ال يظهر وي االمت ان الت رير .

ومن ينجح وي االمت ا ين يختمار ممنهم األو مل واألو مله والومرب وقمول: 

 من أخدي وخيّر.
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 مودان عنمد همذا ال مده بمل أقماموا دورة لومدة أسمابيع ولم يقف اإلخموة ومي ال

لتثقيمف المختممارينه بلعطممائهم جرعممات مركممزة وممي كممل الجوا ممي التممي ي تمما  

يليها الواملون وي البنت: يرعيةه واقتداديةه ويداريمةه وم اسمبيةه وسملوكيةه 

يختار لها خبراء متخددون وي سائر هذه الجوا ي من داخمل ال مودان وممن 

د دعيمف للمشماركة ومي همذه المدورة الناوومةه وبقيمف ومي الخررموع خارجها. وق

عممدة أيمماع إللقمماء عممدد مممن الم اضممراته واإلجابممة عممن األسمم لة التممي يثيرهمما 

 الدارسون حول النواحي الشرعية.

بهذا كان حظ بنت ويدل ال ودا ي ممن يعمداد الوندمر البشمر  أو مل ممن 

اإلسالمية من هذه التجربة ال مذةه  سائر البنول. وال أدر  لماذا لم و ت د البنول

 كلما أرادوا أن ينش وا بنكما يسالمي ا جديدما!

ين الوندممر البشممر  هممو المممؤثر األول وممي  جمماح أ  مؤس ممةه وكيممف يذا 

كا ممف مؤس ممة يسممالمية ذات رسممالة ربا يممة ي  مما ية أخالقيممةه بجمموار رسممالتها 

 االقتدادية 

البشممر  المطلمموبه بقولممه  والقممرآن ي ممدد الدمم ات األساسممية وممي الوندممر

تَ ووال :  َر َمنِّ ٱس  يُن{    }إِّنَّ َخي  َمِّ َِّٓ  ٱأ  قَ
َت ٱل   .[26القدص: ] َجر 

ومالقوة: ومثمل القمدرة علمم  ي جمان الوممل والخبمرة ويممهه ومما يتطلبمه ذلمت مممن 

 موروة وثقاوة ومهارة.

واألما ة: ومثل الجا ي األخالقميه المذ  يرعم  حمدود هللاه وحقموق النما ه 

لذ  يمدوع إلح مان الوممله إلرضماء هللاه ال يرضماء النما ه ويجولمه يراقمي وا

 هللا وي عمله قبل أن يراقي البشر.
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وهذا ي تا  يل  ح من االختيمار واال تقماء ممن أول األممره ويختمار الوندمر 

 الدالحه دون م اباة وال م  وبيةه وال أل  اعتبار يير الك اية واألما ة.

الم تمر والتوعية الدائمةه ليظمل الممرء ومي حالمة وبود ذلت: يكون التدريي 

ورّقٍ أبدما من ح ن يل  أح نه ومن أح ن يل  األح ن. كما همو يم ن الممؤمن 

اه ينشد األح من واألمثمل ومي كمل يميءه كمما قمال وومال :  ُِّ دائمم بَى  ىر  عِّ  17}فَبَش ِّ

َسنَهُ{ َّبِّعََُن أَ   ََ فَيَت  َ قَ
عََُن ٱل  تَمِّ يَن يَس   .[18ه 17: الزمر] ٱلَّاِّ

 بوض ي جانات او اد البنول اإلسالمية:

ولقد يور او اد البنول اإلسالمية الذ  كمان األميمر م ممد ال يدمل يرأسمهه 

ويقوع ب ما ته الدكتور أحمد النجاره ب اجة الوماملين ومي المدمارف اإلسمالمية 

 «موسموعة للبنمول اإلسمالمية»يل  ثقاوة يرعية واقتداديةه وشمرت ومي عممل 

ا مممن التوجيهممات والدراسمماته التممي كا ممف مهمممة وممي بدايممة  شمم ة ضمممنها  كثيممرم

البنول. وين كا ف الب و  والدراسات المدروية اإلسالمية بوده قمد وجاونوهما 

ا.  كثيرم

أن ينشمئ موهمدما لتثقيمف  - برعاية األمير م مد - كما اجتهد الدكتور النجار

ية التركيمةه ورمل عمدة اإلسمالم «قبرد»الواملين وي هذه البنوله وكان مقره 

سممنواته يرسوممل يليممه أوممراد لتممدريبهم ووخممريجهمه ثممم ووقّممفه لممما يتطلبممه مممن 

وكمماليف للدارسممين والم اضممرينه وكممان األولمم  أن يكممون وممي مدممر ال وممي 

 قبرد.

 - والمهم هناه هو الشوور الواع بال اجة يلم  يممداد الوماملين ومي المدمارف

اإلسالمية بما ال بد منه من الموارف والثقاوات الالنمة لممن يوممل  - أو البنول
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ا بود يوعه ووي حاجة يل  ممن  وي هذا الميدانه وهي موارف ونمو ووتطور يومم

 يالحقها وي اير ركبها.

 الزيارة األول  لل ودان:

كا ف نياروي للخرروع بمناسبة ي شاء بنت ويدمل اإلسمالميه همي الزيمارة 

الشممقيقه علمم  ممما بممين مدممر وال ممودان مممن  مملة ربيويممة األولمم  لل ممودان 

مدمر الجنوبيمةه  مماع ح من البنما يقمول: ال مودان هميوواريخيةه حتم  كمان اإل

 ومدر هي ال ودان الشمالي.

 ناد  بمطلبين ورنيمين أساسميين: جمالء اإل جليمز  - و  ن رالب - وقد كنا

واونما الم لوومة: عن مدر وال ودان جميومماه ووحمدة واد  النيمل. وكمان ممن هتا

 النيل ال يتجزأ.

وال ق أ ي وجدت    ي وي الخررموع كم  ي ومي مدينمة ومي  مويد مدمره 

ووجدت اإل  ان ال ودا ي أقمرب يميء يلم  اإل  مان المدمر ه والوحمدة بمين 

 .ن قائمةه ولكن المشكلة وي ال كاعالشوبي

عرونمماهم وممي أيمماع الدراسممة  نوكا ممف ور ممة للقمماء بوممدد مممن اإلخمموة الممذي

ه القاهرةه أو جمونما بهمم ال مجن ال ربميه كمما التقيمف المدكتور ح من الترابميب

 الماجده وعددما من قادة ال ركة اإلسالمية. والشيه  ادق عبد

وقد دعيف إللقماء م اضمرة ومي جامومة الخررموع عمن موقمف اإلسمالع ممن 

 األقليات الدينية وي مجتموهه أعقبتها أس لة ومناقشات م يدة.

 وة الولماء بالهند:ح ور مهرجان  د

ع(: 1975أواخمر يمهر أكتموبر سمنة )كان من أهم مما حمد  ومي ولمت ال منة 
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بلكهنمو بالهنمده المذ  دعما يليمه الداعيمة  «مهرجمان  مدوة الولمماء»المشاركة وي 

اإلسالمي الكبير حبيبنا الواّلمة الشيه أبو ال  ن علي ال  ني الندو ه رئميس 

مما علمم  و سمميس  ممدوة  ممدوة الولممماءه وذلممت بمناسممبة مممرور خ م ممة وثممما ين عامم

الولممماءه التممي قامممف بممدور مممذكور مشممكوره موممروف ييممر منكمموره وممي يقامممة 

وولمميم يسممالميه ي خممذ مممن التممرا  ممما  مم اه ويممدت ممما كممدره يجمممع بممين الولممم 

الواسع واإليمان الراسهه يووق بين   يح المنقول و ريح الموقوله يرحمي 

ديم  الحه يؤمن بثبات األهمداف ومرو مة بكل جديد  اوعه وي رد عل  كل ق

 الوسائله هو وي األول  وي  البة ال ديده ووي الثا ية وي ليو ة ال رير.

قاع عل  هذه الندوة منذ و سي مها رجمال كبماره جموموا بمين النقمل الدم يحه 

والوقل الدريحه وايترووا ممن التمرا ه ولمم يب لموا عمن الودمر: جموموا بمين 

وحا يمممة المتدممموفه وا  مممبار ال قيمممهه ولمممم يكت ممموا عقال يمممة ال يل ممموفه ور

بالروايممة عممن الدرايممةه وال بالدرايممة عممن الروايممةه مممن هممؤالء الرجممال األوممذاذ: 

وممي أعظمم كممرهه ومؤلممف:  «دار المدمن ين»الواّلممة يمملبي النومما يه مؤسممس 

الشممهيرةه التممي كتبهمما بمماألردوه والوالمممة سممليمان النممدو ه  «ال مميرة النبويممة»

ة النوما يه و احي المؤل ات القيمةه والتمي  قمل يلم  الوربيمة منهما مكمل سير

  «ال مممممممممممميرة النبويممممممممممممة»عممممممممممممن  «ِمممممممممممممدفرا »م اضممممممممممممراوه وممممممممممممي 

 - والمد الشميه أبمي ال  من - وخدائدهاه والواّلمة الشيه عبمد ال مي ال  مني

وييممرهم مممن الرجممال ...  وممي أعممالع الهنممد « زهممة الخمموارر»مدممنف كتمماب: 

 عوِلموا وعملوا وعل موا.الربا يين الذين 

ه وكلياوهمما «دار الولمموع»وكا ممف  ممدوة الولممماء ومؤس مماوها التوليميممة مثممل: 

المختل ممة وممي علمموع الشممريوة وعلمموع اللبممة الوربيممةه وموهممد ال كممر اإلسممالميه 



 387 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

مما ي تممذص وممي الجمممع بممين األ ممالة والموا ممرة. أراد الوالمممة  وييرهمما:  موذجم

ع كبمار علمماء األممة ودعاوهما بهمذه المناسمبةه الشيه أبو ال  ن الندو  أن يجمم

ليممروا هممذه المؤس ممة ال ريممدة بمم عينهمه ويلم مموا آثارهمما ب يممديهمه ويت   مموا 

حاجاوها ب    همه وي اهموا ومي يقاممة مشمروعاوها الم متقبليةه وهمم علم  بينمة 

 من أمرها.

 ولهذا لمم ي مونا حمين و ملتنا دعموة الشميه يال أن  لبمي النمداءه و همرت يلم 

هنمماله وكنمما ووممدما مممن قطممر مكو ممما مممن: و مميلة الشمميه عبممد هللا بممن يبممراهيم 

األ دار ه وو ميلة الشميه عبمد المومز عبمد ال متاره وال قيمر يليمه وومال ه وقمد 

دعي عدد من علماء اإلمارات علم  رأسمهم: و ميلة الشميه أحممد عبمد الوزيمز 

ربيمة ال موودية المبارله رئيس الق اء الشرعيه وعدد من علمماء المملكمة الو

 ورجالهاه ومن الكويفه والب رينه ومدره وسورياه واألردنه وييرها.

وكمان علم  رأ  الووممد المدمر  اإلممماع األكبمر الشميه عبممد ال لميم م مممود 

 ييه األنهره وو يلة الشيه الدكتور م مد ح ين الذهبيه ونير األوقاف.

ار دلهميه وممن و لف الووود يل  دلهيه واستقبلنا يخوة ممن النمدوة ومي مطم

حاوالم ومي المطماره وقمد  دلهي ركبنما الطمائرة يلم  لكهنموه حيمث وجمد ا اسمتقباالم

ألب ممو ا عقممودما مممن األنهممار والممورده علمم  عممادة أهممل ولممت الممبالد. ثممم رأينمما 

االسممتودادات ال ممخمة وممي مقممر  ممدوة الولممماء السممتقبال ال مميوفه و ممزلن وممي 

 «لكهنممو»وكممان م مملمو المدينممة  ونممدق مممن ونممادق الدرجممة األولمم  وممي المدينممةه

وم لمو الهند عامة وي خدمتناه وما من مدينة وي الهند يال أرسملف ممثلمين لهماه 

وك  مما كنمما ضمميووما علمم  م مملمي الهنممد جميوممماه وبممالبوا وممي يكرامنمماه حتمم  قممال 

الممذ  جمماء مممن عجمممان مممن  - أخو ما و ممديقنا الممدكتور م مممد المهممد  البممدر 
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ا - دولة اإلمارات : لمم يبمق علم  الشميه النمدو  يال أن يمزو  كمل ضميف مانحم

 هندية م لمة!

ووممي مقممر النممدوة أقمميم سممرادق ضممخم ي ممع ألووممما مؤل ممة، ألن النممدوة أقامممف 

مؤس اوها وي أرراف المدينةه وأخمذت منطقمة واسموةه و مكنهما أن وقميم ح لهما 

 الكبير بها.

همممذا  كمممان ال  مممل ي مممم الم ممملمين وييمممر الم ممملمينه وقمممد بهمممر الهنمممدو 

ا من الوالم الوربمي والومالم اإلسمالمي  ا كبارم االستوداد الكبيره وعلموا أن ييوخم

سي  رونه وريبوا وي المشماركةه وح مر ألموف ممنهم ومي المهرجمان. كمما 

مما للشميه النممدو ه لممما لممه مكا مة كبيممرة وممي الهنممد  ا مممنهم ح ممروا يكرامم أن كثيمرم

 كلها.

ن ي  رواه ويلتقطوا الدمور وسمح الشيه الندو  ألول مرة للمدورين أ

لل  مممل ولل ممميوفه وللمتكلممممينه وقمممال الشممميه: ين علمممماء الهنمممد ال يجيمممزون 

التدممويره ولكممن ألجممل خممارر يخوا نمما مممن علممماء الوممرب سممم نا بالتدممويره 

  زوالم عل  رأيهم وي يباحته.

وكان المتبع وي مثل هذه األحوال: أن يكمون الشميه أبمو ال  من النمدو  همو 

المهرجممان أو المممؤومره ولكنممه أبمم  يال أن يكممون الممرئيس هممو يمميه رئمميس هممذا 

 األنهر الشيه عبد ال ليم م مود.

وو ممد  عممدد مممن المممدعوينه يقممدمهم عريممف ال  ممله ولكممن اثنممين مممنهم 

ن  هه أحدهما: الوالممة الشميه حرد الشيه الندو  عل  أن يقدمهم للجمهور ب

بآثماره الولميمةه والمذ  لمه عنايمة  ال تاح أبو يدةه المذ  يورومه علمماء الهنمد عبد
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خا ممة بولممماء الهنممد وآثممارهم الولميممةه وال سمميما عممالم لكهنممو الم ممدّ  الشممهير 

الرومع والتكميمل ومي »الشيه عبد ال ي اللكنمو ه المذ   شمر الشميه آثماره مثمل: 

 ه وييرهاه وعلق عليها ووليقات ضاوية.«الجرح والتوديل

ممماه والثممما يه همممو: يوسمممف القرضممماو ه المممذ  أ لب مممه الشممميه ثوبمممما و  اضم

ع ال الفُمقد ع.  وأض   عليه من الد ات والم اسن ما يليق بالمقدِّ

اروجلممف وممي ال  ممل الكبيممر الممذ  ال وكمماد وممرص آخممره، كلمممة قويممة مركممزةه 

أثممرت وممي ال  مموره حتمم  الممذين ال يوروممون الوربيممة ومم ثروا بهمماه ربممما أل همما 

حت  قال لي الشميه أبمو ال  من:  خرجف من أعماق القليه و ثرت وي القلوبه

لولت ووجي يذا علممف أن الم ملمين المذين ال يورومون الوربيمة وم ثروا بكالممت 

لممما ويممه مممن حممرارة وحيويممةه وين لممم يورومموا مونمماه. وأعجممي مممن ذلممت أن 

الهندو  الذين ح روا ال  ل وم ثروا بكالممت وين لمم ي همموه!! قلمف لمه: ي هما 

هبف علينماه ومما كمان ومي كالمنما ممن خيمره وهمو    ات  دوة الولماء وييوخها 

 منكم ويليكم.

وقممد ق ممم أع مماء المممؤومر يلمم  لجممانه يمماركف وممي يحممداهاه أرنهمما: لجنممة 

 التربية والتوليمه كما ياركف وي لجنة الدياية الوامة لتو يات المؤومر.

ما ريبمةه حاولمة بمالخيره وياضمة بال ميه سمود ا  «كهنو»كا ف أيامنا وي  أيامم

بلخوونا وأحبابنما ومي النمدوةه المذين عرونماهم ممن قبمله والمذين لمم  ومروهم: ويها 

الشيه م مد الرابعه والشيه واضح رييده والشميه سمويد األعظمميه وييمرهم 

 من الولماء والدعاة من أرباب القلم والل ان.

ا للشيه أبي ال  منه واعتراومما بمنزلتمه ومي الومالوم  - وكا ف دولة الهند يكرامم
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قممد است مماوف عممددما مممن ال مميوفه وهيمم ت لهممم نيممارة بوممض  - ياإلسممالم

 المنارق ال ياحيةه وي دلهيه ووي وا  م له وييرها.

وكممان الشمميه عبممد ال لمميم م ممموده والشمميه الممذهبيه والشمميه األ دممار ه 

والشيه عبد الموزه وأ اه ممن  زلوا ضميووما علم  الدولمةه وذهبنما لل مالع علم  

اه وهمو المدكتور ذاكمر ح مينه والمومروف أن رئيس الجمهوريمةه وكمان  م ملمم

رئيس الجمهوريمة ومي الهنمد لميس لمه سملطات ومذكره وي مما ال ملطة ومي قب مة 

رئيس الونراءه عل  يمرار النظماع اإل جليمز ه ومرئيس الجمهوريمة يملمت وال 

 ي كم.

وقد دعا ا رئيس الجمهورية عل  البداءه ثم راوقنا عدد من رجمال ال كوممة 

األماكن المهمة التي ي رد ال ياح عمادة علم  نياروهماه وزر ما  لزيارة بوض

 القلوة ال مراء وي دلهيه ومنارة قطي الدينه وييرها.

ه الممذ  ُهي ممف لنمما نياروممه «ومما  م ممل»وكممان أهممم مولممم سممياحي نر مماه هممو 

ب يارات خا ةه وحجمز لنما ومي أحمد ال نمادق هنماله وهمو وومالم و  مة هندسمية 

لهاه وهو يود من عجائي المد يا ال مبعه وقمد أعمده الملمت مومارية ونية ال  ظير 

ا لزوجته التي ي بها. - أحد ملول المبول - «ياهجهان»  ليكون قبرم

وال ريي أن هذا من ال رف والبذي والترف الم رع ومي اإلسمالع: أن ون مق 

ألوف األلوف من أموال الدولة عل  مقبرة لميفه مهما وكن منزلتمهه وقمد أ كمر 

من الدعاة والم كرين اإلسالميينه ولول أيدهم ومي ذلمت كمان األسمتاذ هذا كثير 

 أبا األعل  المودود .

ولكن ربما لو  ظر ا يل  األممر ممن ناويمة أخمرص: أن الرجمل أراد أن يبمين 



 391 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

مبلممغ الرقممي الومرا ممي وال  ممار  للم مملمين وممي دولتممهه وومكنهمما مممن الولممم 

ممما داال  علممم  عظممممة ال  مممارة  والهندسمممة وال نمممونه وأن يكمممون البنممماء موفلومم

ا. كمما ...  اإلسالمية وي الهند لو  ظر ا ل مر بهذه الومين: ربمما وجمد ا لمه عمذرم

ا دالمة  «األهمراع»بن  المدمريون ال راعنمة  مقمابر لملموكهمه ولكنهما بقيمف آثمارم

عل  يموي المد ية المدرية القديمةه واروقائها وي ومن المومماره يلم  ممدص لمم 

 يل  اليوع.يورف سره البشر 

ومن المهمه أن  ولم أن كل الموالم ال مياحية التمي وبماهي بهما الهنمد وو خمر:  

هممي موممالم يسممالميةه ولممم  كممد  جممد يممي ما لممه قيمممة يمكممن أن يممزار ييممر ممما خل ممه 

 الم لمون.

كا ف هذه أول مرة أنور ويها الهنده وهي نيارة ال يت  اووةه وولمف منهما 

وال  - ووممي ختامهمما دعا مما سمم ير قطممر وممي الهنممدالكثيممره ورأيممف ويهمما الكثيممره 

علمم  البممداء وممي  - أذكممر: أكممان األسممتاذ يممريدة الكوبممي أع الممدكتور ح ممن  ومممة

بيتهه ويكر ا له ح من ضمياوتهه ورلبمف منمه أن ي جمز لمي للومودة يلم  قطمره 

ا.  و  ا مروبط بوملي الجامويه وال أستطيع أن أوبيي عنه كثيرم

التمي بمف ويهما ليلمة ومي  «بومبما »عمن رريمق وحجزت ال  ارة الوودة لي 

ضياوة القندلية القطرية هناله ورأيف وي بومبا  ما رأيته وي دلهي: منمارق 

وراهما يايمة ومي النظاومة والرقمي والت  مره وأخمرص يايمة ومي ال قمر والقمذارة 

 حت  ليكاد النا  ال يجدون ما ي ترهم.

ن ويموومون ومي الشمارت وقيل لي وي بومبا : ين هنا أ اسما يولدون ويويشمو

ال بيمموت لهممم!! ي همما الطبقيممة الدممارخةه التممي وجوممل بوممض البشممر كاآللهممةه 
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 وبو هم أد   مروبة من ال يوان!!

 نيارة وود او اد الطلبة الم لمين ب مريكا:

ومممن أهممم أحممدا  هممذه ال ممنة: نيممارة ووممد مممن او مماد الطلبممة الم مملمين وممي 

تكمممون ممممن ثالثمممة ممممن اإلخممموة لدولمممة قطمممره وكمممان الوومممد ي (MSA)أمريكممما 

الم ممم ولين عمممن االو ممماده ممممنهم: األي المممدكتور التيجممما ي أبمممو يمممدير ه وهمممو 

سمممودا ي األ مممله واألي المممدكتور جممممال بران جممميه وهمممو عراقمممي األ مممله 

 و  يف الثالث.

وقد ناروا األميمر الشميه خلي مة بمن حممده وو مد  األي جممال البران جميه 

خممص لممه دورهممم الممذ  يقومممون بممه أح ممن وكممان حديثممه وممي يايممة التوويممقه ول

ولخيصه وعرضه أجمل عرأه كما بميّن حاجماوهم ومطمالبهم التمي ينشمدو ها 

من قطره ووت دد وي أن و اهم قطر وي بناء مركزهم المذ  يريمدون بنماءه ومي 

ه وأعتقمد أن األميمر ا شمرح «ي مديا ا بمولس»منطقتهم التي اختاروها وي واليمة 

اه  وسمماوروا مممن قطممر ليكملمموا جممولتهم وممي بممالد  ممدره لهمممه ووعممدهم خيممرم

الخلممي:ه وكل ممو ي أن أوممابع األمممر أ مماه والشمميه عبممد الموممز عبممد ال ممتاره مممع 

 األمير.

وقد وجهوا دعوة بود ذلت يلي  عن رريق الجامومةه أليمارل ومي ممؤومرهم 

ال نو  الذ  يوقد وي يهر ممايو ممن كمل عماعه وواوقمف الجامومة علم  سم ر  

ف األميممر وذكروممه بوعممده للووممد الممذ  نارهه وكتممي لهممم يمميكما للمممؤومره وقابلمم

بمبلغ  دف مليون دوالر لبناء مكتبة مركزهمه ووكون باسم أمير دولمة قطمره 

 وكل ني أن أحمل الشيت مويه وأقدمه يليهمه موو ةم من األمير لهم.
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 ال  ر يل  أمريكا:

قممد كا ممف ووممي الموعممد الم ممدده وهيمم ت لل مم ر يلمم  أمريكمماه ألول مممرةه و

نوجتي وراوقنميه حيمث الطريمق رويمله وي تما  الممرء ويمه يلم  رويمق يهمّون 

عليممه رممول الرحلممةه ووعثمماء ال مم ر. ورأيممف أن أ ممط ي نوجتمميه و قطممع 

ومذكروين علم  الدرجممة ال مياحية بممثمن ومذكرة الدرجمة األولمم  المدمرووة لمميه 

 مراد ومي همذا ولن الدرجة ال ياحية مع الروقة المؤ  ة خير ممن األولم  ممع اال 

ال  ر الطويمل. وقمد سماورت ممن الدوحمة يلم  القماهرةه وبمف ليلمة ومي القماهرةه 

ومنهمما قمممف مممن الدممباح البمماكر ألسمماور يلمم  لنممدنه حيممث ركبممف الطممائرة 

ا  - عل  ما أذكر - TWAاألمريكية  من مطار لندن ال اعة الثا ية عشرة رهمرم

بومممض اإلخممموة يلممم   يويمممورله ومنهممما يلممم  مطمممار يممميكايو حيمممث وجمممدت 

ينتظرو نمميه ألبيممف هنممال وألتقممي بوممض اإلخمموة الكممراعه و وقممد جل ممة وكريممة 

روحية ريبةه وي بيف أحمد اإلخموةه لولمه الشميه أحممد نكمي حمماده المذ  كمان 

 يقيم وي ييكايو وي ذلت الوقف هو وأهله.

ووي اليوع التمالي سماورت يلم  مقمر االو ماده وسملمف اإلخموة، الشميت المذ  

الشمميه خلي ممة أميممر قطممره و مملمه منممي األمممين الومماع الو مماد الطلبممة حملنممي ييمماه 

الم ملمين: األي الكممريم الممدكتور م ممود ريممدانه الممذ  كمان يممولة متوقممدة مممن 

ال يويمممة والنشممماره ممممع ييممممان  مممادقه والتمممزاع  مممارعه ووعمممي بال اضمممره 

 واستش اف للم تقبله ومرو ة بديرة وي التوامل مع األحدا .

ممر بمدور الط ولمة ثمم الدمباه وقمد بمدأ دور الشمبابه وهمو  وكان االو اد قمد

دور القمموة وال يويممة والنشممار الممداوقه وقممد بممدأت ونبثممق منممه جمويممات وأجهممزة 

 ومنظمات لها قيمتها وون ها.
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 مثل: جهان التوليم الذ  يشرف عليه األي التيجا ي أبو يدير .

 برن جي. الذ  يشرف عليه األي جمال «الوقف اإلسالمي»ومثل: جهان 

 ومثل: جهان آخره يشرف عليه األي الدكتور هشاع الطالي.

ومثممل: رابطممة الولممماء االجتممماعيينه ويشممرف عليهمما الممدكتور يسمممماعيل 

 ال اروقي.

 وكذلت الجموية الطبية اإلسالميةه وجموية الولماء والمهندسين الم لمين.

ناد ممي وهكممذا أرلونممي اإلخمموة علمم  مؤس مماوهم ووممروت أ شممطتهمه مممما 

 ارم نا ما عل  سداد خطواوهمه وريد م يروهم.

حيمث يوقمد  «بولمنتمو»وقد بقينا وي مقر االو اد يومين ثمم ا تقلنما يلم  مدينمة 

المممؤومره وهممي المدينممة التممي يقمميم ويهمما األي النشمميط المت ممرل الممواعي: ممما ع 

 الجهني من رالب ال وودية.

لجامويممة وممي يحممدص كممان اإلخمموة ي ممت جرون عممادة م مماكن يحممدص المممدن ا

اإلجمممانات لومممدة أيممماعه لي مممت يدوا ممممن حجمممرات الم ممماكنه وممممن المطممماعمه 

 والقاعاته وال احات.

وكا مممف همممذه األيمممماع كلهممما  شممممارما مكث مممما: وكري مممماه وروحي ممماه ورياضممممي اه 

 واجتماعي ا.

وكممان كممل مممؤومر يممدور حممول م ممور موممين ولقمم  ويممه م اضممراته ووممدار 

ه وهنممال م اضممرات عامممة للجميممع. وهنممال حلقممات حولممه األسمم لة والمناقشممة

 ولقاءات  وعية خا ةه مثل لقاء للن اءه أو لقاء لذو  اختداد موين.
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ه وكنمُف أيمارل ومي الم اضمرات الواممةه وألتقمي  وكان التركيز يديدما علي 

لقاءات خا ةه وال سيما مع األخواته و وقد جل ة عامة لإلجابة عمن األسم لة 

ه وأقممول كلمممات ممموجزة بوممد الدمملواته وبخا ممة  ممالة ال قهيممة والدعويممة

 ال جر.

ا الختالف التوقيف وي أمريكا عن الدوحة اختالوما ياسوماه وقمد أ مبح  و ظرم

اه واختالف  وت األكل عما اعتدوه وي قطره وا شمبالي  ه وليل  هارم  هار  ليالم

ثما يمة الشديد بالنشاره وقد   يف    يه ولم أدخل المرحاأ للتبمرن أكثمر ممن 

وأربوممين سمماعةه وأ ممابني يم ممال يممديده لممم أسممتطع أن أخممر  ممما وخرجممه 

أموائي البالره ريم وكرار الم اولة والموا اةه التي جولتني أولموص ممن األلممه 

وال أخر  يي ماه وكا ف  تيجة ذلت: أن أ بف بشري وي الشر ه رللمف أيمكو 

م تشمم   »همما وممي منممه عممدة سممنواته ولممم أيممف منممه يال بومليممة جراحيممة أجريت

بالدوحة. أجراها د. النجاره أسمتاذ الجراحمة ومي رمي األنهمر. وكمان  «الرميلة

اه اسممتدعاه الم تشمم   للقيمماع بممبوض الومليممات المهمممة. وكممان مممن  ربيبممما نائممرم

ا.  األرباء المتميزين وي الجراحةه ووي هذه الوملية خا ةه جزاه هللا خيرم

أح روا لي ربيبما ممن يشماركون  عل  أن اإلخوة الم  ولين عن المؤومره

وممي المممؤومره وهممم كثممره وال مممد هلله وقممد  دممح باسممتومال ال قنممة الشممرجيةه 

لت مممهيل ي مممزال المخمممزون ومممي المممبطنه وبومممد ذلمممت ومشمممي األممممور ربيويمممةه 

وخدو ما مع مراعاة اإلكثار من الخ مراوات وال واكمه و  وهما ممما يجنمي 

 المرء اإلم ال الم ظور.
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 هر والودره وبين المبرب والوشاء:الجمع بين الظ

وكان اإلخوة قد اعتادوا وي مؤومراوهم: أن يدلوا كل  الة وي وقتهاه ممع 

( من المشاركين م اورونه وكان اإلعداد للدالة ي خمذ ممن اإلخموة %99أن )

جهممدما ووقتممما لمميس بالقليممله والمنطقممة التممي وقمماع ويممه الدممالة مشممبولة وممي الوممادة 

و ر  من كل ما ويها من  شاره وأن و رشه ويطموص ال مرش ب يياءه وال بد أن 

 بود الدالة.

وقلف لإلخوة: لماذا ال   خذ برخدة الجمعه و  من ومي همذا الممؤومر أحمو  

ممما  كممون يليهمماه الندحمماع الوقممف بالنشممار المكثممفه وألن أداء كممل  ممالة وممي 

ا.  وقتها يرهقنا من أمر ا ع رم

ن يرو ممون الجمممع، أل هممم أحنممافه قممالوا: ين يخوا نمما مممن الهنممد وباك ممتا

 ال يجيز الجمع يال وي عروة ومزدل ة وي ال :. - كما وولم - والمذهي ال ن ي

قلف: لهم أن يقلدوا ييمر ممذهبهم ومي همذه الق ميةه وال سميما أن القمول ويهما 

أرجحه وال اجة يليه ماسةه وهللا ي مي أن ومؤو  رخدمهه وال داعمي للتودمي 

 ائر اإلخوة.المذهبيه والتو ير عل  س

ع بين الدالوين يذا أقمنا  الة الظهمره وممن قبمل قولنما  مف أ ا س دعو يل  الفجو

 ل  وراء اه وممن لمم يقبمل  مل  مما يماء بومد ذلمته وعنمدما أقيممف الدمالة 

أخبروهم بما سن وله وسكف اإلخوة علم  م مضه وأكثمرهم  مل  خل ميه ثمم 

 ع ر ا عل  أ   نا ما ي ر هللا.ما لبثوا أن  لوا جموماه وقالوا: ما كان أيبا ا! 

وبمممذلت وور ممما الجهمممد والوقمممفه وأ مممبح همممذا همممو الموممممول بمممه ومممي كمممل 

 المؤومرات بود ذلته وال مد هلل.
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 مؤومر لإلخوة واألخوات جميوما:

كمممممان ممممممؤومر االو ممممماد ي مممممم اإلخممممموة واألخمممممواته وي  مممممر الجميمممممع 

المشممركةه ثممم وممي األ شممطة  - رجمماالم و  مماء - الم اضممراته ويشممارل الجميممع

 وكون حلقات خا ة للن اء.

وكان الرجال عمادة يجل مون ومي جا مي والن ماء ومي جا ميه وأحيا مما يكمون 

الرجل وعائلته: هو ونوجته وأبنا ه وبناوه ي خذون مكا هم وي أحد الدم وفه 

وعائلممة أخممرص بجمموارهمه وهنممال أممماكن مخددممة للوممائالته وأممماكن أخممرص 

 موهم عائالوهم. للوزابه أو للرجال الذين ليس

لم يكن كل ال  ور عربماه بل كان منهم الهنود والباك متا يون والمماليزيون 

واألمريكيون وييرهم ممن ال يورومون الوربيمةه وكمان ال بمد ممن متمرجم ينقمل 

مونمم  كالمممي يلمم  اإل جليزيممةه وكممان هنممال أكثممر مممن متممرجمه ولكممن أو ممل 

بدو ه وقمد كمان لجمودة موروتمه مترجم لي كان هو األي الوالمة الدكتور جمال 

باللبتين: الوربية واإل جليزيةه ولخل يته الولميمة اإلسمالميةه ولروحمه الدعويمةه 

كان ينقل كالمي بموا يه وأوكارهه وبروحه وحرارومهه وقمد قمال لمي الشميه أبمو 

ال  ن الندو  وي لكهنو: ي نما يذا وجمد ا ممن يتمرجم موما ي كالممته وم     جمد 

وحيويتممت  ولكنممي وجممدت الممدكتور بممدو ه يتممرجم ال كممر مممن يتممرجم حراروممت 

 والروح جميوماه بارل هللا ويهه و  ع به.

بود ا تهاء أيماع الممؤومره عمد ا يلم  مقمر االو ماده وممن هنمال رومي اإلخموة 

التمي وومد لنيويمورله  « يوجرسمي»عدة نيارات لبوض الممدنه ومنهما: مدينمة 

 مثل الجيزة للقاهرةه وهما متدلتان.
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 دينة  يوجرسي:يل  م

ووي  يوجرسي يوجد مركز يسالمي قو ه ويه حركة و شماره ويقموع عليمه 

عدد من اإلخوة موظمهم مدريونه ويمامه عماِلم أنهمر  مدمر  كبيمره همو 

أسممتاذ ا الممدكتور سممليمان د يمماه أحممد علممماء األنهممر المتمكنممينه وأحممد أسمماوذة 

علم  يمهادة الوالميمة الوقيدة وال ل  ةه الذين دخلوا وخدمص الممادةه وحدملوا 

بامتيممانه وابتوممث يلمم  لنممدنه مممع نميليممه: حمممودة يرابممةه  «أسممتاذ»مممن درجممة 

وم مد بيداره إلوقان اللبة اإل جليزيةه وال دول علم  المدكتوراه ممن لنمدنه 

ا ديني ما لهمذا  ما وم تشمارم وقد أحيل عل  التقاعده واختار أن يقميم ومي أمريكما يمامم

قد سودت بالتورف عليه وجهما لوجهه بومد أن كنمف المركز اإلسالمي الكبيره و

 أعروه باالسم وقراءة كتبه وقط.

كممان هممذا المركممز وممي األ ممل كني ممة ايممتراها الم مملمونه وحولوهمما يلمم  

مركز يسمالميةه ي مع أ شمطتهم المختل مةه وأولهما: الدمالةه و يهما  مالة كبيمرة 

وفه وومق ومندةه وت ول عند الدمالة يلم  م مجد جمامعه وتمراد ويمه الدم 

 عالمات موينةه ورسم خطورماه و دد القبلة.

وبود الدالة يجلس النما  ومي همذه القاعمة الكبيمرةه التمي وت مول يلم  قاعمة 

م اضراته يجلس المت دثون ويها عل  المندة المومدة لمذلت ممن أول األممره 

 ويجلس النا  ويها عل  الكراسيه ويولون وجوههم يطر المندة.

 مبرر له:جنوح يل  التشديد ال 

بوض اإلخوة الذ  يجن ون يل  التشمديد والتو ميره  - كالوادة - وهنا وجد ا

علمم  جلممو  النمما  علمم  الكراسمميه  - ويممما يوترضممون عليممه - يوترضممون
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ولمبس ال ماعة  «البنطلو مات»وووجهم يل  يير القبلة وي الجلو ه وعل  لبس 

 يله....  وي اليد الي رصه بدل اليمن 

م اضمممرة ومممي المركمممزه ال أذكمممر موضممموعهاه وبومممد  ظمممم اإلخممموة لمممي 

 الم اضرة: يخدص وقف ل س لة لإلجابة عنها ما وسونا الوقف والجهد.

