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مقدمة
بقلم األستاذ حسني إبراهيم جرار

()1

الحمددد ر را اللددالميال والوددسال والسددسد الددم سدديدنا محمددد والددم ل د
وصحب وما تبلهم بإحسان إلم يود الديا.
وبلد:
فمنذ قدمت دولة قطر 1383هـ ...وأنا سليد بملرفة اللالم الكبيدر والداايدة
المربي الدكتور يوسف القرضاوي..
املت مل في الملهدد الدديني يدود كدان اميددا للملهدد ...يربدي الادباا مندذ
نلومة أظفارهم الم اإلسسد..
وجلسددت مل د فددي در

يفق د النددا
اإلثندديا فددي ادددد مددا مسدداجد قطددرِّ ..

بأمور دينهمل ويوحح مفاهيمهم اا اإلسسد...
واستملت إلي في خطب الجملة ..يلهب اللواطفل وينير اللقولل ويغدر
في نفو

الاباا والرجال والنساء قيم اإلسسد وتلاليم ..

والزمتددد فدددي ضدددهر رم دددان مدددا كددد اددداد ..يودددلي بالندددا

التدددراويحل

فيالرون بمتلة التسوالل وخاوع اللبادالل وفق الدر ..
ورأيت محاضرا في الندوات الللمية والثقافية في قطر وفي غيرهدا ..يهددي
النا

ويبورهم بالطريق السوي..
إلم الحقل ويلرفهم مواطا الخيرل
ِّ
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( )1هو أول ما جمع قوائد هذا الديوان ما مظانهال ثم أضيفت إلي قوائد أخرى.
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تابلت مسافرا يجوا البسد اإلسسمية وغيرهدا مدا األقطدار ..ال يكداد يلدود
ما سفر حتم يارع في سفر خر ..يرهق نفس ويتحم واثاء السفر..
يح ددر المددمتمراتل ويلقددد الندددواتل ويقدددد ألمت د الددرأي الس دديدل والفكددر
الرضيد..
ضدداهدت اام دة النددا

ينولددون الددم فتددوا ل ورجددال الفكددر يجتملددون الددم

رأي ..
قدددرأت مجموادددة مدددا كتبددد فوجددددت فيهدددا دقدددة اللدددالمل وإضدددراقة األديدددبل
وحرارال الدااية..
اسددتملت لمقتطفددات مددا ضددلر  ..يحفظهددا ادددد مددا اإلخددوال الموددرييا منددذ
الخمسينيات ..فسملت ضلرا ك بيت في ينبض بحرارال اإليمان..
واطللت الدم مجموادة مدا قودائد ل فوجددت أدبدا حيدا فدي م دمون سداد
ونغم فريد..
كتبت اا أناضيد في كتاا «أناضيد الداوال اإلسدسمية» وكتبدت ادا ضدلر
فددي كتدداا «ضددلراء الددداوال اإلسددسمية فددي اللوددر الحدددي »ل وقدددمت لد فددي
ضلراء الداوال قويدتيا ال تكاد ترى مثيس لهما في الالر الملاصر..
هذا اللالم الجلي ارفد الندا

خطيبدا ومحاضدرا ..وارفدو كاتبدا ومملفدا..

وارفو دااية ومربيدال وفقيهدا ومفتيدا ..ولكدا قلديس مدا الندا

ارفد ضداارال

مع أن بدأ حيات وارف بيا زمسئ وإخوان بالقرضاوي الااار..
لقد نظم القرضاوي ضلرا كثيرا ..سدج فيد أحددام أمتد ل وصدور أفكارهدا
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ومااارها أصدق تووير ..ولو جمع هدذا الادلر لكدون ديواندا ضدخمال ولكدا
ذهددب أكثددر فددي دوامددة المحددا المتسحقددة الت دي أصددابت دادداال اإلسددسدل فكددان
األقارا واألصدقاء يتخلوون مما انددهم مند خادية أن يوديبهم مكدرو مدا
جراء وجود اندهمل ولهذ األسباا لم يبق مند إال القليد ل وهدذا القليد البداقي
هو الذي نلرض الم القارئ في هذا الكتاال أو هذا الديوان.
وبلد أن اضتركت مع أخي وزميلي األستاذ أحمدد الجددع فدي إخدراس سلسدلة
«ضلراء الداوال اإلسسمية في اللور الحددي » ..بددأنا نفكدر فدي جمدع أضدلار
ادد ما هدمالء الددااالل لدتحفن مدا ال دياعل ولتكدون زادا للادباا المسدلم فدي
طريق الداوال إلم هللا..
وكددان أول ضددلر بدددأت ب د ضددلر أسددتاذنا وأسددتاذ الجي د الملاصددر الدددكتور
يوسف القرضاوي.
إن هذا الالر الحي ال بد أن يجمعل وال بد أن يخدرس فدي كتداال ألند يمثد
تداري دادوالل ويحكددي قودة ضدلبل ويدددافع ادا كرامدة أمددة ..إند أدا هددادف
وذخيرال ما ذخائر األدا اإلسسمي الملاصر..
يقدددول ضددداار اإلسدددسد الكبيدددر الادددهيد محمدددد محمدددود الوبيدددري« :أرى أن
واجب األدا اللربي الملاصر يحتم الم ما يكتاف ذخدائر مدا األدا الحدي
الددذي يسددتحق الخلددود أن يقدمد إلددم التدداري ل وأن يللند للنددا ل وأن يباددر بد
اااق األدا».
وبلد أن اكتافت هذ الذخائر بدأت في تسدجيلهال وأخدذت أبحد ادا ضدلر
الدكتور القرضاوي اند ما يحفظون ضيئا من ل وفدي المجدست القديمدة كمجلدة
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الداوال ومجلة المباح الق ائية في القاهرالل والمجست الحديثدة كمجلدة الحدق
التي كان يودرها الملهد الديني في قطرل ومجلدة ح دارال اإلسدسد الدمادقيةل
وغيرها ما المجست اإلسسمية.
وجلست مع الااار مرات اددال سدجلت فيهدا مدا يحفدن مدا ضدلر ل وأخدذت
ما بقي اند ما أوراق مكتوا اليها بلض قوائد ..
وتمكنت -بلون هللا -مدا الحودول الدم مجموادة القودائد واألناضديد التدي
يحويهددا هددذا الددديوان .وسأواص د البح د امددا بقددي مددا هددذ الددذخائر األدبيددة
ألثبتها في طبلات قادمة -إن ضاء هللا تلالم.
خطة الكتاا:
قسمت اللم في هذا الكتاا إلم األقساد الثسثة التالية:
القسم األول :حياة الشاعر وشعره..
كتبت في اا حياال الااارل واا الاخويات التي أثرت فدي حياتد ل وادا
األحدام التي ااصرهال وأامالد الرسدمية التدي مارسدهال وناداط فدي خدمدة
الداوالل ونااط في تأليف الكتبل وناداط فدي الادلرل واألغدراض الادلرية
التي طرقها في ضلر ل ثم اا تحول ما الالر إلم الفق والداوال.
القسم الثاني :القصائد..
دونددت فددي هددذا القسددم خمددد ااددرال قودديدال للادداار رتبتهددا حسددب تدداري
نظمهدددال وقمدددت بكتابدددة تقدددديم لكددد قوددديدال ذكدددرت فيهدددا موضدددوع القوددديدالل
والمناسددبة التددي قيلددت فيهددال وتدداري نظمهددال والمكددان الددذي نظمددت في د  ..كمددا
ذكرت أسماء الكتب والمجست التي نارتها إن كانت قد نارت مدا قبد  .وفدي
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النهاية أثبت ادد أبيات القويدال.
القسم الثالث :األناشيد..
دونت في هذا القسم ستة أناضيد للااار رتبتهدا أي دا حسدب تداري نظمهدال
وقمت بكتابة تقديم لك نايد ذكرت في تاري نظدم الناديدل ومناسدبت ل والكتدب
والمجست التي نارت .
وبلدددل فددإني أرجددو هللا تلددالم أن يكددون هددذا اللم د خالوددا لوجه د وابتغدداء
مرضات  ..إن سميع مجيب..
والحمد ر أوال و خرا.
حسني أدهم جرار
الدوحة في غرال ضوال 1405هـ