وكان من األسم لة همذه األيمياءه التمي يوتمرأ بهما اإلخموة المذين يو م ون 

ه وقلممف لإلخمموة: ين اإلسممالع يقمموع علمم  التي مميره كممما قممال «سممل يون»بمم  هم: 

ُ ووال :  ييُ ٱلَّ ىَر{}يُرِّ عُس  ييُ بِّكُُم ٱل  َر َوَم يُرِّ يُس 
}َوَمى  َجعَىَص ه وقمال: [185البقمرة: ]  بِّكُُم ٱل 

ن  َ َرهللاٖ  ينِّ مِّ كُم  فِّي ٱلي ِّ إنمى  بعثىتم ميسىرين ولىم »ه وقمال رسموله: [78ال :: ] {َعلَي 

مت ممق عليممهه  «يسىىروم وم تعسىىروم»رواه البخممار ه وقممال:  «تبعثىىَم معسىىرين

وممثلهم كمل ممن يومي  خمار  المجتمومات  - والم لمون وي هذه المبالد خا مة

أولممم  النممما  بالتي مممير ورومممع ال مممر  عمممنهمه لبومممدهم عمممن دار  - اإلسمممالمية

 اإلسالعه وهللا ي ي أن وؤو  رخده.

والم ملمون ينتهمزون يمومي اإلجممانة: ال مبف واألحمده ليلتقمموا ويهما ومي هممذا 

تولممموا ديممنهمه ويتدارسمموا أمممورهمه ويت مماهموا ويتمموادواه المركممز وأمثالممهه لي

 - وربما بومض الليمل - ويقترب بو هم من بوضه وهم يق ون س ابة النهار

مماه وال بممد أن  هيممئ لهممم أسممباب  وممي المركممزه ويتبممدون ويممهه وقممد يتوشممون أي م

الراحممةه حتمم  يمكثمموا هممذه المممدة دون ووممي كثيممره ووممووير المقاعممد والكراسممي 

 عتادوا الجلو  عليها مما ي اعدهم عل  ذلت.التي ا

ما وال واجبمما  واالوجاه يل  القبلة ومي الجلمو : أدب ممن اآلدابه ولميس ورضم

مما يذا عارضممه ممما هممو أهممم منممهه وهممو ضممرورة  وال سممنة مؤكممدةه وخدو م
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 الجلو  وي مواجهة المندة التي يجلس عليها المتكلمون.

البالد، ألن األنياء وتبير بتبيمر وأما لبس البنطلو اته وهو مطلوب وي هذه 

األعرافه واإلسالع لم يلزمنا بز  مومين  مراه وحمده المز  الشمرعيه لكمن لمه 

موا  ات ال بد من مراعاوها: من ستر الوورةه وأن ال يشف وال يدمفه وأن 

ال يكون ني ا اختص به الك اره وهو يريد أن يتشبه بهمه وقمد أ مبح همذا المز  

الد الوالمه ومنه بالد الم لمينه ولذا كان النا  ومي مدمر موتادما وي كثير من ب

والشمماع والوممراق والمبممرب والخلممي: وباك ممتانه يلب ممون هممذا الممز ه وكيممف ال 

 - يلب ه الم لم الذ  يوي  وي قلي أمريكما    مها  بمل األولم  أن يلمبس لب مهم

لم  حت  يكون قريبما ممنهمه ييمر مخمالف لهممه وهمذ أدعم  ي - ما داع يير م ّرع

و ثيره ويهمه ووجاوبهم موه. و  ن  دعو يلم  أن ينمدم: الم ملم ومي المجتممع ال 

 أن ينوزل عنهه ما داع م اوظما عل  هويته الدينية.

 سؤال من الم لمين الجدد حول الدوع:

ه حمول أممر الدمياعه وهمو:  وهنا س ل أحد اإلخموة األممريكيين الجمدد سمؤاالم

ا ق مري ا يتنقل بين ال دمول األربومةه ولمم يثبّتمه لماذا اختار اإلسالع للدياع يهرم

 وي يهر يم ي ب يث يظل ثابتما ال يتبير 

وقمال لل مائل:  رحممه هللا وقبل أن أجيي عن ال ؤال قاع ييخنا يماع الم جد 

كل من له سؤال ومي الوبمادات ي مت ظ بمه، أل نما  مدر  وقمه الوبمادات للم ملمين 

و  ن  در  ال قه وي كتاب يدر  ومي  الجدده كل يوع ثالثاءه هنا وي المركزه

الشمممرح الدمممبير علممم  »الق مممم الثممما و  بمواهمممد األنهمممر الشمممريفه وهمممو: 

ه ولممم أعلمق علم  كممالع يميخناه ولمم يكممن ممن الالئممق أن أرد «المدردير ه وسمكف 
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عليه أماع النا ه ولكني بود ذلت أيرت يليه: أن هذا الكتماب ي تدموبه رمالب 

وكيممف ي ممهل علمم  م مملمين جممدد ييممر األنهممره وهممم عممرب متخددممونه 

متخددمممين يدرسمممو ه ببيمممر الوربيمممة  ويذا كمممان الشممميه يُدرسمممهم اآلن وقمممه 

الطهارةه ومت  يدل يل  الدوع  عل  أ مه لمو و مل يليمه لمن يجمد ويمه جمواب 

 ال ؤال الذ  ررح.

وجواب ال ؤال واضمحه وهمو: أن يتوبمد الم ملم لربمه سمب ا ه بالدمياع ومي 

ه ممما كمل ودممول ال ممنةه مما كمما اه ومما كممان بمماردماه ومما كممان موتممدالم ن ويهمما حممار 

كا ممف أيامممه قدمميرةه وممما كا ممف أيامممه رويلممةه وهممذا يممدل علمم  قمموة اإلذعممان 

 والطاعة واالستجابة ألمر هللا وي سائر األحوال.

 رسالة من الشيه المجذوب:

كممان الشمميه م مممد المجممذوب مممن دعمماة سممورياه الممذين يجموممون بممين الولممم 

لشور. وكان قد ورل سورياه كما وركها كثير ممن أبنائهما المخلدمين واألدب وا

ا ممن ربيمان حكمم البومث الندمير  المتوّدمي.  من أهمل الولمم والمدعوةه ومرارم

وكنف لقيمف المجمذوبه ووورومف عليمه عنمد الشميه الوالممة المدكتور مدمط   

ع(. 1964 - هم،1384سمنة ) ما لقيته وي المدينمة ومي موسمم ال م:ال باعيه حين

كما ووروف عليه ومي المدينمة المنمورة ممع أخمي ومي المدعوة ونميلمي ومي موهمد 

 ا.رحمه هللا رنطا: الواِلم الداعية الشيه م مد ال يد الوكيل 

كممما سمممع الشمميه المجممذوب عنممي مممن اإلخمموة ال مموريين الممذين يوملممون وممي 

األستاذ م مد  و مان عروا ميه ممدر   «أبو الوز»قطره وال سيما نو  ابنته 

اريهه ونميلنا وي قطر لودة ل نواته وقد كان مثاالم عاليما ومي األدب وح من الت
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 الخلقه وسالمة الذوقه وح ن التوامل مع يخوا ه.

علممماء وم كممرون »وقممد أراد الشمميه المجممذوب أن يدممنف كتابممما بونمموان: 

ه وخطط ألن يكون اسمي ويهمه وأرسل يلي  رسالة مطولةه يرجمو ي «عروتهم

عن أس لته التي أرسلها يل  كل ممن سميكتي عمنهمه لتوينمه علم  ويها: أن أجيي 

 استكمال وكروه عن الشخصه ورسم  ورة له أقرب ما وكون يل  ال قيقة.

وكنف وي أول أمر  متثماقالم أو متكاسمالم عمن يجابمة الشميهه ولكنمه اسمتوان 

علي  بدمهره ويخوا مه ومي قطمره ومدووو ي يلم  و قيمق مما رلميه وأجبتمه عمن 

يجابة م دلة بوض الت ديله وقد سر بهاه ويكر ي عليها. و مدرت  أس لتهه

وي الجزء األول من كتابه المذكوره والذ  ضمم عمددما ممن أعمالع الولمم وال كمر 

 والدعوةه وكنف عندما أرسل يلي  كتابه أخطو يل  الخم ين من عمر .

ن وقممد لقينممي قبممل أن يرحممل يلمم  الوممالوم اآلخممر بقليممله وقممال: ي ممه ي مماول اآل

و ديث كتابهه وأرسل يل  كل من كتي عنهمه أن ي ي واه أو يهذبوا ما يماءوا 

من ورجماوهمه ولولت وبوث يلي  بمما يومن لمت ومي ذلمته وشمكرت لمهه وقلمف لمه: 

أدعو هللا أن يوينني عل  ذلت. ولكن األقدار لم و و ني وبقيف الترجمة عل  مما 

 هي عليه.

 بان:رسالة مهمة من الشيه عبد الوزيز بن 

ومما أذكره من وقائع ولت الممدة ممن المزمن: أ مي ولقيمف رسمالة ممن سمماحة 

الشيه عبد الوزيز بن عبد هللا بن بانه عاّلممة الجزيمرة الوربيمةه والم تمي الوماع 

للمملكمممة الوربيمممة ال مممووديةه خال مممتها: أن ونارة اإلعمممالع رلبمممف رأيمممه ومممي 

نايمممرين رلبممموا ممممن ، ألن بومممض ال«ال مممالل وال مممراع ومممي اإلسمممالع»كتمممابي: 
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ا مورووما ومي المملكمةه  «ال  ح»لهه وكلمة  «و  ح»الونارة أن  يدت مدطل م

 يقدد به: اإلذن بنشر الكتاب ودخوله وي ال وودية.

وكمان الشميه  مالح ال مونان ممن يمباب علمماء المملكمة قمد أثمار ضمجة بمما 

اه:  ل اإلعممالع بنقممد كتمماب ال ممال»كتبممه وممي الدمم فه وأ ممدره وممي كتابممه سممم 

ه وهو يمثل وجهة النظر ال ل ية وي الم مائل الخالويمة الموروومة ممن «وال راع

قممديمه مثممل: وبطيممة وجممه المممرأةه هممل هممو واجممي أو ال  وحكممم خممرو  المممرأة 

للتولم والومله وحكم البناء بآلة وببير آلةه وحكم التدوير الزيتي وال موئيه 

ومو مره وبمين ممن يميمل ويير ذلته مما وت اوت ويه وتاوص الم تين بين مي مر 

 يل  الظاهره ومن يرجح االلت ات يل  المقا د.

وال يرو أن ذكر الشيه ابن بان ب دب الواِلم الكبيره وروق الداعيمة البدمير: 

أ ه يريد أن ي  ح للكتابه وأن يشمترص كميمة كبيمرة منمه لتونيومهه لمما ويمه ممن 

يره ولكمن المشمايه   ع للم لمين ل السته وجممال أسملوبهه وأخمذه بممنه: التي م

هممذه الم ممائل  رحمممه هللا وممي المملكممة خممال وه وممي ثما يممة م ممائل. وسممرد الشمميه 

الثما يةه ومنهما: مما يتولمق بمز  الممرأة وعملهماه ومما يتولمق بالبنماء وال مماته 

وما يتولق بالتدويره وما يتولق بالتدخينه وأ ي لم أح م الرأ  ويمه بمالت ريمه 

يلممه. والشمميه يؤيممد ...  ولممق بمممودة ييممر الم مملموكممذلت لوممي الشممطر :ه وممما يت

 و ريم هذه األمور كلها.

: وين كتبمت لهما ون هما وثقلهما ومي الومالوم اإلسمالميه رحممه هللا وقال الشيه 

وقبولها الواع عند النا ، ولذا  تمن  لمو وراجمع همذه الم مائله لت ظم  بمالقبول 

 اإلجماعي عند الم لمين.
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بهمذه الرسممالة سمنين رويلممةه ثمم اخت ممف منمميه والواقمع: أ ممي رللمف م ت ظممما 

ويبدو أ ها يرقف وي ب مر األوراق الخ مم المذ  عنمد ه والمذ  قمل أن ينجمو 

 .(64)ما يرق ويه!

هذاه وقد رددت و ية الشيه ب ح من منهماه وكتبمف لمه رسمالة رقيقمةه و ممل 

كل مودة ووقدير للشيهه وقلف له: لمو كمان ممن حمق اإل  مان أن يمدين هللا ببيمر 

أداه يليه اجتهادهه ويتنمانل عنمه لخمارر ممن ي ميه لكمان سمماحتكم أول ممن  ما

أونانل له عن رأييه لما أكن لكم من حي ويعزان واحتراعه ولكمن جمرت سمنة 

هللا وممي النمما  أن يختل ممواه وأوسممع هللا لنمما أن  ختلممف وممي وممروت الممدينه ممما داع 

قمد اختلمف الدم ابة اختالوما وي يرار األ ول الشرعيةه والقواعد المرعيمة. و

والتابوون واألئمة الكباره وما ضرهم ذلت يمي ماه اختل مف آرا هممه ولمم وختلمف 

 قلوبهمه و ل  بو هم وراء بوض.

اه  والم ممائل التممي ذكروموهمما سممماحتكمه منهمما: ممما كممان الخممالف ويهمما قممديمم

وسمميظل النمما  يختل ممون ويهمماه وم اولممة روممع الخممالف وممي هممذه الق ممايا ييممر 

بميّن الولمماء أسمباب االخمتالف وأل  موا ويهما كتبمماه لومل ممن أيمهرها ممكنه وقد 

 .«روع المالع عن األئمة األعالع»كتاب ييه اإلسالع: 

ومن هذه الم ائل: ما لم ي هم موق ي ويها جيدما مثل: موضوت التمدخينه و  ما 

ممن المشمددين ويمهه وقمد رج مف و ريممه ومي الكتماب بوضموحه ي مما وهمم ممن 

أل ممي قلممف وممي حكممم نراعتممه: حكممم الزراعممة مبنممي علمم  حكممم  وهممم وممي ذلممت،

                                              

ا ومي همذا الب مره وأ ما أ قمل أيراضمي يلم  بيتمي  (64) ال مد هلله لقد وجدُت هذه الرسالة أخيرم

 الجديده وسيراها القار  منشورة بندها وي المالحق ين ياء هللا.
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التدخينه ومن حرع وناوله حرع نراعتهه ومن كره وناولمه كمره نراعتمهه وهمذا 

 ليس وراجوما عن الت ريم.

وأما مودة الكاوره و  ا ال أبيح موادة كل كماوره والكماور الم مارب والموماد  

ى  ذا قولمه وومال : لإلسالع وللم ملمين ال ممودة لمهه وويمه جماء ومي هم م   َ ىيُ قَ }مَّ تَجِّ

َ َوَرُسىَلَهُ{ مُٓٓوَن َمىن  َ ى َُّٓ ٱلَّ ََ رِّ يُى ٓخِّ َ  ِّ ٱأ  يَ ِّ َوٱل  نََُن بِّسلَّ مِّ  َ وم مادة  .[22المجادلمة: ] يُ

 هللا ورسوله لي ف مجرد الك ره ولكنها المشاقة والمواداة.

ةه كمما ومي سمورة ووولم سماحتكم أن اإلسمالع أجمان للم ملم أن يتمزو  كتابيم

تَ َ {المائدة:  كِّ يَن أُوتَُمْ ٱل  َن ٱلَّاِّ ُت مِّ َصنَ  ُم   ه وهل ي مرع علم  المزو  [5المائمدة: ] }َوٱل 

َمىى ا }أن يممود نوجتممهه وهللا ووممال  يقممول:  َُُّۢ  َوَر   ََ ىى ىىنَكُم مَّ   [21الممروع: ] {َوَجعَىىَص بَي 

وخالمه وخالتمهه  وهل ي رع عل  االبن أن يود أمه الكتابية  أو يود جده وجدوهه

 وأوالد أخواله وخاالوه  وكلهم وجي لهم  لة الرحمه وحقوق أولي القرب.

عل  كل حاله أرجو من و ميلتكم أال يكمون االخمتالف ومي بومض الم مائل 

االجتهاديممة ال رعيممة حممائالم دون ال  ممح للكتممابه وهمما هممو ذا الشمميه األلبمما ي 

 ومنوون كتبه يخال كم وي ق ية حجاب المرأة الم لمةه وهل 

وأعتقممد أن الشمميه اسممتجاب لممما ويممهه ...  وختمممف الكتمماب بالت يممة والممدعاء

 .(65)ولبيره من كتبيه وال مد هلل «ال الل وال راع»وو ح لكتاب: 

 م ابقة القرآن الكريم للمدار :

ذكرت ويما سبق: أن من ال نن ال ميمدة التمي سمنتها ونارة التربيمة والتولميم 

                                              

عثمرت علمم  رسمالتي يلمم  سمماحة الشمميه ابمن بممانه وس  شمرها بندممها ومي مالحممق هممذا  (65)

 الجزء.
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و يلة الشميه عبمد هللا بمن وركميه رئميس و تمي  الولموع  باقتراح من - وي قطر

يقامممة م ممابقة وممي ح ممظ القممرآن ووالووممهه م توحممة لجميممع الطممالب  - الشممرعية

 والطالبات وي جميع مدار  قطر بالدوحةه وييرها من منارق قطر.

وكمممان ال مممائزون األوائمممل الثالثمممة ممممن كمممل ودمممل ي خمممذون جممموائز  قديمممة 

تناوس وي ذلمته كمما يتنماوس األبنماء والبنماته ومي وشجيويةه وكا ف المدار  و

فُِّسىََن{ح ظ كتاب هللا ووال :  ُمتَنَ  َِّ ٱل  يَتَنَى فَ لَِّك فَل 
وقمد أدص  .[26المط  مين: ] }َوفِّي ذَ 

ذلت يل  و ابق كثير من الطالب والطالبات وي ح ظ القرآنه وأن وجمد البيموت 

 قبيل االمت ان مشبولة بالقرآن.

اه بماب الت مابق للطمالب ولبيمر الطمالب كما وت ف الونارة  جزاها هللا خيمرم

وي ح ظ القرآن كلهه أو  د ه أو أجزاء منهه ويوط  ال اوظ جائزة قيمة علم  

 قوة ح ظه وح ن والووه.

وكا ممف بنمماوي: يلهمماع وسممهاع وعممال ثممم أسممماء بوممد: يممدخلن كممل عمماع هممذه 

 الم ابقة وي زن ويهاه وي دلن عل  جائزوها.

هذه الم ابقة ومي األجمزاء الخم مة األخيمرةه و ج مف ويهماه  بل دخلف يلهاع

 وحدلف عل  جائزوهاه ودخلف سهاع وي ثالثة أجزاءه وأسماء وي جزأين.

 ع وية المجلس األعل  للجاموة اإلسالمية بالمدينة:

ع( و ملتني رسمالة ممن 1975 - هم،1395ووي يمهر ذ  القومدة ممن سمنة )

حمممد الوبمماده  ائممي رئمميس الجاموممة و مميلة الشمميه الممدكتور عبممد الم  ممن بممن 

 اإلسالمية بالمدينة المنورة هذا  دها:

 رظظ  قطر - و يلة الدكتور يوسف القرضاو ه األستاذ بكلية التربية
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 سالع عليكم ورحمة هللا وبركاوهه وبود:

( ومممي 233ي مممر ي أن أبلمممغ و ممميلتكم أ مممه  مممدر األممممر الملكمممي رقمممم )أ/

ا بمممال29/9/1395)  - مجلس األعلمم  للجاموممة اإلسمممالميةهمم،( بتوييممنكم ع مموم

 ( من  ظاع الجاموة.13لمدة ثال  سنوات ربقما للمادة ) - بالمدينة المنورة

وأبوث مع كتمابي همذا يلميكم بدمورة ممن األممر ال مامي المشمار يليمهه وممن 

  ظاع الجاموةه ووونيع االختدا ات والدالحيات التي وردت به.

 وقماد المجلمس األعلم  ومي وقمف وسوف  خطركم بموعمد المدورة األولم  ال

 الحقه ين ياء هللاه   مل أن يكون قريبما.

وي ممي ألسمم ل هللا وتممف أن يويممنكم وي ممدد خطمماكمه وأن يووقنمما جميوممما لخدمممة 

 هذه الجاموة والنهوأ برسالتها ال امية رسالة اإلسالة الخالدة.

 وال الع عليكم ورحمة هللا وبركاوه

  ائي رئيس الجاموة اإلسالمية

 عبد الم  ن بن حمد الوباد

ومممع الخطمماب األمممر الملكممي الدممادر مممن الملممت خالممد بممن عبممد الوزيممز آل 

اه بو ممهم بشخدممهه مثممل: الشمميه النممدو ه  سمموود بتويممين ثالثممة عشممرة ع مموم

والشيه البزاليه والشميه األلبما يه والشميه ابمن الخوجمهه والشميه يويمهه ود. 

أحمد الكبي ميه وال قيمر يليمه وومال ه كامل الباقره والشيه  الح ال دينه ود. 

وبو هم لو  هه مثل: مدير جاموة األنهره وممدير جامومة الريماأه وممدير 

 جاموة الملت عبد الوزيز.
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وكان يمثل هذه الجاموات وي هذه الدورة: الشيه م ممد وايمده عمن األنهمره 

ود. م ممد عممر نبيمره عمن الملمت والدكتور عبد الوزيمز ال مداه عمن الريماأه 

 الوزيز. دعب

وكممان رئمميس المجلممس األعلمم  هممو األميممر وهممد بممن عبممد الوزيممز ولممي الوهممد 

والنائممي األول لممرئيس الممونراء. وقممد التقينمما بممه أكثممر مممن مممرة وممي المجلممس. 

و ائي الرئيس هو سماحة الوالممة الشميه عبمد الوزيمز بمن بمان رئميس الجامومة 

 اإلسالمية.

إلسالمية خالل همذه المدورةه وقد سودت بو وية المجلس األعل  للجاموة ا

للومل مع اإلخوة األع اءه وكلهم خيار من خياره وخدو ما أ نا  جتممع ومي 

رحمماب م ممجد ال بيممي المدممط   وقبممره عليممه الدممالة وال ممالعه و ومممل وممي 

خدمممة جاموممة أ شمم ف للم مملمين وممي كممل مكممانه وكممان ويهمما رممالب مممن ثممما ين 

 جن ية.

الوزيممز أكثممر مممن مممرةه علمم  األقممل  وقممد رأ  مجل ممنا األميممر وهممد بممن عبممد

 .رحمه هللا ي  ر جل ة االوتتاحه ثم ينيي عنه  ائبه الشيه ابن بان 

 ح: بدعوة من رابطة الوالم اإلسالمي:

دعتنممي رابطممة الوممالم  ع(1975دي مممبر  - همم،1395ووممي موسممم حمم: سممنة )

قميم اإلسالمي يل  ال : والمشاركة وي موسمها الثقاوي الذ  ووقده كمل عماعه وو

ويممه م اضممرات و ممدوات وممي موضمموعات يسممالمية مختل ممةه ويكممون ور ممة 

 اللتقاء عدد من رجال الولم والدعوة وال كر من أ  اء الوالم اإلسالمي.

وال ريممي وممي أ همما سممنة ح ممنة اسممتنتها الرابطممة لت قيممق ال كمممة مممن هممذه 
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زةه ال ممم رة الوظيممممةه ويمممهود المنممماوع التمممي  مممار هللا بهممما همممذه الوبمممادة المتميممم

َهيُومْ } {ل ِّيَش  فَِّع لَُهم  ولي ف المناوع هنما مقدمورة علم  مما يتوهممه  .[28ال م:: ] َمنَ 

كثيممرون مممن المنمماوع التجاريممة والماديممةه بممل المقدممود منمماوع األمممة بكممل ممما 

وت مممنه الكلمممة مممن موممانه وكممما وت ممع المنمماوع للجا ممي الممماد  واالقتدمماد : 

ياسمية واالجتماعيمة ألممة اإلسمالع كلهماه و ع الجوا مي الروحيمة وال كريمة وال 

التمي وشمترل ومي هممذا الموسمم الومالمي ممن جميممع األجنما  واألل منة واأللمموان 

 واألقطار والطبقات.

ولقد استجبف للدعوةه و  بف نوجتي مويه و زلنا ضيووما عل  الرابطمة 

 وي مبناها الكبير بمن ه الذ  أعطو ا حجرة منه لي ولزوجتي.

سيارات ونقمل ممن أراد الدمالة ومي ال مرعه علم  أن منم  ممن وكا ف هنال 

 ال رعه وويها أجر الدالة وي ال رعه عل  القول المختار.

أحرمنا ممن حيمث  قميم ومي منم ه  «الثامن من ذ  ال جة»ووي يوع التروية 

 وقد كنا ومتونا بالومرة يل  ال :ه وورينا من الومرة منذ أول يوع.

سيارات الرابطة يلم  عرومةه وقمد و ملنا يليهما ووي  باح يوع عروة  قلتنا 

ب رعة مذهلةه وقد أوردوا لي خيمة مع نوجتيه وكذلت لكل ممن  م ي مومه 

 أهله. وهنال خيمة مشتركة لدالة الجماعةه واللقاء الواع.

وق ينا يومنا وي ذكر وو بيحه ووهليل ووكبيمره ودعماء واسمتب اره وومالوة 

الشيطانه الذ  ما رئي ومي يموع أ مبر للقرآنه لنرضي الرحمنه و ريم أ ف 

وال أدحر وال أحقر منه وي يوع عروةه يال ما رئي يوع بمدره يموع ال رقمانه يموع 

 التق  الجموان.
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وي هذا اليوع الوظيمه ووي هذا الدويد المبمارله  مرص النما  يجم رون يلم  

هللا بالممدعاءه مممنهم مممن يولممنه ومممنهم مممن ي ممره مممنهم مممن هممو مشممبول بن  ممهه 

رهم يممدعو لمممن ي مي مممن أهممل وأ م ابه ومممنهم مممن همو مشممبول بمم مر وأكثم

الم لمينه يدعو أن يندرهم هللا علم  عمدوهمه وأن يموقظهم ممن سمباوهمه وأن 

يجمع كلمتهم عل  الهدصه وقلوبهم عل  التق ه وأ   هم علم  الم بمة والتوماون 

 عل  البر والتقوص.

َُ }و دق هللا يذ يقول: ومنهم ممن يقمول:  ىَن ٱلنَّى سِّ َمىن يَقُىَ متِّنَى  فِّىي فَمِّ ََ َربَّنَى ٓ 

قٖ  ن  َخلَ  َرُِّۢ مِّ ٓخِّ يَ  َوَم  لَهُۥ فِّي ٱأ  يَ  َ َسىنَ    200 ٱليٓن  متِّنَ  فِّي ٱلىيٓن  ََ َُ َربَّنَ ٓ  ُهم مَّن يَقَُ ن   َومِّ

َرُِّۢ َ َسنَ    ٓخِّ  .[201ه 200البقرة: ] { َوقِّنَ  َعاَمَب ٱلنَّ رِّ َوفِّي ٱأ 

  ممل  هللا عليممه وسمملم مممن هممذا الممدعاءه الممذ  كممان رسممول هللا  وكنممف أُكثممر

ه وكمل  يكثر منهه وأدعو لن  ي وألهليه ولكل من أحيه وكل من له حق علمي 

مممن سمم لني الممدعاءه وكممل الم مملمين حيثممما كمما وا: أن ي قممق هللا آمممالهم مممن كممل 

اه ويبمدلهم بومد  خيره وأن ي ر  عنهم كل كربه ويجول لهمم ممن ع مرهم ي مرم

خووهم أمنما. ويمكن لدينهم وي األرأه ويجول كلمته هي الولياه وكلمة أعدائمه 

 هي ال  ل .

وعندما أويمكف الشممس أن و ميّف للبمروبه اسمتودد ا للرحيمله ولمم يكمن 

ي مممح ألحممد أن يرحممل مممن عروممات قبممل يممروب الشمممس علمم  ممما هممو مممذهي 

لنمما . قممد الجمهمموره وين كممان مممذهي الشمماووي يجيممز ذلممت وويممه وي ممير علمم  ا

استودد ا بركوب ال ميارات حتم  يذا يربمف الشممسه وأذن ممؤذن الرحيمل أن 

يلمم   «المشممور ال ممراع» ن ممر مممن  ممويد عروممات: ا طلقممف بنمما ال مميارات يلمم  

مزدل ةه لن ط رحالناه و مذكر هللا كمما أمر ماه و دملي المبمرب والوشماء جممع 
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 و خير.

والتقطنما حدم  جممرة وقد جمونما بمي الدمالوينه ووناولنما بومض الطوماعه 

الوقبة يوع الويمده وحدم  اليمومين بومدهاه ومن ن عمادة  توجمل كموظمم النما ه 

 ( حداة.49والتقطنا لكل منا )

وبقينا يل  أن رهر القمر بود ال ادية عشرةه وا طلق من كمان مومه   ماء أو 

ضو ةه يل  من ه لنرمي جمرة الوقبة الكبرصه وهي الجمرة الوحيدة المطلوبمة 

الويممده وعنممدها ونتهممي التلبيممةه وبوممدها ذهبنمما يلمم  م ممكننا وممي منمم ه  وممي يمموع

ألقّدممره ووقدممر نوجتمميه وأو لممل الت لممل األوله وأخلممع مالبممس اإلحممراعه 

وألبس مالب ي الواديةه ثم   تود للنزول يل  مكمة والطمواف وال مويه قبمل أن 

لمي أن يهجم الزحاعه ويتدوق ال يل الومرعه ممن حجما  بيمف هللا ال مراع. خطمر 

آخذ برأ  ييه اإلسالع ابن ويمية: أن المتمتع يك يه سوي واحد كالقارنه عممالم 

بظمماهر بوممض األحاديممثه ومم كت ي ب مموي الومممرةه ولكنممي آثممرت األخممذ بممرأ  

 الجمهور عمالم باألحوره وال سيما أن الم و  لم يكن قد اندحم بود.

عا به الخليمل المرحمنه وووالم ر نا وسويناه وأوممنا من كناه داعين هللا بما د

عَلِّيُم{وابنه الذبيح يسماعيل:  يُع ٱل   إِّنََّك أَنَت ٱلسَّمِّ
نَّ ٓۖٓ ه اللهمم [127البقمرة: ] }َربَّنَ  تَقَبَّص  مِّ

اه  اه وذ بنما بومده مب مورم اه وعممالم مبمرورم اه وسمويما مشمكورم ما مبمرورم اجولمه حج 

 ووجارة ال وبور.

لقينا  دبماه وواج  ما نحماع الطريمق  وأذكر أ نا وي عودونا من مكة يل  من :

الذ  لم  كن  توقوهه حت  ي نا لم  دل يل  مكا نا وي من  يال بود سماعات! ولمم 

 وكن حركة المرور قد  ظمف كما هي اآلن.
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ووممي اليممومين التمماليين ليمموع الويممده كنممف أذهممي مممن الدممباح أ مما ونوجتممي 

ا مشمروعية الرممي ومي لنرمي الجمرات الثال ه عممالم بقمول األئممة المذين رأو

أياع من  قبل الزواله وهم: عطاءه وراوو ه وأبو جو ر البماقره ورجمح ذلمت 

بومممض علمممماء الشممماووية وييمممرهمه ووبنينممما األخمممذ باألي مممر ومممي أممممور ال ممم:ه 

وخدو ما وي هذه ال نين التي يشكو ويهما ال جما  ممن يمدة الزحماعه ويمموت 

 منهم من يموت و ف األقداع!

ل  مكةه ثم ر نا رمواف الموداته وودعنما الم مجد ال مراعه وبود ذلت  زلنا ي

ومكة البلد ال راع. ثم ا تقلنا يل  المدينمة المنمورةه لندملي ومي الم مجد النبمو ه 

ومي   مل  هللا عليمه وسملم والروضة الشري ةه و نوم بال مالع علم  رسمول هللا 

 يهرضممي هللا عنهممقبممرهه وال ممالع علمم   مماحبيهه وخلي تيممه أبممي بكممر وعمممر 

 و زور موالم المدينةه و دلي وي م جد قباءه وم جد القبلتين.

ثم عد ا من المدينة يل  جدة بال ميارةه وممن جمدة يلم  الريماأه ومنهما يلم  

الظهرانه والدوحة. ويكر ا رابطمة الومالم اإلسمالمي: أن أواحمف لنما همذا ال م: 

لمم  منم  المي ر المروهه الذ  جول نوجتي وقول: هل  ثاب عل  هذا ال : المذ 

ويه عل  ال د   ولم  وشفُت ويمه نحممة الروقماء مونما علم  المراومق الم مدودةه 

 وقد ووّر لنا المطوم والمشرب والمركي وكل ما   تا  يليه 

مما  مما مري م وقلممف لهمما: أممما يجممزاء ذلممت ال مم:ه وممال يممت ويممهه وين كممان حج 

يقمه : ومي ررهومروهماه ولكمن ثوابمه لميس كثمواب ممن يوما ي المشمقات ومي حجم

 وونقلهه ووي م كلهه ومشربهه وم كنه، وكل ينال أجره عل  ووق أمرين:

  ممل  هللا عليممه وسمملم األول: علمم  قممدر حجممم الندممي والمشممقةه كممما قممال 
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 .«أجرك علٰ قير نصبك»لوائشة: 

إنمى  مأعمى َ »الثا ي: عل  قدر خلمود النيمةه كمما ومي ال مديث الدم يح: 

 .«ب لني تت وإنم  لكص ممرئ م  نَى

 المؤومر الوالمي األول وي االقتداد اإلسالمي:

كممان مممن أهممم المممؤومرات الوالميممة التممي يمماركف ويهمما بالب ممث والمناقشممة 

والم اضرة: المؤومر الوالمي األول لالقتدماد اإلسمالميه المذ  عقمد بالمملكمة 

الوربية ال ووديةه والذ  ج د الد وة اإلسالمية وي ولت المرحلةه وي ميمدان 

 لميادين التي يزوها الثقاوة البربيةه وهو ميدان االقتداد.من أخطر ا

أقمميم المممؤومر الوممالمي األول لالقتدمماد اإلسممالمي وممي مكممة المكرمممةه وممي 

وبرايممممر  26 - 21همممم،(ه المواوممممق )1396 مممم ر  26 - 21ال تممممرة ممممما بممممين )

ع(. و ف رعاية جاموة الملت عبد الوزيزه وكا ف الجاموة و مم كليمات 1976

خرص وي مكةه وهي التمي اسمتقلف بومد ذلمته وضممف يليهما كليمات وي جدةه وأ

 .«أع القرص»جديدةه وبها رهرت جاموة 

أعممدت الجاموممة لهممذا المممؤومر الكبيممر يعممدادما جيممدماه واسممتوا ف بوممدد مممن 

المونيممين والمختدممين وممي االقتدمماد اإلسممالميه وكممان المممدعوون مممن قممارات 

والوجمممه مممن علممماء االقتدمماده الوممالم كلممهه مممن البممرب والشممرقه مممن الوممرب 

 وعلماء الشرته من رجال النظره ورجال التطبيق.

وقمممد اختيمممرت الموضممموعات بونايمممةه وكلمممف بهممما أخمممص النممما  بب ثهممماه 

ا بموروتها.  وأو لهم رحمم

وكا ف دعوة الباحثين قبل المؤومر بمدة كاويةه وقد حدد موعمد الممؤومره ثمم 
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ايتيممال رجممل األمممةه وبطممل  اضممطروا يلمم  ومم خيره ب ممبي حمماد  جلممله وهممو

المرحلممةه الملممت الدممالحه ويدممل بممن عبممد الوزيممز آل سمموود رحمممة هللا عليممه. 

الذ  اجتموف األمة عل  حبه ووقديرهه لما لم مته ويمه ممن يخمالد وو مان ومي 

خدمممة اإلسممالعه ومقاومممة أعدائممه، لهممذا حز ممف األمممة كلهمما مممن الم مميط يلمم  

 الم يطه عل  وواوه.

 جيممل ور ممة لمزيممد مممن اإل  مما  وح ممن اإلعممداده أكثممر وكممان وممي هممذا الت

 وأكثر.

كان مدير جاموة الملت عبد الوزيز وي ذلت الوقفه  ديقنا ال بيمي الرجمل 

الشممولةه الممذ  يومممل وال يكممل وال يمممل وال يهممدأه مممن أجممل خدمممة اإلسممالعه 

و درة ق ايا اإلسالع، ي ه الدكتور م مد عمر نبيمره المذ  ووقمه هللا لإلعمداد 

لجيممد لهممذا المممؤومره بمممن موممه مممن األعمموان الدممادقين مممن عمممداء الكليمماته ا

 وأساوذة ويداريين.

ه وكممان ونممدقما جديممدما «ي تممر كو تيننتممال مكممة»وقممد عقممد المممؤومر وممي ونممدق 

وواسمموماه وويممه قاعممات و ممع المممؤومرين وال مميوفه وقاعممات ورعيممة لل لقممات 

المتخددةه وم مجد جمامع كبيمر للدمالةه وهنمال ور مة لممن يريمد الدمالة 

 وسيارات خا ةه مهي ة لل يوف. «با ات»بال رع الشريفه ونقله يليه 

ال ال قمه والشمريوة كان المؤومر جاموما لكل من و ي أن ومراه ممن كبمار رجم

والممدعوةه ورجممال االقتدمماد والم اسممبة واإلدارة: الشمميه ابممن بممانه والشمميه 

الزرقاه والشيه الندو ه واألساوذة: عي   عبمدهه وم ممد المبمارله ومومروف 

الممدواليبيه والبهممي الخممموليه وم مممود أبمممو ال ممووده وأحممممد النجمماره ومنمممات 
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وح ممين حامممد ح ممانه  القطممانه وعبممد الوزيممز حجممان ه وخوريمميد أحمممده

وم ممممد  جممماة هللا الدمممديقيه وم ممممد  مممقره وأ مممس الزرقممماه ومنمممذر ق مممفه 

 ويوقي ال نجر ه وعبد الرحمن ي ر ه ورويق يو س المدر .

وآخممرين مممن أهممل الولممم وال  ممله ال أسممتطيع أن أوممذكرهمه وقممد كمما وا   ممو 

 ثالثمائة عاِلم وخبير.

وا ليبطموا همذا الممؤومره بومد وهنال عدد من اإلعالميين المرموقينه قد دع

أن يشاركوا ويهه ويروه رأ  الوينه أذكمر ممنهم: الكاومي اإلسمالمي المرمموق: 

 األستاذ وهمي هويد .

كمممان ومممي الممممؤومر م اضمممروان عامتمممانه يمممدع  يليهممما أع ممماء الممممؤومر 

وييرهم: م اضرة وي أول الممؤومره ألقاهما الداعيمة اإلسمالمي الكبيمر األسمتاذ 

اضمرة ومي خمواويم الممؤومر يلقيهما ال قيمر يليمه وومال  يوسمف م مد قطميه وم 

 القرضاو .

كا ف جل ات المؤومر ينية بالب و  األ يلة وي بابهاه والمناقشات ال مرة 

دور الزكمماة وممي »الم ت ي ممة حولهمماه وكممان ب ثممي الممذ  كل ممف بكتابتممه حممول 

 .«عال  المشكالت االقتدادية

التممم مين بمممين ال مممل »اش: ب ممث وكممان ممممن الب مممو  التممي احتمممدّ ويهممما النقممم

ه وقد كتي ويه عدة أيخاده وكان جمل النقماش بمين الوالممة الشميه «وال رمة

مدط   الزرقاه واألستاذ الدكتور ح ين حامد ح انه حيث يميل الزرقما يلم  

 اإلباحة بقيوده ويميل ح ان يل  الت ريم.

ا وممي  ومممما ذكممره األسممتاذ وهمممي هويممد : أ ممه ح ممر منممذ سممنوات مممؤومرم
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وي ماليزياه ورأص ال  مور هنمال ا ق مموا يلم  ق ممين: ق مم  «كواال المبور»

ي رع ووائد البنوله وق م ي اول و ويغ ال وائده بليجاد سند يرعي لهماه ولكمن 

همذا المممؤومر لممم وثممر ويمه هممذه الق ممية قممطه بممل همو مجمممع علمم  و ممريم ال وائممد 

ا باو ا.  و ريمم

وهو أن رجمال االقتدماد هنما كما وا قلف له: وأضيف يليت مالحظة أخرصه 

 أيد حماسة للت ريم من رجال الشريوة!

كان من ح ور المؤومر أستاذ ا البهمي الخموليه المذ  يمارل ومي الممؤومر 

بالمناقشةه وبكلمة ي وية ألقاها وي يحدص الجل اته وقمد ح مر همو ونوجتمهه 

 ره واقت ف رروومه الدم ية أن ي ماور قبمل ا تهماء الممؤومره وعنمد موعمد سم

نروه ومي حجرومه ألودعمهه وأبيمف يال أن أحممل حقيبتمه التمي ويهما حاجياوهمماه 

ه وأ مما مدممّره وهنما وطلممع يلم  نوجتممه وقممال لهما: يمما أع مجيممده  وهمو يمم ب  علمي 

أووروين من ي مل حقيبتت  ين من ي ملهما همو وقيمه الودمر! قلمف: يما موال ماه 

البهممي ح ممن الظممن ي ممما   ممن والميممذله ومممن يممر  يممدل. وقممد كممان األسممتاذ 

 بتلميذه القديمه و لب ه ثوبما أوسع منه!

وختم المؤومر جل اوه بالجل ة الختاميمةه وويهما وو ميات وقمرارات مهممةه 

مما او ق عليه المؤومرونه وتولق بالموضوعات التي ب ثمفه ومنهما: التو مية 

 بل شاء مركز عالمي ألب ا  االقتداد اإلسمالميه وموور لمه اإلمكا مات الماديمة

والبشريةه ليقوع بمهمته وسط الدمرات الومالميه المذ  اوخمذ رابومما أيمديولوجي ا 

م مموره االقتدمماده ليظهممر االقتدمماد اإلسممالمي: االقتدمماد الوسممط الممذ  يقمميم 

ه واالقتدماد الجمماعي «الرأسممالي»الموانين الق ط بين االقتدمادين ال مرد  

 .«الشيوعي»
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ملمممت عبمممد الوزيمممزه ودعيمممف وال ممممد هلل قممماع همممذا المركمممز ومممي جامومممة ال

للم اضرة ويهه واالجتمات برجاله أكثر من مرةه وقاع عليمه يخموة كمراعه علم  

رأسممهم: أ. د. الزبيممره الممذ  و ممر  لممه حينممما مممن الممدهره ود. أ ممس الزرقمماه ود. 

م مد  جاة هللا الدديقيه ود. منذر ق فه ود. رويمق المدمر ه وآخمرون ممن 

 المي.أواضل الولماء وي االقتداد اإلس

 اجتمات واريخي لإلخوان موي:

وكان ممن أهمم األحمدا  التمي وقومف لمي خمالل همذا الممؤومر: أن التقم  بمي 

ثالثة من كبار اإلخوانه هم األستاذ هارون المجمدد ه المذ  كمان م م والم عمن 

ع( وأعقابهمماه واألسممتاذ 1965اإلخمموان المدممريين وممي الخممار  أيمماع م نممة )

اإلرياده وأحد القيادات التاريخيمة ومي اإلخموانه  الح أبو ُرقويِّق ع و مكتي 

والذ  كان قريبمما ممن األسمتاذ اله ميبيه واألسمتاذ م ممود أبمو ال موود ع مو 

الهي ة الت سي يةه وأحد اإلخوان القدام ه واالقتدماد  اإلسمالمي البمارنه وقمد 

ا وممي يايممة األهميممةه قممالوا: ين األسممتاذ اله مميبي المريممد  عرضمموا علممي  أمممرم

 ي لإلخوان قمد ا تقمل يلم  رحممة هللا وومال ه وأ مب ف الجماعمة ومي ومرا  الثا

من القيادةه واإلخوان وي هذه المرحلة وي حاجة يل  قيادة يابة واعيمة مؤمنمةه 

وجمع بين وقه الشرته ووقه الودره واإلخالد للمدعوةه ووجتممع عليهما كلممة 

ن  ت مد  بل مان اإلخوانه ولم  جد أحدما وجتمع ويه همذه الدم ات ييمرله و  م

مما علمم  مدممل ة  مممن وراء مما مممن اإلخمموانه وهممم كثيممرونه ومملن كنممف حريدم

الدعوة التمي  شم ت ويهماه وأونيمف نهمرة يمبابت ومي يعزانهما و شمرها والمذود 

عنهاه حريدما عل  جمع كلمة أبنائهاه حريدما علم  أن و متمر المدعوة ووتقمدع 

ه واقبمل همذا األممره يل  األمماع بموعي وبدميرة وثبمات وقموةه وتوكمل علم  هللا
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م ت بما عند هللاه مبتبيما األجر منهه لتكمل الطريق الذ  بدأه ح ن البناه وخل مه 

 ح ن اله يبي!

واستمر اإلخوة يت دثون بو هم وراء بوضه ليقنوو ي بقبول مما عرضموه 

ه وأن وي ذلت الخير لإلسالع ودعووه وأمته ين ياء هللاه وي ما لكمل اممر   علي 

 ما  وص.

لإلخوة: ين ما عرضتموه علي  لميس بماألمر الهمينه بمل همو أممر جلمله  قلف

وهو قيادة دعوة عالمية وي رروف يير مواويةه وقمد واجم ومو ي بهمذا الطلميه 

الذ  ما وكرت ويه قطه وما كنف وي الجماعة يال جنمدي ا ممن جنودهماه لمم أوطلمع 

ا يل  نماع القيادةه لتكون وي يد ه وهمذه منمة ممن هللا ه أ مي ل مف ممن  يومم علمي 

 الذين يجرون خلف سراب الزعامةه وك  ها ربيوة وي  ال متكل ة وال م تولة.

ا عليممته وأ مف ووممرف  قمال اإلخموة: وهممذا ممما يزيمد ا وم ممكما بمته وي مرارم

إن أعطيتهىى  بغيىىر سىىَمَ أعنىىت عليهىى ت وإن »ال ممديث الممذ  يقممول ممما مونمماه: 

 .«أخاته  بسَمَ وكلت إليه 

و ي مهلممة أوكممر ويهمما علمم  مهممله أيمماور    مميه وأراجممع قلممف لهممم: أعطمم

ح اباويه وأستخير ربميه وأستشمير بومض يخموا يه ثمم أرد علميكم. وين كنمف 

 مبدئي ا ال أرا ي أهالم لهذا األمر.

 قالوا:  وطيت يهرين للت كير والمراجوة.

 قلف: ال ب   بذلت.

أمريكماه ومالرد قالوا: لميكن ردل علم  األسمتاذ أبمو ال موود، أل مه يومي  ومي 

 عليه أضمن وأحور من الرد عل  من يويشون داخل مدر.
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 اعتذار عن عدع قبولي مندي المريد الواع:

مما خماب »وبود رول و كيره واستخارةه واستشارةه عل  ما جاء وي األثر: 

ه وين كنمف لمم أستشمر يال قليلمين جمد ا، ألن «من اسمتخاره وال  مدع ممن استشمار

ني علمم  القبمموله ولكنممي لممم ينشممرح  ممدر  لهممذا جممل مممن أستشمميرهم ي ثممو 

 األمره وكتبف يل  الدكتور أبو ال وود الرسالة التالية:

 رظظأخي الدكتور م مود أبو ال وود 

 ال الع عليكم ورحمة هللا وبركاوه

 ... وبود

ولقد كا مف ور مة ريبمة ولمت التمي جموتنما ومي رمل الممؤومر الومالمي األول 

مكة المكرمةه وبجوار بيف هللا ال راعه وكا مف  لالقتداد اإلسالمي وي رحاب

ماه  ا مباركة ولت التمي سمودُت ويهما بلقمائكم بومد ييبمة أكثمر ممن عشمرين عامم أيامم

 اوترقفف ويها األبدانه ولم و ترق القلوب.

وأس ل هللا ووال  أن يديم هذه األخوة التي ا وقدت أوا رها عل  دينمه وومي 

 ال رل يال رله. سبيلهه حت  يظلنا بها وي رله يوع

هممذا وقممد وكممرُت رممويالم ويممما عرضممتم علممي  عنممد لقاء مما ذاله وقلّبممُف األمممر 

عل  وجوههه كما استخرت هللا ووال  وي األممره ووبمين لمي بومد ذلمت مما سمبق 

أن أبديتممه لكممم ألول وهلممةه وهممو أ ممي ل ممف الرجممل المنتظممر للم مم ولية التممي 

 بها. ورحم هللا امرءما عرف قدر    ه.و دثتم عنهاه وال أرص    ي أهالم للقياع 

أخيه ين هللا ووال  قد ونت المواهي والقدرات عل  عبمادهه وممنهم ممن ومتح 
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له وي مجال الولمه ومنهم من وتح له وي مجال ال ياسةه ومنهم ممن ومتح لمه ومي 

مجممال اإلدارةه ومممنهم مممن جمممع لممه أكثممر مممن موهبممةه وهممو سممب ا ه يخممتص 

أ ميه ين كمان لمي موهبمةه وهمي ومي المجمال األوله ه من يشاءه وأح ي تبرحم

اه وقمد قيمل: ممن بمورل لمه ومي يميء وليلزممهه  وال مد هلل عل  ذلمت أوالم وآخمرم

 وذلت ليكون أقدر عل  يوقا ه والت وق ويه.

خدائص أ  ابهه ووضمع كمال  ومي   ل  هللا عليه وسلم وقد عرف النبي 

هريمرة ومي مكمان خالمده أو نيمد بمن المكان الالئق بهه ولم ي مع حّ ما ما وال أبما 

حارثةه ولم ي ع أبا ذر ومي مكمان عممرو بمن الوماده وين كمان أبمو ذر أحمي 

 يليهه وأعز عليهه وآثر لديه.

إنىىك »ولممما سمم له أبممو ذر أن يوليممه علمم  بوممض أعمالممهه قممال لممه بدممراحة: 

ضعي ت وإنه  أم ن ت وإنهى  خىز  ونيممى  يىَ  ملقي مى ت إم مىن أخىا   ب قهى ت 

 .(66)«وأُى ملا  عليه فيه 

مى  أقل ىت »ألبي ذره وهو المذ  قمال ويمه:   ل  هللا عليه وسلم وهذا ووجيهه 

 .(67)«ملغبرمَت وم أَلت ملخ رمَت أليق لهج  من أبي ذر

وهممي سياسممة مممن حيممث  - المدممدر والبايممة وين كا ممف دينيممة - ين دعوونمما

ة وأالعيبهممما الوسممميلة والمواجهمممة، ولمممذا و تممما  يلممم  رجمممل يومممرف ال ياسممم

وأيوارهاه بجموار موروتمه للمدين ومدمادرهه وأ ما ال أح من همذا ال منه يال ومي 

                                              

 أبي ذر. ( عن1825) اإلمارة رواه م لم وي (66)

( عمن 156( وقال: حديث ح منه وابمن ماجمه )3801(ه والترمذ  )6483رواه أحمد ) (67)

 هللا بن عمرو. عبد
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خطورممه الوامممةه ولممم أومممر  بممهه وال أرممن ربيوتممي ودمملح لممه. وال أرضمم  

مما - لن  ممي ا وممي أيممد  آخممرينه  - وال ورضمم  لممي أ ممف أي م أن أكممون جهممانم

 ي ركو ه ويت رله ويوق و ه ويتوقف!

لن هذه الدعوة الربا ية التي جولمف يموارها ممن أول وو الم عن هذا كلهه و

و تمما  يلمم  أن يكممون علمم  قمتهمما رجممل يممامر الروحا يممةه  «هللا يايتنمما»يمموع: 

عامر القلي بالخشية والتقوصه مت لق الجوا ح بموا ي اليقين واإل ابمةه لي متطيع 

أن ي مميض مممن قلبممه علمم  قلمموب مممن حولممهه وأرا ممي دون هممذا األوممق بمراحممله 

 الشيء ال يوطيه. وواقد

ال وظن يا أخي أن ما أقوله لت من باب التواضع أو ه م الن سه ول مما همو 

ا قمالوا:  ممن »من باب وقريمر ال قمائقه وو مف األيمياء بمما همي عليمهه وقمديمم

 .«سوادة جدله وقووت عند حدل

وقد وقول: ين وقدير ك ايتت وأهليتمت لوممل مما، لميس ممن يم  ت أ مفه وي مما 

ل ل والوقد الذين وّكمل يلميهم االختيماره وهمم المذين يقولمون: همذا هو ي ن أهل ا

يدلحه وهمذا ال يدملحه وملذا ريم ول وهمم أعمرف بمته وأقمدر علم  وقويممته 

وأقممول: ين كممل ي  ممان أدرص بويمموب    ممهه و قممار ضممو هه والنمما  و كممم بممما 

 يط و عل  ال طح ال بما يرسي وي األعماق.

أ مه رنقنمي ال مالمة ممن اال ت ماي الكماذبه  ومن النوم التي أحممد هللا عليهما:

والبرور بالبارله ولول هذا هو و لي الوحيد: أن مرآوي لم وددأ ولم وتبيمره 

حت  أرص ويها وجهما يير وجهيه أو يخدما يير يخدي، ولهمذا أرص    مي 

 عل  حقيقتها ب و ها وي الوها وبمواهبها الم دودةه دون و خيم أو وزييف.
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هللا ومي حكممه: النما  يممدحو ت لمما يظنو مه ويمته وكمن  وقد قال ابن عطماء

ا لن  ت لما و تيقنه منها. أجهل النا  من ومرل يقمين مما عنمده لظمن مما  أ ف ذام 

 عند النا !

ي ممي أعتقممد أن مممن مدممل ة الممدعوة التممي أ تمممي يليهمماه ومدممل ة اإلسممالع 

ومماع مما عامةه الذ   ذرت    ي لخدمته: أن أرمل مشمتبالم بمالولم وبالب مثه إل

 عند  من مشروعات علمية أراها مهمة و اووة ين ياء هللا.

أن أودممل  - مممن خممالل ممموقوي وموروممة النمما  بممي - وقممد أومميح لممي اآلن

بالمجتموات الولمية وي مؤومرات عربية ويسالمية وعالمية يمت . وممن الخيمر 

أن ي ممتمر هممذا االودممال بوممد أن ورضممف علمم  الوزلممة مممدة رويلممة وممي مكممان 

 منوزل.قدي 

مممن الك ايممات القممادرة علمم   - ولممن وخلممو ين يمماء هللا - ين جماعتنمما لممم وخممل

ومي  «ال  يظ الولميم»أو  «القو  األمين»قيادة ال  ينة بقوة وأما ةه ولن وودموا 

   وف ال ركةه بوون هللا.

 وهللا يتول  الجماعة ويرعاها بوينه التي ال وناعه وهو ولي الدال ين.

 أخوكم

 و يوسف القرضا

 وقد علق األستاذ م مود أبو ال وود برسالةه جاء ويها:

 األي الكريم و يلة الشيه يوسف القرضاو 

أعمزل هللاه و  ومت و  مع بمته  - وعليكم من هللا ال الع والرحممة والبركمات
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وأعا ت عل  ما وريف له    ت ممن خيمر وعلممه وجولمت أبمدما مهموص القلموبه 

 ومقدد ال قه وواسطة عقد األخالء.

ولمم يومد لمي مما أقموله ومما « لقد أسكتف جهيزة قمول كمل خطيمي»يا أخي: 

حدثتت ويه أمر ومناه يير  كما ومنيتهه أما وقد قطومف ويمه بمرأ ه ومالخيرة مما 

أن ليس لما دعو ال يليه ممن يرو ميه  - كما وولم أ ف - اختاره هللا. وي ي ألعلم

وو له وعلم وخلمقه الخاد والواع ييرله وال من أووي ما أوويته من وجرد 

ال أمتدحت سويما وراء مبنمه وي ما هكذا عهمد ال وخبر مال. واأليلمي أن يظمل 

. علم  كمل حمال يما  ا كمان م وموالم الوضع الراهن كما هوه حتم  يق مي هللا أممرم

 أخي يكر هللا لته وجزال بنيتت أضواف ما يجزيت ب س عملت.

 ال قير يل  ربه

 م مود أبو ال وود

 ه،1396ربيع أول سنة  20

 ع20/4/1976

* * * 

(11) 

 ال نة الدراسية

 ع(1977 - 1976)
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* * * 
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 رحلة رويلة وي أمريكا وكندا

ع( ساورت يل  أمريكا وي الموعد الموتاد وي أواخر يمهر 1976ووي سنة )

مممايوه حيممث يقمموع مممؤومر او مماد رممالب الم مملمين. وكا ممف ودمم بني أع م مممد 

نوجتيه وقد ح ر ا المؤومر الذ  ي تمر وي الوادة ثالثمة أيماع أو أربومةه وال 

و ماد: عمددما ممن أذكر وي أ  مدينة كان. وقد دعا يليه األخوة الم  ولون ومي اال

الولماء والمدعاة وقمادة الوممل اإلسمالمي ومي المبالد الوربيمة واإلسمالميةه ليمروا 

بمم عينهم مظمماهر الدمم وة اإلسممالمية وممي أمريكمماه وي ممت يدوا منهمما وممي وطمموير 

الومل الدعو  وي بالدهمه كمما ي مهمون بندم هم ووموجيههم وثممار وجماربهم 

وع  دممم ة بو مممهم لمممبوض، ومممي وريممميد الوممممل ومممي أمريكممماه والم ممملمون قممم

  ٖ َُ بَع  ٓ لِّيَ  ُ ُهم  أَو  ُت بَع  نَ  مِّ  َ ُم نََُن َوٱل  مِّ  َ ُم  .[71التوبة: ] {}َوٱل 

كان ممن الممدعوين ومي همذه ال منة: القاضمي ي يم  ال  ميّله المشمرف الوماع 

عل  المواهد الولمية وي اليمنه وأحد الولماء والق اة المرموقين. وكمان ممنهم: 

 يه نعيم ال ركة اإلسالمية وي ال ودان.الدكتور ح ن التراب

وأذكر أن الترابي قمد أثمار نوبومة ومي الممؤومره عنمدما أيمار يلم  جموان أن 

 وبق  المرأة مع نوجها الكتابيه يذا أسلمف هي وبقي هو عل  دينه.

وقامف القيامة عليهه ورد عليمه الولمماء الشمرعيون ال  مور ومي الممؤومره 

ما. وكنمف أرمن أن ومي  ومنهم: القاضي ي ي  ال  يّله وكنف ممن رد عليه أي م

 الم  لة يجماعما يجي أن ي ترعه وال يخترق.

المجلمس »وبود   مو ربمع قمرن ممن الزممان: ثمارت الق مية ممن جديمدة ومي 
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 ه ووبين لي أن الم  لة التمي كنمف أرنهما يجماعيمة«األوروبي لإلوتاء والب و 

ويهمما  - قممي هممو علمم  دينممهوهممي الت ريممق بممين المممرأة ونوجهمما يذا أسممملفه وب -

ه منهما «أحكماع أهمل الذممة»ذكرها اإلمماع ابمن القميم ومي كتابيمه:  «و وة أقوال»

ي ومي جموان بقائهما ممع نوجهماه وعمدع رضمي هللا عنهمعن عمره وعمن علمّي 

و ه النكاح األول. كما  قل عن بوض ال لف: أ هما عل   كاحهما مما لمم ي مرق 

 .(68)ق ائية بوجوب الت ريق بينهما بينهما سلطانه أ  ما لم و كم م كمة

وقد أعدّ نميلنا وي المجلس األوروبمي: الشميه عبمد هللا الجمديّع، ب ثمما موّمقمما 

ه م تمد ا من كتي األحاديث واآلثماره وجمد ويمه ثالثمة عشمر قموالم  م ّدالم مدلاّلم

وي الموضوته ورجح باألدلمة جموان بقماء الممرأة ممع نوجهما الكتمابيه ولمو لمم 

 ي لم.

هكذا يتطور ال قهه ووتبير ال تموص بتبييمر المولومماته والوثمور علم  أدلمة و

لممم وكممن مورووممة لنمما مممن قبممل. وسمم بنا اوهامنمما للترابممي ب  ممه خممرق اإلجممماته 

وخالف الندوده وين كان هو حين عمرأ رأيمهه لمم يؤيمده بقمول أحمده كمما 

ممما ال يجيممزه  أن قولممه أوهممم أ ممه يجممون أن وتممزو  الم مملمة كتابي مما ابتممداءمه وهممو

 أحده وما   اه هو أي ما.

وبود أن ا تهينا من المؤومر: روّي لنما اإلخموة ومي االو ماد: نيمارة لومدد ممن 

الواليات وي أمريكا وكنداه استبرقف ما يقرب ممن أربومة أسمابيع: واليمات ومي 

 البربه ووي الوسطه ووي الجنوبه والشمال والشرق.

ه «كالي ور يممما»ومممي « و لمممو  أ جلممم»و« سمممان ورا  ي مممكو»وقمممد نرت 

                                              

 ه  شر دار الشروق بالقاهرة.«وي وقه األقليات»ا ظر هذه الم  لة وي كتابنا:  (68)
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ه ونرت «ييمممممر وايمممممنطن الوا ممممممة» «وايمممممنطن»ه و«سمممممياول»ونرت 

ي مممديا ا »وييرهممماه باإلضممماوة يلممم :  «ممممّزور »و «أوهمممايو»و «كولمبمممو »

 «ووايممممنطن»ه و« يوجرسممممي»ه و« يويممممورل»ه و«يمممميكايو»ه و«بممممولس

 ه قرب ال دود من كندا.«بو ولُو»و

ه حيممث جمماء أحممد اإلخمموةه و قلنمما «كنممدا»ا تقلنمما بال مميارة يلمم   «ب لممو»ومممن 

ه وممد ما «مو تريمال»ه و«أووماوا»ه و«وور تمو»ب ياروه يلم  هنمال. وقمد نر ما 

 عدة ال أذكرها.

 ه واستمتونا بمناررها الجميلة.« ياجرا»كما نر ا يالالت 

 - الواليممات المت ممدة وكنممدا - اسممتمرت هممذه الزيممارات وممي أمريكمما الشمممالية

ما وليلمةه وأحيا مما يمومين. ال أنيمد علم     و يهره أحيا ما أق ي وي الواليمة يومم

ذلته وقد أكت ي بزيارة عا مة الواليةه وربما أضيف يلم  ذلمت نيمارة بومض 

المدن األخرصه وقد أكون وي الدمباح ومي مكمانه والودمر ومي مكمانه وأبيمف 

 وي مكان ثالث.

زيمز وقد كررت هذه الرحلة بود عدة سنواته وكمان يراوقنمي ويهما االبمن الو

واألي الكممريم علممّي م مممد يوسممف الم مممد ه وكممان مويممدما وممي كليممة الشممريوة 

بجاموممة قطممره وقممد أذهلممه الجهممد الممذ  أبذلممه وممي هممذه الممرحالت مممن بلممدة يلمم  

أخرصه ومن مركز يل  آخره ومن م جد يل  ييرهه ومن منتمدص يلم  منتمدصه 

أوكلمم وأوجمه  وقد يتم ذلت كله وي يوع واحده ووي كل مرحلة من همذه التمنقالت

 رظمظوأجيي عن األس لةه وأجلس جل ات خا ةه وكمان ممما قالمه األي علمّي 

( 24( سمماعةه وممي كممل )18ين الشمميه يممتكلم ): «األسممتاذ الممدكتور علممّي اآلن»
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 ساعة!

* * * 
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 ي شاء جاموة قطر بكلياوها األربع

عرونما أن قطممر بمدأت ووليمهمما الوممالي بكليتمي التربيممة للطلبمة والطالبممات وممي 

بنيين من دملينه وهي مة ومدريس مشمتركةه وعميمد واحمده همو المدكتور م ممد م

سمتاذة ال اضملة المدكتورة يبراهيم كمارمه وكمان ينموب عنمه ومي مبنم  البنمات األ

 الرسوله نوجة األستاذ ال اضل الدكتور م مد رياأ. كوثر عبد

ع( الدراسممية 1977 - 1976وقممد  ممدر القممرار األميممر  وممي أواخممر سممنة )

 اموة قطره التي وبدأ بكليات أربعه هي:بل شاء ج

 كلية التربية. - 1

 كلية الشريوة والدراسات اإلسالمية. - 2

 كلية الولوع. - 3

 كلية اإل  ا يات والولوع االجتماعية. - 4

تهمما اإلسممالميةه ووممي قمما ون و سمميس الجاموممة: أكممد بدممورة واضمم ة: هوي

 وجموها بين األ الة والموا رة. وا تماءها الوربيه

وأ ممبح الممدكتور كممارم مممدير الجاموممةه أممما الممرئيس األعلمم  للجاموممةه وهممو 

 أمير البالد    ه الشيه خلي ة بن حمد آل ثا ي.

 كلية الشريوة:

وقممد كل ممف بلعممداد كممل ممما يلممزع لت سمميس كليممة الشممريوةه ووضممع المنمماه: 

الالنمة لهاه لتخري: الوالم الشمرعي الم ملمه المذ  يذا اسمتُ تي أوتم  بولممه ويذا 
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دعا يلم  هللا دعما علم  بدميرةه وهمو المذ  ينظمر يلم  الشمرت والتمرا  بومينه 

جي والواقمعه كمما وينظر يل  الواقع والودر بالوين األخرصه ويزاو  بين الوا

 قال اإلماع ابن القيم. ويروبط ب  لهه وال ينوزل عن عدره.

واستونف بمناه: الكليات المنماررةه وا تقيمف أو مل مما ويهماه كمما رومتهما 

ب و ل ما رأيته ضروري ا لتكوين الواِلم الشرعي الموا مره م متوينما بملخوا ي 

 ونمالئي وي ق م الدراسات اإلسالمية.

جاموة ي رأ علينما أن يمدر  الطالمي ممواد م ماعدةه وممواد وكان  ظاع ال

( سماعة ممن مجمموت 54اختياريةه باإلضاوة يل  متطلبات الجاموةه و تبرق )

 ( ساعة مكت بة.144ال اعات التي يدرسها الطاليه ليتخر  بودهاه وهي )

( ساعةه وتدرف ويها الكليمةه وقمد ق ممناها يلم  90ومون  هذا: أن عند ا )

وخدممص للشممريوةه ووخدممص أل ممول الممدين. ولهممذا اختر مما وخددممين: 

 «أ مول المدين»لتدخل علموع  «كلية الشريوة والدراسات اإلسالمية»و ميتها: 

 .«الدراسات اإلسالمية»ضمن 

ا ممن الدراسمات الشمرعيةه يجمي أن  وكا ف وكروي وقوع عل  أن هنمال قمدرم

ال مديث وال قمه يدرسه كل رالي وي الكليمةه أي ما كمان وخدمصه ممن الت  مير و

ثممم يبممدأ . «الجممذت المشممترل»والوقيممدةه وهممو ممما ي ممم  وممي بوممض الجاموممات: 

عممادة وممي ال ممنة الثالثممةه أو ال دممل  «الشممريوة أو أ ممول الممدين»التخدممص 

 الدراسي الخامس.

وقد ضمف الكلية   وة من خيرة األساوذة وي يمت  التخددماته وواومدوا 

د. م مممد عبممد ال ممتار  دمماره ود. عليهمما وممي سممنوات عممدةه مممنهم وممي الوقيممدة: 
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ه ود. أحممد الطيممي «ونيمر األوقمماف ومي مدمر اآلن»م ممود حممد  نقمزوق 

 ه ود. عبد ال تاح بركة.«رئيس جاموة األنهر اآلن»

ووي ال قه: د. عبد الوظيم الدييه ود. علي ال الو ه ود. علّي القرة دايميه 

 ود. م مد الدسوقي.

هره ود. رءوف يمملبيه ود. عبممد ووممي الممدعوة: د. ح ممن عي مم  عبممد الظمما

 ال تار  وير.

ووممممي الت  ممممير: د. يسممممماعيل الط ممممانه ود. عممممد ان نرنوره ود. م مممممد 

 البلتاجي.

يمممينه ود. علمممي جممممانه ود. يوسمممف وومممي ال مممديث: د. موسممم  يممماهين ال

 المقدوده ود. يسماعيل الدوتار. عبد

ريجمي وبود ذلت ضممف الكليمة عمددما ممن أبنماء قطمر وبناوهماه وممنهم ممن خ

الكلية ذاوها وخريجاوها. منهم من وول  عمادة الكليمةه مثمل: د. علمّي الم ممد ه 

 ود. عائشة المناعيه عميدة الكلية اآلن.

منمذ  - كما وي سائر كليمات الجامومة األخمرص - وقد بدأت الدراسة وي الكلية

 ع(.1978 - 1977بدأ الواع الدراسي )

وقد عينف بقرار أمير  عميدما للكليةه ورللف عميدما لها اثنتمي عشمرة سمنةه 

ه وسمي وي ال مديث عمن ذلمت ع(1990 - 1989سمنة )حت  أعرت يل  الجزائر 

 وي حينه ين ياء هللا.

وكان عمداء الكليمات مومي ومي ذلمت الوقمف: أ. د. جمابر عبمد ال ميمد جمابره 
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يه عميمد كليمة اإل  ما يات والولموع أ. د. مماهر ح من وهمم و عميد كلية التربيةه

 أ. د. عبد ال ليم كامله عميد كلية الولوع. االجتماعيةه و

 ابنتا  يلهاع وسهاع ودخالن الجاموة:

جاموة قطره وكا تا قد حدملتا  «يلهاع وسهاع»ووي هذه ال نة دخلف ابنتا  

علمم  الثا ويممة بت مموق كممما ذكر مما مممن قبممل. وقممد أيممار علممي  بوممض نمالئنمما وممي 

الجاموة بلرسالهما يل  مدره ليدخال كليمة الطميه وهمذه همو التوجمه المدمر  

الومماع لممدص النمما : أن الطالممي المت مموق أو الطالبممة المت وقممة ال بممد أن يلت ممق 

كما ي مو ها. وقلف ألحد الزمالءه وهو أستاذ متميمز ومي كليمة  «القمة»بكليات 

ممملء ال مممع والبدممر !  الولمموع: وممما عيممي كليممة الولمموع وأ ممف ويهمما اآلن أسممتاذ

قممال: يمما و مميلة األسممتاذه ا ظممر يلمم  دخلممي ودخممل الطبيممي الممذ  أخممذ الثا ويممة 

 ودخل الجاموة موي  ما أعظم ال رق بيني وبينه!

وكا ف ابنتا  يير مت م تين للطي. وهمذا ممن و مل هللا علينما، أل همما لمو 

ل ونق مم كا تا حريدتين عليهه لوقونا ومي مشمكلة: همل وويشمان وحمدهما  أو هم

 األسرة األب هنا واألع هنال 

وال مد هلله لقد او قف مع ابنتوّي: أن يكون همهما ال دمول علم  الماج متير 

والممدكتوراهه وهنممال وت مماوص الممرءو . وهكممذا اسممتراحف ابنتمما  يلمم  دخممول 

 جاموة قطره والبقاء وي ح ن الوائلة.

التمي أ شم ف  «كليمة الولموع»وب كم وخرجهما ومي الق مم الولمميه سمتدخالن 

 هذا الواع.

التي وهوص الب ث ويهماه واختمارت سمهاع  «ال يزياء»وقد اختارت يلهاع ق م 
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 التي و بها أي ما. «الكيمياء»ق م 

ولكن رلبة الجاموة ورالباوها ال يدخلون األق اع التي يريدو ها مبايرةه بمل 

يدرسممون ال مممنة األولممم  دراسمممة عاممممةه مق ممممة يلممم  ق ممممين: الولممممي الوممماعه 

واألدبي الواع. وطالب كلية الولوع واألق اع الولميمة ومي كليمة التربيمة: يدرسمون 

ورالب الشريوة واإل  ما يات واألق ماع . «الولمي الواع»مواد مشتركة وي هذا 

األدبية وي كلية التربية: يدرسون ممواد مشمتركة ومي األدبمي الوماع. كمما يمدر  

ميةه واللبممة الوربيممةه واللبممة مممن الثقاوممة اإلسممال «متطلبممات الجاموممة»الجميممع 

 اإل جليزية.

* * * 
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   وة الشباب الجاموي وي مدر

ومممي منتدمممف عقمممد ال مممبوينات ممممن القمممرن الوشمممرين: كا مممف الدمممم وة 

اإلسالميةه قد بدأت وبز  يم ها وي أوق مدر، وكان ذلت  تيجة لجمو ال ريمة 

كما وا  الذ  أح مه النما ه ور قموا ي تنشمقون   مائمهه بومد الجمو الخما ق المذ 

ا ونمتو  المدعوة اإلسمالمية ووزدهمر  يويشون وي دخا ه أياع عبد النا ر. ودائمم

 وي جو ال اييّة واالستبداد. - وقد وموت - وي مناي ال رية. ووذبل

وكممان أول رهممور الدمم وة بممين الشممبابه وهممم أقممرب اسممتجابة مممن ييممرهم 

حبماهم هللا ممن للدعوات الدينية واإل الحيةه وهم أقدر عل  حممل أعبائهما بمما 

قوة وحيوية. وأول ما يظهر هذا وي الشمباب المذ  اسمتنار بنمور الولممه وأم م  

 لديه قدر من الوعي بن  ه وب مته وبرسالته. وهو الشباب الجاموي بخا ة.

 «يلم  الشمباب»ولذا وجد ا رجالم مثل اإلماع ح ن البنا يوجه رسالة خا ة 

 يقول وي مطلوها:

و  اإليمممان بهمماه ووممواور اإلخممالد وممي سممبيلهاه ي ممما وممنجح ال كممرة يذا قمم»

واندادت ال ماسممة لهمماه ووجممد االسممتوداد الممذ  ي مممل علمم  الت مم ية والومممل 

لت قيقها. ووكاد وكون هذه األركان األربوة: اإليممانه واإلخمالده وال ماسمةه 

والومممله مممن خدممائص الشممباب، ألن أسمما  اإليمممان: القلممي الممذكيه وأسمما  

النقمميه وأسمما  ال ماسممة: الشمموور القممو ه وأسمما  الومممل: اإلخممالد: ال ممؤاد 

ُهىم  الوزع ال تي. وهذه كلها ال وكمون يال للشمباب!  نَ   ُ م  َوزِّ مَمنُىَمْ بِّىَرب ِّهِّ ََ يَى ٌ  }إِّنَُّهىم  فِّت 

 .[13الكهف: ] {ى ُي  
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كما وجد ا اإلماع أبا األعل  المودود  وجه   س الوناية يل  الشبابه وم لق  

و مممديات »ه وأخمممرص بونممموان: «واجمممي الشمممباب اليممموع»م اضمممرة عنوا هممما: 

ألقاهما علمم  جمويمة الطلبمة الم مملمينه التمي ورعاهمما  «الودمر الجديمد والشممباب

ومي بنماء م متقبل  «دور الطلبمة الم ملمين»الجماعة اإلسالميةه وثالثة بونموان: 

 الوالم اإلسالمي.

يةه وال يرو أن وجلف الد وة أول ما وجلف ومي يمباب الجامومات المدمر

بدءما بجاموة القاهرة أولم  جامومات مدمر المد يمة وكبراهماه وظهمر مما عمرف 

الجماعمممة »ه وقمممد اقتب ممموا همممذا االسمممم ممممن «الجماعمممات اإلسمممالمية»باسمممم: 

وممي باك ممتان والهنممده التممي أس ممها الم كممر والداعيممة الكبيممر أبممو  «اإلسممالمية

لمم  «األميمر»و األعل  المودود . و خذوا منهم اسم الجماعة واسم رئي هاه وهم

ي ّموه الرئيس أو المدير أو المريد أو األمينه ممما يمدل علم  وم ثرهم بجماعمة 

 باك تان.