***

حياال الااار وضلر
حياة الشاعر.
شخصيات أثرت في حياته.
األحداث التي عاصرها.
أعماله الرسمية.
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نشاطه في خدمة الدعوة.
نشاطه في تأليف الكتب.
نشاطه في الشعر.
شاعريته وميزات شعره.
األغراض الشعرية في شعره.
بين الفقه والشعر.
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حياال الااار
ولددد الدددكتور يوسددف ابددد هللا القرضدداوي ادداد 1926د فددي قريددة «صددف
تددراا» التابلددة لمركددو المحلددة الكبددرىل مددا أامددال محافظددة الغربيددة بموددرل
وناأ في أسرال متدينة رقيقة الحال ياتغ أفرادها بالوراادةل وانتقد والدد إلدم
رحمة هللا تلالم وهو في الثانية مدا امدر ل فكفلد امد ل وأحاطد مدا الراايدة
بما يفتقد لدى الكثير ما اآلباء .ووجد في أبناء هدذا اللدم الفاضد خيدر مدا يلقدا
أخ ما إخوت البررالل فناأ في جو ما الحنان والرااية كان في يلتبدر اللدم أبدا
وأبناء اللم إخوالل واتسلت دائرال هذا اللطف حول حتم أصبح موضدع راايدة
ما سائر أقارب  ..فكان هذا تلوي ا اا يتم المبكر.
وفددي الخامسددة مددا امددر تددم إلحاق د بأحددد كتاتيددب القريددة األربلددة لدديحفن
القددر ن الكددريمل ولمددا وافت د السددابلة أدخ د المدرسددة اإللواميددة التابلددة لددوزارال
الملدددارف ليتلقدددم فيهدددا الملدددارف اللودددرية :كالحسددداا والتقدددويم والتددداري
والوحة وغيرهال فكان يجمدع بديا الكتداا والمدرسدةل هدذا فدي فتدرال الودبا
وتلك في فترال المساء.
وقب د أن يبلددع اللاضددرال أكرم د هللا فددأتم حفددن القددر ن الكددريم حفظ دا ال يكدداد
ي يع من حرفا مع اإللماد بأحكاد التجويد ..وأقيم ل بهذ المناسبة الطيبة حفد
متواضددع فددي الكتدداال حي د وزاددت الحلددوى والاددربات وأطلقددت الوغاريدددل
وقرأ في خر لو ما الموحف كتبد بيدد مدا سدورال «ال دحم» إلدم سدورال
«النددا »ل وكددان يتلددو ك د سددورال ثددم يهل د بلدددها ويكبددر :ال إل د إال هللال وهللا
أكبددرل ور الحمددد .والتسميددذ يكبددرون مل د ل فكددان حفددس بهيجددا يتطلددع إلي د ك د
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تلميذ في الكتداا ..ومدا يومهدا أصدبح فدي نظدر أهد قريتد «الادي يوسدف»ل
وبسبب ما ما هللا الي مدا حسدا الدتسوال كثيدرا مدا كدانوا يقدموند ليدممهم فدي
الوسالل وبخاصة الوسال الجهريةل وذلك تأثرا بما يتقا ما تدسوالل ومدا يدويا
هذ التسوال مدا نغمدة توجد الماداار الخاضدلة إلدم م داميا اآليدات القر نيدة.
وهذا التايي المبكر حرم فرص الللب التي يسدتمتع بهدا أقراند مدا الودبيةل
وأاطا الحوانة التي حفظت الي ضباب ل والوقار الذي الزم طيلة حيات .
وااش الاي يوسف حياال إسدسمية هنيئدة فدي جدو ريفدي جميد ل يحمد فدي
ثنايا ابير الحب والتلاون والوفاء ..ااش مدع أبنداء قريتد يقبسدون مدا ندور
القر نل ويقبلون الم تسوت ل ويتنافسون في حفظ ..
وفي أاقاا تخرج ما المدرسة اإللوامية كان ال بد ألهل مدا أن يختداروا
ل الطريق الذي سيسلك في الحياال ..ولم يكا أحب إلي ما متابلة طريدق الللدم
الددذي اجتدداز مرحلتد األولددمل فكددان يتحددرق ضددوقا إلددم اليددود الددذي يوددبح فيد
االمدا ..إال أن امد لددم يكددا الددم مثد رأيد ل فهددو الددم الددرغم مددا حبد للللددم
وحرص الم تاجيع ربيب الذكي ..كان يدرى أن طريدق الللدم طويد طويد ل
ومع طول ال ي ما لواحب الليش المناودل هذا ف س اما يتطلب مدا نفقدة
ت يق انها قدرتهمل ولهدذا حداول إقنااد بدتللم حرفدة تدوفر لد وسدائ اللديش
ما أقرا طريدق .غيدر أن رغبدة الفتدم كاندت أقدوى مدا حجدة امد ل فمدا زال
يحاور في ذلدك حتدم ضدر هللا صددر امد لتحقيدق أمنيتد ل وسدااد فدي ذلدك
أبناء ام الذيا أالنوا استلدادهم للت حية بك ضيء في سبي تلليم .
وهكذا يسر هللا ل طريق الللمل فالتحق أوال بملهدد طنطدا الدديني االبتددائيل
حي ق م أربع سدنواتل انتقد بلددها إلدم ملهددها الثدانوي الدذي اسدتمر فيد
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خمد سدنواتل ومدا ثدم رحد إلدم القداهرال للدراسدة اللليدا فدي الكليداتل حيد
التحددق بكليدددة أصدددول الدددديال وحوددد منهدددا الدددم الادددهادال اللاليدددة سدددنة -52
1953دل وكان ترتيب األول الم دفلتد ل ثدم التحدق بتخودت التددريد بكليدة
اللغة اللربيةل فحو الم اللالمية مع إجدازال التددريد حدائوا المرتبدة األولدم
الددم خمسددمئة طالددب مددا كليددات األزهددر الددثسمل ثددم التحددق فددي ادداد 1957د
بملهددد البحددوم والدراسددات اللربيددة اللاليددة التابلددة لجاملددة الدددول اللربيددةل
فحو من الم دبلود اال في ضلبة اللغة واآلداا.
وفي هدذ الفتدرال نفسدها كدان التحاقد بقسدم الدراسدات اللليدا فدي ضدلبة الدود
القر ن والسنة ما كلية أصول الديال فأتم سدنواتها الدثسم بنجدا اداد 1960د
الددم الددرغم مددا صددلوبة االمتحانددات التددي لددم يثبددت لهددا أحددد سددوا بلددد السددنة
األولم .وما ثم ضرع في إاداد أطروحتد للددكتورا ادا «الوكداال وأثرهدا فدي
ح المااك االجتمااية» التي كان مقررا أن ينتهي منها خدسل سدنتيال إال أن
أقدددارا غالبددة حالددت دون رغبتدد ل وجدداء اهددد األحدددام الرهيبددة فددي موددر
فددأخرت مواددد حوددول الددم الدددكتورا إلددم مددا بلددد ثسثددة ااددر اامدال حيد
حو اليها ااد 1973د بامتياز مع مرتبة الارف األولم ما الكلية نفسها.
ضخويات أثرت في حيات :
تددأثر الاددي القرضدداوي فددي مسددته حياتد بمدرسددة اإلخددوان وضخوددياتها
البددارزال .وكانددت أاظددم ضخوددية تددأثر بهددا فددي حيات د الفكريددة والروحيددة هددي
ضخوية اإلماد الاهيد «حسا البندا»ل ممسدد كبدرى الحركدات اإلسدسمية فدي
القرن اللاريا...
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يقول الاي القرضاوي اا إمام « :إن أاظم الاخوديات أثدرا فدي حيداتي
الفكريددة والروحيددة هددي ضخوددية الاددهيد اللظدديم حسددا البنددال ممسددد كبددرى
الحركات اإلسسمية الحديثة ...هذا مع أنني لم أااياد كمدا ااياد غيدريل فقدد
كان رضي هللا ان في القاهرالل وكنت فدي طنطدا طالبدال ولكندي اسدتملت إليد
في طنطا ادال مراتل ورحلت وراء إلم بلض البسد ألرا وأستمع إليد ل كمدا
قرأت تقريبا ك ما كتب ما رسائ ومقاالت»..
ويوف الاي انطبااات اا اإلماد البنا فيقول« :كان رحم هللا فدي حديثد
إذا تحدمل وفي كتابات إذا كتبل يمث السه الممتنعل ويمثر في اللقد والقلدب
ملال فهو مللم وواان بدالفطرال الموهوبدة والدربدة المكتسدبة جميلدا .أذكدر أندي
استملت إلي وأندا طالدب فدي السدنة األولدم مدا ملهدد طنطدا االبتددائي يتحددم
بمناسبة الهجدرال النبويدةل فوايدت كسمد الدم صدغر سدنيل وأكداد أحفظد مدا
ذلدددك اليدددود .كدددان واسدددع الملرفدددةل غويدددر المدددادالل أخدددرس مجلدددة «الادددهاا»
الاددهريةل وكددان يحددرر ج د أبوابهددا بقلم د ل فهددو يكتددب فددي التفسددير واللقائددد
وموددددطلح الحدددددي والتدددداري اإلسددددسميل وفددددي أصددددول اإلسددددسد كنظدددداد
اجتمااي ..ك ذلك بإجادال وأصالة رغم أن لم يكا متفرغا للللدم والبحد ل فقدد
كانددت الددداوال ومتطلباتهددا تسددتغرق ملظددم وقتدد  .ولددذلك كددان مددا وصددايا :
«الواجبات أكثر ما األوقاتل فلاون غيرك الم االنتفاع بوقت »»..
لقددد تددأثر القرضدداوي باإلمدداد البنددا كاتبددا ومحدددثا واالمددا ووااظددا وبليغددال
ومربيا للاباا واألجيال ..وكما تأثر بإماد الداوال وقائدها فقدد تدأثر أي دا بلددد
مددا المدداء اإلخددوان المسددلميا أمثددال :الاددي محمددد الغوالدديل والاددي البهددي
الخددوليل وكددان تددأثر بهددذ المدرسددة أقددوى مددا تددأثر بالدراسددة الرسددمية فددي
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األزهددر وماددايخ ل الددم الددرغم ممددا ل د ولهددم مددا ف د ال ينكددر فددي تكوين د
الللمي .وما الاخوديات األزهريدة التدي كدان لهدا أثدر فدي نفسد  :المغفدور لد
الدكتور محمدد ابدد هللا درازل لمدا كدان يتمتدع بد مدا أصدالة تفكيدرل وفوداحة
بيانل وقدوال فدي الخلدق والدديا .وكدذلك الادي محمدود ضدلتوتل والددكتور ابدد
الحليم محمود..
وتددأثر أي ددا بكتابددات ضددي اإلسددسد ابددا تيميددةل واإلمدداد ابددا القدديمل والاددي
محمد رضيد رضا..
والذي يسدتمع إلدم محاضدرات الددكتور القرضداوي أو يطلدع الدم مملفاتد
اللديدال يرى أن إاجاب برواد الفكر اإلسسمي ما هدذ الاخوديات اإلسدسمية
الذيا تركوا أثرا في توجيه  ..لم يجللد يقلدد أحددا مدنهم أو يدتقمت ضخوديت ل
ولكن انتفع بمختلف المدار