واسمممت ادت همممذه الجماعمممات ممممن أسممماليي الجماعمممات قبلهممماه مثمممل جماعمممة 

اإلخمموان الم مملمينه وجماعممة أ دممار ال ممنةه والجمويممة الشممرعيةه وال سمميما 

وعقممممد النممممدواته وعمممممل اإلخمممموانه مممممن يلقمممماء الممممدرو  والم اضممممراته 

 المو كرات وي يجانة الديف وييرها.

وكممان التشممدد والتطممرف هممو البالممي علمم  هممذه الجماعممات أول ممما  شمم ته 

حت  ي ي ألذكر أن أحدهم س لني وي مو كر أقاممه رمالب جامومة عمين يممس 

: ألي ف مدر دار حرب  أل ها ال ون ذ يمريوة هللاه ووبميح يمرب الخممره  قائالم

 لرباه و شر الخالعة وي وسائل يعالمهاه وال وطبق أحكماع ال مدود والتوامل با

 يله ما قال.... 
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حممين سممموف هممذا ال ممؤال: ثممار ثممائر ه وقلممف لممه: يمما أخممي! أوممدر  مونمم  

كالمت هذا وما يلزمه  ين موناه: أن مدر لي ف لنا   ن الولمماء والمدعاة يلم  

وأمثمالهمه و  من ويهما  اإلسالعه بل هي بلمد الندمارص والشميوعيين والالدينيمين

 يرباء!

لمو اعتمدت  - يسمرائيل - ومن لوانع هذا الكمالع: أن دولمة الكيمان الدمهيو ي

علمم  مدممره ال  ممداوع عنهمماه بممل  تركهمما لليهمموده لي تلمموا أرضممهاه ويهتكمموا 

عرضهاه ويبنموا مالهاه وي فبوا   اءها، ألن الم لم ال يطالي بالدوات يال عمن 

مدممممر عممممن أرأ اإلسممممالع ودار اإلسممممالعه أرأ اإلسممممالعه ومممملذا خرجممممف 

ومقت   هذا: أن  دعها لليهود وييرهم، أل نا لم  ود م  ولين عن الذود عنهما. 

 وهذا كالع وي ياية الخطورةه ال يواوق عليه م لم وال عاقل.

وممما نال هممذا الشممباب الممذ  يتوقممد حماسممةه ويبلممي  ممدره مممن البمميظ علمم  

استشممرصه يتدممل بالولممماء والممدعاة  المنكممرات التممي ا تشممرته وال  مماد الممذ 

...  الموتدلينه من أمثال: الشيه البزاليه والشيه سيد سابقه وال قير يليه وومال 

يلقاهم الشباب وي جل ات خا ة وي بيمووهمه ويمزورهم الولمماء ومي جاموماوهم 

وما نالموا ...  وي م اضراته ووي درو  ومناقشات وي مو كراوهم الدي ية

روهمه وخ مف حمدوهمه وأخمذوا ي متموون لدموت ال كممة هكذا حت  همدأت ثمائ

أو  - والتوقله ويناقشمون األممور بهمدوء ووبدمرةه حتم  وبيمر مموق همه و جموا

من آومة البلموه وا تقلموا ممن خمط التشمديد يلم  التي ميره وممن  - قل:  جا أكثرهم

 البلو يل  االعتداله ومن الشطط يل  الوسط. وال مد هلل.

ا ع : أن أقترب من همؤالء الشمباب مما اسمتطوفه وأن وقد كنف أرص لزامم لي 

أسممتجيي لهممم يذا دعممو يه لم اضممرة وممي الجاموممةه أو لزيمماروهم وممي مخيّممماوهم 
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التي يقيمو ها وي الدميفه أو لجل مات خا مة أجيمي ويهما عمن أسم لتهمه وأرد 

ا مما  ويها علم  يمبهاوهمه وأ م ح ويهما الم ماهيم التمي التب مف علميهمه بمل كثيمرم

قبلهم وي منزليه لي  وا يلي  بما عندهمه وهمم ي بمون أن ي هممواه وأن كنف أست

ي ممتوثقواه ولهممذا ي ت  ممرون عممن أمممور كثيممرةه وال ي مملمون بممما يقممال لهممم 

لي موا مكمابرينه وال  - وال مق يقمال - ب هولةه بل يناقشون ويجادلونه ولكمنهم

المدليله وال  ممارين بالبارل. بل يذعنون لل ق يذا وبين لهممه ويرك مون وراء

ي يممدون عنممهه وهممذا ممما ي مممد لهممم. ومثلممي يرحممي بهممذه النوعيممة مممن الشممبابه 

 وي رح بها ورح من وقد ضالته ثم وجدها.

ممما قمممراء للقمممرآن وال مممديثه م مممتب رين  امم ا قُو  امم كمممان همممؤالء الشمممباب ُ مممو 

باألس اره مت م ين لق ايا اإلسالع: عقيمدة ويمريوةه دعموة ودولمةه ح مارة 

ا ممما قلممف: ين أعظممم ممما وممي وأمممة. وقمم د كنممف أرص ومميهم م ممتقبل مدممر. وكثيممرم

مدره وأيل  ما وي مدره ليس ذهبها األبميض: القطمنه وال األسمود: المن طه 

وال األهراع وال أبا الهوله ولكنمه همذا الشمباب الممؤمن الم متقيم الم متود للبمذل 

 وي سبيل هللا. ي هم ثروة مدر األول ه ويدها المشرق.

 د وي ميدان عابدين: الة الوي

وكان من سنن الخير التي أحياها هؤالء الشمباب:  مالة الويمد ومي الميمادين 

: أ ه لم يكمن يدملي الويمد ومي  ل  هللا عليه وسلم الكبرصه كما هي سنة النبي 

الم جد يال لوذر كالمطر. وي مما كمان يدمليه ومي الخمالءه ليت مع المكمان ألكبمر 

مدل  الويد: الرجال والن اء والدبيان ومي عدد ممكن من النا ه ويجتمع وي 

وريمده ال يهت مون ويمه باسمم مخلموقه بمل باسمم هللا  «مهرجان يسمالمي» ورة 

 وحده: هللا أكبره هللا أكبره هللا أكبره ال يله يال هللاه هللا أكبر وهلل ال مد.
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وكان الم لمون وي مدر قد هجروا سنة الدالة ومي الخمالءه يال مما كا مف 

 لجموية الشرعية وأ دار ال نةه وي  طاق م دود.وقوع به ا

ولما رهر يباب الد وة اإلسالمية: أرادوا أن ي يوا هذه ال نة التي أماوهما 

النمما ه وأن يظهروهمما بقمموة وليممق بقمموة الدمم وةه وقمموة يممبابهاه ووليممق بمكا ممة 

مدر بلد األنهره والكوبة الثقاوية لإلسالعه واقترحوا أن يجولوها ومي الميمادين 

الشممهير وممي وسممط القمماهرةه  «ميممدان عابممدين»الكبممرص وممي القمماهرةه واختمماروا 

ليدلوا ويه. وقد بمدأوا ومي أول األممر ب عمداد م مدودةه رلمف وتكماثر عيمدما بومد 

عيممده حتمم  أ ممبح الممذين يتجموممون ويهمما بوشممرات األلمموفه وكمما وا ينتقممون لهمما 

 .هللا  رحمهالخطباء المورووين أمثال ييخنا الشيه م مد البزالي 

وكممان أول وجمممع جممماهير  ومماق ممما قبلممه مممن وجموممات: وممي عابممدين سممنة 

ع(ه وقممد سممبقته دعايممة واسمموةه ووكممر الشممباب وممي خطيممي 1977همم،ه 1397)

يجتمع النا  عليهه ويهرعون يلم  اسمتماعهه وكمان اسمم ال قيمر يليمه وومال  همو 

وأخارمي  الذ  اختاروهه واستدعو ي من قطره ألياركهم وي احت الهم الكبيره

 هذه الجماهير.

ولم أخيي رجاءهمه ونزلف من قطمر ألجمل ذلمته وأذكمر أن أول خطبمة لمي 

كا ف وي عيمد األضم  ه وكمان المرئيس ال مادات ومي ذلمت الوقمف ومي نيارومه 

األولمم  إلسممرائيله التممي واجمم  بهمما الوممالمه واو قممف مممع اإلخمموة: أن  توممّرأ 

ية ل مممةه حتمم  ال  مكممن لموضمموت ال ياسممةه وأن  ممتكلم وممي الق ممايا األساسمم

رجممال األمممن مممن أن يجممدوا ور ممة لمنونمماه و  ممن  ريممد أن  ثبّممف هممذه ال  ممنة: 

 الدالة وي ميدان عابدين كل عيد. ومر األمر ب الع ب مد هلل وووويقه.
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وكنف أجد بوض المدمورين يدمورون الدمالة والخطبمةه وال  مدر  ممن 

ال يت د  عنما ببنمف يم ةه هؤالءه وهم لي وا مدريين، ألن اإلعالع المدر  

ا.  كما يقولون. بل يتجاهلنا ومامم

ممن قطمر ألخطمي  - أو وي أحمد الويمدين - وهكذا رللف أح ر وي كل عيد

الويده وأ ع المدملين. وبومد سمنة كمان ال مادات ومي عيمد األضم   ومي منتجمع 

كامممي دي يممد وممي أمريكمماه ليوقممد او اقيممة ال ممالع. واسممتدعيف مممن قطممر إللقمماء 

وم مممينا علممم  سياسمممتنا: أال  هممماجم ذلمممت، ألن أ  هجممموع سممميثير الخطبمممةه 

 الجماهيره ويشول الناره وال  ملت ير اءها.

ورللنا هكذا حت  كان آخر عيد أقمناه وي عابدينه وكان ال  ور مكث مما لمم 

أر مثلممه مممن قبممل. كممان هنممال احتشمماد هائممله سممد كممل الشمموارت المو مملة يلمم  

ي كنمف ومي كمل ممرة أ مل بال ميارة يلم  عابدين ممن جميمع النمواحيه حتم  ي م

أما هذه المرةه وقد وركمف ال ميارة بويمدما بويمدماه ومشميف علم  ...  قرب المندة

قممدمي رممويالم أوخطمم  النمما  وممي رريقمميه وأيممق الزحمماعه حتمم  و مملف يلمم  

 المندة. أقل ما يقال وي هذا الودد:  دف مليون!

لتجممع اإليمما ي ووي خطبة ممن الخطمي علمق المرئيس ال مادات علم  همذا ا

ال ايده وقال: يقولون: ي ه ربع مليونه وأ ا أقول: ي ه مائة ألف وقمط. وممن أيمن 

 له ذلته وهو لم ير ولم يشهد !

 نيارة ال ادات إلسرائيل وووقيع او اقية كامي دي يد:

 «ال ماد  ممن أكتموبر»كان ورح المدريين با تدار الواير من رم مان 

ا اه وكان كل مدر  مزهو  بهذا الندره وكمان اإلسمالميون والمتمدينون  عظيمم
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ممما ممممن ييمممرهم، العتقمممادهم أ مممه ومممم بن  مممات ييما يمممةه  بدممم ة عاممممة أكثمممر ورحم

 وموو ات ربا ية!

ياركوا مدمر  - بل الم لمين عامة - ومن ال ق أن  ذكر أن الورب جميوما

ورحتهمماه ويمماركوا المدممريين احت ممالهم بهممذا الندممر المبممينه وا تدممار مدممر 

 و وي الواقع ووي النهاية: ا تدار ألمة الورب واإلسالع.ي ما ه

ولكممن ل سممف لممم وطممل هممذه ال رحممة البممامرةه التممي وحممدت مشمماعر الوممرب 

والم مملمين وممي مشممارق األرأ ومباربهمماه بممل حممد  ممما كممدر  مم اء هممذه 

ال رحةه بل أحالها يل  يم وحزنه وحول وحدة الشمووره ووحمدة الموقمف يلم  

 مة ير ممزق.خالف وورقةه مزقف األ

كان ذلت عندما أعلن الرئيس ال ادات ومي خطماب لمه: اسمتوداده ألن يمذهي 

ه وأ مه «منماحم بميجن»يل  يسرائيله وأن يلق  رئيس ونرائها ومي ذلمت الوقمف 

 م تود لتوقيع سالع مع يسرائيل.

والتقطممف يسممرائيل الخمميطه ورحبممف بزيممارة ال مماداته وكمم ن األمممر كممان 

ممما روبممف األممموره وهي ممف األسممبابه ووت ممف  مورووممما مممن قبممل! وسممرعان

 األبوابه لزيارة ال ادات.

وووجئ الشوي الوربيه وووج ف األمة اإلسمالمية كلهما بزيمارة أول رئميس 

و مالة عيمد األضم   ومي الم مجد  - عربي إلسرائيله وخطابه ومي الكني مف

ة والدخول وي درب الم اوضاته التي ا تهف بود سمنة بتوقيمع او اقيم - األقد 

 وي أمريكا بين مدر ويسرائيل. «كامي دي يد»

كا ف هذه أول مواهدة ووقد بين يسرائيل وبلد عربيه وكيف وقمد عقمدت ممع 



 441 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 أكبر بلد عربي  وأهم بلد عربي !

لقممد ك ممبف مدممر بهممذه الموركممة اسممتوادة سمميناءه وك ممبف موو ممة أمريكيممة 

 وقدر بن و مليار  دوالر.

ويخمرا   «و ييد مدمر»طر: ك بف ولكن يسرائيل ك بف ما هو أكبر وأخ

أكبممر قمموة ع ممكرية عربيممةه وأكبممر قمموة بشممرية وعلميممة مممن الموركممة. ولممم ووممد 

مدر يريكة وي الق مية ال ل مطينيةه وومي موركمة الت ريمر الم روضمة علم  

 الورب جميوماه بل أ ب ف وسيطما بين ال ل طينيين ويسرائيل!

دايمممة االو اقمممات بمممين كمممما أ هممما أيممماعف روح االست مممالع ومممي المنطقمممةه وب

ما كا مف لتجمر  عليهماه لموال أن  - مثل: األردن - يسرائيل وبالد عربية أخرص

 مهدت مدر لها الطريقه ووت ف الباب الم دود!

كممما أن يسممرائيل بهممذه االو اقيممة: اخترقممف جممدار األمممن القممومي الوربمميه 

ت وممي واسممتطاعف أن ون ممذ يلمم  الممبالد الوربيممةه و  ممب ف لهمما بوممد ذلممت سمم ارا

مدمر ووممي األردنه ووممي موريتا يمماه وأ ممب ف لهمما مكاوممي وممي بوممض الممبالد 

 مثل: قطر. وكان كل هذا من كبائر الم رمات قبل ذلت.

ا ممن المبالد اإلوريقيمة وبمالد عمدع اال  يمان  - بل يجوف همذه االو اقيمة كثيمرم

عل  وبيير موق هماه حتم  ين الكثيمر منهما سمو   - التي كا ف مقاروة إلسرائيل

 وي يعادة الوالقات مع يسرائيله وعادت بال ول.

كما سببف هذه االو اقية وي يق الوالم الوربي وومزيقه يل  ممن يؤيمد ال مالع 

مع الدهاينةه ومن ال يؤيده ب اله يل  من ي م  االست الع حكمةه والمقاوممة 

حماقمة! وكمان ذلمت بدايمة ا ق ماع عربميه وودمدت ومي الجمدار الوربمي لمم يلتم م 
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 ليوع.حت  ا

وكذلت ا ق م النما  داخمل مدمر    مهاه ومالمؤمنون باإلقليميمة يقولمون: ين 

ا بممال حممربه وحممررت سمميناء بممال دممماءه وو ريممف للبنمماء  مدممر حققممف  دممرم

 الداخليه بود أن خاضف أربع حروب من أجل ول طين.

والوروبيممون واإلسممالميون يقولممون: ين مدممر وقممدت دورهمما القيمماد  وممي 

ف وي موضع التهمةه بود أن كا مف ومي موضمع الريمادةه الورن الوربيه وأم 

ا وعال يمةه وأدت  ووت ف الباب ألمريكا للتدخل وي ووجيه المنطقة الوربية سمر 

 يل  كل ما جرص بود ذلت من هزائم و كبات من ول طين يل  الوراق.

وقمممد الحظمممف همممذا اال ق ممماع الممممؤلم بن  ممميه وسممماء ي أن أجمممده ومممي يمممت  

 االوجاهاته وال أملت أمامه يال ال وقلة واالسترجات!المجالس واأل دية و

* * * 
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 المؤومر الوالمي األول لتوجيه الدعوة ويعداد الدعاة

مممن  «عقممد الت مموينات»كا ممف المملكممة الوربيممة ال مموودية وممي الوقممد األخيممر 

ومي  «عقمد ال مبوينات ممن القمرن الوشمرين»عقود القرن الرابع عشر الهجمر  

كةه وقد و لف يليها الد وة اإلسمالمية التمي بمدأت ومي حالة من اليقظة وال ر

ع(ه ور ق كثير ممن يمبابها المذين حدملوا 1967د هزيمة حزيران )ومدره ب

عل  الدكتوراه من خار  البالد يوودون يليهاه ويقودون نمماع التولميم والتربيمة 

ا ممن  والثقاوة وي كثيمر ممن المؤس ماته كمما ضممف المملكمة ومي رحابهما كثيمرم

 ال ركة اإلسالمية ليوملوا وي مدارسها ومواهدها وجامواوها.دعاة 

وكان من ثمرة ذلت كله   وة عامة رهمرت بشمائرها ومي  مور مختل مةه 

 وم ارات عدة.

 و ثير يخدية الملت ويدل وسياسته:

وكان وجود الملت ويدل بن عبمد الوزيمزه داوومما للوممل اإلسمالمي الرسممي 

اإلسمالمي الواضمحه وييرومه علم  المدعوة والشوبي يل  األماعه ب  ل ووجهه 

اإلسمممالميةه وحماسمممته للق مممايا اإلسمممالميةه وووار مممه ممممع المممدعاة الم ممملمينه 

ووقريبممه للولممماء والدممل اء مممن النمما ه ووبنيممه للق ممية ال ل ممطينيةه ومواق ممه 

المشروة وي أممور كثيمرة وتولمق باألممة اإلسمالمية. كمل همذا جومل النما  ولتمف 

لكمممة مهممموص أو مممدة البيمممورين علممم  اإلسمممالع وأمتمممه حولمممهه وجومممل ممممن المم

 وح اروه.

وممال يممرو أن وتبنمم  المملكممة كممل ممما مممن يمم  ه أن يولممي كلمممة اإلسممالع مممن 
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 مؤومرات و دوات.

ولهذا عقدت وي المملكة عمدة ممؤومرات يسمالمية عالميمة ومي وتمرة وجيمزةه 

ح مممرها الم مممات ممممن الولمممماء والخبمممراء المختدمممين والمهتممممين ومممي الومممالم 

 اإلسالميه وخار  الوالم اإلسالمي.

 من ذلت: المؤومر الوالمي األول للتوليم الذ  أقيم وي جدة.

والمممؤومر الوممالمي األول لالقتدمماد اإلسممالمي الممذ  أقمميم وممي مكممةه وكممان 

ا أن يوقد وي حياة الملت ويدله ثم حد  ايتيال الملت  المذ   - رحمه هللا مقررم

و جممل حتمم  عقممد وممي عهممد  - والمبممارب وجوممف بممه أمممة اإلسممالع وممي المشممارق

 ع(.1976ه،(ه وبراير )1396الملت خالد وي   ر )

ثممم دعممي يلمم  مممؤومر يسممالمي عممالمي آخممره يوقممد و ممف رعايممة الجاموممة 

ممة الشميه اإلسالمية بالمدينة المنمورةه التمي كمان يرأسمها حينمذال سمماحة ال وال 

لم  ممن الوبمماده وكممان هللا بممن بممانه و ائبممه الشمميه عبممد ا عبممد الوزيممز بممن عبممد

موضمموت هممذا المممؤومر هممو: ووجيممه الممدعوة ويعممداد الممدعاةه وكممان موعممده وممي 

 ع(.1977ه،(ه يبار أو وبراير )1397  ر )

دعي يل  هذا المؤومر   و ثالثمائة عاِلم م لمه اجتمووا وي رحماب المدينمة 

ه  ممل  هللا عليممه وسمملم المنممورةه بجمموار م ممجد رسممول هللا وقبممره الشممريف 

ليراف الجاموة اإلسالمية التي و مم عمدة آالف ممن الطمالب الم ملمين ممن وب

   و ثما ين جن ية.

وكممان الب ممث الممذ  رلممي منممي: ممما يتولممق باإلعممداد الولمممي أو الموروممي 

ه «ثقاوممة الداعيممة»للداعيمة. وقممد ووقنممي هللا وومال ه وكتبممف ب ثممما جولمف عنمموان: 
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وبينف ويمه أ موات الثقاومات التمي يجمي أن يت ملح بهما الداعيمةه لخموأ موركمة 

 الدعوةه وهو قو  م ّدنه واقف عل  أرأ ُ لبة.

  اَ ملثق ف ت  ي:

القممرآن وعلومممهه وال ممديث وعلومممهه »الثقاوممة الدينيممة ب  واعهمما وألوا همما:  - 1

 .«وال قه وأ وله وقواعدهه والوقيدة ومقار ة األديان

 .«الولوع اآللية»الثقاوة اللبوية واألدبيةه وهو ما ي ميه األقدمون:  - 2

 الثقاوة التاريخيةه وال سيما التاريه اإلسالمي الذ  يبدأ بال يرة النبوية. - 3

الثقاومممة اإل  ممما يةه أعنمممي: التمممزود بقمممدر مناسمممي ممممن الولممموع اإل  ممما ية  - 4

 واالجتماعية.

 بد منه من الولوع الطبيوية والرياضية.الثقاوة الولميةه بدراسة ما ال  - 5

الثقاوة الواقويةه وهمي دراسمة الواقمع بمما همو عليمه بمال وهموين وال وهويمل،  - 6

 واقونا وواقع أعدائنا.

وال ممممد هلل أن الب مممث كمممان موضمممع الرضممما والثنممماء ممممن المشممماركين ومممي 

المممؤومر. ثممم  ممدر وممي كتممابه ا تشممر وايممتهره حتمم  أم مم  مممن المتطلبممات 

سية لتكوين الداعيةه وأ بح موضع االهتماع من األكاديميين وال مركيين األسا

 عل  سواء.

ووي الجل ة االوتتاحية للممؤومر: ريمح الممؤومرون سمماحة الشميه ابمن بمان 

لرئاسة المؤومره كما هي الوادةه وي وريح رئيس كل جاموة لرئاسة الممؤومره 

لم  ن الوبماد  ائمي رئميس ولكن الشيه ابن بان ونانل عن الرئاسة للشيه عبد ا
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 الجاموة.

ثممم جمماء دور وريمميح مقممرر عمماع للمممؤومره ووقممف يمميخنا الجليممل الوالمممة 

سماحة الشيه ح نين م مد مخلوف م تي جمهورية مدمر األسمبق ليقمول: أ ما 

ا  أريممح الداعيممة اإلسممالمية الكبيممر الشمميه يوسممف القرضمماو ه ليكممون مقممررم

د المبمارل الم كمر اإلسمالمي ال مور  وكان بجوار  األسمتاذ م مم...  للمؤومر

الموروفه وقلف له: أ ا س ريح الشيه البزاليه وأرجو أن وثنِّي علمي  ألسمباب 

ومواوقني علم  ذلمت. وقلمف: أ ما أعتمز بثقمة أسمتاذ ا الكبيمر الشميه ...  أ ف ووروها

ح نين مخلوفه وأعُدّ وريي ه لي يهادة لي أوخر بهاه ولكني متنمانل لشميخنا 

لكبيممر الشمميه م مممد البزالمميه ألسممباب ال وخ مم  علمميكمه وقممال األسممتاذ الداعيممة ا

 المبارل: وأ ا أثني عل  هذا الترييح.

وهنا قال بوض اإلخوة: هذا يوع اإليثمار: الشميه ابمن بمان آثمر الشميه الوبماده 

 والشيه القرضاو  آثر الشيه البزالي!

 ادات هاجممه وكان ال بي المباير لتريي ي للشيه البزالي: أن الرئيس ال

جهرة وي حديث مذات عل  الهواءه حين س له الطالي عبمد الممنوم أبمو ال تموحه 

األمممين الومماع الو مماد األربمماء الوممرب »رئمميس او مماد رممالب جاموممة القمماهرة 

لممماذا ي  ممح المجممال للمممداحين والمنمماوقينه ووبلممق األبممواب وممي وجمموه : «اليمموع

ةه والمممواعين لمشمممكالوها ممممالولمممماء والمممدعاة الدمممادقين والموتمممدلين ممممن األ

وضممرب مممثالم بالشمميه البزالمميه الممذ  اضممطر يلمم  أن يبممادر وعالجهمما ! ... 

يله. وما كان ممن ال مادات يال أن رد بب مي وحنمقه ...  البالده لما ضيق عليه

ا ح اسمماه هما  هائجمهه وأثمار ثائرومهه و متح  وك ن هذا ال مؤال لممس عنمده وومرم

ويممما قممال: هممذا داعيممة وتنممةه ومثيممر للنوممرة  النممار علمم  الشمميه البزالمميه وقممال
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 الطائ ية الببي ة.

وهذه وهمة بارلة بالن بة للشيه البزاليه وما كان الشيه وي يموع ممن األيماعه 

ا ل تنة بين أبناء البلد الواحد. بل كمان ممن دعماة الت مامح  داعية لطائ ية وال مثيرم

 أبدماه عل   ه: ييخه ح ن البنا.

الع مهمماجم ممما مممن الم مملمين أو الندممارص: رد عليممه ولكممن يذا همماجم اإلسمم

بالمنطق الولمي الر ينه وألزمه الجمادةه وهمذا ال حمر  ويمهه وال يويبمه أحمده 

 يذ ال مجاملة وي ال قه وال مداهنة وي الدينه وال ق أحق أن يتبع.

وهممذا ممما دوونممي يلمم  أن أقممدع الشمميه البزالمميه ليكممون رد ا علمم  مممن هاجمممهه 

ا للمؤومره وكان وي الواقع  ومم المقمرر. وقمد باختيار علما ا عام  ء األمة له مقررم

 أعطي القو  باريها.

وممممما أذكممممره هنمممما: أن ولي زيمممون المملكممممة بالمدينممممة أرسمممل جماعممممة مممممن 

روا بوض المقابالت ممع  ا للمؤومره ويُجف المدورين والمذيوينه ليلتقطوا  ورم

خمماد عمممن  وممي بر ممام: عممدد مممن الولممماءه ليبثوهمما وممي  شممرة األخبمماره أو

الم  من الوبماد رئميس الممؤومر أن ي ممح لرجمال  المؤومره وروض الشيه عبمد

التلي زيون بالدخول يل  القاعة وودموير الممؤومره ووقمف همو بومض األسماوذة 

من الجاموة موه سد ا منيوماه ليددوا هؤالء عمن المدخول. وقمالوا لهمم: ال يمكمن 

 نا!!أن ودخلوا أبدما يل  القاعة و  ن ه

 «التدموير»وحجة الشيه عبد الم  ن ومن موه: أن التلي زيمون قمائم علم  

والتدوير م رع وي اإلسالع! وأيد النا  عذابما يوع القياممة المدمورون. وقمد 

ثبف وي و ريم التدوير أحاديث   اح م ت ي ة ال يشمت ممن لمه  ملة بولمم 
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 ال ديث وي ثبووها و  تها.

ولكمن التشمكيت ومي داللمة األحاديمث ال وممي وهمذا م ملّم بمهه وال  شمكت ويمهه 

ثبووهمماه وهممل هممي وونممي هممذا التدمموير ال ووممويراوي أو ال مموئي  أو أن هممذا 

التدوير ي ما هو عكس للدورة عل  الورقه كما ووكس الدورة وي الممرآة  

ولذلت  جد أهل الخلي: ي ممون التدموير عك مماه والمدمور عّكاسمماه والدمور 

 عُُكوسما.

ه عممز وجمملعللممف الت ممريم بمم ن المدممور ي مماهي خلممق هللا واألحاديممث قممد 

وهنا ال م اهاةه بل هو خلق هللا ووال     مهه والمذ  ومي التل مان لميس  مورة 

 م اهيةه بل هي خلق هللا ذاوه.

عل  كل حاله لم وكن المناقشة مجدية مع الشيه عبد الم  نه وهمو متم مت 

أ ممه رجممل  ممالح ذو ديممن برأيممهه ال يتنممانل عنممهه وال ي ممرر ويممه. وال قيقممة: 

ووقوص ومخاوة هلله ويومل لخدمة الجامومة بمال كلمل وال ململه ويبمذل ممن    مه 

ووقته وجهده ما ال يدبر عليه يال أولو الوزع من الرجال. وقد لم ف ذلمت ومي 

ا وي المجلس األعلم  للجامومةه وهمذا جولنمي أقتمرب  عملنا موهه بو  ي ع وم

ف عنمه نممالءه ورالبمه أجموموا علم  منهه وأعرف بوض و مائلهه ولمما سم ل

ا.  يررائه ومدحه والثناء عليهه وي علمه ودينمه وخلقمه وسميروهه جمزاه هللا خيمرم

وين كنا  خال ه وي راهريته ووشددهه ولكن المرء م م ول عمما يقتنمع بمه عقلمهه 

ويؤديممه يليممه اجتهممادهه ويممدين هللا ووممال  بممهه ويلقمماه عليممهه وي ممما لكممل امممر  ممما 

  وص.

المممؤومر يلمم  عممدة لجممان ح ممي الموضمموعات التممي وب ممثه والتممي  ا ق ممم
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رلبف من الباحثينه وكتبوا ويها. وكل لجنمة و مم عمددما ممن الممدعوينه وختمار 

اه ثمم يبومث مقمرر اللجمان ال رعيمة: وقريمر كمل لجنمة بومد كمل  لها رئي ما ومقمررم

 جل ة يل  المقرر الواع.

علمممي حمميه ينبثممق وممي  ورممل المممؤومر عممدة أيمماع وممي حركممة دائبممةه و قمماش

الوادة عن وو يات أو مشروت قراره يرسمل ممن اللجمان ال رعيمة يلم  المقمرر 

 الواع.

وقبممممل الجل ممممة الختاميممممةه عقممممدت جل ممممة خا ممممة لمناقشممممة التو ممممياته 

ومشروعات القراراته إلبقائهما أو حمذوهاه أو وومديلها بلعمادة  ميايتهاه حتم  

هما  ظمرة يماملة لهمموع األممةه اكتملف مجموعة مهمة وقوية من التو ياته وي

ومشكالت الدعوةه وواجبات المدعاةه والوقبمات التمي ومواجههمه وواجمي األممة 

   و الدعوة والدعاة.

وقممد وضمموف هممذه التو مميات والقممرارات وممي  مميبتها النهائيممةه وأقرهمما 

المؤومر وي جل ة ختاميةه قرأها الشميه البزالمي علم  الممؤومرين وال ميوف. 

ع مماءه وعلمم  الدمم ف وأجهممزة اإلعممالعه بممل ربوممف وقممد ونعممف علمم  األ

م تقلةه و شرت م تقلةه لما ويها ممن يممولية وونموت ووموانن ووكاممل. وليمف 

التزمممموا بمممما ومممي همممذه  - حكممموميين ويممموبيين - الم ممم ولين عمممن أممممة اإلسمممالع

 التو ياته و يها خير كثيره لو كا وا يولمون.

* * * 
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 «الخدائص الوامة لإلسالع»كتاب: 

« الخدممائص الوامممة لإلسممالع»ع( رهممر كتممابي: 1977ووممي أوائممل سممنة )

. «الثقاومة اإلسمالمية»الذ  كان يدر  لطالب الجاموة وي المقرر األول لممادة 

 وكنا  در  هذا المقرر لطالب كليتي التربيةه قبل أن ونش  جاموة قطر.

ا علم  رمالب ال «الثقاوة اإلسالمية»وكا ف  ا يجباري ا مطروحم جامومةه مقررم

مممن جميممع الكليممات وجميممع األق مماع. وهممي مممادة جديممدة لممم وقممرر يال وممي بوممض 

الجاموات الوربيةه مثل: جاموات ال ووديةه وجامومة الكويمفه وجامومة قطمره 

 والجاموة الليبية.

. «ال  ممارة اإلسممالمية»وكا ممف بوممض الجاموممات ودرسممها و ممف عنمموان: 

ن ي ميع المقدمود ممن ومدريس وقد اقترح علي  همذا الونموانه ولكنمي خشميف أ

هذا المقرره وراء االهتماع بالجا ي الومرا ي وال ني وي ال  مارة اإلسمالمية. 

و ظرومه الكليمة  «ول م ة اإلسمالع»وأ ا أريد أن  وطي الطالي جرعة كاويمة ومي 

هلل ولإل  انه لل ياة وللكمونه للمدين والمد ياه لل مرد والمجتممعه همذا ممن  احيمة. 

 لمقرر األول وي الثقاوة اإلسالمية.وهذا ما يهتم به ا

وممممن  احيمممة أخمممرص:  ريمممد أن  بمممين للطمممالب األخطمممار التمممي وهمممدد األممممة 

اإلسمممالميةه والوجمممود اإلسمممالمي، ممممن االسمممتومار والدمممهيو يةه وال ل ممم ات 

الم مممتوردةه ممممن المارك مممية والوجوديمممة وييرهممماه واالستشمممراق والتبشممميره 

جابية. وهذا مما يهمتم بمه المقمرر الثما ي و  وها وكيف وواجهها األمة بوسائل يي

 للثقاوة اإلسالمية.
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وكممان الطممالب يدرسممون المقممرر األول للثقاوممة اإلسممالمية أول ممما يممدخلون 

 الجاموةه ويدرسون المقرر الثا ي وي ال دل األخير عادة.

أ  مي وأقمرب يلم  المقمرر األوله وهمو جمزء  «الخدمائص»وكان كتاب: 

بال وممله وهممو: الخدممائص الوامممة للممدين  مممن المندممود عليممه وممي المقممرر

 اإلسالمي.

أقممرب يلمم   «ال لممول الم ممتوردةه وكيممف جنممف علمم  أمتنمما »وكمان كتممابي: 

.  المقرر الثا يه وين كان كل من الكتابين ال يووي المقرر المطلوب حقه كامالم

وهمو ومي  - وقد ذكرت ومي مقدممة الكتماب: أن الشمهيد سميد قطمي قمد أخمر 

كممما يبممدو مممن  - وهممو «خدممائص التدممور اإلسممالمي»كتابممه القمميم:  - سممجنه

يون  بجا ي واحد من جوا ي اإلسالع الرحيه وهمو جا مي التدمور  - عنوا ه

 واالعتقاد.

أ  ما يوضح خدائص ال كرة الكلية لإلسمالعه عمن هللاه والكمونه وال يماةه 

 واإل  ان.

بمما ومي ذلمت  - لمهاإلسالمي ك« أو النظاع»أما خدائص المنه: أو المذهي 

ولمم يكمن ذلمت هدومه ومي الكتمابه وين  - الوقائد والوبمادات واألخمالق والشمرائع

 عرأ لشيء منه وي بوض األحيان وبوما ال قددما.

. وال عجمي أن اقتب مف رحممه هللا لهذا كان هذا الكتاب وتمة لكتماب الشمهيد 

يمةه والتموانن. بوض الوناوين الرئي ية منهه مثل: الربا يمةه والشمموله والواقو

ا. وقد أوسع أو أضيقه وقد أنيد أو أ قص.  وين لم ألتزع و  يره لها ومامم

بمونمم  ربا يممة المدممدر  «الربا يممة»مثممال ذلممت: أ ممه و ممد  عممن خديدممة 
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لممم يلت ممف يلمم   رحمممه هللا واألسمما ه وأومماأ وممي ذلممت يواضممة بليبممة. ولكنممه 

ه وهمو مونم  «ية والوجهمةربا ية البا»المون  اآلخر للربا يةه وهو ما سميناه: 

أساسي وخطيره وربمما كمان همو المتبمادر يلم  ذهمن الم ملم عنمدما ومذكر كلممة 

 .«ربا ي»أو  «الربا ية»

وممي اإلسممالعه وأكممد و كيممدما  «الثبممات»ركممز علمم  مونمم   رحمممه هللا كممما أ ممه 

ما لمواجهمة  قوي ا. وهذا مقبول وي جا مي التدمور واالعتقماده كمما أ مه كمان لزامم

المطلمق ومي عالمنما كالمارك ميين وأيمباههمه ولكمن يذا و مدثنا  «التطور»دعاة 

عممن اإلسممالع عقيممدة ويممريوةه و ظمماع حيمماةه أجممد أن خديدممة اإلسممالع هممي 

الجمع بين الثبات والمرو ة موماه وهمذا مما أثبتمه هنماله كمما أضم ف خدمائص 

 أخرص لم يذكرها الشهيد مثل: اإل  ا يةه والوضوح.

 والت ليل وي هذا الكتاب سبع خدائص هي:وقد وناولف بالشرح 

 الربا ية. - 1

 اإل  ا ية. - 2

الشمممول: و ونممي بممه يمممول الزمممان والمكممان واإل  ممانه وهممو وممي الواقممع  - 3

 ي م خدائص ثالثما هي: الخلوده والوالميةه واالستيواب.