الفكرية التي ارفتها ح ارال اإلسدسد ..وجداءت

كتابات تحم رو التنقيب واالجتهاد واإلبداع.
ويجددددر بندددا ونحدددا ندددتكلم ادددا المدددمثرات فدددي تكدددويا ضخودددية الددددكتور
القرضدداوي أال نغفد المددمثرات الروحيددة والتربويددة التددي أفدداد منهددا فددي ناددأت
األولم في القرية الهادئة الواداة والبيت الكريم الذي رادا وربدا الدم الخلدق
اإلسسمي األصي .
األحدام التي ااصرها:
ااصددر الدددكتور القرضدداوي أحددداثا فددي غايددة اللظددم واألهميددة ..ااصددر
الحرا اللالمية الثانيةل واالستلمار اإلنجليوي لمورل وحرا القنداالل وحدرا
فلسددطيا ووقددوع النكبددة األولددم 1948دل وقيدداد دولددة إسددرائي ل ووقددوع نكبددة
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1967د التدددي احتلدددت إسدددرائي فيهدددا القنطدددرال والقنيطدددرالل وسدددقطت القدددد
والمسجد األقوم في يد اليهود..
ولم يكا القرضاوي في اولة اا هذ األحدامل فقد ضارك فيها –مندذ كدان
طالبددا فددي االبتدددائي -بقلب د وأاودداب والم د ولسددان  ..نظددم القوددائدل وألقددم
الخطبل وحرض جمداهير الطدسا الدم المظداهرات ضدد الظلدم والظدالميال
وكددان مسددئوال اددا طددسا الحركددة اإلسددسمية بكليددة أصددول الددديا وكليددات
األزهددر األخددرىل وكددان ا ددوا فددي الهيئددة المسددئولة اددا كتائددب األزهددر فددي
حددرا القندداال ضددد اإلنجليددو .وطدداف القطددر الموددري مددا أسددوان إلددم رضدديد
واإلسكندرية داايا إلم هللال وطاف اددا ما البلدان اللربيدة واإلسدسمية لدنفد
الغاية.
وللد الادديء الددذي جلل د الددم صددلة اميقددة وحيددة ومباضددرال بأحدددام بلددد
ووطن اللربي واإلسسمي هدو :االتودال المبكدر بحركدة اإلخدوان المسدلميا..
فقد نقلت ما جو الالر واألدا الذي كان هوايتد ل إلدم جدو الدداوال اللامدة إلدم
اإلسسدل وما طريق الوان اللاد والتديا الفرديل إلدم أفدق الحركدة اإليجابيدة
الااملةل التي تلم الم خلدق تيدار إسدسمي ادادل وتكدويا جيد يفهدم اإلسدسد
فهما صحيحال ويمما ب ل ويجاهد في سبيل .
وكددان مددا ثمددرات هددذا االتوددال أن :صددحح فهم د ليسددسد ورسددالت فددي
الحيددداالل وواجدددب دااتددد فدددي هدددذا اللودددر نحدددو وطدددنهم الودددغيرل ووطدددنهم
اإلسددسمي الكبيددر ..وأصددبح مهتم دا بددأمر المسددلميا جميلددال وبق ددايا اإلسددسد
الكبرىل وبممامرات أاداء اإلسسدل ووسائلهم في الغوو والتدمير..
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وحدد هدف ما الحياال ورسدالت فيهدال وهدي الدداوال إلدم اإلسدسد كلد اقيددال
وضريلة ودينا ودولة وح ارال وأمة.
وقد أدى انتماؤ إلم داوال اإلخوان المسلميا وجهاد في سبي اإلسسد إلدم
ااتقالد ادددال مددرات :أولهددا :ااتقالد سددنة 1949د نحددو ااددرال أضددهر فددي اهددد
الملددك فدداروقل وقددد كددان طالبددا فددي السددنة الخامسددة الثانويددة .وقددد ضدداع الي د
امتحان الددور األول للادهادال الثانويدةل ثدم ضداء هللا أن يددرك الددور الثداني بلدد
اإلفددراس ان د اقددب سددقوط وزارال إبددراهيم ابددد الهدداديل وكددان مددا إكددراد هللا
وتلوي

لد أن حود الدم الترتيدب الثداني بديا النداجحيا فدي الددوريا مدا

طسا الملاهد الثانوية األزهرية الم مستوى القطر الموري .وكدان ااتقالد
الثدداني فددي  2يندداير 1954دل ولمدددال ضددهريا ونوددف فددي اهددد الثددورالل ثددم فددي
ندددوفمبر 1954د ولمددددال اادددريا ضدددهرا تقريبدددال ثدددم فدددي يونيدددو 1962د نحدددو
خمسدديا يومددا ق دداها فددي سددجا انفددرادي فددي مبنددم مخددابرات الثددورالل وكددان
بجوار في االاتقال صديق امر ورفيق فدي الدداوال والجهداد الداايدة الكدريم
الدكتور أحمد اللسال.
وبلد أن خرس القرضاوي ما الملتق سدنة 1956دل حرمدت اليد حكومدة
الثورال أن يتو بالجماهير اا طريق الخطابة والتددريدل فلدم يجدد أمامد إال
القلددم يخاطددب بد النددا ل فددي صددورال مقدداالت فددي مجلددة منبددر اإلسددسد ومجلددة
األزهرل وفي صورال كتب كدان أولهدا كتداا «الحدسل والحدراد فدي اإلسدسد»ل
وتلت د مجمواددات مددا الكتددب واألبحددام فددي مجدداالت ضددتم ..ودفل د هددذا إلددم
التفرغ للبح الللمي والكتابة.

14

نفحات ولفحات

أامال الرسمية:
ام د الدددكتور القرضدداوي سددنة 1956د بمراقبددة الاددئون الدينيددة بددوزارال
األوقداف المودرية بالخطابدة والتددريد فددي المسداجدل ثدم أصدبح مادرفا الددم
ملهددد األئمددة .وفددي سددنة 1959د نقدد إلددم اإلدارال اللامددة للثقافددة اإلسددسمية
بدداألزهر الاددريف ليضددراف الددم مطبوااتهددا واللم د بالمكتددب الفنددي إلدارال
الددداوال واإلرضددادل فاددارك فددي توجيدد المكتددب الفندديل وتددولي الددردود الددم
الابهات التي تثيرها الوحافة وغيرها حول اإلسسد.
وفددي سددنة 1961د أايددر إلددم دولددة قطددرل اميدددا لملهدددها الددديني الثددانويل
فلمد الددم تطددوير وإرسددائ الددم أمددتا القوااددد واألسددد الللميددة والتربويددة
وأحدددثهال حتددم أصددبح الملهددد مددثس يحتددذى فددي المنطقددة كلهددال وأصددبح منددارا
يمم طلبة الللم ما ضتم أنحاء اللالم اللربي واإلسسمي..
وفي سنة 1973د أنائت كلية التربية نواال لجاملة قطرل فنق إليهدا ليمسدد
قسم الدراسات اإلسسمية ويرأس .
وفدددي سدددنة 1977د تدددولم تأسددديد وامدددادال كليدددة الادددريلة والدراسدددات
اإلسددسمية بجاملددة قطددرل كمددا أصددبح المدددير الممسددد لمركددو بحددوم السددنة
والسيرال النبوية بجاملة قطرل إضافة إلم امل كلميد للكلية.
نااط في خدمة الداوال:
الدكتور القرضاوي الم بارز بيا رجال الفكر اإلسسمي الملاصدرل ورائدد
ما رواد الحركة اإلسدسمية ورااتهدال أم دم أيامد ولياليد مجاهددا مدا أجد
اإلسدددسد ..امتددداز بدقدددة اللدددالم وإضدددراقة األديدددب وحدددرارال الداايدددةل فهدددو مدددا
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المفكددريا اإلسددسمييا الددذيا يمتددازون باالاتدددالل ويجملددون بدديا محكمددات
الارع ومتطلبات اللور..
ضددارك فددي اللم د اإلسددسمي ..خطيبددا ومحاضددرا ..كاتبددا ومملفددا ..داايددة
ومربيا ..مفكرا ومخططا ..واتخذ نااط لخدمة اإلسسد صورا ادالل منها:
 -1في المجال الجامعي:
حي د يلم د أسددتاذا واميدددا لكليددة الاددريلة والدراسددات اإلسددسمية بجاملددة
قطرل وذلك بلد أن ام اثنتي اارال سدنة مدديرا لملهدد قطدر الدديني الثدانويل
فأرسم بنيان الم قوااد جللت نسيج وحدد ل وأصدبح مدثس يحتدذى فدي الجمدع
بدديا القددديم والحدددي ل وتقريددب الددود الددديا واللربيددة وتيسدديرهمال إلددم جددوار
الود اللورل بحي ال يحتاس إلدم سدنيا أكثدر مدا سدني التللديم اللداد .ويلمد
الدكتور القرضاوي مديرا لمركو بحوم السنة والسديرال النبويدة بجاملدة قطدرل
إضافة إلم امل كلميد لكلية الاريلة.
 -2في الميدان الشعبي:
ادددا طريدددق الخطابدددة والدددوان وإلقددداء الددددرو

فدددي المسددداجد ..فالادددي

القرضاوي كدان يخطدب الجملدة فدي اددد مدا مسداجد قطدرل وال زال مسدتمرا
الم هذا في مسدجد امدر بدا الخطداا ..كمدا أن لد در

اإلثنديا فدي المسدجد

نفس بلد صسال اللااء ما ك أسبوع ..وهذا الادي الدذي بددأت حياتد الللميدة
في كتاا القر ن ..استمرت خطا في االتجا نفس ل فهو ال يفارق سبي القدر ن
الدذي حمد أمانتد منددذ الطفولددة ..وكدم ياددلر النددا

بالمتلددة والخاددوع بوددسال

التراويح وراء في ضهر رم دان المبداركل حيد يقدرأ جدوءا مدا القدر ن كد
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ليلةل ويلطي درسا حول هذ القراءال.
 -3في المجال اإلعالمي:
اا طريق البرامج التي يقدمها في اإلذااة والتلفويونل حي يقدود بدالفتوى
والرد الم أسئلة المواطنيا فدي قطدر ومنطقدة الخلديجل مندذ إناداء إذاادة قطدر
وتلفويونها إلم اليدودل فدي برندامجيا أسدبواييا ثدابتيال وهمدا يمدثسن مدرسدة
فكريددة وفقهيددة لهددا تسميددذها وجمهورهددا الددذي يترقبهددا ك د جملددة الددم طددول
أرض الخليج والجويرال وارضها .هذا ادا برامج توجيهية أخرى يقددمها بديا
حيا و خرل وبخاصة في ضهر رم ان.
 -4المحاضرات:
التي يدام إللقائها بتكليف ما الجاملات والجمليات واألنديدة والممسسدات
الثقافية وغيرهدا فدي بدسد اللدرا واإلسدسدل وأحياندا خدارس اللدالم اإلسدسمي..
ولقددد زار اددددا كبيددرا مددا البلدددان والتجملددات اإلسددسمية فددي سدديا وأفريقيددال
والجاليات اإلسسمية في أوربا وأمريكا وكندا وبسد الارق األقومل وكدان لد
فيهددا جميلددا محاضددرات وندددوات ولقدداءات تركددت أثددرا طيبددال وال سدديما بدديا
الاباا.
 -5المشاركة في المؤتمرات والندوات:
الدكتور القرضداوي ضخودية بدارزال فدي مجدال الدداوال والفكدر اإلسدسميل
و راؤ تتمتدددع بددداحتراد رجدددال الفكدددر اإلسدددسمي ..وقلمدددا تخلدددو مدددا ح دددور
الندوات اللالميدة التدي تبحد فيهدا ق دايا اإلسدسد والمسدلميا ..لقدد ضدارك فدي
ادددد مددا المددمتمرات والندددوات اإلسددسمية والللميددةل نددذكر منهددا الددم سددبي
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المثال ال الحور:
ندوال «التادريع اإلسدسمي» فدي ليبيدال «والمدمتمر اللدالمي األول لسقتوداد
اإلسسمي» في مكة المكرمةل وممتمر «الفقد اإلسدسمي» بالريداضل ومدمتمر
«الدددداوال والددددااال» بالمديندددة المندددورالل ونددددوال «اإلسدددسد والمستادددرقون»ل
و«المهرجدددان التلليمدددي» لنددددوال الللمددداء بالهنددددل ومدددمتمرات مجمدددع البحدددوم
اإلسددسمية بالقدداهرالل ومددمتمرات السدديرال والسددنة بالدوحددة والقدداهرال وغيرهددال
ومددمتمرات الموددارف اإلسددسمية فددي دبدديل وفددي الكويددتل وفددي اسددتانبولل
وغيرهددال وندددوال «االقتودداد اإلسددسمي فددي مجددال التطبيددق» فددي أبددو ظبدديل
وندددوات المنظمددة اإلسددسمية للللددود الطبيددة بالكويددت« :اإلنجدداا فددي ضددوء
اإلسددسد»ل و«بدايددة الحيدداال ونهايتهددا»ل وغيرهددال وملتقيددات الفكددر اإلسددسمي
بالجوائرل ومدمتمرات المجمدع الملكدي لبحدوم الح دارال اإلسدسمية بداألردنل
وممتمرات اتحاد الطسا المسلميا في الواليات المتحدال وكندا وغيرها..
وقددددد لهدددذ المدددمتمرات والنددددوات بحوثدددا الميدددة كاندددت موضدددع تقددددير
الممتمريا.
 -6نشر المقاالت والبحوث:
حيددد قددداد بنادددر المقددداالت والبحدددوم فدددي مختلدددف المجدددست اإلسدددسمية
واللربيدددةل ندددذكر منهدددا« :األزهدددر» و«ندددور اإلسدددسد» و«منبدددر اإلسدددسد»
و«الدددداوال» و«لدددواء اإلسدددسد» فدددي مودددرل و«ح دددارال اإلسدددسد» بدمادددقل
و«الدددواي اإلسدددسمي» و«المجتمدددع» و«اللربدددي» بالكويدددتل و«الادددهاا»
ببيدددروتل و«البلددد اإلسدددسمي» بالهنددددل و«الدددداوال» بالريددداضل و«األمدددة»
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و«الدوحة» في قطرل و«مندار اإلسدسد» فدي أبدو ظبديل و«المسدلم الملاصدر»
في لبنانل وغيرها .كما نارت ل الوحف اليومية واألسدبواية والادهرية فدي
كثير ما البلدان اللربية واإلسسمية مقابست أجاا فيها ادا كثيدر مدا األسدئلة
التي تهم القراء في الق ايا اإلسسمية.
 -7تأليف الكتب في مختلف مجاالت الثقافة اإلسالمية.
 -8الدددعوة لتأسدديئ هييددة خيريددة اسددالمية عالميددة لرعايددة و عددم المسددلمين
في العالم:
فالدددكتور القرضدداوي مددا أصددحاا الهمددم اللاليددة فددي الميدددان اإلسددسميل
الدددذيا صددددقوا مدددا ااهددددوا هللا اليددد ل واسدددتجابوا لندددداء الواجدددب اإلسدددسمي