 الوسطيةه أو التوانن. - 4

 الواقوية. - 5

 الوضوح. - 6

 المرو ة.الجمع بين الثبات و - 7



 453 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 ربوة كثيرة األيالر:

أذكممر هنمما: أن الممذ   شممر الطبوممة  «الخدممائص الوامممة»وبمناسممبة كتمماب: 

ه ولكنممي ووج ممف حممين أرسممل يلممي   ممديقنا «مكتبممة وهبممة»األولمم  منممه كا ممف 

ال ما  وهبممة عمدة   ممه ممن الكتمماب أول مما رهممر، أن الكتماب ملمميء بمماأليالر 

المطبويممة يلمم  حممد ال ي تمممله وممال وخلممو  مم  ة منممه مممن يلطتممين أو ثممال  أو 

لم  المدع ومي عروقميه وأرسملف برقيمة عاجلمة يلم  يأكثر. وعنمدما رأيمف ذلمت 

ع الكتممابه و يممه   ممو ألممف يلطممة!! وأحملكممم ال مما  وهبممة وقممول: أوقممف وونيمم

الم  ولية! وو لم الرجل البرقية وي ذهوله ووتح الكتاب وبدأ يقمرأه ممن جديمده 

ووجد كالمي حق ا. ومنع ما بقي عنمده ممن التونيمع. وأمما مما ذهمي يلم  ال موقه 

وهيهات أن يوماد. والوجيمي أ مي ذهبمف يلم  المبمربه ووجمدت همذه الطبومة قمد 

رهما وأخطائهما، وهمذا يمدل علم  نورها أحد ا رهما وبُجو لنايمرينه وونعهما بوُجو

 أهمية أخذ يذن المؤلف.

ومثممل هممذه األخطمماء هممي التممي جولممف علممماء اآلسممتا ة وممي عهممد الوثممما يين 

يتوق ون وي يجانة استومال المطبوة! أل ها مظنة أن و بي ومي أخطماء واحشمة 

بممه وممي الوممادة علممماء  الممذ  كممان يقمموع «الن ممه»و  ممد الولممم ووشمموهه. بخممالف 

 يوروون موا ي ما ين خو ه!

ولكن مثل هذا التخوف ال يمكن أن يكون سببما وي حرمان األمة من ثممرات 

ووائدهاه وهي أكبر بكثيمر ممن م مارهاه التمي يمكمن والويهما بلعمداد والمطبوة 

 رابوين واهمين.

عالجهماه والمهم أن مثل هذه األخطاء الكثيرة وال احشة وي الكتاب ال يمكن 
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 يذ كيف وددر مل قما ي و  ودويي ألف خط   ي ها و ي ة وال يت.

و سممف األي الكممريم ال مما  وهبممةه وممما يبنممي األسممف  وبممادره وقمموص جهممان 

 التد يحه وجاء بمد ح جيد م مون. وهذا هو الواجي من أول األمر.

بومممد ذلمممت أ مممب ف أحمممرد كمممل ال مممرد علممم  أن أ ممم ح النمممموذ  أو 

بن  يه عل  ما يكل ني ذلت ممن وقمف وجهمد. أ ما ومي أممس  األخيرة «البرووة»

 ال اجة يليهما.

 :«وي الت  ير الموضوعي»الدبر وي القرآن الكريم 

كممان مممن المقممررات وممي ق ممم الدراسممات اإلسممالميةه ثممم وممي كليممة الشممريوة 

 .«الت  ير الموضوعي»والدراسات اإلسالمية: 

ول موضممموعما ممممن ويقدمممد بالت  مممير الموضممموعي: الت  مممير المممذ  يتنممما

الموضمموعات التممي يهممتم بهمما القممرآن الكممريمه ووُجمممع اآليممات المتولقممة بممه مممن 

القرآن كلهه مكيه ومد يهه وودنف هذه اآلياته ب يث ولقي ضوءما كاي ما علم  

 عنا ر الموضوته كما عرضه القرآن.

وكان الت  ير الذ  درسناه وي مواهد األنهر الثا ويمةه وومي كلياومه الواليمةه 

ه وهممو الممذ  يتنمماول سممورة أو «الت  مير الت ليلممي»دور كلممه حممول ممما ي ممم : يم

أكثر أو أقل من القمرآن الكمريم ي لمل أل ارهماه ويشمرح موا يهماه ويبمين أسمباب 

 زولها وأسمرار الباليمة ويهماه ومما ي متنبط منهما ممن أحكماع أو يريماداته يلم  

عادة بما وخدمص  آخر ما عنيف به و اسير القرآن المشهورةه وكل م  ر يهتم

 به و بغ ويه.

وهنممال مممن يهممتم باللبممة والباليممة كالزمخشممر ه وهنممال مممن يهممتم ب حكمماع 
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الشمممريوة كمممالقرربيه وهنمممال ممممن يهمممتم بالوقائمممد والجوا مممي الوقليمممة كمممال خر 

 الران ه وهنال من يهتم بال ديث واألثر كابن كثير.

ا عنمد األقمدمينه يال أما هذا اللون الجديد من الت  يره ولم يكمن موروومما كثيمرم 

جممع  «التبيان وي أق ماع القمرآن»وي   و ما عني به اإلماع ابن القيم وي كتابه: 

 قو وم.

ثم أ بح الموا رون يوجهون عنايمة كبيمرة يلم  همذا النموته مثمل مما كتبمه 

القمممرآن »ه ورسمممالة عمممن «القمممرآن والقتمممال»الشممميه يممملتوت ممممن رسمممالة عمممن 

الدسمممتور »ور م ممممد عبمممد هللا دران عمممن ه ومممما كتبمممه الشممميه المممدكت«والممممرأة

ه وقمد كتبمه أوالم بال ر  ميةه و قلمه األسمتاذ عبمد الدمبور «األخالقي وي القمرآن

ه «اإل  ان وي القمرآن الكمريم»ياهين يل  الوربيةه وما كتبه األستاذ الوقاد عن 

 .«المرأة وي القرآن الكريم» و

لدراسممين، أل ممه يطلوهممم وقممد رأينمما هممذا النمموت مممن الت  ممير  اووممما للطممالب وا

عل  الثروة الهائلةه التي ي تويها القرآن من موضوعات ال وكاد و دمر حمول 

ال ممرد واألسممرة والمجتمممع واألمممة والدولممة والوممالمه وحممول الكممون واإل  ممان 

حمول ...  وال ياة. وقبل ذلت حول بار  الكمون وخمالق اإل  مان وواهمي ال يماة

حممول ...  قمميم واألخممالق واآلداب والشممرائعالوقائممد والوبممادات والموممامالت وال

عالقممة اإل  ممان بربممهه وعالقتممه بن  ممهه وعالقتممه ب سممروهه وعالقتممه بمجتموممهه 

وعالقتممه ب كومتممهه وعالقتممه بخدممومهه وعالقتممه وممي ال مملمه وعالقتممه وممي 

 ال رب.

وقد بدأ الكثيرون من الباحثين ورالب الدراسات الوليا يقدمون أرروحماوهم 
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دكتوراه حول موضوت من موضموعات القمرآنه وبومد وتمرة ممن للماج تير وال

 الزمن سيدبح لدينا كم هائل من موضوعات القرآن المخدومة والمشروحة.

وقد بدأت أدر  هذا المقرر لطالبي ورالباويه وخطر ومي بمالي: أن يكمون 

ه ولممما   مم: الموضمموت عنممد  «الدممبر وممي القممرآن الكممريم»موضمموعنا هممو: 

 أخرجته وي كتاب.

ان هو بداية ل ل لة الت  ير الموضوعي عنمد . وقمد  مدر بومده كتماب: وك

 .«الوقل والولم وي القرآن الكريم»

وما نال عند  م ودات موضوعات وي هذا المجماله أدعمو هللا أن يمووقني 

ه وهمو مكممل «الشمكر ومي القمرآن»إلومامها ويخراجها للنا ه مثمل: موضموت 

}إِّنَّ دم ه يمكره كمما قمال وومال : لموضوت الدبر، واإليمان  دم ه  مبره و 

تٖ  لَِّك َأٓيَ 
، أ  للممؤمن المذ  يذا أ مابته سمراء [5يبمراهيم: ] { ل ُِّكص ِّ َلبَّ ٖر َشُكَٖر فِّي ذَ 

ا له. ا لهه ويذا أ ابته ضراء  بر وكان خيرم  يكره وكان خيرم

ه وهمو موضموت خدمي «اإليمان وي القرآن»ومن الم ودات التي عند : 

يخممدعه ومملذا لممم ي ممو ني األجممل أرجممو مممن يخمموا ي وأبنممائي ينممي جممدير بمم ن 

 الباحثين أن يونوا به ويخدموه.

وقد وكرت جدي ا وي بوض األوقات أن أو ر  مما اسمتطوف لكتابمة موسموعة 

وممي مجمماالت الممدين وال يمماة  «موضمموعات القممرآن»قرآ يممة يمماملةه وت مممن 

 ظممة وقموا ينه ومي حيماة المختل ةه عقائد وعبادات وأخالقما وم ماهيم ووقاليمد وأ

ال رده واألسرة والجماعة واألمة والدولةه والوالقات الدوليمةه والوالقمة بالبي مة 

والكمممون وعمممالم البيممميه ممممما يبطمممي الجوا مممي الروحيمممة والماديمممةه وال رديمممة 
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 واالجتماعيةه والم لية والدوليةه والدينية وال ياسيةه والثقاوية واالقتدادية.

ة وي ذهنميه ولكمن وضموها علم  المورق ي تما  وهذه الموضوعات حاضر

يل  وقف وجهده وووويق من هللا ووال . ويبمدو أن الوممر ال ي ماعد علم  ي جمان 

هذا المشروته وو   أن يقوع بمه بومض أبنائنما المواعين والمخلدمين ممن أهمل 

 .«أهل هللا وخا ته»القرآن 

* * * 
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 (69)اجتمات لوجا و

ممممن المثق مممين اإلسمممالميين ع( ونمممادت مجموعمممة 1977وومممي  ممميف سمممنة )

المونيين ب مر الدعوة وال كره وي ضموء مقت ميات الودمر ووطوراومه التمي ال 

وتوقف وال وتناه ه ووي يرار الثوابف الشرعيةه التي ال يجون الخرو  عليهما 

 وين وبير الزمان والمكان واإل  ان.

حمول ونادت هذه المجموعة ب رورة التالقي لومدة أيماع لل موار والمراجومة 

ق ايا حية وجوهرية، يدور حولها الجدل ومي كثيمر ممن األقطماره ولمدص كثيمر 

مممن النمما ه وو ممت ق مممن أهممل الولممم وال كممر والممدعوة: الب ممث الممدقيقه وال قممه 

الوميقه والنقاش الطويله حت  ون : حولهما ر يمة م تبدمرةه ووكمرة جليمةه 

وممق األ ممول يمكممن أن ونبثممق منهمما أحكمماع يممرعية اجتهاديممة لهمما اعتبارهمما و

المتبوممةه والقواعممد المرعيممةه وممي االسممتنبار واالجتهمماده وت ممدد علمم  ضمموئها 

 مواقف عمليةه وونش  عل  أساسها هياكل ومؤس ات وكرية ودعوية ووربوية.

 «يسمالمية المورومة»أو  «المورومة (70)أسملمة»وكان من أهمم همذه الق مايا: 

أهميمممة همممذا الموضممموت وال سممميما بالن مممبة للولممموع اإل  ممما ية واالجتماعيمممةه و

                                              

لوجمما و: بممالجيم القاهريممة ييممر الموّطشممةه وال يوجممد وممي ال ممروف الهجائيممة الوربيممة  (69)

وي مع آخممرون و تهمما  «يينممما»الموروومة: حممرف يوبممر عنهما، ولممذا يكتبهمما بومض الوممرب 

 ثال   قطه ولكن هذه ال ووجد وي حروف رباعة الكمبيوور.

هنما ومي األ مل وومالم  «أسملم»جوله يسمالمي ا. وين كا مف كلممة : «أسلمة الشيء»يراد ب،  (70)

مماه يقممال: أسمملم الرجممل: أ  دخممل اإلسممالع. أممما   «أسمملمة»التممي مدممدرها  «أسمملم»النمم

ولمممذا لمممم يقرهممما اللبويمممونه أو كثيمممر ممممنهم.  «يؤسممملم»وت مممتومل متوديمممةه وم مممارعها 

فف بدلها كلمة   .«يسالمية الموروة»واستُخدمو
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وضممرورة اإلعممداد لممهه وبممذل الجهممود الولميممة مممن أهممل االختدمماد، إليجمماد 

 علوع ي  ا ية مؤس ة عل  منظور يسالمي.

وممي البممرب، وممي أوروبمما وأمريكمماه  «الوجممود اإلسممالمي»كممما ب ثنمما ق ممية 

وضرورة وورينهه وأهمية الربط بمين الم ملمينه وينالمة الخالومات وال جموات 

بينهمه ووجوب يدماجهم وي المجتموات التي يويشمون ويهماه وخمروجهم القائمة 

من  وموة الوزلة والتقوقع يل  باحمة الت اعمل والتم ثير والتم ثره ممع االحت مار 

بالوقيدة والهوية اإلسمالميةه وضمرورة وبنمي ر يمة وسمطية م متنيرة لإلسمالعه 

ار ال المروضه وقوع علم  الت مامح ال التودميه واال  تماح ال اال بمالقه وال مو

 واالعتدال ال البلو والت يي.

وكان الذين وكروا وي هذا اللقاءه ودعوا يليهه هم اإلخموة ومي أمريكماه المذين 

ه «االسمتراويجي»كا وا وي حالة  مو ووطور و مح لهم بهذا النموت ممن الت كيمر 

التممي كممان يرأسممها وممي ذلممت  «الجمويممة الثقاويممة»والر يممة الم ممتقبليةه وبخا ممة 

الدكتور م مود أبو ال ووده وممن حولمه اإلخموة المذين  - عل  ما أذكر - الوقف

الذ  ا بثق عنه عدد من المؤس مات  «او اد الطلبة الم لمين»قادوا أو يقودون 

المهممممةه مثمممل: الجمويمممة الطبيمممة اإلسمممالميةه وجمويمممة الولمممماء االجتمممماعيينه 

 رها.وجموية الولماء والمهندسينه ومؤس ة الوقف اإلسالميه ويي

هممي المكممان  - المنطقممة اإليطاليممة منهمما - وممي سوي ممرا «لوجمما و»وكا ممف 

المختار للقماءه حيمث ي مكن ومي همذه المنطقمة األخموان الكريممان: يوسمف  مداه 

ويالي همفه اللذان وورا للمجموعة المنتقاة: المكان المالئمه والومون المالئممه 

 والجو المالئم.
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عمدد ممن اإلخموة لمم أعمد أذكمرهم كلهممه وقد ح ر هذه الندوة أو هذا اللقماء 

ما كمم رحممه هللا واختالف النهار والليل ين يه كمما قمال يموقي  . وال أذكمر أي م

كا وا. ولكني أذكر منهم: الدكتور الشهيد يسماعيل ال ماروقي الوماِلم االجتمماعي 

ه رحممممه هللا ه والمممدكتور م ممممود أبمممو ال ممموود الوممماِلم االقتدممماد  رحممممه هللا 

ل ور  الموروف األستاذ م مد المبارله والمدكتور خوريميد أحممده والم كر ا

والدكتور أحمد الو اله والدكتور التيجا ي أبو يدير ه والمدكتور عبمد ال ميمد 

أبممو سممليمانه والممدكتور أحمممد التمموونجيه والممدكتور أحمممد القاضمميه والممدكتور 

ور جمممال برن جمميه والممدكتور هشمماع الطالمميه والممدكتور منممذر ق ممفه والممدكت

م مممود ريممدانه والممدكتور ريمميد بممن عي مم  ولميممذ مالممت بممن  بممي بممالجزائره 

 والدكتور ره جابر الولوا يه وكا ف هذه أول مرة ألقاه ويها وأوورف يليه.

ه ا تهينمما ويهمما يلمم  «لوجمما و»وقممد بقينمما   ممو ثالثممة أيمماع علمم  ممما أذكممر وممي 

أثرهما و مداها  وو يات التقف عليها المجموعة المشتركة وي النمدوةه كمان لمه

وي الومل الدعو  وال كمر  ويمما بومد. وكمان ممن ثممار همذا اللقماء: الت كيمر ومي 

د. المذ  أسمس ومي وايمنطن برئاسمة  «الموهد الوالمي لل كمر اإلسمالمي»ي شاء 

الولموا يه وكمان لمه ومرت  ايمط ومي القماهرةه قماع  عبد ال ميد أبو سليمانه ثم د.

سنواته ثم وواله ممن بومده المدكتور علمي  عليه الدكتور جمال الدين عطية لودة

 ل نوات أخرص. «م تي جمهورية مدر اآلن»جموة 

* * * 
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 ويار التك ير وي مدر

ما  - وي هذه اآلو ة الحظ المراقبمون للتيمارات ال كريمة ومي مدمر وخدو م

ه أعنممي: الممذ  يبلممو ويتوسممع وممي رمممي «التك يممر»بممرون ويممار  - الدينيممة منهمما

ه الم لمين بتهمة الك ر  والمروق من ديمن اإلسمالعه أو عمدع المدخول ويمه أ مالم

 وهو أمر جديد لم يكن مورووما بهذه ال دة وي مدر من قبل.

وقممد يممبل ويممار التك يممر مدممر مممدة مممن الممزمنه واسممتطات أن يممؤثر وممي 

مجموعة من الشباب الذ  يلبف عار ته عل  عقلهه وكا ف حماسته أكبمر ممن 

ملةه حت  ك مروا آبماءهم وأمهماوهمه ويخموا هم وقهه. و م وا يك رون النا  بالج

وأخممواوهمه وك ممروا علممماء الممدين مممن الوّعممار والخطبمماءه وأئمممة الم مماجد. بممل 

 ك ر بو هم الم لمين بود القرن الرابع الهجر  يل  اليوع!!

كيمف : «الد وة اإلسالمية بين الجممود والتطمرف»وقد ذكرت وي كتابي: 

ه رحممه هللا لمون: ي همم أخمذوه عمن سميد قطمي و رب هذا ال كر يلميهم. ي همم يقو

ممما  - وربمممما وجمممدوا ومممي  دو مممه ومممي عمممدد ممممن كتبمممه  «الظمممالل»وخدو م

 ما يؤيد وجهة  ظرهم. - «الموالم»و

ولكن الذ  مهد لدخول هذا ال كمر يلم  رءوسمهمه وقربمه يلم  عقمولهمه همو: 

 الوذاب الذ  قاسوه وي ال جن ال ربي.

تممي ودممورها أجهممزة اإلعممالع الرسممميةه ولممم يكممن هممذا التيممار بال ممخامة ال

ولكن يبدو أن لهذه األجهمزة همدوما ممن وراء همذا الت مخيم والتهويمل. لومل ذلمت 

اه  اه واألرسمه قمدمم لت رب به التيارات األخرص األقدع وضوماه واألرول عممرم
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 واألوسع قاعدةه مثل ويار اإلخوان الم لمين.

سمتاذ وهممي هويمد  ب كمرهم وقد ُعنمي  مديقنا الكاومي اإلسمالمي الكبيمر األ

ومناقشمته علمم   مم  ات األهممراعه حممين كممان م مم والم عممن الجا ممي الممديني وممي 

بالكويمف. وكمان ممما الحظمه: أن  «الوربمي»الد ي ةه قبل أن ينتقل يل  مجلة 

ونيممر األوقمماف علممق علمم  هممؤالء ووليقممما يممديدما يطالممي ب خممذه بقمموة وال ممرب 

يمرق ال هم من الرميمة. علم  حمين علمق عل  أيديهمه وقد مرقوا من الدين كما 

ونيمممر الداخليمممة ووليقمممما قمممال ويمممه: يجمممي أن   ممماورهم و مممردهم يلممم  الريمممد 

 والدواب.

وقال األستاذ وهممي: لقمد قمال ونيمر الداخليمة مما كمان يجمي أن يقولمه ونيمر 

 األوقاف!

أسممتاذ ا الشمميه ال اضممل  - ولوممل هممذا التدممريح الونيممف مممن ونيممر األوقمماف

همو المذ  وضموه عنمدهم ومي  - رحمه هللا ور م مد ح ين الذهبي الكريم الدكت

القائمة ال موداءه ودبمروا الختطاومهه وين قمالوا: ي همم لمم يقتلموه! ومرص: همل همم 

 الذين خط وهه ثم قتله ييرهم !

ي نما لمم  - وكمان أذكماهم وأبلبهمم «ماهر عبمد الوزيمز»أرنه  - لقد قال أحدهم

  قتلهه ولكني سويد بقتله!

وخطورة هذا التيار وي هذه المرحلة: أ مه لمم يومد يكت مي بالجا مي النظمر ه 

والتجنيمد للشمباب الممت مس. وممن ا  مم يليمه  «التنظميم»بل ر ق يتخذ رريمق 

اجتهد أن يب مل دمايمه ممن األوكمار التمي يوتنقهما جمهمور الم ملمينه وهمي ومي 

ا مخال مة لظماهر  ظره: أوكار خار ة، بل ضالةه وين قال بها علماء كبار، أل هم
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 القرآن وال نة.

مركممزةه وقمموع علمم  أ ممولها الخا ممةه التممي  «وثقيممف»وهنمما وبممدأ مرحلممة 

ا أع ييمر م ملمه وومروض وقمه اآلخمرين كلمهه  وروض اآلخره كل اآلخمره م ملمم

والتي وتمثل وي التم ت بظمواهر الندموده وومرل الم كمماته وسموء الظمن 

 بالنا  جميوما.

ا واسمتخدموه أّوالم ممع  «رريمق الونمف»حين سلكوا  ثم بدأ األمر يزداد خطرم

كل من سلت رريقهمه ثم رجع عنه حمين اكتشمف خطم ه وضماللهه وهمم يووُد و مه 

ا ما   ذوه بال ول!  حين ذ مرود اه ي ت ق أن يقاع عليه حد الردة بالقتل! وكثيرم

ممد وه مروممد اه  وبممدءوا يدممدرون وتمماوص خطيممرة ويممما بيممنهمه ومممن وممركهم عو

نوا المرأوه أن وتزو  ييره وين لم يطلقها! بل أجانوا أن يخط وا ال تماةه وأجا

 يير مطلوبه ويير موتبر. «الكاور»ويزوجوها ألحدهمه ألن رضا أبيها 

يل  سل لة من األخطماء وال مالالته جمر بو مها يلم  بومض. وقمد أعطموا 

وا أ   هم كمل سملطات اإلوتماء والق ماء والشمررة. وي تمون بلباحمة دع ممن يماء

من النما ه ثمم يدمدرون حكمهمم المبمرع المذ  ال راد لمهه وال يقبمل االسمت ناف 

وال الممنقضه وبوممد ذلممت يشممرعون وممي التن يممذ! وأحممدهم ال ي  ممن أن ي تممي وممي 

 م  لة من م ائل الميرا ه وال ي  ن أن يكون قاضيما وي م كمة جنح!!

ا: أن همذا ال كمر المن مرف بمدأ يوسمع دائرومهه  ليدمدره وأيد من ذلت خطمرم

أهله خار  مدره ومدر أبمدما رائمدة ومي الخيمره ورائمدة ومي الشمر مومما. وهمي 

 وددّر كال  منهما يل  سائر البالد الوربيةه وال حول وال قوة يال باهلل.
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 :«راهرة البلو وي التك ير»رسالة 

وأود أن أيممير هنمما يلمم  أن مممن أهممم الرسممائل التممي رهممرت وممي هممذه ال تممرة 

وكان لها آثرها ودورها ومي مقاوممة ويمار التك يمر خا مةه ومواجهمة التطمرف 

الممديني عامممةه وم ا ممرة البلممو ال كممر ه والتممي  ممّوه بهمما الكثيممرونه بممريم 

ت وقممد  شممر. «رمماهرة البلممو وممي التك يممر»وجانوهمما: رسممالتي التممي سممميتها: 

كممما  ه«وتمماوص موا ممرة»الموضمموت قبممل ذلممت وممي الجممزء األول مممن كتممابي: 

ه ثم  شروه وي رسالة م متقلة بومد «الم لم الموا ر» شروه قبل ذلت وي مجلة 

 يضاوات مهمة يليها.

وقبل ذلت  اقشمف همذه الق مية ممع يمباب الجماعمات اإلسمالميةه التمي سماد 

التشمدد ومي أول األممره ثمم  وكرها الجاموات المدريةه وكان يبلمي عليهما خمط

لم يزل الولماء الموتمدلون يوالمو هم بندمائ هم وم اضمراوهم ولقماءاوهمه حتم  

 مالوا يل  االعتدال.

ومممما سممر ي وأثلمم:  ممدر : أن يممباب الجماعممة اإلسممالمية وممي جاموممة 

القاهرةه وبنّوا رسالتيه و شمروها ومي سل ملة ي مداراوهم التمي وظهمر بونموان: 

( 12ربوموا منهما عشمرات اآلالفه وكا مف وبمات بمبلمغ )ه وقد « وت ال ق»

قريماه وال ممد هلل: أن الشمباب أ   مهم همم المذين أ مب وا يطماردون البلموه وال 

سمميما البلممو وممي التك يممره الممذ  أم مم  لممه جماعممة وت ممد  باسمممه ووجتهممد وممي 

 يياعته وو و  لتبريره.

 ومما كتبته وي مقدمة هذه الرسالة المهمة:

التك ير منذ سنوات عديدة عندما ح مر يلم  بومض األخموة  يبلتني ق ية»
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 (71)الذين خرجوا من الموتقالت وال جون بود م نة اإلخموان الم ملمين الثالثمة

وي عهد الثورة. وكان مما حدثنا عنه هؤالء اإلخوة: هذه الظاهرة الجديدة التمي 

كا ممف الشممبل الشممايل للموتقلممين وال ممجناء وال مملطة ال اكمممة آ ممذاله أال وهممي 

جلهممم مممن الشممباب ال ممديث  - أو البلممو ويممهه والت مماف رائ ممة «التك يممر»رمماهرة 

تطممرفه يلمم  حممد جولهممم حممول هممذا ال كممر الم - ال ممنه ال ممديث الوهممد بالممدعوة

يرو ون الدالة مع يخوا هم ومي الوقيمدة وال كمرةه ويمركائهم ومي االضمطهاد 

 والم نةه وأساوذوهم وي الدعوة وال ركة.

وال يدمموي علمم  الممدار  أن يلمممس سممبي هممذا التطممرفه وهممو يكمممن وممي 

المواملممة الوحشممية التممي عومممل بهمما ال ممجناءه والموتقلممونه والتممي ال وت ممق مممع 

 خلقه وال قا ونه وال ي  ا ية. دينه وال

لقممد اقتيممد هممؤالء الشممباب البممرآء مممن بيممووهم يلمم  سمماحات التوممذييه و ممي 

عليهم من ألوان القهر واإلذالل والتنكيل ما ال يكاد يت مله بشره لقمد و ننموا ومي 

ييممذاء األبممدانه ويها ممة األ  ممسه واالسممتخ اف بممالوقوله وو طمميم الشخدمميةه 

يلمم  حممد يوجممز القلممم عممن ودممويرهه ويتوقممف الوقممل وممي واالسممتها ة باآلدميممةه 

 ودوره.

لمم يقتروموا ذ بمما، يال أن  - ومي  ظمر أ   مهم علم  األقمل - وِلمو هذا كلمه  ي همم

                                              

ماه  ع(ه1954ينماير )الم نة األول  كا ف وي عهد الثورة  (71) والثا يمة: ومي عهمد الثمورة أي م

ع( وما بومدهه وين كا مف قمد بمدأت بال ومل قبمل ذلمت. 1954وهي التي رهرت وي أكتوبر )

ع(ه والتمي سماقف يلم  المومتقالت األلموف 1965والثالثة: هي التي أعلنمف ومي أي مطس )

أ   مهمه  عن «المك ّرون»وأعلن  «التك ير»من اإلخوان. ووي هذه الم نة: رهرت بدعة 

ا  ويبلوا سائر الموتقلين ب تنتهمه والرد علميهمه والندمح لهممه وين رمل كثيمر ممنهم مدمر 

 عل  موق ه.
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مماه ولممم ي كممروا وممي يممره ولممم  يقولمموا: ربنمما هللا! لممم يقترومموا وممي حممق أحممد جرمم

حيماةه يجتمووا عل  مودمية ووجمور. كمل مما وولموه أ همم آمنموا باإلسمالع  ظماع 

ا وسلوكماه وعود وا الدعوة يليه ويل  وطبيق يمرعه واجبمما يم ثمون  التزموا به وكرم

 بتركهه والتقدير ويهه ولماذا يشردون ويوذبونه وينكل بهم أيد التنكيل 

 وزمُ ملطين  ن  بل   جمل  أمَر:

أن ال  قة وال جار والمالحدة والالدينيين رلقماء أحمراره ال ي اسمبهم أحمده  - 1

 يوممماقبهم أحمممده بمممل وثبممموا علممم  أجهمممزة اإلعمممالع والتوجيمممه وييرهممما وال

 يوجهو ها كما يشاءون يل  الك ر وال  وق والوديان.

وأن الذين يوذبو هم وينكلون بهم ال دين لهم وال وقموصه بمل كمان ممنهم ممن  - 2

ي خرون من ودينهمه ومنهم من رهر عل  ل ا ه من الكلممات مما يدمل بمه 

حت  قال واحد منهم: هاووا ربكم وأ ا أحطه ومي ن زا مة!  يل  الك ر البواحه

ا. ا كبيرم  ووال  هللا عما يقول الظالمون علو 

وأن بوض الكتي اإلسالمية ال ديثة التي كتبمف ومي همذه الظمروف    مها:  - 3

كا ممف و مممل بممذور هممذا التك يممره ووممدوع يليممه دووممماه بممما وت ممم بممه مممن قمموة 

 التوبيره وحرارة الت ثير.

ذا احت نف هذه ال  ة هذا ال كر المطبوت بطمابع البلمو والونمفه والمذ  وهك

 من وراء منظار أسود قاوم. - أورادما ومجتموات - ينظر يل  النا 

وكان ال ؤال األول الذ  ررح    ه: ما حكم همؤالء النما  المذين يومذبو نا 

بق مموة وجممراءة  أو علمم  األ ممح: ممما حكممم مممن وراءهممم مممن ال كمماع الممذين 

رو هم بتوممذيبنا يلمم  حمد الممموته ال لشمميء يال أل نمما  مدعوهم يلمم  ال كممم بممما يم م
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 أ زل هللا 

ا: أخذوه من راهر بوض الندمود: ممن آيمات  وكان الجواب عندهم جاهزم

كُم }القرآن مثل آية المائدة:  فِّىُروَن{َوَمن لَّم  يَ   َك  كِّىَك ُ ىُم ٱل 
ٓ ُ فَأُْولَ  ََ ٱلَّ المائمدة: ] بَِّم ٓ أَنىَز

ه كاألحاديممث التممي أرلقممف  ممل  هللا عليممه وسمملم ومممن أحاديممث الرسممول  .[44

الك ممر علمم  بوممض الموا ممي. ولممم يقممف األمممر عنممد هممذا ال ممد: ومملن الممذين لممم 

يواوقوهم عل  هذا ال هم للندود التمي اسمتدلوا بهماه وقمالوا: ي هما مؤولمة عنمد 

همر ومي أهل ال نة والجماعة ال طدامها ب دلة وقواعمد أخمرص أقموص منهما وأر

ما بمالك ر وقمالوا: ممن لمم يك مر  - الداللة هؤالء المذين لمم يواوقموهم اوهمموهم أي م

اه كممن  هؤالء ال كاع ومن واالهم وهو كاور، ألن الشت وي ك ر الك ار يُودّ ك مرم

 يت وي ك ر المشركين واليهود والندارص والمجو  وأمثالهم.

المم  ال كمماع أو رضممي  ومممن هنمما بممدأ  طمماق التك يممر يت ممعه ال ليشمممل مممن وو

 ب كمهم و  يه بل من سكف عن وك يرهمه وهذا يوم جمهور النا .

وقممد ا ممطدع وكممر هممذه ال  ممة القليلممة ب كممر الجمهممرة الوظممم  للموتقلممين أو 

الم جو ين من اإلخوان الم لمينه وبخا ة القدام  منهمه الذين وتلممذوا علم  

نظيميمة األولم ه وقمد ح ن البنا مؤسس ال ركةه وواضع دعائمها ال كريمة والت

 كان منهجه يتميز باالعتدال والروقه وعل  هذا ربّ  أ داره وأعوا ه.

وكان مما أخذه عل  بوض الجماعات الدينية وي مدر: سموء رأ  بو مها 

ومي بوممضه يلمم  حممد قمد يدممل يلمم  التك يممر وممي بومض األحيممان. لهممذا  ممص وممي 

يجممي أن ي هممم وهممي األ ممول التممي  - األ ممول الوشممرين مممن رسممالة التومماليم

ال  ك ممر »علمم  هممذا األ مل بهممذه الوبمارات الواضمم ة:  - اإلسمالع وممي حمدودها
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ا أقممر بالشممهادوين وعمممل بمقت مماهما م مملمم
بممرأ  أو مودمميةه يال يذا أ كممر  (72)

ا من الدين بال رورةه أو كمذب  مريح القمرآنه أو و مره علم  وجمه ال  مولومم

 «.ي تمل و ويالم يير الك رو تمله أساليي الوربية ب اله أو عمل عمالم ال 

وقد بلبف الق مية مريمد اإلخموان الم ملمين الثما يه الرجمل الدمابر ال قيمه 

ه وهو وي سجنهه و  كر هذا االوجماهه وأعلمن رحمه هللا األستاذ ح ن اله يبي 

مجاواوه لخط الجماعة ووكروهاه وبيّن وي وضوح أن ممذهي اإلخموان ومي همذه 

 ممنة والجماعممةه كممما قممال كلمتممه ال كيمممة الق ممية وييرهمما هممو مممذهي أهممل ال

 الموبرة:   ن دعاة ال ق اة.

وهذه الكلمة الموجيزة التمي أ مب ف بومد ذلمت عنوا مما لكتماب كاممل ومي همذا 

الموضوته ي ما هي ووبير عن منه: ييجابي عملميه يجمي أن يت مح للوماملين 

 لإلسالع البيورين عليه: أ هم دعاة ال ق اة.

: القاضممي يجممي أن يب ممث عممن حقيقممة والممداعيووممرق كبيممر بممين القاضممي 

النمما  حتمم  ي كممم لهممم أو علمميهمه وال بممد لممه مممن أن يدمم هم ويوممرف مممواق هم 

ليق ي لهم بالبراءة أو الوقوبةه ثم ين موقف الق اء يجولنا  نظمر للنما  علم  

 أ هم متهمونه واأل ل أ هم برآء.

                                              

وي األ ل الوشرين ل  من البنماه  «وعمل بمقت اهما»وم ت دعاة التك ير بهذه الوبارة  (72)

 قمول وقالوا: ين م هومها: أن من أقر بالشمهادوين ولمم يوممل بمقت ماهما: كماوره وهمذا مما 

بممه. واألسممتاذ البنمما يت ممد  عممن وك يممر الجماعممات الدينيممة بو ممها لممبوض ب ممبي آرائهمما 

وأقوالهما. يذف ال ي تممرأ وممي هممذه الجماعممات أن يكمون ويهمما مممن يتممرل وري ممة أو يروكممي 

مما ب ممبي األقمموال ال ب ممبي األووممال. وهممو ممما  كبيممرةه والجماعممات ي ممما يك ممر بو ممها بو م

ل: ابن ويميةه والدنوا يه والشوكا يه و ديق ح من خمانه أ كره األئمة والم ققونه مث

 وييرهم.
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ميممعه ي ممه يدممدت أممما الممداعي وهممو يممدعو الجميممعه ويبلممغ الجميممعه ويولّممم الج

بكلمة اإلسالع يدعو يليها كل النا ه من كمان ضماال  وليهتمده وممن كمان عا ميما 

ا ولي لم.  وليتيه ومن كان جاهالم وليتولمه وحت  من كان كاورم

والداعي ال يومل عل  عقوبة المخطئه بمل يوممل علم  هدايتمهه وال يتوقمي 

ولّممه وليمرده يلم  حظيمرة المرود ليق مي عليمه بالوقوبمة المقمررةه بمل يتتبومه لي

 اإلسالع.