واإلنساني ..ولقد تمثلت فكرت في إنااء هيئة خيريدة إسدسمية االميدةل مهمتهدا
مددد يددد اللددون للمسددلميا فددي اللددالم كل د ل مادي دا وملنوي دال إنقدداذا للمسددلميا مددا
حمست التباير والتنويرل وتخليوا لهم ما بدراثا الجدوع والفقدر والمدرضل
تطبيقا لما يملي الينا ديننا اإلسسمي..
وانلقددد فددي الكويددت االجتمدداع التح دديري األول لمددمتمر الهيئددة الخيريددة
اإلسددسمية الددذي ضددارك فيد  153داايددة مددا رجددال الفكددر والللددم مددا خمسدديا
قطددرا مددا اللددالم اإلسددسمي وأوربددا وأمريكددا واليابددانل اسددتجابة لنددداء ف دديلة
الدددكتور القرضدداوي الددذي داددا إلددم تكددويا هددذ الهيئددةل لتقددف أمدداد التحددديات
والتيارات الكنسية واليهودية التي تتخذ ما حاجة المسلميا ذريلة إلم تحريدف
اقيدتهم وصرفهم اا اإلسسد..
لقد ضرا الادي القرضداوي أروع مثد فدي جهدد وبذلد ل فاجتملدت اليد
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القلوال والتقت الي األيدديل وهدوت إليد األفئددال ملبيدة ندداء وداوتد ل وكدان
ما ثمرال امل المبارك ومدا ألقدا هللا فدي قلدوا المسدلميا لد مدا حدب وتكدريم
هذ الهيئة التي كانت حلما فأصبحت حقيقة..
إن كلمت د الطيبددة التددي خرجددت مددا قلددب مخل دت يتقددد بحددرارال اإليمددانل
ويتحرق حسرال الم ضياع وضتات المسلميا ..قد نفذت إلم قلدوا المخلوديا
ما رجال اإلسسدل فهبدوا يلبدون الندداءل ويترجمدون الفكدرال الواايدة إلدم امد
جاد.
 -9القيام بعد من األعمال األخرى:
فهددو ا ددو المجلددد األالددم للتربيددة فددي قطددرل ونائددب رئدديد الهيئددة اللليدا
للفتددوى والرقابددة الاددراية لستحدداد الدددولي للبنددوك اإلسددسميةل ورئدديد هيئددة
الرقابددة الاددراية لموددرف قطددر اإلسددسميل ولموددرف فيودد اإلسددسمي
بدددالبحريال وا دددو الهيئدددة لددددار المدددال اإلسدددسميل وا دددو مجلدددد األمنددداء
لمنظمة الداوال اإلسسمية فدي أفريقيدا ومركوهدا الخرطدودل ومستادار ضدراي
للدددد مددا الممسسددات الماليددة واالقتوددادية التددي تتلامد وفددق أحكدداد الاددريلةل
وا و المجمع الفقهي لرابطة اللالم اإلسسمي.
نااط في تأليف الكتب:
ألدف الدددكتور القرضدداوي مجمواددة كبيددرال مددا الكتددب فددي مختلددف جوانددب
الدراسات اإلسسميةل أصديلة فدي بابهدال تلقاهدا أهد الللدم فدي اللدالم اإلسدسمي
بددالقبول والثندداء ..طبددع أكثرهددا ادددال مددراتل وتددرجم ادددد منهددا إلددم جملددة مددا
لغات اللالم اإلسسميل وفيما يلي بيان بتلك الكتب:
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« -1قطوف دانية ما الكتاا والسنة»ل ااد 1951دل وقد طبع مرتيا.
« -2الحددسل والحددراد فددي اإلسددسد»ل ادداد 1960دل وقددد ألف د بتكليددف مددا
مايخة األزهدرل وقدد طبدع الكتداا تسدع اادرال مدرال باللربيدةل كمدا تدرجم إلدم
التركية واألورديدة واألندونيسدية والماليباريدة واإلنجليويدة .وقدال اند األسدتاذ
موطفم الورقا« :إن اقتناء واجب الم ك أسرال مسلمة».
« -3اللبادال في اإلسسد»ل ااد 1961دل وطبع ادال مرات.
« -4النا

والحق»ل ااد 1966دل طبدع اددال مدراتل وتدرجم إلدم التركيدة

والفارسية.
« -5ماكلة الفقر وكيف االجها اإلسسد»ل ااد 1967دل طبع ادال مدراتل
وترجم إلم األوردية والماليبارية والتركية والفارسية.
« -6اإليمددددان والحيدددداال»ل طبددددع ادددددال مددددراتل وتددددرجم إلددددم األورديددددة
واألندونيسية والتركية والفارسية.
« -7فق الوكاال» :في جدوءيا كبيدريال اداد 1969دل وهدو دراسدة مقارندة
ألحكاد الوكاال و ثارها في إصس المجتمع في ضوء القر ن والسنة.
وقدددد ضدددهد المختودددون أنددد لدددم يملدددف مثلددد فدددي موضدددوا فدددي التدددرام
اإلسسمي..
قال ان اللسمة أبو األالم المودودي رحم هللا« :إن كتاا هذا القرن فدي
الفق اإلسسمي»ل نقل ان األستاذ خلي الحامدي..
وقال ان األستاذ محمد المبارك في مقدمة كتابد ادا «االقتوداد فدي نظداد
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اإلسسد»« :هو موسواة فقهية في الوكاالل استوابت مسائلها القديمة والحديثدة
وأحكامهددا النوددية واالجتهاديددة الددم جميددع المددذاهب الملروفددة المدونددة ..مددع
نظرات تحليلية اميقدةل وهدو امد تندوء بمثلد المجدامع الفقهيدةل ويلتبدر حددثا
مهما فدي التدأليف الفقهدي .وقدد تدرجم إلدم األورديدةل والتركيدةل واألندونيسديةل
واإلنجليوية.
« -8ضريلة اإلسسد :خلودها وصدسحها للتطبيدق فدي كد زمدان ومكدان»ل
طبع ااد 1973د.
« -9الخوائت اللامة ليسسد»ل طبع ااد 1977د.
« -10در

النكبة الثانية»ل ألف ااد 1969د.

« -11اددالم وطاغيددة» مسددرحية تاريخيددةل ادداد 1966دل وترجمددت إلدددم
التركية.
« -12فتاوى ملاصرال».
« -13غير المسلميا في المجتمع اإلسسمي»ل ااد 1977د.
« -14الحلددول المسددتوردال وكيددف جنددت الددم أمتنددا»ل ادداد 1971دل وقددد
ترجم إلم التركية.
« -15الح اإلسسمي فري ة وضرورال»ل ااد 1974د.
« -16الخوائت اللامة ليسسد».
« -17الوبر في القر ن».
« -18ثقافة الدااية»ل ترجم إلم األوردية والفارسية.
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« -19التربية اإلسسمية ومدرسة حسا البنا».
« -20وجود هللا».
« -21حقيقة التوحيد»ل ترجم إلم اللغة السواحلية.
« -22نساء مممنات».
« -23الديا في اور الللم».
« -24ظاهرال الغلو في التكفير».
« -25الوحوال اإلسدسمية بديا الجحدود والتطدرف» -الكتداا الثداني لمجلدة
«األمة» القطريةل وقد ترجم إلم األوردية وبلض اللغات الهندية.
« -26الرسول والللم».
« -27الوقت في حياال المسلم».
« -28بيع المرابحة لآلمر بالاراء».
« -29رسالة األزهر بيا األمد واليود والغد».
« -30جي النور المناود».
« -31االجتهاد في الاريلة اإلسسمية».
« -32أيا الخل ؟».
« -33اوام السلة والمرونة في الاريلة اإلسسمية».
« -34الفق اإلسسمي بيا األصالة والتجديد».
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« -35اإلسسد والللمانية وجها لوج ».
كتب باالشتراك:
ضددارك فددي تددأليف أكثددر مددا ااددريا كتابددا مدرسدديا فددي :الفقدد والتوحيددد
والتفسير والحدي والتربية والبحوم اإلسسمية والمجتمدع اإلسدسميل وفلسدفة
األخددسقل وقددد قددررت وزارال التربيددة والتللدديم فددي دولددة قطددر تلددك الكتددب فددي
مدارسها المختلفة.
نااط في الالر:
الدددكتور القرضدداوي أديددب ملاصددرل وضدداار إسددسمي مددا ضددلراء الددداوال
اإلسددسمية فددي اللوددر الحدددي الددذيا ااياددوا الحركددة اإلسددسمية فددي صددميم
جهادهددا وتفدداالوا ملهددال ورافقوهددا فددي طريقهددا الطوي د المحفددوف بالمكددار
والمحا..
ضاار نظم قودائد وأناضديد رددهدا داداال اإلسدسدل وتربدت اليهدا األجيدال..
ضددت بهددا األلسددال وهف دت إليهددا األنفدددل فأيقظددت القلددوا باإليمددانل وأضددللت
األروا بالجهددادل وغدددت نادديدا للاددباا الملتوددم بددارل الحام د لددواء الحددقل
السائر الم درا الكفا .
ضااريت وميوات ضلر :
ناددأ القرضدداوي منددذ صددغر مفطددورا الددم الفودداحةل وضددب الددم حددب
اللربية و دابهال وارف بيا النا

بقدرال فائقة في الومهال وإناداء الادلر فدي

اهد مبكرل فقد اضتهر ب منذ كان طالبا بالملاهد األزهرية..
وكانددت أول محاولددة للتددأليف انددد «مسددرحية ضددلرية» انوانهددا «يوسددف

24

نفحات ولفحات

الوديق»ل ترسم فيهدا خطدم أميدر الادلراء أحمدد ضدوقي فدي «مجندون ليلدم»
و«مورع كليوباترا» .وكان وقتها طالبا بالسنة األولم ما المرحلة الثانوية.
وال ضدددك أن نادددأت الريفيدددة ودراسدددت فدددي األزهدددر وارتباطددد بالحركدددة
اإلسسمية في مور قد مكا للثقافة اللربية األصيلة في نفس  ..ومدا أجد ذلدك
جاء ضلر نقي اللبارالل جمي الوورالل فوديح األسدلوال ادذا البيدانل قدوي
النسج ..ينبض بحرارال اإليمانل وأصالة الفكرل وحرقة اللم ..
ضددلر ضددلر صددادق منبثددق مددا الواقددع ..فكددرالل وتجربددةل وأسددلوبا ..ضددلر
يحم ملاناال إنسانية ما خسل المفاهيم والتوورات اإلسدسمية ..ضدلر يتحددم
اا الد النا ل ويداو إلم إزالة المظالمل وإصس الفسداد ..ضدلر يتحدرك فدي
إطار اإلسسدل ويلتود المنهج اإلسدسمي ..إند ضدلر دادوال فدي كد قوديدال مدا
قوائد ل ب وفي كد بيدت مدا أبيدات القوديدال ..إند زاد مدا زاد الددااالل وأداال
تحم ما الطاقات ك اجيب..
وما ميوات ضلر  :السسسة والتدفقل والودق فدي اإلحسدا

والتودويرل

واألسلوا القوويل وااللتدواد بلقيددال التوحيدد وبدالفكر اإلسدسمي الدذي يبددو
االاتواز ب واالنتماء إلي في ك قوديدال مدا قودائد  ..فهدو يلتقدد أن اإلسدسد
حيثما حد مدسزد للتحدرر والتحريدر ..يحدرر األرض مدا اللددوانل واإلنسدان
مدددا الطغيدددانل وهدددو السدددبي الوحيدددد لتحريدددر األرض المغتودددبة واألوطدددان
المسلوبة.
والقرضاوي ضاار ابقري البيدانل صدادق اللاطفدة واإلحسدا  ..ذو خيدال
خوبل وموهبة اميقةل وأداء جمي ل وتوفيق كام ومدمثر فدي رسدم الودور
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والمادداار ..تبدددو فددي ضددلر سسسددة اللددرضل وفودداحة األسددلوال وطددول
النفد ..وتتجلم في رو صاحب  :رج الللم والفكر والداوال..
وقد اضتهر بقوائد الطوال الفريدال ما نواها موضدواا وحجمدال ممدا يددل
الم طبع سخيل وضاارية فياضةل مما يجلل ممهس للقوة والملحمة.
األغراض الالرية في ضلر :
للقرضاوي ضلر في ملظم أغراض الالر ومجاالت :
 ل فدي التأمد  :كقوديدال :السدلادالل وقوديدال مناجداال القبدر التدي نظمهدا فدياللقد الثاني ما امر ل ومطللها:
حنانيك مدااا فدي حنايداك يدا بدر