وكممان لموقممف اإلخمموان ومريممدهم أثممره وممي وقلمميص دائممرة المنتمممين يلمم  

التطرف أو التك يره وا   اأ الكثيرين من حولهمه وين بقي عدد ممنهم مممن 

لممم ورسممه أقممدامهم وممي الممدعوةه ولممم وت  ممل جممذورهم ويهمماه بممل يوممدون جممددما 

 .«جيل الثورة»و ه: عليهاه وموظمهم من الجيل الذ  ي م

ا  وهذا ما وجهني يل  الت كيمر الجمد  ومي وم ليف كتماب ومي الموضموت  ظمرم

لشدة خطوروه وبود أثرهه ولكن لم يقدر لي أن أوم الكتابه وكتبف الب مث المذ  

وممي عممددها التاسممع الدممادر وممي يممهر ينمماير  «الم مملم الموا ممر» شممروه مجلممة 

ع(ه أ  قبممل أن يت مماقم أمممر التك يممره ويدممل يلمم  ممما و ممل يليممه مممن 1977)

ه ب والي يهرين. وقد بينف وي مقدممة رحمه هللا اختطاف الشيه الذهبي وقتله 

الب ث: خطورة الق يةه واألسمباب الواممة التمي أدت يلم  برونهماه والطريقمة 

اه كممما وضمموف مجموعممة مممن القواعممد موثقممة ب دلتهمما التممي يجممي أن ووممال: بهمم

الم كمة من الكتاب وال نةه رجوت أن وكون ويها مقنع لممن رلمي ال مقه ولمم 

يومممه التودممي لممرأ . وممما أردت بهمما يال خدمممة اإلسممالعه وم اولممة األخممذ بيممد 

أبنائه المخلدين حت  ال ي ملوا الطريمقه أو ي طمهمم البلموه وقمد حمذر النبمي 

أمته من البلو والتطرفه وقمال ويمما رواه أحممد وييمرهه  ليه وسلم  ل  هللا ع
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 عن ابن عبا :

 .«إي كم وملغلَ في مليين؛ فإنم  أ لك من ك ن قبلكم ملغلَ في مليين»

 وقال ويما رواه م لمه عن ابن م وود:

 .« لك ملمتنطعَنت  لك ملمتنطعَنت  لك ملمتنطعَن»

 ولت كيد االهتماع بم مو ها.وهو ال يكرر الكلمة يال لوظم خطرهاه 

ين هذا البلو المذ  ا تهم  بهمؤالء الشمباب المخلدمين البيمورين علم  ديمنهم 

يل  وك ير من خال هم من الم لمينه واستباحة دمائهم وأموالهمه هو    ه المذ  

ا يل  مثمل ذلمت وأكثمر منمهه حتم  ي همم اسمتباحوا دع أميمر  ا ته  بالخوار  قديمم

 ممل  هللا ه وهممو مممن همموه قرابممةم مممن الرسممول  عنممهرضممي هللاالمممؤمنين علممّي 

 ه وسابقةم وي اإلسالعه وجهادما وي سبيله.عليه وسلم 

ما قمراءم  ا قوامم ولم يكن الخموار  ينقدمهم الوممل أو التوبمده وقمد كما وا  موامم

للقرآنه يجوا ما وي ال قه باذلين الن س وي سبيل هللاه كمما و م هم أحمدهم أبمو 

 ي الو ف.حمزة الشار  و بدت و

ولكن لم ين وهم الوممل ورمول التوبمده وح من النيمة، أل همم سماروا ومي ييمر 

االوجاه الم تقيمه ومن سار وي ييمر االوجماه المنشمود لمم يمزده رمول ال مير يال 

ا أبق .  بودما عن الهدفه وال أرضما قطع وال رهرم

 - لقد  ح ال مديث ومي ذع الخموار ه وومي الت مذير ممنهم ممن عشمرة أوجمه

ي قىىر »ه ووممي بو ممها: «الدمم ي ين»عممدد منهمما وممي  - قممال اإلممماع أحمممدكممما 

ه وممع «أ يكم لاته إلٰ لاتهمت وقي مه إلٰ قي مهمت وقرمَتىه إلىٰ قىرمَتهم
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ه وبميّن «يمرقَن من مليينت كم  يمىرق ملسىهم مىن ملرميى »هذا و  هم ب  هم: 

 .«ۡلسا ييعَن أ ص مأوث نت ويقتلَن أ ص م»عالمتهم المميزةه وهي أ هم: 

 كما أيار يل  ض التهم وسط يتهم وعدع وومقهم وي وهم القرآن حين قال:

 .«يقرَون ملقرآنت م يج وز  ن جر م وترمقيهم»

 إن ملعمص ملمقبََ عني هللا م بي له من ركنين أس سيين:

 يخالد النية ويهه ب ال يراد به يال وجه هللا. - 1

وسممالمة المممنه:ه بمم ن يكممون مبني مما علمم  الم كمممات البينممات مممن  دممود  - 2

ُجىَمْ }الشرت وقواعدهه كمما قمال وومال :  َمىص  َعَمىا  فََمىن َكى َن يَر  يَع  ََ َرب ِّىهِۦّ فَل   لِّقَى ٓ

بَ  ك  بِّعِّ رِّ لِّ    َوَم يُش  م{َل  ۦٓ أََ يَب  .[110الكهف: ]  َُُِّۢ َرب ِّهِّ

 سبي و ليف هذه الرسالة:

:  وكممان ال ممبي المبايممر لكتابممة هممذه الرسممالة: رسممالتين ملّ تممين و مملتا يلممي 

 يحداهما من القاهرةه واألخرص من اليمن.

 األول  وقول بود الديباجة:

لولكم قرأوم وسموتم ما  شمروه بومض الدم فه ومما وداولتمه األل منة حمول 

أو  «جماعمممة التك يمممر»الظممماهرة الدينيمممة الجديمممدةه التمممي يتبناهممما ممممن سمممموهم: 

أو يير ذلمت ممن األسمماءه و مالم عمن  «جماعة الهجرة»أو  «عة الكهفجما»

 آخرين لم يورووا باسم وال لقي.

ا يمكن أن يتلخص و ف عنوان:  البلمو ومي »وهذه الظاهرة ومثل اوجاهما عام 

ه وين كان أ  اب هذا االوجاه يختل مون بومد ذلمت ومي أسمباب التك يمر «التك ير
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 وموجباوه عند كل و ة منهم.

هم: من يك ر مروكي الكبيرةه عل    و ما كان يذهي يليه الخموار  ممن ومن

 قبل.

 ومنهم: من يقول: أ ا ال أك ر مروكي الكبيرةه بل المدر عليها وقط.

ن:  وف ومنهم: من يقول: ين جماهير النا  المذين ينت مبون يلم  اإلسمالع ويُ مم 

 اليوعه لي وا م لمين. «الم لمين»

ومجممادالت لولكممم قممرأوم بو ممهاه ورد عليهمما بوممض ولهممم علمم  ذلممت أدلممة 

 الولماء وي بوض الد ف.

ولولي ال أكون مبالبما يذا قلمف: ين همذا األممر لميس بمالهين كمما يتدموره أو 

ا ممن الشمباب ومي  يدوره بوض النا ه بل هو خطير للبايةه وهو يشمبل كثيمرم

ه وحكمم  .مجال هم وحلقاوهم ومنتدياوهمه ويريدون ويه قوالم ودالم  ا عدالم

ولما كان لنا ثقة بولمت ووهمته ودينت ويخال مت لل مق دون و يمز ل ريمق 

ضد وريقه أو وودي لرأ  دون رأ ه لمجمرد التقليمد أو الودمبية أو يرضماء 

 ريممد منممت أن وبممين لنمما موقممف اإلسممالع ال ممق مممن هممذا االوجمماه وممي  - الجمهممور

ة. راجمين أن ينمال ضوء الندود واألدلة الشرعية الموتبرة عنمد علمماء األمم

هذا األمر منكم ما يليق به من االهتماع والونايةه مهما يكن لمديكم ممن المشمايل 

من األهم الذ  يجي أن يقدع عل  المهم. و  ن ومي  - وي رأينا - األخرصه وهذا

 ا تظار بيا كمه داعين لكم بالتوويق.

 جماعة من الشباب الم لم بالقاهرة.
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 والرسالة الثا ية:

من مجموعة من الشباب الم ملمه ولكنهما ممن  منواءه ممن الميمن الشمماليةه 

 و دها يقول:

والمجتممع »ما رأيكم وي م لم يوتقد أن جميع أوراد األمة ومي الميمن وييمره 

ا ب ركمان اإلسمالع أع  «اليمني وييرهه ك ار مرودونه سواء من كان منهم ملتزمم

 ثم ه وأن المدار دار حمرب أو دار اله وسواء الوماِلم وميهم والجاهمله المذكر واأل

ردةه وأن الجموممة والجماعممة وممي الم مماجد ال ودممح، أل همما  ممالة وراء ك ممار 

مرودينه وأن األمر بالموروف والنهي عن المنكمر ال يجمي ومي مجتممع مرومده 

. «ال يله يال هللا م مد رسول هللا»أو أمة مرودة أو كاورةه بل يدعون يل    أّوالم

 «المجتممع الم ملم»ف والنهي عن المنكر ي مما يلمزع ومي وأن األمر بالمورو

 وقط. «يوني: دار اإلسالع»واألمة الم لمة 

وهل هذا الموتقد   يحه وله سمنده الدمريح ممن الكتماب وال منة الدم ي ة 

أع أ ممه واسممد ل قممد سممنده مممن الكتمماب ...  وعقيممدة ال مملف الدممالح ويجمممات األمممة

جممممات األممممة   رجمممو الجمممواب وال مممنة الدممم ي ة وهمممد  ال ممملف الدمممالح وي

 الكاوي.

 ا تهف الرسالتان.

وال ي ممتطيع عمماِلم يشممور بم مم وليته أممماع هللا ووممال ، أن ...  هممذا ممما و مملني

ا للت جيممله  ي ممكف عممن هممذا األمممره أو يؤجلممهه ومملن الشممباب لممم يممدعوا لممي عممذرم

ذا وبممدأت الكتابممة م ممتوينما بمماهلل سممب ا ه. وممما نلنمما يلمم  اليمموع  ومما ي مممن آثممار همم

وس كت ي بليراد بوض المقمارع ال مرورية ممن همذه ! «التك ير»ال كر الخطير 
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 الرسالة:

أيكر لهذه المجموعة وولته من الشباب الم لم ومي القماهرة و منواء ثقمتهم 

بي. وأدعو هللا أن يجولني عند ح من رمنهمه ويب مر لمي مما ال يولممون. وأبمادر 

 و قول:

نمهه والمذ  يشمبل وكمر الكثيمرين ي ني أقدر خطر الموضوت الذ  ي  لون ع

 .«البلو وي التك ير»من أمثالهم. وهو موضوت: 

وقد لم ف بن  ي يي ما من آثاره ال كرية لدص بوض الشباب المخلص النيمةه 

ال ممليم الطويممةه وممي أكثممر مممن بلممد عربممي. وسممموف مممن بو ممهم بوممض ممما 

د أن أقمرأ ي تندون يليه من أدلة أو يبهاته وقرأت بو ما آخر. ولكنمي كنمف أو

ما مؤيمدما باألدلمة التمي وؤيمد وجهمة  ا وام  يي ما م ددما يوضح وكمرة همؤالء ووضمي م

 ظرهم. وبهذا ي تطيع ال قيه الم ملم أن يمرد علميهم بمما أعلنموه والتزمموه كتابمة 

 ال مشاوهة.

عل  أن هذا المذ  وددومهه يذا لمم يت قمقه ال يمنمع ممن مناقشمة وكمرة التك يمر 

 هاه دون  ظر يل  و ديالوها.والبلو ويه وي حد ذاو

والق ية لها جذورها وي واريه ال كر اإلسالمي منذ عهد الخموار ه ولولهما 

أول ق مممية وكريمممة يمممبلف الم ممملمينه وكمممان لهممما آثارهممما الوقديمممة والومليمممة 

لودة أجيمال. ثمم لمم يلبمث ال كمر اإلسمالمي أن ومر  منهماه  «ع كرية وسياسية»

 لجماعة.واستقر عل  ما عليه أهل ال نة وا

منمذ سمنواته  «ق مية التك يمر»وال أكتم األخوة ال ائلين: أ ي أعد كتابما ومي 

ولممم أوممر  مممن يومامممه بوممده مممع يل مماح الكثيممرين مممن البيممورين علمم  وجمموب 
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اإلسرات بلكمالهه ومع يوور  بشدة ال اجة يليهه ولكمن كثمرة المشمايل اآل يّمة 

مممن  احيممةه وييممما ي بوجمموب األ مماة وممي و قيممق الموضمموته مممن  احيممة ثا يممةه 

ممن  «التك يمر جماعمة»وحر ي عل  أن أعرف وجهات  ظمر ممن ي ممو هم: 

 كل هذا أخر ي عن يخرا  الكتاب للنا  حت  اليوع. -  احية ثالثة

وأس ل هللا ووال  أن يمد ي بالتوويق والوون إلومامه عل  وجه يرضميه جمل 

 ي  ه.

وال يمنوني هذا من أن أقول وي الموضوت يي ما سريوماه قد يبل البلةه ين لمم 

 ينقوها.

 راهرة و تا  يل  دراسة ألسبابها:

 وأول ما ينببي أن أقوله هنا:

و تمما  يلم  دراسمة ألسممبابها  - رماهرة البلممو ومي التك يمر - أن همذه الظماهرة

 وعواملهاه حت    تطيع عالجها عل  بديرة.

وممي عالجهمما بممالقمع واالضممطهاد  «مممن رجممال ال مملطة»أممما الممذين ي كممرون 

 مرين:واالعتقاله وما يل  ذلت من ألوان الونفه وهم مخط ون بال رييه أل

أولهما: أن ال كرة ال وقاوع يال بال كرةه واستخداع الونف وحمده ومي مقاومتهما 

ا عليهاه ي مما الواجمي أن  قد ال يزيدها يال ووسوماه وال يزيد أ  ابها يال ي رارم

 ووال: باإلقنات والبيانه ويقامة ال جةه ويناحة الشبهات.

متمدينون مخلدمونه أ ما   - ومي مجمموعهم - ثا يهما: أن همؤالء المك مرين

 وامون قوامونه ييورونه قد هّزهم ما يرو ه وي المجتممع ممن ردة وكريمةه 
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 وو لل خلقيه وو اد اجتماعيه واستبداد سياسي.

وهممم رممالب ي ممالحه حريدممون علمم  هدايممة أمممتهمه وين أخطمم وا الطريممق 

 وضلوا ال بيل.

وينببممي أن  قممدر دواووهممم الطيبمممةه وال  دممورهم وممي  ممورة سمممبات ذات 

 مخالي وأ يابه وريد أن ونقض عل  المجتمعه وتهدمه ووجوله يبابما!

 ومليمرس ملمتتبع أسب ب  اَ ملظ  رُۢ يجي أنه  تتمثص في أمَر:

ا تشمار الك مر والمردة ال قيقيمة جهمرة ومي مجتمواونما اإلسمالميةه واسمتطالة  - 1

أ مم ابها ووممبج هم ببممارلهمه واسممتخدامهم أجهممزة اإلعممالع وييرهمما لنشممر 

رياوهم علم  جمماهير الم ملمينه دون أن يجمدوا ممن يزجمرهم أو يمردهم ك 

 عن ضاللهم وييهم.

و اهل بوض الولماء وي ي ن هؤالء الك رة ال قيقيمينه وعمدهم ممن نممرة  - 2

 ... الم لمينه واإلسالع منهم براء

اضمممطهاد حملمممة ال كمممر اإلسمممالمي ال مممليمه والمممدعوة اإلسمممالمية الملتزممممة  - 3

وال مممنةه والت مممييق علممميهم ومممي أ   مممهم ودعمممووهم. واالضمممطهاد بمممالقرآن 

والت ممييق أل مم اب ال كممر ال ممره ال يولممد يال اوجاهممات من روممةه وومممل 

 و ف األرأه وي جو مبلقه بويدما عن النور وال وار الم توح.

قلممة ب مماعة هممؤالء الشممباب البيممورين مممن وقممه اإلسممالع وأ ممولهه وعممدع  - 4

اإلسالمية واللبويةه األممر المذ  جولهمم ي خمذون بمبوض وومقهم وي الولوع 

الندود دون بومضه أو ي خمذون بالمتشمابهاته وين مون الم كمماته أو 

ي خمممذون بالجزئيمممات ويب لمممون عمممن القواعمممد الكليمممةه أو ي هممممون بومممض 
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مما سممط ي ا سممريوماه يلمم  ييممر ذلممت مممن األمممور الالنمممة لممم  نالندممود وهمم

 الخطيرةه دون أهلية كاوية.يتددر لل توص وي هذه األمور 

ومماإلخالد وحممده ال يك مميه ممما لممم ي ممنده وقممه عميممق لشممريوة هللا وأحكامممه. 

ويال وقع  احبه ويما وقع ويه الخوار  ممن قبمل. المذين  م ف األحاديمث ومي 

ذمهم وي عشرة أوجهه كما قال اإلماع أحمد. هذا مع يمدة حر مهم علم  التوبمد 

 والتن ت.

و مون بطلمي الولمم قبمل التوبمد والجهماده حتم  ال ولهذا كمان أئممة ال ملف ي

 ين رف عن رريق هللا من حيث ال يدر .

وقد قال ال  ن البدر : الوامل عل  يير علم كال الت عل  يير رريمقه 

والوامل عل  يير علمه ما ي  د أكثر مما يدملحه ومارلبوا الولمم رلبمما ال ي مر 

ما رلبموا الوبمادة ووركموا بالوبادةه وارلبوا الوبادة رلبما ال ي مر بمالول م، وملن قومم

ه ولمو رلبموا  ل  هللا عليه وسملم الولمه حت  خرجوا ب سياوهم عل  أمة م مد 

 الولم لم يدلهم عل  ما وولوا.

يونممي بهمممؤالء القمموع: جماعمممة الخمموار ه المممذين عرومموا بالوبمممادة والدمممياع 

 .(73)والقياعه ولكنهم است لوا دماء الم لمين

* * * 

 المالحق

                                              

 (.11 - 3) «راهرة البلو وي التك ير»ا ظر:  (73)



 478 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 * ** 



 479 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

 (1مل ق رقم )

 رسالة من الشيه عبد الوزيز بن بان

  «ال الل وال راع»حول كتابي: 

  ص رسالة الشيه ابن بان:

 ب م هللا الرحمن الرحيم

مممن عبممد الوزيممز بممن عبممد هللا بممن بممان يلمم  ح ممرة و مميلة الممدكتور الشمميه 

 يوسف القرضاو ه سلمه هللا.

 ال الع عليكم ورحمة هللا وبركاوه

 ... وبود

أحيل يل  الرئاسة الواممة إلدارات الب مو  واإلوتماء والمدعوة واإلريماد  وقد

ال مالل وال مراع »من قبل ونارة اإلعالع بالمملكمة الوربيمة ال موودية ممؤل كم: 

ع(ه وبومد دراسمة او مح للجهمة 75 - ه،95ه الطبوة التاسوة عاع )«وي اإلسالع

ا ووقتما  رمويالم لموالجمة كثيمر ممن المختدة أ كم بذلتم ويه مشكورين جهدما كبيرم

المواضمميع ال  اسممة الهامممة وممي هممذا الودممر، لممذا ومملن رئاسممة يدارات الب ممو  

الولمية وريي أن وشتر  منه كمية لتوم ال ائدة وم اهمة منهما موكمم ومي ومذليل 

بوض الدووبات التي و ول دو كم لتكثيف رباعتهه ذلت بود يعادة النظمر ومي 

 الم ائل الموض ة أد اه:

 ويز موادة بوض الك ار.وج - 1
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عدع و مريم المدخان يال بومد وقريمر دكتمور م ملم ب  مه م مر علم  يمخص  - 2

 موين.

 االختيار ب ن حلق الل ية مكروهه وما   ي عن ال لف أ هم وركوها عادة. - 3

 يباحة الل وع الم توردة مما أنهقف روحه بالدوق الكهربائي. - 4

 األجا ي.كشف وجه المرأة ب  رة الرجال  - 5

 جوان ال  ور. - 6

 يباحة البناء والموسيق . - 7

 جوان لوبة الشطر :. - 8

مع الولم أ ني أعتقد و ريم جميع األمور الثما يةه و رجو الوناية بهمذا األممر 

وبذل ما ي تطات من النظر وي األدلمةه ويلميكم   مخة ممما كتبمه ومي الموضموت 

واالسمتوا ة بمه ومي ودم يح همذه و يلة الشيه:  الح ال مونان لالرمالت عليمه 

األخطاء عل  ضموء األدلمة الشمرعيةه ولمما كا مف مؤل ماوكم لهما ثقلهما ووائمدوها 

الوظيمة لما ويها من علم وووجيهه ولما أعروه عنكم ممن البيمرة واالعتمدال ومي 

ول نا   ممل ممنكم مواواونما ومي أقمرب وقمف ...  الدعوة يل  هللا عل  بديرة وبينة

 بن خة ممن الطبومة الوايمرة مدم  ة علم  ضموء مما أيمر ا ممكن ين ياء هللا

يليهه م اوما لها ما يظهر لكم عند المراجوةه لنتمكن بود ذلت من الم اهمة ومي 

يممراء كميممة كبيممرةه لممتوم ال ائممدة ين يمماء هللا.   ممع هللا بولممومكمه وأمممد ا جميوممما 

 لنما ولكمم بوو ه وووويقه لمما ويمه عمز اإلسمالع و مالح الم ملمين. كمما أسم ل هللا

 التوويق وال داد واإلعا ة عل  ي ابة ال ق، ي ه خير م  ول.
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 وال الع عليكم ورحمة هللا وبركاوه.

 عبد الوزيز بن بان

 الرئيس الواع إلدارات الب و 

 واإلوتاء والدعوة واإلرياد

* * * 
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 (2مل ق رقم )

 رسالة جوابية يل  الوالمة ابن بان

 د الوزيز بن بان احي ال ماحة الوالمة الشيه عب

 الرئيس الواع إلدارات الب و  الولمية واإلوتاء والدعوة واإلرياد

 ال الع عليكم ورحمة هللا وبركاوه

 ... وبود

أكتي يل  سماحتكم هذا الكتاب عل  عجله وأ ا أوجهز لل  ر يلم  الواليمات 

ا  المت دة وكنداه بود أياعه لزيمارة الطمالب الم ملمين هنمال لممدة و متبرق يمهرم

 ين ياء هللا.

هم،(ه والخا مة 28/6/1396ولقد و لتني رسمالتكم الكمريم المؤرخمة ومي )

ه وي ي أليمكر ل مماحتكم عنمايتكم بالكتماب وثنماءكم «ال الل وال راع»بكتابي: 

علم  مما بمذلف ويمه مممن جهمده وحر مكم علم  ووسمميع  شمرهه ووومميم الن مع بممه 

والم ملمين والولمم وأهلمه عل   طاق أوسعه   مع هللا بكمم وجمزاكم عمن اإلسمالع 

 خير الجزاء.

أما الم مائل الثمما ي التمي ذكروموهما و ميلتكم ومي الرسمالةه والتمي ومذهبون 

ويهمما يلمم  رأ  يخممالف ممما ا تهمم  يليممه اجتهمماد  وممي الكتمماب. و حممي أن أ كممد 

ل  مميلتكم: أ كممم أول وأولمم  مممن أحممي وأحممرد علمم  مواوقتممه مممن علمممماء 

وممي سممماحتكم مممن يممزارة علمممه واسممتقامة  اإلسممالعه وذلممت لممما عروتممه ولم ممته
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مممنه:ه وييممرة علمم  ال ممقه وحممرد علمم  اإل دممافه وسمموة  ممدره ووقممدير 

لوجهممات  ظممر اآلخممرين. هممذا يلمم  و ممائل ومزايمما أخممرص دينيممة وأخالقيممة. 

أح بكم كذلته وهللا ح يبكم وال أنكيكم علم  هللا وومال . ولكمن ق مف سمنة هللا 

 االجتهاداته وبخا ة وي الم ائل الجزئية.ووال  أن وختلف األ ظاره ووتودد 

ولول الذ  حدا بي يل  ورجيح ما رج ف وي هذه الم ائل: أن الكتماب ألمف 

وممي األ ممل ليتممرجم يلمم  اللبممات األجنبيممة للجاليممات اإلسممالمية بهمماه وللممداخلين 

 الجدد وي اإلسالع، ولهذا ووخيف ويه التي ير ما استطوفه ورييبما وي اإلسالع.

وت مممن وممتن هممذا الودممره ومبرياوممه ومووقاوممهه التممي جولممف ثممم ي ممي بلمم

يورضون عمن المدين، مما  - وخدو ما من ي مو هم: المثق ين - جمهور النا 

ا يقوع عل  التشديد وي األ موله والتي مير ومي ال مروته وال  جولني أوخذ منهجم

سمميما ويممما عمممف بممه البلمموص. وهممذا كلممه بشممرر أال أخممر  علمم   ممص م كممم أو 

يقن. أعني أ ني أختار ويما كمان لالختيمار ويمه مجماله وملذا كمان هنمال يجمات مت

رأيان وي م م لة أحمدهما أحموره واآلخمر األي مره أختمار األي مر، أل مه األليمق 

بروح الشريوة ال مم ةه وبطبيومة الكتماب المؤلمف لومموع الم ملمينه وبطبيومة 

أن النبمي »ح: الودر الذ  أ بح اإلسالع ويه يريبما وي أكثمر البلمدان. وقمد  م

ا  ل  هللا عليه وسلم   .«ما خيِّر بين أمرين، يال اختار أي رهماه ما لم يكن يثمم

ن ملخاي في  اَ ملمس ئص جمل  أمَر:  َ  علٰ أنه مم  يه

 أ ها قُل  من ُكثفر. - 1

ممدثيهمه وعلمم  رأسممهم:  - 2 وأن لممي ويهمما سممل ما مممن قممدماء الولممماءه ومممن ُم ف

مة ال يد رييد رض  .رحمه هللا ا الوال 
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وأ نممي ال أي ممل الممرأ  المخممالفه بممل أذكممرهه ليوممرف القممار  أن الم مم لة  - 3

 لي ف يجماعيةه بل ربما ذكرت أ ه رأ  الكثرة أو الجمهوره أو   و ذلت.

وأ نمي لممم أحكممم وممي هممذه الم ممائل باإلباحممة المطلقممةه بممل أضممع عممادة قيممودما  - 4

 ويرورما و يق دائرة اإلباحة.

وقريممي جممماهير النمما  مممن  - وهللا أعلممم بالنيممات - داووممي يلمم  ذلممتوأن  - 5

يسىىروم وم تعسىىرومت »اإلسممالعه وو بيبممه يلمميهم عمممالم بالو ممية النبويممة: 

 .«وبشروم وم تنفروم

عمدع و مريم »وال ي ووني أن أذكر أن ما   ي يلي  وي الم  لة الثا ية وهمي: 

علمم  يممخص موممينه ييممر يال بوممد وقريممر دكتممور م مملم ب  ممه م ممر  «الممدخان

   يح.

وليس هذا رأيي الذ  أثبته. وقد قررت مبدأ أو قاعمدة م ممو ها: أن كمل مما 

ي ممر وناولممه بالج ممم وهممو حممراعه وبنيممف عليممه حكممم التممدخين قممائالم بممالنص: 

مما داع قمد ثبمف أ مه ي مر  «المدخان»وووقما لهمذا المبمدأ  قمول: ين ونماول التبمغ »

ا قرر ذلت ربيي مخمتص لشمخص مومين. ولمو بمتناوله وهو حراع. وبخا ة يذ

لم يثبف ضمرره الدم ي لكمان يضماعة للممال ويمما ال ين مع ومي المدين أو المد يا. 

عن يضماعة الممال. ويت كمد النهمي يذا كمان   ل  هللا عليه وسلم وقد  ه  النبي 

ا يل  ما ين قه من مال لن  ه أو عياله  «.م تاجم

الدم ةه ويضماعة المماله وهمذا وقد ذكرت منار الت ريمه وهمو اإلضمرار ب

للنا  عاممة. وملذا ثبمف ضمرره علم  الخدمود لشمخص مومينه و كمد المنمعه 

ا يل  المال.  وكذلت يذا كان م تاجم
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وال قيقة أ ي ممن يمرون التشمديد ومي موضموت التمدخينه ولمي ومي و ريممه 

وتمموص مطولممة وممي ضمموء الندممود والقواعممد الشممرعيةه أعتقممد أ همما ست ممرل 

 .(74)ياء هللاه وهي لم ونشر بود عندما وقر ها ين

ومممع كممل هممذا أعممد سممماحتكم بمم  ني سمم عاود النظممر وممي الم ممائل المممذكورة 

مقار ما األدلةه باذالم الوناية الم تطاعة لتهمذيي مما يمكمن وهذيبمه ممن اآلراءه أو 

ووممديل بوممض الوبمماراته أو   ممو ذلممته علمم  قممدر اسممتطاعتي وممما يدممل يليممه 

وال ه ومبتهالم يليه أن يلهمنمي الدمواب. وال ي رمنمي ورجي يه م توينما باهلل و

 أجر الخط  وي االجتهاد.

كل ما أرجوه من سماحتكم: أال وكون مالحظاوكم عل  الكتاب سببما ومي منمع 

دخوله يل  المملكة. وال يوجد وي الد يا كتاب ممن وم ليف بشمر يال وعليمه مآخمذه 

وجماه ومي الجملمةه وبماب وكل واحد يؤخذ من كالمه ويتمرله والمهمم سمالمة اال

 النقد م توح لمن ياء.

البممن  «الم لمم »والم ممائل التممي ا تقممدت علمم  الكتمماب موجممودة وممي مثممل: 

حزعه ووي وتاوص ال يد ريميد رضماه وبو مها ومي كتمي الشميه األلبما ي. ومما 

 أرن يي ما من هذه الكتي منع من وداوله وي المملكة.

أن  - يقة علمم  ممما وولممم سممماحتكموعالقتممه بالمملكممة الشممق - وال يليممق بمثلممي

ومنع كتبه من أكبر هي ة علمية دينيمة ويهماه لخمالف جزئمي ومي بومض الم مائل 

 االجتهادية.

                                              

(, ا ظممر: 669 - 654الجممزء األول )د:  «وتمماوص موا ممرة»قممد  شممرت وممي كتممابي:  (74)

 الطبوة الوايرة لدار القلم بالقاهرة.
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ا: أس ل هللا ووال  أن يجولني عند ح ن رنكمه كمما أسم له أن يممد ومي  وختامم

عمركمه ويبارل وي جهودكمه ويؤيدكم بروح من لد هه ويووقنما جميومما لمما ويمه 

 ع والم لمين.خير اإلسال

 وال الع عليكم ورحمة هللا وبركاوه

 د. يوسف القرضاو 

* * * 
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 ومهيد

 مالحظات القراء حول الموقف من سيد قطي

هم،( وممي 1424حينمما  شممرت همذه المممذكرات ومي يممهر رم مان الماضممي )

ومي القماهرةه وقرأهما  «آواق عربيمة»  ي ة الورن القطريةه و شروها جريدة 

، وكمان ويهما: «اإل تر مف»علم  يمبكة  «أون اليمن  مف يسالع»النا  وي موقع 

وق ة ممع الشمهيد سميد قطميه وويهما وقمويم و قمد لمبوض أوكماره األساسميةه التمي 

ا ته  يليها وي المرحلة األخيرة من م يروه ال كريةه وهي أوكار ا  رد بهما ومي 

سمماحة الممدعوةه ويخال ممه ويهمما جمهممرة الولممماء والممدعاة اإلسممالميينه وممي مدممر 

 ي ييرها من الوالم الوربيه والوالم اإلسالمي.وو

ا: وكممرة  اه وأبوممدها أثممرم وك يمممر »ومممن أبممرن هممذه األوكمماره وأيممدها خطممرم

يال و ممة قليلممة جممد ا مممنهم. أممما م ممات  «الم مملمين الموجممودين وممي الوممالم اليمموع

أو الومالم المذ  كمان يسمالمي ا ح مي ووبيمره ومي  - الماليين وي الومالم اإلسمالمي

أو ي بمممون أن يكو ممموا  «م ممملمين»المممذين يظنمممون أ   مممهم  - لمممموارنبومممض ا

ال يلمه »وهم لي موا ممن اإلسمالع ومي يميءه وين كما وا يشمهدون أن . «م لمين»

وممي  - ، أل همم ي همو همما علمم  ييممر مممدلولها ال قيقمي الممذ  ال مونمم  لهمما«يال هللا

أن بممل ال يبنممي عممنهم . «ال اكميممة»ييممرهه وهممو الممذ  يت مممن مونمم   -  ظممره

 يكو وا من المدلّين والدائمين والمزكين وحجا  بيف هللا ال راع!

وهممو هنمما ال يت ممد  عممن ال كمماع وحوايمميهمه كممما يممزعم بوممض النمما ه بممل 

من الم لمينه أو مممن يظنمون أ   مهم م ملمينه  «م ات الماليين»يت د  عن 
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 ين.وال كاع ومن حولهم ي ما هم ألوف من النا  ال ماليين وال عشرات المالي

همذه ال كممرة الخطيممرة التممي وت ممف أبممواب التك يممر والونممف واسممتباحة الممدماء 

جماعممات  - وممي أورا نمما اإلسممالمية - واألممموال مممن الم مملمينه وقامممف عليهمما

وقاول قومهاه وو ارب أهل ورنهاه هي الجديرة بم ن يقمف الولمماء والمدعاة ومي 

لشمرعية المقمررة. وجههاه ويتددوا لبيان مما ويهما ممن ا  مراف عمن األحكماع ا

ه  ممل  هللا عليممه وسمملم ويبينمموا بطال همما باألدلممة مممن كتمماب هللا وسممنة رسمموله 

 م تريدين ب قوال األئمة والراسخين من علماء ال لف والخلف.

مما أو عمماِلمين - ولممذلت وقممف جمهممور علممماء األمممةه بممل كممل األمممة  - يال عاِلمم

اله مميبي المريممد الثمما ي ضممد هممذا التوجممه. أذكممر مممن هممؤالء: األسممتاذ ح ممن 

لإلخوانه والشيه م مد البزاليه والشميه سميد سمابقه ود. عبمد الوزيمز كاممله 

ود. م مد وت ي عثممانه وأ. وريمد عبمد الخمالقه ود. م ممد عممارةه ود. م ممد 

ح ممن الشمماوويه ود. ح ممن الترابمميه ود.  ليم الوممواه ود. أحمممد الو مماله ود.سمم

عه والشممميه أبممما ال  مممن النمممدو ه ود. عدممماع البشممميره ود. أحممممد علمممّي اإلمممما

وهبمممة الزحيلممميه ود.   مممباعيه والشممميه مدمممط   الزرقممماه ود.مدمممط   ال

البمموريه وعامممة علممماء األنهممره وديوبنممده والزيتو ممةه والقممرويينه وسممائر 

 الجاموات والكليات والمدار  اإلسالمية.

 وقد اجتهدت أن أقاوع خطر همذه األوكمار بهمدوء وحكممةه وأن أحممي عقائمد

الشممباب الم مملم المخلممص وعقممولهم مممن أن وت ممرب يلمميهمه وت  ممد علمميهم ديممنهم 

ممن  «الخموار »ود ياهمه وو قط بهم يلم  هاويمة البلموه كمما حمد  ومي رائ مة 

ما متوبمدينه مبمالبين ومي التوبمده قمارئين للقمرآنه  ا قوامم قبله المذين كما وا  موامم

م ينتقل من حنماجرهم لم يجاون حناجرهمه أ  ل - كما  ح وي ال ديث - ولكنه
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يلمم  رءوسممهم وعقممولهمه ومونمم  ذلممت: أ هممم لممم ي هممموه حممق ال همممه ولممم ي قهمموا 

كممهه واسمتباحوا دمماء ييمرهم ممن الم ملمين  مقا دهه ويردوا متشابهه يل  ُم ف

وأممموالين وحرممماوهمه واسممت لوا قتممل أعظممم رجممل وممي أمممة اإلسممالع وممي وقتممه: 

 .رضي هللا عنهعلّي بن أبي رالي 

التممي وبنتهمما  «رمماهرة البلممو وممي التك يممر»بيل ذلممت:  شممرُت رسممالة ووممي سمم

 مموت »وممي جاموممة القمماهرةه و ممدرت وممي سل مملتها  «الجماعممة اإلسممالمية»

وونعمممف منهممما عشمممرات األلممموف. وقمممد كنمممف  شمممروها أوالم بو ممم ها  «ال مممق

وممي  «وتمموص»ه ثممم  شممروها بو مم ها «الم مملم الموا ممر»وممي مجلممة  «مقالممة»

ه ثممم رأيممف أن أ شممرها م ممتقلةه «وتمماوص موا ممرة»بي: الجممزء األول مممن كتمما

 لتوميم الن ع بها.

ه ال المرد علم   ماحبها، وقمد «التك يمر»وكان الذ  يهمني همو  قمض وكمرة 

ومي همذا الوقمف خا مة، ألن ال ملطة « سميد قطمي»كنف حريدما عل  أاّل أ قمد 

مممع ال اكمممة وأبواقهمما المختل ممة كا ممف وهاجمممهه ولممم أكممن أحممي أن يممذكر اسمممي 

ا من اإلسالميين كا وا ي  بون ا تقاد  ه ك  مما «سيد قطمي»هؤالء. كما أن كثيرم

هو اوهاع لمه ومي ييما مهه أو وشمكيت ومي بطولتمه ويمهادوه رحممه هللا وي مر لمهه 

ولكن عندما يلتبس ال ق بالبارل يجي عل  أهل الولمم: البيمانه ويقاممة ال جمةه 

 واإلعذار يل  هللا سب ا ه.

بومض الشمباب المذ  اسمت تا ي عمن ممدص مشمروعية هجمر كما رددت علم  

الدممالة وممي م مماجد الم مملمين ب  ممبا ها مممن موابممد الجاهليممةه واوخمماذ بيمموت 

وقمد ...  الودبة الم لمة م ماجده و مس ويهما بماال وزال عمن المجتممع الجماهلي

رددت عليها ب توص رأص بوض اإلخوة  شرها وي هذا المل قه للتنموير ووومميم 
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 .«ال تاوص»أيف أن أكت ي ب ن أ دح بالرجوت يليها وي كتاب: ال ائدةه ور

ه ومممي جمممدوص االجتهممماد ال قهمممي رحممممه هللا  «سممميد»كمممما رددت علممم  رأ  

مملم»وجديتممهه وأن األمممة وممي حاجممة يلمم  أن  أوالم قبممل أن وب ممث وممي يحيمماء  «وُ ف

نما االجتهاده ووطوير ال قهه وما يل  ذلت. وقد  اقشنا هذا الرأ  البريي ومي كتاب

 .«االجتهاد وي الشريوة اإلسالمية»عن: 

الذ  يتبنم  ويمه قتمال الومالم كلمهه حتم  ممن  «الجهاد»وكذلت وندت رأيه وي 

سالم الم لمينه ولم يمد يليهم يدما وال ل ما ما بال موءه وهمو مما خال مه جمل علمماء 

 الودره ين لم  قل: كلهم.

ممذكراوي واوقمو ي علم  عل  أن المهم هنا: أن بومض اإلخموة المذين قمرءوا 

ولكنهم قالوا: ليس هذا وقف يثاروها! ولن كا وا ي منون عمر ه حتم   ال كرةه

يمم وي الوقممف المناسممي أجلتهمما. ومتمم  يكممون الوقممف مناسممبما ! وبوممض آخممر مممن 

يك مممر  «سممميد قطمممي»اإلخممموة المخلدمممين وق ممموا مت يمممرين: همممل  ممم يح أن 

ن بو مهم قمرأ الكثيمر ممن كتمي جميومماه يال و مة قليلمة ممنهم ! ي «م لمي اليوع»

ه ولممم يل ممظ ويهمما ذلممت. كممما قممال األي اإلعالمممي الالمممع وممي قنمماة «سمميد قطممي»

الخالقه القياد  اإلخوا ي: ي مه  ل ستاذ وريد عبد - أحمد مندور - «الجزيرة»

قرأ كتي سيد قطيه ولم يجد ويهما يمي ما ممما ذكمره أو يمذكره اآلخمرون!! وقمال 

ممن كتمي سميد  « دمود واضم ة»ه ي وي لنما بم، بو هم بدراحة: ليف الشي

قطيه لن اكمه يليهاه و بني موق نا منه عل  بينة من أمر اه وبديرة وي ديننما. 

وليس وي الولم كبيمره وال مق أحمق أن يتبمع. ويذا كنما   مي سميد قطميه ومال ق 

 أحي يلينا منه.
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واسمممتجابة لهمممؤالء اإلخممموة األحبمممةه واألبنممماء األعمممزة: أضمممع أممممامهم همممذه 

التي هي أوضح من الشمس وي رابوة النهاره وي وبنمي  «الندود ال اسمة»

ه بريم مما أكنمه ألديبنما رحمه هللا ه وهي من ثالثة كتي للشهيد «التك ير»وكرة 

وداعيتنا وم كر ا الكبير ممن حمي ويعمزانه ولكمن الووارمف يميءه وال قمائق 

 ييء آخره وهذه الكتي هي:

 الثا ية.وي ربوته  «وي رالل القرآن» - 1

ممما إل شممماء الودمممبة الم ممملمة  ه«موممالم ومممي الطريمممق» - 2 المممذ  اعتممممده منهاجم

 الجديدة.

ه ومي ال دمل المذ  أضماوه يليهما لي ممل «الودالة االجتماعيمة ومي اإلسمالع» - 3

 أوكاره الجديدة.

وهنال  دود أخرص وي كتي أخمرصه ولكمن ومي النقمول ممن همذه الثالثمة 

 ما يك ي.

بنقمول ممن جمزأين ويمهه أحمدهما ممن القمرآن  «رآنرمالل القم»وس كت ي من 

الذ  يت ممن أرباعمما ممن سمورة األ وماع المكيمةه  «الجزء ال ابع»المكيه وهو 

 .«األ واع»مع ييء من سورة المائدةه ولكنا سنكت ي منه بالنقل عن 

ه ويت ممن ربومين ممن «الجمزء الوايمر»والثا ي: من القرآن الممد يه وهمو 

 من سورة التوبة. سورة األ  اله ووتمته

ووي هذه النقول كلها  دود  مري ة كمل الدمراحة ال مجمال ويهما للمبس 

 أو احتمال أو و ويل.
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أ رح األل ار وأبينها وي الداللة عل  وكمرة التك يمر.  «الموالم»وس  قل من 

هو الذ  أثار الزوبوة عل  الشهيد قبل أن يومرف النما  مما  «الموالم»وكتاب: 

 وي جوهره مقتبس من الظالل.« الموالم»وال قيقة: أن جل ه «الظالل»وي 

قبممل وطمموره يلمم   «سمميد»وقممد ألّ ممه  «الودالممة االجتماعيممة وممي اإلسممالع»وأممما 

ا من وكمرة التك يمره وكمان أكثمر مما  المرحلة األخيرة من وكرهه وكان خاليما ومامم

 ه حتمم  كمماد يجممردهم مممن كمملويممه: و املممه الشممديد علمم  بنممي أميممة يومماب عليممه

عندر أخالقيه وقد مس ومي همذا عمددما ممن الدم ابةه أهمهمم: الخلي مة الثالمث 

 .رضي هللا عنهعثمان 

أبممم  يال أن ي ممميف يلممم  الكتممماب ومممي ربواومممه  رحممممه هللا  «سممميدما»ولكمممن 

اه:  حاضممر اإلسممالع »األخيممرة: ودممالم ي مممل أوكمماره الجديممدة يلمم  قارئممهه سممم 

 دود.ه وعن هذا ال دل  نقل النص المق«وم تقبله

وأحيممل اإلخمموة القممراء يلمم  الندممود المنقولممة مممن مدممادرها المنشممورة 

 .«المالحق»ب رووهاه دون حذف أو يضاوة أو وبديل وي هذه 

* * * 
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 (3مل ق رقم )

  دود من كتي الشهيد سيد قطي

 (75)و مل وك ير م لمي اليوع

 .«رالل القرآن» دود من:  - 1

 .«موالم وي الطريق» ص من:  - 2

 .«الودالة االجتماعية وي اإلسالع» ص من:  - 3

                                              

ة أماع القار  الكريمه ووالذ     ي بيمدهه يوز علي  وهللاه أن أضع هذه الندود النارق (75)

ما أردت أن أسيء يل  رجل قدع عنقه ومي سمبيل اإلسمالعه ولكنهما األما مة والميثماق المذ  

أخذه هللا عل  أهل الولم ليُبوي نُن ه للنا  وال يكتمو ه. و قول ما قال ال ماوظ المذهبي عمن ابمن 

 يلينا منه!ويمية: ييه اإلسالع حبيي يليناه ولكن ال ق أحي 
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:  دود من رالل القرآن  أوالم

ومي ربوتمه األولم  لمم يجمد  رحممه هللا ل ميد قطمي  «رالل القمرآن»من قرأ 

ويممه يممي ما يممدل علمم  هممذه ال كممرة: وك يممر الم مملمين الممذين يويشممون وممي الوممالم 

 اإلسالمي اليوع.

ها وهمو ومي ال مجنه بومد وبيمر ولكن من قرأ األجزاء األخيرة منهه التي كتب

اوجاهه ال كمر ه وكمذلت األجمزاء األولم  التمي عمدلهاه ورهمر ذلمت ومي ربوتمه 

الثا ية وما بودها: يجمد همذه ال كمرة الم وريمة و مر  ومي الكتماب ومي عشمرات 

المواضعه بل وي م اوهماه يمذكرها ويؤكمدها كلمما جماءت مناسمبةه بمل ومي أد م  

 مناسبة لها.

با  من و  ير سمورة األ وماعه ممن الجمزء ال مابعه وممن وسنكت ي هنا باالقت

سورة األ  ال والتوبة من الجزء الوايره باعتبار أن سمورة األ وماع ممن القمرآن 

 المكيه وسوروي األ  ال والتوبة من القرآن المد ي.

يَن{في تفسير:  - 1 مِّ رِّ ُمج  تَبِّيَن َسبِّيُص ٱل   :[55مأنع  : ] }َولِّتَس 

عند و  ميره  رحمه هللا وح بنا هذا النص الدريح الموبر عن وكرة الشهيد 

يَن{لقوله ووال :  مِّ رِّ ُمج  تَبِّيَن َسبِّيُص ٱل  تِّ َولِّتَس  ٓيَ  ُص ٱأ  لَِّك نُفَص ِّ
 .[55األ واع: ] }َوَكاَ 

 :رحمه هللا قال 

ين سمم ور الك ممر والشممر واإلجممراع ضممرور  لوضمموح اإليمممان والخيممر »

ا ة سممبيل المجممرمين هممدف مممن أهممداف الت دمميل الربمما ي والدممالح. واسممتب

لآليممات. ذلممت أن أ  يممب  أو يممبهة وممي موقممف المجممرمين ووممي سممبيلهم وروممد 
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يبشممما ويممبهة وممي موقممف المممؤمنين ووممي سممبيلهم. وهممما  مم  تان متقابلتممانه 

 وال بد من وضوح األلوان والخطور....  ورريقان م ترقتان

سمالمية بت ديمد سمبيل الممؤمنين وسمبيل ومن هنما يجمي أن وبمدأ كمل حركمة ي

المجمممرمينه يجمممي أن وبمممدأ ممممن ووريمممف سمممبيل الممممؤمنين وووريمممف سمممبيل 

المجرمين، ووضع الونوان المميز للمؤمنينه والونوان المميمز للمجمرمينه ومي 

عمممالم الواقمممع ال ومممي عمممالم النظريمممات. ويومممرف أ ممم اب المممدعوة اإلسمممالمية 

ممن حمولهم وممن همم المجرممونه بومد وال ركة اإلسمالمية ممن همم المؤمنمون م

و ديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعالمتهمه وو ديمد سمبيل المجمرمين وممنهجهم 

وعالمتهمه ب يث ال يختلط ال بيالن وال يتشابه الونوا انه وال ولتمبس المالممح 

 ... وال مات بين المؤمنين والمجرمين

ه يوع كان اإلسمالع يواجمه  اه وهذا الوضوح كان كامالم وهذا الت ديد كان قائمم

المشركين وي الجزيمرة الوربيمة. وكا مف سمبيل الم ملمين الدمال ين همي سمبيل 

وممن مومه. وكا مف سمبيل المشمركين المجمرمين   ل  هللا عليه وسملم الرسول 

يمد وهمذا الوضموح ومع همذا الت د...  من لم يدخل موهم وي هذا الدين يلهي سب

ي دمل اآليمات علم  ذلمت الن مو المذ   - سمب ا ه - كان القرآن يتنمزل وكمان هللا

لت ممتبين سممبيل  - ومنهمما ذلممت النممموذ  األخيممر - سممبقف منممه  ممماذ  وممي ال ممورة

 المجرمين!

وحيثمممما واجمممه اإلسمممالع الشمممرل والوثنيمممة واإلل ممماد والمممديا ات المن رومممة 

ل ماو  بود مما بمدلتها وأو مدوها الت ري مات المتخل ة وي الديا ات ذات األ ل ا

حيثما واجمه اإلسمالع همذه الطوائمف والململ: كا مف سمبيل الممؤمنين ...  البشرية

...  الدال ين واض ةه وسمبيل المشمركين الكماورين المجمرمين واضم ة كمذلت
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 ال يجد  موها التلبيس!

ي مف ومي ولكن المشقة الكبرص التي وواجه حركات اإلسالع ال قيقيمة اليموع ل

ي ها وتمثل وي وجود أقواع من النما  ممن سمالالت الم ملمينه ...  ييء من هذا

ا لإلسممالعه ي مميطر عليهمما ديممن هللاه  وممي أورممان كا ممف وممي يمموع مممن األيمماع دارم

ثمممم يذا همممذه األرأه ويذا همممذه األقمممواعه وهجمممر اإلسمممالع ...  وو كمممم بشمممريوته

ا. ويذا هممي وتنكممر لمقومممات اإل سممالع اعتقممادما وواقوممما. وين حقيقممةه ووولنممه اسمممم

ويمهادة ...  رنف أ ها ودين باإلسالع اعتقادما!! واإلسمالع يمهادة أن ال يلمه يال هللا

هممو خممالق هممذا الكممون  - وحممده - أن ال يلممه يال هللا وتمثممل وممي االعتقمماد بمم ن هللا

هو المذ  يتقمدع يليمه الوبماد بالشموائر التوبديمة  - وحده - المتدرف ويه. وأن هللا

  شار ال ياة كله.و

هممو المذ  يتلقمم  ممن الوبمماد الشمرائعه ويخ مموون ل كمممه  - وحمده - وأن هللا

 - بهمذا الممدلول - وأيمما ومرد لمم يشمهد أن ال يلمه يال هللا...  وي يم ن حيماوهم كلمه

ول ه لم يشهد ولم يدخل وي اإلسالع بوده كائنما ما كان اسمه ولقبمه و  مبه. وأيمما 

وهممي أرأ لممم  - بهممذا المممدلول - ة أن ال يلممه يال هللاأرأ لممم وت قممق ويهمما يممهاد

 ... ودن بدين هللاه ولم ودخل وي اإلسالع بود

ووممي األرأ اليمموع أقممواع مممن النمما  أسممما هم أسممماء الم مملمين، وهممم مممن 

ا لإلسممالع ...  سممالالت الم مملمين. وويهمما أورممان كا ممف وممي يمموع مممن األيمماع دارم

وال األورممان  - بممذلت المممدلول - يلممه يال هللاولكممن ال األقممواع اليمموع وشممهد أن ال 

 ... اليوع ودين هلل بمقت   هذا المدلول

وهذا أيق ما وواجهه حركات اإلسالع ال قيقية وي هذه األورمان ممع همؤالء 
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 األقواع!

أيممق ممما ووا يممه هممذه ال ركممات هممو البممب  والبممموأ واللممبس الممذ  أحممار 

جا مي، وبممدلول الشمرل وبممدلول  بمدلول ال يلمه يال هللاه وممدلول اإلسمالع ومي

 الجاهلية وي الجا ي اآلخر.

أيق ما وواينه هذه ال ركات هو عمدع اسمتبا ة رريمق الم ملمين الدمال ينه 

ورريق المشركين المجرمينه واختالر الشارات والوناوين، والتبا  األسمماء 

 والد ات، والتيه الذ  ال وت دد ويه م ارق الطريق!

اإلسممالمية هممذه الثبممرة, ويوك ممون عليهمما ووسمميوما ويوممرف أعممداء ال ركممات 

وومييوما وولبي ما ووخليطما. حت  يدمبح الجهمر بكلممة ال دمل وهممة يؤخمذ عليهما 

ويدممبح ال كممم وممي أمممر !!! «الم مملمين»وهمممة وك يممر ...  بالنوا ممي واألقممداع!

اإلسالع والك ر م  لة المرجع ويها لورف النا  وا طالحهمه ال يل  قمول هللا 

 يل  قول رسول هللا! وال

وهممذه كممذلت هممي الوقبممة األولمم  التممي ال بممد أن ...  هممذه هممي المشممقة الكبممرص

 يجتانها أ  اب الدعوة يل  هللا وي كل جيل!

...  يجي أن وبدأ الدعوة يل  هللا باسمتبا ة سمبيل الممؤمنين وسمبيل المجمرمين

دة وال ويجي أال و خذ أ م اب المدعوة علم  هللا ومي كلممة ال مق وال دمل هموا

مداهنة. وأال و خذهم ويها خشمية وال خموف، وأال وقومدهم عنهما لوممة الئممه وال 

  ي ة  ائح: ا ظروا! ي هم يك رون الم لمين!

ين اإلسممالع لمميس بهممذا التميممع الممذ  يظنممه المخممدوعون! ين اإلسممالع بمميّن 

وممممن لمممم  - بمممذلت الممممدلول - اإلسمممالع يمممهادة أن ال يلمممه يال هللا...  والك مممر بممميّن
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يشهدها عل  همذا الن مو، وممن لمم يقمهما ومي ال يماة علم  همذا الن موه و كمم هللا 

لَِّك ...  المجممرمين...  ورسمموله ويممه أ ممه مممن الكمماورين الظممالمين ال اسممقين
}َوَكىىاَ 

يَن{ مِّ رِّ ُمج  تَبِّيَن َسبِّيُص ٱل  تِّ َولِّتَس  ٓيَ  ُص ٱأ   .[55األ واع: ] نُفَص ِّ

 هممذه الوقبممة، وأن وممتم وممي أجممل يجممي أن يجتممان أ مم اب الممدعوة يلمم  هللا

  وسهم هذه االستبا ة، كي ونطلق راقاوهم كلها وي سمبيل هللا ال ودمدها يمبهةه 

وال يووقها يب ه وال يميوهما لمبس. وملن راقماوهم ال ونطلمق يال يذا اعتقمدوا ومي 

وأن الذين يق ون وي رمريقهم ويدمدو هم ويدمدون  «الم لمون»يقين أ هم هم 

كممذلت وممل هم لممن يت ملمموا متاعممي ...  «المجرمممون»هممم النمما  عممن سممبيل هللا 

الطريممق يال يذا اسممتيقنوا أ همما ق ممية ك ممر وييمممان. وأ هممم وقممومهم علمم  م ممرق 

 الطريقه وأ هم عل  ملة وقومهم عل  ملة. وأ هم وي دين وقومهم وي دين:

يَن{ مِّ رِّ ُمج  تَبِّيَن َسبِّيُص ٱل  تِّ َولِّتَس  ٓيَ  ُص ٱأ  لَِّك نُفَص ِّ
 ا ته . .«(76)}َوَكاَ 

بمما ال يمدت مجماالم للشمت واالحتممال:  - بل يدمري - هذا هو الرجل يدرح

ا لإلسممالع»أن األورممان التممي كا ممف وُووممدّ وممي يمموع مممن األيمماع  ه وأن هممؤالء «دارم

أن المذين كمان أجمدادهم م ملمين ومي يموع ممن  «من سالالت الم ملمين»األقواع 

نون باإلسمالع اعتقمادماه ومي حمين األياع: لم يوودوا م ملمينه وين رنموا أ همم يمدي

 «ال يلمه يال هللا»أ هم لي وا م ملمين ال عممالم وال اعتقمادما، أل همم لمم يشمهدوا أن 

بمدلولها ال قيقي كما حدده هو. وأيمق مما ووا يمه ال ركمات اإلسمالمية: أ هما لمم 

يت ح لها هذا الم هوع الجديد، أن الذين يظنون أ   هم م ملمين اليموع همم ك مار 

ل قيقةه وهو يريد ممن همذه ال ركمات ودعاوهما: أن يجهمروا بكلممة ال دمل وي ا

                                              

 (ه ربوة عي   ال لبي الثا ية.240 - 238ه د: 7) :  «وي رالل القرآن» (76)
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 وال قيقة أ هم لي وا م لمين!! «وهمة وك ير الم لمين»وال يبالوا ب، 

يَع  في تفسير:  - 2 بَِّسكُم  شِّ
َ كُم }أَو  يَل  يَق بَع  {  َويُاِّ  :[65مأنع  : ] بَأ َس بَع   

ىىيَع  ووممي موضممع آخممر مممن و  ممير ال ممورة عنممد قولممه ووممال :  بَِّسىىكُم  شِّ
  }أَو  يَل 

َ كُم  يَق بَع  {َويُاِّ  :رحمه هللا ه قال [65األ واع: ] بَأ َس بَع   

وهمممذا يقود ممما يلممم  موقمممف الودمممبة الم ممملمة ومممي األرأه وضمممرورة »

حكمم  والجاهلية: كل وضع وكمل - م ارعتها بالتميز عن الجاهلية الم يطة بها

وكممل مجتمممع ال و كمممه يممريوة هللا وحممدهاه وال ي ممرد هللا سممب ا ه باأللوهيممة 

وضممرورة م ا مملتها للجاهليممة مممن حولهمما، باعتبممار    ممها أمممة  - وال اكميممة

متميممزة ممممن قومهمما المممذين يمممؤثرون البقمماء ومممي الجاهليممةه والتقيمممد ب وضممماعها 

 ويرائوها وأحكامها وموانينها وقيمها.

بة الم لمة وي كل األرأ من أن يقمع عليهما همذا الومذاب: ي ه ال  جاة للود

ىىيَع   بَِّسىىكُم  شِّ
َ ىىكُم }أَو  يَل  يَق بَع  {  َويُىىاِّ ىى   يال بمم ن ون دممل هممذه الودممبة ...  بَىىأ َس بَع 

حتم  يم ذن هللا لهما  - عقيدي ا ويووري ا ومنه: حياة عن أهل الجاهلية ممن قومهما

ا كمامالم ب  هما همي ويال أن و - ووتدم بها «دار يسالع»بقياع  األممة »شور يوورم

وأن ما حولها ومن حولهاه مممن لمم يمدخلوا ويمما دخلمف ويمه: جاهليمة  «الم لمة

وأهل جاهلية. وأن و ا مل قومهما علم  الوقيمدة والممنه:، وأن وطلمي بومد ذلمت 

 من هللا أن ي تح بينها وبين قومها بال ق وهو خير ال او ين.

لمم وتميمز همذا التميمز: حمق عليهما وعيمد هللا ولذا لم و ا ل همذه الم ا ملةه و

هممذا. وهممو أن وظممل يمميوة مممن الشمميع وممي المجتمممعه يمميوة وتلممبس ببيرهمما مممن 

الشمميعه وال وتبممين    ممهاه وال يتبينهمما النمما  مممما حولهمماه وعندئممذ يدمميبها ذلممت 
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 الوذاب المقيم المديد، دون أن يدركها وتح هللا الموعود!

 يكلمف الودمبة الم ملمة و م يات ومشمقاتين موقف التميز والم ا لة قد 

ييممر أن هممذه الت مم يات والمشممقاته لممن وكممون أيممد وال أكبممر مممن اآلالع ... 

والوذابه المذ  يدميبها  تيجمة التبما  موق هما وعمدع وميمزهه و تيجمة ا مديامها 

 ... ووميوها وي قومها والمجتمع الجاهلي من حولها

جميمع رسمل هللاه يوطينما اليقمين ومراجوة واريه الدعوة يلم  هللا علم  أيمد  

...  الجانع ب ن وتح هللا و درهه وو قيق وعده ببلبمة رسمله والمذين آمنموا موهمم

لممم يقممع وممي مممرة واحممدةه قبممل وميممز الودممبة الم مملمة وم ا مملتها لقومهمما علمم  

وا  دمالها بوقيمدوها ودينهما عمن عقيمدة  - أ  المدين - الوقيدة وعل  منه: ال ياة

وأن همذه كا مف همي  قطمة ال دمل وم مرق  - أ   ظاع حياوها - الجاهلية ودينها

 . ا ته .(77)«الطريق وي الدعوات جميوما

ا يال ممن آممن ب كرومه  النص واضح وماع الوضموح، ين الكاومي ال يووُمدّ م ملمم

ه وهمي التمي يجمي أن وشمور «الودمبة الم ملمة»هذهه وهي ال  ة التي ي ميها: 

وأن ما حولها ومن حولهاه مممن لمم يمدخلوا ه «األمة الم لمة»ب  ها وحدها هي 

ويما دخلف ويه: جاهلية وأهمل جاهليمةه أ  همم مشمركون وك ماره لميس لهمم ومي 

 ممما اإلسممالع  دممييه وين كمما وا يدمملون ويدممومون ويزكممون وي جممون! وك 

مكممة عنممد البوثممة الم مديممةه وك  ممما دعووممه  الم مملمون جميوممما بمثابممة مشممركي

ه من آمن بها دخمل ومي اإلسمالعه وممن عليه وسلم   ل  هللابمثابة دعوة م مد 

 لم يؤمن بها وهو جاهلي كاور حالل الدع!!

                                              

 (.269ه د: 7) :  «الظالل» (77)
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مرات ومرات: الوناية بمدعوة النما  المذين  «سيد قطي»ومن أجل ذلت أكد 

يل  اعتناق الوقيدة قبل كمل يميءه قبمل أن ومدعوهم  «ي مون أ   هم: م لمين»

بل الواجي األسما : أن  مدعوهم  يل  التشريع اإلسالميه أو النظاع اإلسالميه

ه ليشمممهدوا أن ال يلمممه يال هللا بم هومهممما القطبمممي الجديمممده وبهمممذا  لي ممملموا أوالم

 يخرجون من الجاهلية التي اروك وا ويهاه ويدخلون وي اإلسالع.

ه وال الدممم ابةه وال  مممل  هللا عليمممه وسممملم وال مممق أ نممما لمممم  مممر الرسمممول 

لفه و  ر كلمة التوحيد بما و مرها بمه سميد التابوينه وال أحدما من ال لف أو الخ

ال يلمه يال ». ي ما كا وا يدعون النما  ممن الومرب والوجمم يلم  رحمه هللا قطي 

ال يلمه »ه التي يورف النا  مدلولها ب طروهمه و ين يدع  المجوسمي يلم  «هللا

ه ي هم أن موناها: أن يترل عبمادة النماره وأن ال يقمول بمللهين اثنمينه يلم «يال هللا

 للخير والنوره ويله للشر والظلمةه ويتجه بدالوه و  كه ووذلل،ه هلل وحده.

ي هم منها: أن يدت عبمادة البقمر  «ال يله يال هللا»والهندوسي حينما يدع  يل  

وييرهممما ممممن ال يوا مممات وقممموص الطبيومممة المختل مممةه ويتجمممه بوبادومممه هلل رب 

 الوالمين.

من وقديم سورة األ واعه يقرر هذا المون  المذ  ألم نما  و نقل هنا هذا النص

 :«الظالل»يليه. قال  احي 

والممذين يريممدون مممن اإلسممالع اليمموع أن يدممو  قوالممي  ظمماعه وأن يدممو  »

بينمما لميس علم  وجمه األرأ مجتممع قمد قمرر وومالم و كميم ...  وشريوات حيماة

ة التمي و مرأ يريوة هللا وحدها وروض كل يريوة سمواهاه ممع وملكمه لل ملط

الذين يريدون من اإلسالع ذلت ال يدركون ربيوة همذا المدينه وال ...  هذا وون ذه
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 كيف يومل وي ال ياةه كما يريد له هللا.

ي هم يريدون منه أن يبير ربيوتمه ومنهجمه وواريخمه ليشمابه أ ظممة بشمريةه 

ومناه: بشرية. وي اولون أن ي متوجلوه عمن رريقمه وخطواومه ليلبمي ريبمات 

تيممة وممي   وسممهمه ي ممما ونشمم ها الهزيمممة الداخليممة وممي أرواحهممم وجمماه أ ظمممة وق

ي هم يريدون منه أن يدو     ه وي قالمي ومروأه وواجمه ...  بشرية  بيرة

وهللا يريد لهمذا المدين أن يكمون كمما أراده: عقيمدة ومم  ...  م تقبالم يير موجود

يخ مع النما  يال  القليه وو رأ سلطا ها عل  ال مميره عقيمدة مقت ماها أال

هلله وال يتلقمموا الشممرائع يال مممن هللا. وبوممد أن يوجممد النمما  الممذين هممذه عقيممدوهمه 

ويدبح لهم ال لطان وي مجتموهم وبدأ التشريوات لمواجهة حاجماوهم الواقويمةه 

 وونظيم حياوهم الواقوية كذلت.

ممما أل مم اب المممدعوة اإلسممالميةه أ همممم حمممين  كممذلت يجمممي أن يكممون م هومم

لنمما  إلعممادة ي شمماء هممذا الممدينه يجممي أن يممدعوهم أوالم يلمم  اعتنمماق يممدعون ا

أ   مهم م ملمين! ووشمهد لهمم يمهادات المميالد يدعون حت  ولو كا وا  - الوقيدة

يجي أن يولموهم أن اإلسالع همو أوالم يقمرار عقيمدة: ال يلمه يال  - ب  هم م لمون

كلممهه ورممرد الموتممدين هللا بمممدلولها ال قيقمميه وهممو رد ال اكميممة هلل وممي أمممرهم 

يقرارهممما ومممي ضممممائرهم ...  علممم  سممملطان هللا بادعممماء همممذا ال مممق أل   مممهم

 ويوائرهمه ويقرارها وي أوضاعهم وواقوهم.

ولمتكن هممذه الق ممية همي أسمما  دعمموة النما  يلمم  اإلسممالعه كمما كا ممف هممي 

هممذه الممدعوة التممي وك ممل بهمما القممرآن ...  أسمما  دعممووهم يلمم  اإلسممالع أول مممرة

ا كاملة.المكي ر  وال ثالثة عشر عامم
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عدمبة ممن النما ه وهمذه  - بم هوممه همذا األ ميل - ولذا دخل وي هذا الدين

الودممبة هممي التممي ودمملح لمزاولممة النظمماع اإلسممالمي وممي حياوهمما االجتماعيممة، 

أل ها قررت بينها وبين    ها أن وقوع حياوها عل  هذا األسا ه وأال و كمم ومي 

 ا ته .. (78)«حياوها كلها يال هللا

النص من الوضوح ب يث ال ي تا  يل  ووليقه والكاومي ينظمر يلم  م ملمي 

ما عنمد البوثمةه ال ومرق بمين  اليوع  ظروه يل  مشمركي الومرب ومي الجاهليمة ومامم

هؤالء وال أول ته يال أن هؤالء ي مون أ   هم: م ملمينه وهمذه ال وبنمي عمنهم 

ن يدعوا النما  يلم  اعتنماق يي ما، ولهذا كان عل  أ  اب الدعوة اإلسالمية، أ

ه حتمم  ولممو كمما وا يممدعون أ   ممهم م مملمينه ووشممهد لهممم يممهادات  الوقيممدة أوالم

 الميالد أ هم م لمون!

وممي يلزامممه النمما  جميوممما بت  مميره لكلمممة  رحمممه هللا وقممد اعت ممف الشممهيد 

ه والم مملمون جميوممما ي همممون موناهمما: أ ممه ال موبممود «ال يلممه يال هللا»التوحيممد: 

ال هللا. والوبمادة ووروهما األممم جميومماه وممنهم ممن يوجههما يلم  هللا وحمده، ب ق ي

وهم الم لمونه ومنهم من يشرل مع هللا ييرهه ومنهم من يوبمد همذا البيمر ممن 

دون هللاه وال يمكممن أن   ممو  بممين الم مملم والهندوسممي الممذ  يوبممد البقممرةه أو 

 !«بوذا»البوذ  الذ  يوبد 

أ ه ال يورف يال اإليممان أو الك مره ولكمن يوجمد  ومشكلة األستاذ سيد قطي:

بينهممما منزلممةه هممي: ال  مموق والودمميانه وقممد يوجممد اليمموع م ممات الماليممين مممن 

عداة م ررونه وي حاجمة يلم  أن يتوبمواه  - كلهم أو جلهم - الم لمين ولكنهم

                                              

 (.87ه د: 7) :  «وي رالل القرآن» (78)
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 أو جهلة بدينهم وي حاجة يل  أن يولّموا.

مما  ولممو قممال األسممتاذ سمميد قطممي: ال يوجممد م مملمون كمماملون وممي يسممالمهم وهمم

ه أممما أن يقممول: ال يوجممد م مملمون قممطه  وسمملوكما يال القليممل، لكممان كالمممه مقبمموالم

وي ما يوجد أقمواع ممن سمالالت الم ملمينه وأن الوجمود اإلسمالمي قمد ا تهم  أو 

تمي لمم وك مر بربهما ووقف من نمن رويله وهذا يسراف وي النظر يل  األممةه ال

وال بقرآ ها وال برسولهاه وال وزال وتجمع بالماليين وي يمهر رم مان لدمالة 

 التراويحه ووي مواسم ال : والومرة.

نَى  ومن يقول: ين هؤالء جميوما ك ار ! بمل  قمول مما قمال هللا وومال :  َرث  }ثُىمَّ أَو 

ىن   نَى ۖٓ فَمِّ ُِّ بَ  ن  عِّ نَ  مِّ َطفَي  يَن ٱل  َ  ٱلَّاِّ تَ  كِّ ُهم  َسى بُِّقب ٱل  ىن  ىيّٞ َومِّ تَصِّ ُهم ٓمق  ىن  ىهِۦّ َومِّ سِّ ى لِّمّٞ ل ِّنَف  ََ ُهم  

}ِّ نِّ ٱلَّ
تِّ بِّإِّذ  َر  َخي   .[32وارر: ] بِّسل 

 نص من سَرُۢ مأنف َ: تعقيبا  علٰ آي  تقسيم ملغنيم : - 3

َٖ ووي و  يره آلية:  ىن َشىي  ىتُم م ِّ مْ أَنََّم  َغنِّم  َٓ لَُم ِّ ُخُمَسىهُۥ فَىأَنَّ }َوٱع  َّ { لِّ َِّ ُسىَ  َولِّلرَّ

ه من سورة األ  اله ويياروه يلم  مما رو  ويهما ممن خالومات حمول [41األ  ال: ]

وونيع الخمس الذ  يبق  بود أخذ المقاولين أربومة أخماسمهمه ومما ورد ويمه ممن 

 :رحمه هللا أقواله يقول 

ال  ممدخل وممي هممذه الت ريوممات  - رريقتنمما وممي هممذه الظممالل - و  ممن علمم »

وبدمم ة ...  هممذا بدمم ة عامممة...   ممن أن وطلممي وممي مباحثهمماال قهيممة التممي ي 

...  خا ة ولن موضوت البنائم بجملته ليس واقوما يسالمي ا يواجهنا اليموع أ مالم 

ون ن اليوع ل نا أماع ق ية واقوةه ل نا أماع دولمة م ملمة ويماممة م ملمة وأممة 

ويهما! لقمد  م لمة وجاهد ومي سمبيل هللاه ثمم وقمع لهما ينمائم و تما  يلم  التدمرف
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استدار الزمان كهي ة يوع جاء هذا المدين يلم  البشمرية أول ممرة، ورجمع النما  

يل  الجاهلية التي كا وا عليهاه و يمركوا ممع هللا أربابمما أخمرص ودمرف حيماوهم 

بشممرائوها البشممرية! ولقممد عمماد هممذا الممدين أدراجممه ليممدعو النمما  مممن جديممد يلمم  

يلم  يومراد ...  يال هللا وأن م ممدما رسمول هللايل  يهادة أن ال يله ...  الدخول ويه

هللا سب ا ه باأللوهية وال اكمية وال لطان. والتلقي ومي همذا الشم ن عمن رسمول 

هللا وحده! ويل  التجممع و مف قيمادة م ملمة ووممل إلعمادة ي شماء همذا المدين ومي 

حيمماة البشممره والتوجممه بممالوالء كلممه لهممذا التجمممع ولقيادوممه الم مملمة، و ممزت هممذا 

 الوالء من المجتموات الجاهلية وقيادوها جميوما.

 - هذه هي الق ية ال ية الواقوية التي وواجمه اليموع همذا المدين، ولميس هنمال

لمميس هنممال ق ممية جهمماد! بممل لمميس هنممال ...  ق ممية أخممرص سممواها - وممي البممدء

ق ية ونظيميمة واحمدةه ال ومي الوالقمات الداخليمة وال ومي الوالقمات الخارجيمةه 

ل بي ب يط: همو أ مه لميس هنمال مجتممع يسمالمي ذو كيمان قمائم م متقله وذلت 

ي تا  يل  األحكاع التي و مبط الوالقمات ويمه والوالقمات بينمه وبمين ييمره ممن 

 المجتموات األخرص!!!

والمممنه: اإلسممالمي مممنه: واقومميه ال يشممتبل بق ممايا لي ممف قائمممة بال وممل، 

 ايا التي ال وجود لها من  احيمة ومن ثم ال يشتبل أ الم ب حكاع وتولق بهذه الق

ي ممه مممنه: أكثممر جديممة وواقويممة مممن أن يشممتبل باألحكمماع! هممذا لمميس ...  الواقممع!

مممنه: الممدين. هممذا مممنه: ال مماريين الممذين ين قممون أوقممات ال ممرا  وممي الب ممو  

! بمدالم ممن أن  النظرية ووي األحكاع ال قهيةه حيث ال مقابل لها من الواقع أ مالم

ود وممي يعممادة ي شمماء المجتمممع الم مملم ووممق المممنه: ال ركممي ين قمموا هممذه الجهمم

الواقوي لهذا الدين    ه: دعموة يلم  ال يلمه يال هللا وأن م ممدما رسمول هللا، ينشم  
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كمما  - كمما دخمل ويمه النما  أول ممرة - عنها دخول و ة وي هذا الدين من جديمد

ء خماد ينش  عن هذا الدخول وي الدين وجمع حركي ذو قيمادة م ملمة وذو وال

ثم ي متح هللا بينمه وبمين قوممه ...  به وذو كينو ة م تقلة عن المجتموات الجاهلية

يل  األحكماع التمي ومنظم عالقاومه ويمما  - وحين ذ وقط - ثم ي تا  حين ذ...  بال ق

 - وحين مذ...  بينه وبينهم، كما ي تا  يل  األحكاع التي ومنظم عالقاومه ممع ييمره

دون ويممه السممتنبار األحكمماع التممي وواجممه ق مماياه يجتهممد المجتهمم - وحين ممذ وقممط

وكممون لهممذا  - وحين ممذ وقممط - وحين ممذ - وممي الممداخل ووممي الخممار  - الواقويممة

 االجتهاد قيمته، أل ه وكون لهذا االجتهاد جديته وواقويته!

من أجل همذا اإلدرال لجديمة الممنه: ال مي المواقوي ال ركمي لهمذا المدينه ال 

 قهية الخا ة باأل  مال والبنمائم، حتم  ي مين وقتهما  دخل وي ولت الت ديالت ال

عندما يشاء هللا، وينش  المجتمع اإلسالميه ويواجه حالة جهاد ووليه ونش  عنمه 

 . ا ته .(79)«ينائم و تا  يل  أحكاع!

وأود أن أقول ل ستاذ سيد قطي هنا: ين ال اكميمة التمي يلمح عليهما وي متدل 

 اكميمة الكو يمةه وال اكميمة الشمرعيةه وممن عليها بآيات القرآن ووني أمرين: ال

أقر بال اكمية الكو ية القدريةه وقد أقر بال اكميةه ولمم يوطمل الل مظ عمن مونماهه 

اه ي مما يقمول لمه:  بمون : أ ه ال يتدمرف ومي الكمون كلمه يال هللاه يذا ق م  أممرم

 كن ويكونه عل  أن المرء قد يقمر ب اكميمة هللا األمريمة التشمريوية وبندمه وال

 ين ذ أحكامه. وهي ق ية عالقة اإليمان بالومل.

                                              

 (ه ربوة ال لبي الثا ية.11ه 10ه د: 10) :  «وي رالل القرآن» (79)
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 ومن تعقيب ته علٰ آي  ملجزي : - 4

 :رحمه هللا ووي ووقيباوه عل  و  ير آية الجزية من سورة التوبةه يقول 

وال   ممي أن   ممتطرد هنمما يلمم  الخالوممات ال قهيممة حممول مممن وؤخممذ مممنهم »

وال عن رمرق ربطهما  الجزية ومن ال وؤخذ منهم. وال عن مقادير هذه الجزية.

ذلممت أن هممذه الق ممية برمتهمما لي ممف موروضممة علينمما ...  ومواضممع هممذا الممربط

اليوعه كما كا ف موروضة عل  عهود ال قهاء الذين أوتوا ويها واجتهمدوا رأيهمم 

 وي وقتها.

ين الم ملمين اليموع ال ...  «واقوية»ولي ف  «واريخية»ي ها ق ية وُوودّ اليوع 

 «وجمممود»ين ق ممية ...  الم ممملمين اليمموع ال يوجمممدون! ذلممت أن...  يجاهممدون!

 اإلسالع ووجود الم لمين هي التي و تا  اليوع يل  عال !

ا - والممنه: اإلسممالمي مممنه: واقومي جمماد، يمم ب  أن ينمماق   - كممما قلنما مممرارم

الق ايا المولقة وي ال  اء، ويروض أن يت ول يل  مباحث وقهية ال وطبق ومي 

ا و كممه يمريوة هللاه ويدمرف ألن الو - عالم الواقع اقع ال ي م مجتمومما م ملمم

وي تقمر المذين يشمبلون أ   مهم ويشمبلون النما  بمثمل  - حياوه ال قمه اإلسمالمي

الممذين  «يتيممينأاألر»همذا المباحممث وممي أق ممية ال وجممود لهمما بال وممل، وي ممميهم: 

 أرأيف لو أن كذا وقعه وما هو ال كم »يقولون: 

...  طة البدء ومي أول عهمد النما  برسمالة اإلسمالعين  قطة البدء اآلن هي  ق

أن يوجد وي بقوة ممن األرأ  ما  يمدينون ديمن ال مق، ويشمهدوا أن ال يلمه يال 

ومممن ثممم يممدينون هلل وحممده بال اكميممة وال مملطان ...  هللاه وأن م مممدما رسممول هللا

ثممم ي مماولون أن ينطلقمموا وممي ...  والتشممريع، ويطبقممون هممذا وممي واقممع ال يمماة
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 - ويوم مممذ وقمممط - ويوم مممذ...  أ بهمممذا اإلعمممالن الوممماع لت ريمممر اإل  ممماناألر

سيكون هنال مجال لتطبيق الندود القرآ ية واألحكماع اإلسمالمية ومي مجمال 

 ويوم مذ وقمط - ويوم مذ...  الوالقات بين المجتمع الم لم وييره من المجتمومات

حكممماعه يجممون الممدخول ومممي ولممت المباحممث ال قهيمممةه وااليممتبال بدممياية األ -

 والتقنين لل االت الواقوة التي يواجهها اإلسالع بال وله ال وي علم النظريات!

ول مما  - ممن  احيمة األ مل والمبمدأ - ويذا كنا قمد وورضمنا لت  مير همذه اآليمة

وولنا هذا، أل ها وتولق بم  لة اعتقادية ووروبط بطبيوة المنه: اإلسالمي. وعنمد 

ما لجديمة هذا ال د  قفه وال  تطرق وراءه  يل  المباحث ال قهيمة ال رعيمة احترامم

 .(80)«المنه: اإلسالمي وواقويته وورووه عل  هذا الهزال

مناقشممة م دمملة حممول هممذه النقطممة حينممما  رحمممه هللا وقممد  اقشممنا الشممهيد 

ه ووجديد االجتهاد ويمه وممدص جديتمه «يحياء ال قه اإلسالمي»عرضنا لرأيه وي 

عن سائر علماء األمة بهذا الرأ  المذ  يتبنم    رحمه هللاوجدواهه وبينا ا  راده 

ويممه جا ممي البلممو والتو ممير علمم  األمممةه ولكنممه ال يممرص األمممة موجممودةه حتمم  

و ممت ق منممه التي ممير ال التو مميره وأ دممح قممارئي أن يراجممع هممذه المناقشممة وممي 

االجتهمماد الموا ممر »ه أو كتممابي: «االجتهمماد وممي الشممريوة اإلسممالمية»كتممابي: 

 .« بار واال  راربين اال 

ىفي ملتعقي  علىٰ آيى :  - 5 بَ ب  ىنَُهم  أَر  بَ  بَى َر ُم  َوُر   ىن ُُونِّ }ٱتََّخىآُومْ أَ   ملتَبى : ] {  م ِّ

31]: 

ىووي و  ير قوله وومال  ومي سمورة التوبمة:  بَ ب  ىنَُهم  أَر  بَ  بَى َر ُم  َوُر     }ٱتََّخىآُومْ أَ  

                                              

 عي   البابي ال لبي الثا ية.(ه ربوة 191ه 190ه د: 10) :  «وي رالل القرآن» (80)
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ىىن ُُونِّ ٱ ىىَن م ِّ ىىيَح ٱب  َمسِّ ِّ َوٱل  ىىلَّ ه  بُىىيُٓومْ إِّلَ  ىىُرٓومْ إِّمَّ لِّيَع  يََم َوَمىى ٓ أُمِّ مۖٓ َمىىر  ىىي  ََۚٓ   َو  ِّ ىىهَ إِّمَّ ُ ىى
ٓ إِّلَ  مَّ

ُكََن{ رِّ نَهُۥ َعمَّ  يُش    َ  قل ما رواه أحمده والترممذ ه وابمن جريمره  .[31التوبة: ] ُسب 

يمة ممن النبمي لمما سممع اآل «وكمان قمد وندمر ومي الجاهليمة»عن عد  بن حماوم 

بلىٰ »رسول هللاه ي همم لمم يوبمدوهم! قمال:  يتلوهاه قال: يا ليه وسلم  ل  هللا ع

 إنهم  رمَم عليهم مل اَت وأ لَم لهم مل ىرم  فى تبعَ مت فىالك عبى ُتهم إيى  م

... ». 

قمد اعتمممده الم  مرونه وقبلمه الولممماء  - وين بلمغ درجممة الدم ة - وال مديث

 وي الجملةه و قلوه بو هم عن بوض.

يث عمممدة وركيممزة أساسممية عنممد الشممهيده وبنمم  عليممه ممما وقممد كممان هممذا ال ممد

 :«الظالل»بن ه وهو من  احية سنده كما ورصه قال وي 

 ممل  هللا ومممن الممنص القرآ ممي الواضممح الداللممةه ومممن و  ممير رسممول هللا »

ثممم مممن م هومممات الم  ممرين األوائممل  - وهممو ودممل الخطمماب - عليممه وسمملم 

الوقائمد والمدين ذات أهميمةه  شمير يليهما هنما والمت خرين: وخلص لنا حقائق ومي 

 بباية االختدار:

...  أن الوبممادة هممي االوبممات وممي الشممرائعه بممنص القممرآن وو  ممير الرسممول - 

وممماليهود والندمممار لمممم يتخمممذوا األحبمممار والرهبمممان أربابمممماه بمونممم  االعتقممماد 

 ا ه علميهم وممع همذا حكمم هللا سمب...  ب لوهيتهمه أو وقديم الشوائر التوبدية يلميهم

بالشرل وي هذه اآليةه وبالك ر وي آية والية وي ال ياق، لمجرد أ همم ولقموا ممنهم 

 ... الشرائع و راعوها واوبووها

أن النص القرآ ي ي و  ومي الو مف بالشمرل واوخماذ األربماب ممن دون  -
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هللا بممين اليهممود الممذين قبلمموا التشممريع مممن أحبممارهم وأرمماعوه واوبومموهه وبممين 

ذين قالوا ب لوهية الم يح اعتقمادما وقمدموا يليمه الشموائر ومي الوبمادة. الندارص ال

وهذه كتلت سواء وي اعتبار واعلها مشركما باهلله الشرل الذ  يخرجمه ممن عمداد 

 ... المؤمنين ويدخله وي عداد الكاورين

أن الشرل بماهلل يت قمق بمجمرد يعطماء حمق التشمريع لبيمر هللا ممن عبماده،  -

...  ومي االعتقماد ب لوهيتمه، وال وقمديم الشموائر التوبديمة لمه ولو لم يد به يمرل

 ولكنا ي ما  زيدها هنا بيا ما!...  كما هو واضح من ال قرة ال ابقة

وين كممان المقدممود األول بهمما وممي ال ممياق هممو مواجهممة  - وهممذه ال قممائق

المالب ات التي كا مف قائممة ومي المجتممع الم ملم يوممذال ممن التمردد والتهيمي 

هممي  - كمة ممع المروعه وجمالء يمبهة أ همم مؤمنمون بماهلل أل همم أهمل كتمابللمور

 ... عامة «حقيقة الدين»كذلت حقائق مطلقة و يد ا وي وقرير 

...  «اإلسمالع»ين دين ال ق الذ  ال يقبل هللا من النا  كلهم دينمما ييمره همو 

لوهيته وحمده بود االعتقاد ب  - واإلسالع ال يقوع يال باوبات هللا وحده وي الشريوة

ومملذا اوبممع النمما  يممريوة ييممر يممريوة هللا:  - ووقممديم الشمموائر التوبديممة لممه وحممده

 -  ح ويهم ما  ح وي اليهود والندارص ممن أ همم مشمركون ال يؤمنمون بماهلل

ألن هممذا الو ممف يل قهممم بمجممرد اوبمماعهم  - مهممما كا ممف دعممواهم وممي اإليمممان

ممنهم يثبمف منمه أ همم ال يتبومون يال  لتشريع الوباد لهم من دون هللاه ببير ي كمار

 عن يكراه واقع بهمه ال راقة لهم بدووهه وأ هم ال يقرون همذا االوت مات علم  هللا

... 

قد ا   ر وي   و  النا  اليوعه حت  باووا ي  مبو ه  «الدين»ين مدطلح 



 511 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

عقيدة وي ال ميره ويوائر ووبدية وقاع! وهذا ما كان عليمه اليهمود المذين يقمرر 

أ همم لمم  -  مل  هللا عليمه وسملم ويقرر و  مير رسمول هللا  - النص الم كمهذا 

يكو وا يؤمنون باهلله وأ هم أيركوا بهه وأ همم خمال وا عمن أممره بم ال يوبمدوا يال 

 يلهما واحدماه وأ هم اوخذوا أحبارهم أربابما من دون هللا.

 - الوبماتأ  الخ موت واالست مالع وا - ين المون  األول للدين همو الدينو مة

وهذا يتجل  وي اوبات الشرائع كما يتجل  وي وقديم الشوائر. واألمر جد ال يقبمل 

دون ي كمار ممنهم يثبتمون بمه  - هذا التميع وي اعتبار من يتبوون يرائع يير هللا

مؤمنين باهلله م ملمين لمجمرد أ همم  - عدع الرضا عن االوت ات عل  سلطان هللا

وهممذا التميممع هممو ...  يقممدمون لممه وحممده الشمموائريوتقممدون ب لوهيممة هللا سممب ا ه و

أخطر ما يوا يه هذا الدين ويه هذه ال قبة من التاريه، وهو أوتمت األسمل ة التمي 

علممم   «اإلسمممالع»ي ممارب بمممه أعمممدا ه، المممذين ي ر مممون علممم  وثبيمممف الوتمممة 

أوضمماته وعلمم  أيممخاده يقممرر هللا سممب ا ه وممي أمثممالهم أ هممم مشممركون ال 

ويذا كمان أعمداء همذا ...  أ همم يتخمذون أربابمما ممن دون هللايدينون ديمن ال مقه و

الممدين ي ر ممون علمم  وثبيممف الوتممة اإلسممالع علمم  ولممت األوضممات وهمممؤالء 

األيممخاد، وواجممي حممماة هممذا الممدين أن ينزعمموا هممذه الالوتممات الخادعممة، وأن 

ىُرٓومْ ...  يكش وا ما و تها من يرل وك ر واوخاذ أربماب ممن دون هللا إِّمَّ  }َوَمى ٓ أُمِّ

ه   بُيُٓومْ إِّلَ  مۖٓ لِّيَع  ي  ُكََن{  َو  ِّ رِّ نَهُۥ َعمَّ  يُش    َ ََۚٓ ُسب  هَ إِّمَّ ُ 
ٓ إِّلَ   ا ته . .(81)«[31التوبة: ] مَّ

ين سيد قطمي أديمي ممن كبمار أدبماء الوربيمةه ولمه قمدرة هائلمة علم  التوبيمر 

عممن ال كمممرة الواحمممدةه بدمميغ متومممددةه وأسممماليي يممت ه ومممال عجمممي أن  مممرص 

                                              

 (.205 - 203/  10) : « الظالل» (81)
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حاوالم ب كروه الم ورية عمن ا قطمات اإلسمالع ممن األرأه وييماب  «الظالل»

أمتممه مممن الوجمموده بممريم وجممود م ممات الماليممين الممذين ين ممبون يلمم  اإلسممالعه 

 ويزعمون أ هم م لمون!

 ال يخدعنا عنوان اإلسالع:

وبومممد حمممديث عمممن الالوتمممات التمممي و ممممل عنممموان اإلسمممالعه لتوضمممع علممم  

مممن  رحمممه هللا ضممات والمؤس مماته ي ممذر الشممهيد المجتموممات والممدول واألو

 :«الظالل»اال خدات بهذه الوناوين الكاذبة والم للة، يقول وي 

وممن ...  يخدعون وي هذه الالوتمة «م لمين»وال ذ  ممن يدعون أ   هم »

هؤالء ال ذ  كثير من الدعاة يل  اإلسالع وي األرأ! ويت رجون ممن ي زالهما 

 تهاه ويت رجون من و مف همذه األوضمات بدم تها القائمة و «الجاهلية»عن 

  م ة الشمرل والك مر الدمري ة...  ال قيقية التي و جبها همذه الالوتمة الخادعمة

ويت رجون ممن و مف النما  الراضمين بهمذه األوضمات بدم تهم ال قيقيمة ... 

كذلت! وكل هذا ي مول دون اال طمالق ال قيقمي الكاممل لمواجهمة همذه الجاهليمة 

 ال و ر  ويها وال و ثم من و  ها بد تها ال قيقية الواقوة!مواجهة  ري ة، 

بذلت وقوع ولت الالوتة بوملية و ذير خطرة ل ركات البومث اإلسمالمي، كمما 

ا دون الموعي ال قيقميه ودون اال طمالق ال قيقمي لمواجهمة جاهليمة  وقوع حماجزم

 .(82)القرن الوشرين التي وتددص ل  ق الجذور الباقية لهذا الدين

أخطمر ومي  ظمر  علم  حركمات  - من المدعاة يلم  اإلسمالع - ال ذ  هؤالء

البوث اإلسالمي ممن أعمداء همذا المدين المواعينه المذين يروومون الوتمة اإلسمالع 

                                              

 لم مد قطي. «جاهلية القرن الوشرين»راجع كتاب:  (82)
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عل  األوضات وال ركات واالوجاهات واألوكار والقيم والتقاليمد التمي يقيمو هما 

 ويك لو ها لت  ق لهم هذا الدين!

ا عن دما يدمل الموعي ب قيقتمه وحقيقمة الجاهليمة يلم  ين هذا الدين يبلي دائمم

 - وممي أ  نمممان ووممي أ  مكممان - درجممة موينممة وممي   ممو  الودممبة المؤمنممة

والخطممر ال قيقممي علمم  هممذا الممدين لمميس كامنممما وممي أن يكممون لممه أعممداء أقويمماء 

واعممون مممدربون، بقممدر ممما يكمممن وممي أن يكممون لممه أ ممدقاء سممذ  مخممدوعونه 

لممون أن يتتممر  أعممدا هم بالوتممة خادعممة مممن يت رجممون وممي ييممر و ممر ، ويقب

 اإلسالع، بينما هم يرمون اإلسالع من وراء هذه الالوتة الخادعة!

ين الواجمممي األول للمممدعاة يلممم  همممذا المممدين ومممي األرأه أن ينزلممموا ولمممت 

الالوتمممات الخادعمممة المرووعمممة علممم  األوضمممات الجاهليمممةه والتمممي و ممممي همممذه 

ن ومي األرأ جميومما! وين  قطمة البمدء األوضات المقامة ل  ق جذور هذا الدي

وممي أ  حركممة يسممالمية هممي: ووريممة الجاهليممة مممن ردائهمما الزائممف، ويرهارهمما 

ا...  عل  حقيقتها وو ف النا  بالو ف المذ  يمثمل واقوهمم، ...  يركما وك رم

بممل كيممما ينتبممه هممؤالء ...  كيممما وممواجههم ال ركممة اإلسممالمية بالطالقممة الكاملممة

وهمي ال قيقمة التمي ا تهم  يليهما  - حقيقة ما ا تهم  يليمه حمالهمالنا  أ   هم يل  

 . ا ته .(83)«حال أهل الكتاب كما يقررها ال كيم الخبير

* * * 

                                              

 (ه ربوة ال لبي الثا ية.215ه 214/  10) :  «رالل القرآن»من  (83)
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 «الموالم»ثا يما:  ص من 

 «مومالم ومي الطريمق»يل  الموضوت وي كتابه:  «سيد قطي»ويوود الشهيد 

ال يلمه يال هللا »ليت د  عنه وي أكثر من مناسبة. و ختار هنا وقرات ممن ودمل 

 :رحمه هللا يقول  «منه: حياة

   وما هو منه: اإلسالع وي مواجهته «المجتمع الجاهلي»ولكن ما هو 

ين المجتمممع الجمماهلي هممو كممل مجتمممع ييممر المجتمممع الم مملم! ويذا أرد مما »

...  الت ديد الموضوعي قلنما: ي مه همو كمل مجتممع ال يخلمص عبوديتمه هلل وحمده

ة وممي التدممور االعتقمماد ه ووممي الشمموائر التوبديممةه ووممي متمثلممة هممذه الوبوديمم

 ... الشرائع القا و ية

جميممع  «المجتمممع الجمماهلي»وبهممذا التوريممف الموضمموعي وممدخل وممي يرممار 

!!  المجتموات القائمة اليوع وي األرأ ووالم

: بلل ادهممما ومممي هللا...  ومممدخل ويمممه المجتمومممات الشممميوعية  - سمممب ا ه - أوالم

ه ورجممع ال اعليممة وممي هممذا الوجممود يلمم   أو  «المممادة»وبل كممار وجمموده أ ممالم

أو  «االقتدمماد»ه ورجممع ال اعليممة وممي حيمماة اإل  ممان وواريخممه يلمم  «الطبيوممة»

علمم  وممرأ أن  - ثا يممما: بلقامممة  ظمماع الوبوديممة ويممه لل ممزب. «أدوات اإل تمما »

  ه!ال هلل سب ا القيادة الجماعية وي هذا النظاع حقيقة واقوة!

وهممي ممما وممزال قائمممة وممي الهنممد واليابممان  - ووممدخل ويممه المجتموممات الوثنيممة

: بتدورها االعتقاد  القائم عل  و ليه ييمر  - ودخل ويه - وال لبين ويوريقيا أوالم

وودخل ويه ثا يمما: بتقمديم الشموائر التوبديمة لشمت  اآللهمة  - موه أو من دو ه - هللا
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كممذلت ومدخل ويمه بلقامممة أ ظممة ويممرائعه ...  والموبمودات التمي ووتقممد ب لوهيتهما

المرجممع ويهمما لبيممر هللا ويممريوته. سممواء اسممتمدت هممذه األ ظمممة والشممرائع مممن 

الموابممد والكهنممة وال ممد ة وال مم رة والشمميويه أو اسممتمدوها مممن هي ممات مد يممة 

 ... وملت سلطة التشريع دون الرجوت يل  يريوة هللا «علما ية»

...  هوديمة والندمرا ية ومي أرجماء األرأ جميومماوودخل ويه المجتموات الي

: بتدمورها االعتقماد  الم مرفه المذ  ال ي مرد  ودخل ويه هذه المجتموات أوالم

باأللوهيةه بل يجول له يركاء ومي  مورة ممن  مور الشمرله  - سب ا ه - هللا

سواء بمالبنوة أو بالتثليمثه أو بتدمور هللا سمب ا ه علم  ييمر حقيقتمهه وودمور 

 «.ه به عل  يير حقيقتهاعالقة خلق

ا يممدخل وممي يرممار المجتمممع الجمماهلي ولممت المجتموممات التممي وممزعم » وأخيممرم

 !«م لمة»لن  ها أ ها 

وهذه المجتموات ال ودخل وي هذا اإلرار أل ها ووتقد ب لوهية أحمد ييمر هللاه 

ماه ولكنهما ومدخل ومي همذا اإلرمار  وال أل ها وقدع الشموائر التوبديمة لبيمر هللا أي م

وين لمم ووتقمد ب لوهيمة  - ا ال ودين بالوبودية هلل وحده وي  ظاع حياوهما. وهميأل ه

ووطي أخص خدمائص األلوهيمة لبيمر هللاه وتمدين ب اكميمة ييمر  - أحد يال هللا

هللاه وتتلق  من هذه ال اكمية  ظامهاه ويرائوها وقيمهماه وموانينهماه وعاداوهما 

 وكل مقومات حياوها وقريبما!...  ووقاليدها

والك مر   مف اليهمود والندمارص ممن قبمل البشمرلقمد و - سب ا ه - كما أ ه

وال يدة عن عبادة هللا وحدهه واوخاذ األحبار والرهبان أربابما من دو هه لمجمرد 

أن جولممموا ل حبمممار والرهبمممان مممما يجولمممه المممذين يقولمممون عمممن أ   مممهم ي همممم 
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لندمارص يمركما لنا  منهم! واعتبر هللا سب ا ه ذلت ممن اليهمود وا «م لمون»

كاوخاذهم عي   ابن مريم رب ا يؤلهو ه ويوبدو ه سواء. وهذه كتلمت خمرو  ممن 

 الوبودية هلل وحدهه وهي خرو  من دين هللاه ومن يهادة أن ال يله يال هللا.

وعمدع عالقتمه بالمدين  «علما يتمه»وهذه المجتمومات بو مها يولمن  مراحة 

ه وبو ممها يولممن أ ممه  نممه يخممر  الممدين مممن  ظامممه ولك «ي تممرع الممدين»أ ممالم

ه ويقمول: ي ممه ينكمر   «الولميممة»ويقمميم  ظاممه علم   «البيبيمة»االجتمماعي أ مالم

باعتبمار أن الولميمة ونماقض البيبيمة! وهممو نعمم جاهمل ال يقمول بمه يال الجهمماله 

وبو ها يجول ال اكمية ال ولية لبير هللا ويشرت ما يشاء ثم يقول عمما يشمرعه 

وكلها سمواء ومي أ هما ال وقموع علم  الوبوديمة ...  هللا!من عند    ه: هذه يريوة 

 هلل وحده..

ويذا ووين همذاه ول مف موقمف اإلسمالمي ممن همذه المجتمومات الجاهليمة كلهما 

 يت دد وي عبارة واحدة:

المجتمومممات كلهممما ويمممرعيتها ومممي  ي مممه يمممروض االعتمممراف باسمممالمية همممذه

 اعتباره.

ت والشمارات التمي و ملهما همذه سالع ال ينظمر يلم  الونوا مات والالوتماين اإل

وهممي أن ...  ي همما كلهمما ولتقممي وممي حقيقممة واحممدة...  المجتموممات علمم  اختالوهمما

مممع  - ال يمماة ويهمما ال وقمموع علمم  الوبوديممة الكاملممة هلل وحممده. وهممي مممن ثممم ولتقممي

 .(84)«الجاهلية»  ة ...  وي   ة واحدة - سائر المجتموات األخرص

                                              

 ع(.1968(ه ربوة دار الشروق )93 - 88)د:  «موالم وي الطريق» (84)
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* * * 



 518 الجزء الثالث -ابن القرية والكتاب 

  «االجتماعية وي اإلسالع الودالة»ثالثما:  ص من 

وال وقتدر الندمود التمي و ممل مونم  وك يمر م ملمي اليموع ومي مشمارق 

 «ال يلممه يال هللا»يال مممن آمممن ب وكممار الشممهيد حممول مونمم   - األرأ ومباربهمما

وما يتولق بال اكميةه ودخل ويما دخلف ويه الودبة المؤمنة التمي وقموع بمما قماع 

ه بممل  جممد ذلممت وممي كتممي «الموممالم»و «الظممالل»بممه الدمم ابة مممن قبممله علمم  

المذ  أل مه ومي  «الودالمة االجتماعيمة ومي اإلسمالع»أخرص كثيمرة. ومنهما: كتماب 

مما  المرحلممة ال ممابقة علمم  مرحلتممه األخيممرة هممذهه ولكنممه أضمماف يليممه ودممالم مهم 

ه و كت مي هنما «حاضر اإلسالع وم تقبله»ضمنه أوكاره األخيرة و ف عنوان: 

 بنقل وقرات منه قال:

  ممن  ممدعو يلمم  اسممت ناف حيمماة يسممالميةه وممي مجتمممع يسممالميه و كمممه »

الوقيدة اإلسالمية والتدور اإلسالميه كما و كمه الشريوة اإلسمالمية والنظماع 

 اإلسالمي.

قممد ووق ممف منممذ وتممرة  - علمم  هممذا الن ممو - و  ممن  ولممم أن ال يمماة اإلسممالمية

ومه ممن ثمم قمد ووقمف اإلسمالع ذا «وجمود»رويلة وي جميع أ  اء األرأ، وأن 

 كذلت!

علم  المريم ممما قمد و دثمه ممن  مدمة  - و  ن  جهر بهذه ال قيقة األخيمرة

 !(85)«م ملمين»وذعر وخيبة أمل للكثيرين ممن ال يزالمون ي بمون أن يكو موا 

و جهممر بهمما علمم  هممذا الن ممو وممي الوقممف الممذ   ممدعو ويممه يلمم  اسممت ناف حيمماة  -

                                              

 م لمين!!هم يذن لي وا  (85)
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الوقيمدة اإلسمالمية والتدمور اإلسمالمي يسالميةه وي مجتممع يسمالميه و كممه 

كما و كمه الشريوة اإلسالمية والنظاع اإلسمالمي. وال  مرص أن ومي ر يمة ولمت 

ال قيقة والجهر بها كذلت ما يدعو يلم  خيبمة األممل، أو اليم   ممن همذه المدعوة 

حقيقمة  - ومن هذه الم اولة. عل  الوكس  رص أن الجهمر بهمذه ال قيقمة المؤلممة

إلسمممالمية قمممد ووق مممف منمممذ وتمممرة ومممي جميمممع أ  ممماء األرأه وأن أن ال يممماة ا

 مرص أن الجهمر بهمذه ال قيقمة  - اإلسالع ذاومه ممن ثمم قمد ووقمف كمذلت «وجود»

 ضرورة من ضرورات الدعوة يل  اإلسالعه وم اولة اسمت ناف حيماة يسمالمية

 ضرورة ال م ر منها.... 

ع ومممي ال ممممير ين األممممر الم مممتيقن ومممي همممذا المممدين أ مممه ال يمكمممن أن يقمممو

يال أن يشمهد النما : أن ال يلمه يال هللا. أ   «دينما»ه وال وي واقع ال ياة «عقيدة»

حاكمية وتمثل وي ق ائه وقمدره كمما وتمثمل ومي يمرعه ...  يال هللا «حاكمية»ال 

وممي  - ابتممداءم  - وهممذه كلهمما سممواء وممي كو همما أساسممما للوقيممدة ال وقمموع - وأمممره

ه يال أن «دينممما»يمكممن أن يقمموع وممي واقممع ال يمماة  ال مممير يال بممه. كممذلت هممو ال

ه وت ممرد ويممه يممريوة هللا «الممدين»وتمثممل الوقيممدة وممي  ظمماع واقوممي لل يمماة هممو 

، ويبممرأ ويممه ال مماكم والم كمموع مممن  بالهيمنممة علمم  حيمماة النمما  جملممة وو دمميالم

ومزاولمة التشمريع  «ال اكميمة»عمن رريمق ادعماء حمق  «األلوهية»ادعاء حق 

م يمم ذن بممه هللا، مممما يتخممذه البشممر أل   ممهم مممن أ ظمممة وأوضممات ووممالم بممما لمم

مما حممين يوجممد الممنصه  ووشممريوات وقمموا ين، ييممر م ممتمدة مممن يممريوة هللاه  د 

حممين ال يوجممد  ممص. راعممة ألمممر هللا  - وممي حممدود المبمماد  الوامممة - واجتهممادما

َٖ سب ا ه:  تُم  فِّىي َشىي  ىَزع  ِّ  فَىُرُٓوَُ إِّلَىٰ ٱ}فَىإِّن تَنَ  ِّ لَّ نُىََن بِّىسلَّ مِّ  َ َِّ إِّن ُكنىتُم  تُ ُسىَ َوٱلرَّ

} رِّ ٓخِّ َ  ِّ ٱأ  يَ  .[59الن اء: ] َوٱل 
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علم  همذا الن مو ممن  «اإلسمالع»وال م هموع  «المدين»و  ن ال   دد ممدلول 

و مي مثمل همذا األممر الخطيمره المذ  يترومي عليمه وقريمر م هموع ...  عند أ   منا

اإلسمالع ومي األرأ اليموع،  «وجمود»لدين هللا، كما يتروي عليه ال كم بتوقمف 

وممي ...  «م مملمون»ويعممادة النظممر وممي دعمموص م ممات الماليممين مممن النمما  أ هممم 

مثل هذا األمر ال يجون أن ي تي اإل  ان ويما يقدم الظهمر ومي المد يا واآلخمرة 

 جميوما!

 همو هللا «اإلسمالع»عل  هذا الن وه وم هوع  «الدين»ي ما الذ  ي دد مدلول 

وذلمت ومي  دمود قارومة ال ...  له همذا المدين ورب همذا اإلسمالعي - سب ا ه -

 سبيل يل  و ويلها وال االحتيال عليها:

قَي ُِّم{
يُن ٱل  لَِّك ٱلي ِّ

ٓ إِّيَّ َُۚٓ ذَ  بُيُٓومْ إِّمَّ ِّ أََمَر أَمَّ تَع  َّ ُم إِّمَّ لِّ ُ ك   .[40يوسف: ] }إِّنِّ ٱل 

 ُ ََ ٱلَّ ىىنَُهم بَِّمىى ٓ أَنىىَز ُكىىم بَي  تِّنُىىََك َعىىنب  }َوأَنِّ ٱ   ىىاَر  ُم  أَن يَف  ََ ُم  َوٱ   مٓ ََ ىى َّبِّىىع  أَ   َوَم تَت

َك{ ُ إِّلَي  ََ ٱلَّ  .[49المائدة: ] بَع  ِّ َم ٓ أَنَز

كُم } فُِّروَن{َوَمن لَّم  يَ   َك  كَِّك  ُُم ٱل 
ٓ ُ فَأُْولَ  ََ ٱلَّ  .[44المائدة: ] بَِّم ٓ أَنَز

ٰ  فََا َوَرب َِّك َم يُ } نََُن َ تَّ مِّ م  َ  ىهِّ ىيُومْ فِّىٓي أَنفُسِّ ىنَُهم  ثُىمَّ َم يَجِّ ُمََك فِّيَم  َشىَجَر بَي  يَُ ك ِّ

لِّيم  َ َرج   َت َويَُسل ُِّمَمْ تَس  مَّ  قََ ي   .[65الن اء: ] {  م ِّ

ي} مْ أَلِّ َٓ مَمنُ ََ يَن  ٓأَيَٓه  ٱلَّاِّ ۖٓ فَإِّن تَ يَ  نكُم  رِّ مِّ َم  ََ َوأُْولِّي ٱأ  ُسَ يعَُمْ ٱلرَّ َ َوأَلِّ تُم  عَُمْ ٱلَّ ىَزع  نَ 

 َٖ ىرّٞ  فَىُرُٓوَُ إِّلَىٰ ٱفِّي َشي  ىَك َخي  لِّ
ىرِّۚٓ ذَ  ٓخِّ َ  ِّ ٱأ  يَى ِّ َوٱل  نُىََن بِّىسلَّ مِّ  َ َِّ إِّن ُكنىتُم  تُ ُسىَ ِّ َوٱلرَّ  لَّ

وِّياا 
َسُن تَأ   .[59الن اء: ] {َوأَ  

وكلها وقرر حقيقة واحدة: أ ه ال يسالع وال ييمان ببير اإلقمرار بال اكميمة هلل 

يذ ال رأ   - ممما لمم يمرد بمه  مص - وت يليه ويما يقع عليه التنانتوحده، والرج
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ومي كمل يم ون ال يماة،  - دون سمواه - وال كمم بمما أ مزل - مع النص وال  مزات

المدين »وأن همذا همو ...  والرضا بهذا ال كم رضا قلبي ا بود االست الع له عملي ما

 النا .الذ  أراده هللا من  «اإلسالع»وهذا هو ...  «القيم

علم  ضموء همذا التقريمر اإللهمي  - وحين   تورأ وجه األرأ كله اليوع

ين همذا الوجمود قممد ...  «وجمودما»ال  مرص لهمذا المدين  - لم هموع المدين واإلسمالع

ووقمممف منمممذ أن وخلمممف آخمممر مجموعمممة ممممن الم ممملمين عمممن يومممراد هللا سمممب ا ه 

وته وحمدها ومي بال اكمية وي حياة البشر، وذلت يوع أن وخلف عمن ال كمم بشمري

 ي ون ال ياة.

ويجممي أن  قممرر هممذه ال قيقممة األليمممةه وأن  جهممر بهمماه وأال  خشمم  خيبممة 

...  «م ملمين»األمل التي و دثها ومي قلموب الكثيمرين المذين ي بمون أن يكو موا 

 وهؤالء من حقهم أن ي تيقنوا: كيف يكو ون م لمين!

ن يبمذلونه جهمودما ين أعداء هذا المدين بمذلوا رموال قمرون كثيمرة ومما يزالمو

ضمممخمة مممماكرة خبيثمممةه لي مممتبلوا ييممم اق الكثيمممرين المممذين ي بمممون أن يكو ممموا 

م لمينه من وقع هذه ال قيقة المريمرةه وممن مواجهتهما ومي النمور! وو مرجهم 

هذا الدين قد ووقفه منذ أن وخلف آخمر مجموعمة  «وجود»كذلت من يعالن أن 

ا كلممه، وتخلممف بممذلت عممن م مملمة وممي األرأ عممن و كمميم يممريوة هللا وممي أمرهمم

وهممذه مرادوممة لتلممته أو النمممة  - «أو باأللوهيممة» - يوممراد هللا سممب ا ه بال اكميممة

 لها ال وتخلف.

هممؤالء األعممداء الممماكرون الخبثمماء ي ممتبلون ذلممت اإليمم اق وهممذا الت ممر  

 «م مملمين»لتخممدير مشمماعر الكثيممرين وممي األرأه الممذين ي بممون أن يكو مموا 
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! وأن  «م ملمين»ون وييهامهم أ هم ما يزال وأن النما  ! «اإلسمالع بخيمر»وومالم

دون أن و كمهممم يممريوة هممذا الممدين، بممل دون أن  «م مملمين»يمكممن أن يكو مموا 

يوتقمدوا أن ال اكميممة هلل وحمدهه مممن ادعاهمما لن  مه وقممد ادعم  األلوهيممةه وك ممره 

 وخر  من هذا الدين!

شم ق منهما الكثيمرون وكذلت ينببي أن  جهر   ن بال قيقة المقابلةه التي قد ي

ممممن ي بممون أن يكو مموا م مملمين، وممممن يت رجممون أن يولنمموا أن وجممود هممذا 

الخبيثه الذ  يخمدر بمه أعمداء همذا  «المخدر»لنبطل م وول ...  الدين قد ووقف

 . ا ته .(86)«الدين م بي هذا الدين!!!

اإلسالع يذن يير موجود اليوع علم  األرأه والم ملمون ييمر موجمودينه 

الكثيرون منهم ي بون أن يكو وا م لمينه ولكمن يجمي أن  دمارحهم  وين كان

أ همممم لي ممموا م ممملمينه همممم يذن ك مممار  - وين كا مممف مؤلممممة - بال قيقمممة الممممرة

 ومشركونه ويجي أن يدخلوا وي اإلسالع من جديده عل  أسا  جديد!!!

* * * 

 

                                              

 ع(.1967( الطبوة ال ابوة )247 - 244)د: « الودالة االجتماعية وي اإلسالع» (86)