بربددك خبرددر بددُ أن يافددد رْ ال اخبد ادر

فيا ليت شعري :ما ت ا ُّ
ليوسدف
كن
ر

ٌ
أرو ٌ
والجمدر
وريحان أم الندار
ْ
ا

 ول د فددي الوطنيددة والحماسددة :مثدد قودديدت الاددهيرال فددي توديددع كتائددباألزهر إلم القناالل لسضتراك فدي الملدارك التدي قادهدا الادباا المسدلم فدي تلدك
األياد ضد اإلنجليو المحتليال وكانت هدذ القوديدال بلندوان «يدا أزهدر الخيدر»
نظمها سنة 1951دل وقال فيها:
ع المددددا ر وسد ر
ددار بالددددِم القرددداني

وأرسكت الفم واخ ا
اب بالفم الثداني

فدددم المددددافد فدددي صددددر العاددددراة لددده مددن الفصدداحة مددا ياددزري بساددحبان

ومنها:
يا أزهدر الخيدر ادد رها اليدوم عاصدفة فإنِمددددددا أنددددددتر مددددددن نددددددور ونيددددددران
هدددددددكا شدددددددبابك للميددددددددان امنالددددددد

فهدددددُ ندددددرى فدددددي الشددددديو اليدددددوم
« كاشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني»

 -ولد فددي المناسددبات اإلسددسمية :كقودديدت «النونيددة فددي ليلددة القدددر» التددي
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ألقاها في ملتق الطور في رم ان 1369هـ .وقويدت «الرائية» فدي ذكدرى
الهجرال سنة 1370هـل والتي مطللها:
سددهر ا
شددددفِني اك ارهددددا وال ِ
دي حتِددن رملِنددي ال ِ
صددددبُّ يردددددِك ار
س د ره ار و ر
ر
ت لريلد ر

وقويدت «النونية» الادهيرال فدي ذكدرى المولدد سدنة1370هدـل وقدد نادرت
مجلة «الداوال» أجواء منهال وسارت بها الركبانل ومنها:
دددالوا :الدددن السدددجنُ لندددا :ا
شدددعبةٌ ليجمعونددددددا بهددددددا فددددددي
فاتحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
ددددالوا :الددددن الاددددورُ لنددددا :الاددددور فيدددددده ناقددددددرر ر مددددددا يخشدددددداها أعدددددددانا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤتمر
مد
سددددنا وهدددو ال رمصددديفا ناقدددور ي فيددده أبددددانا
فهددددو ال امصددددلِن ناربرددددي فيدددده أنف ر
اخوانددددددا

وقويدت «الرائية» بمناسبة مرور ااريا ااما الم الدداوالل نظمهدا اداد
1948دل ومنها:
شددددعربٌ أم هددددكه ا
هددددُ هددددكه ا
شددددعر ٌُ تكوي وتهدي ففيها النِار والنُّور
دي أرعيددا ر
والكدددي خدددر مدددا تدددأتي العقدددا ير
الاددبِ ا ا هددم
ُّ
تكددوي أناسد ِ
ددي تانكددر وال اخفِددار مددكعور
النور يهدي رمدن لده
وتارس اُ
ٌ
ر
بصدر والعام ا

ومنها:
يا عوة الح

صي ما لقيت فكم ياؤارى ال اهدرى وي ا
ا ر
اعان الباطد اُ البدور

ع ددرا نحددوي لين را رحنددي فعا من صخرتي والقرر ان مكسور
وكددم زعدديم ر

ومنها قول الذي يوف في ضباا الداوال:
دددر
للغرب اهم أجدُُ للشدره هدم أمد ٌُ للدددددين نصد ٌ
دددر ولروطددددان تحريد ا
ير
ظنُّوا وراء اللر رحدن روهندا و روشدة مهددال فخلددف اللر رحددن أاس ددٌ رمغردداو ا

وقويدت «الرائيدة» التدي قيلدت بمناسدبة مدمتمر طدسا األزهدر الدذي اقدد
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بساحة األزهرل بادأن مطالدب األزهدرييا فدي سدنة 1952د أوائد قيداد الثدورال
أياد الرئيد محمد نجيبل ومنها:
األمدددر
بر و لندددا :غددددا أو بعدددده ينجلدددي
ر
ا
صبررنرا الن أن رم ُِ من صبرنا الصِد ا
فكددددان غدددددٌ عامدددداُ ولددددو امدددددِ رحبلادددده فقد يناوي في جوف هكا الغرد الددِهر
و لندددا :عسدددن أن ياددددركر الحددد ِ أهلادددها فصاحت «عسن» مدن «ال» و«ال» طعمهدا
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

ومددددااا علينددددا بعددددد أن ثددددار مر رجدددد ٌُ مدددن الغددديم والالم يغلدددي بددده ال ِ
صدددد ار

النددارُ فددانفجر القددد ار
سدددد نا بادددول الصدددبر منِدددا صددد رما رمها فددزا ت عليدده
ا

ومنها:
العصددددفور وانخفدددد
سدددال ٌم علدددن الددددنيا سدددال ٌم علدددن ااا ارتفددددد
ا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ررى النِس
الد
ا
ر

 ول الالر القووي :كما في قويدت «ثدورال الجد »ل التدي نظمهدا اداد1962د .وهي موجودال كاملة في هذا الديوان.
 ولد الاددلر المسددرحي :كمددا فددي مسددرحية «يوسددف الوددديق» التددي ألفهدداونارها في اهد مبكر مدا حياتد  .وهدي روايدة تمثد مدا جدرى لسديدنا يوسدف
سسددد مددع أبيد وإخوتد ل ثددم مددع امددرأال اللويددول ثددم مددع الملددك مددا البدايددة إلددم
النهاية .وقد نظم في إهدائها األبيات التالية:
ضر اا ع ِ
الن رمدن رمتده العا يدات بسدهمها فبات ياعاني ال ُّ
ضده الددهر
الدن رمددن طددواه العمدر وهددو امعددكِب لياليددددده سدددددو اءُ وأيامددددده غبدددددر
الن رمن رماه الهد ُّم فدي جادبر حيدرة وأ ا خُ سجن البؤس ليئ له وز ار
لمدددن غالدددب األيدددام حتدددن غلبنددده وظد ِ
ددن امحددداال أن يكدددون لددده نصدددر
الدددن رمدددن جفددداه حبُّددده وهدددو هدددائم فظدددددُ كييبدددددا ال يدددددب

لددددده ثغدددددر
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وبددات رمهددي ر القلددبُ فددي عيندده وفي صدره جمرُ وفي فمه صدبر
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكى
الددن الددك ال ِ
صددبُّ الددكي ظ د ُِ عمددره وسددددداعته شدددددهر وليلتددددده هدددددر
الددددن هددددؤالء البائسددددين ليعلمددددوا بددأن مجدديء ال رم ددر اا ينددزل الجددزر
الددددن هددددؤالء األشددددقياء لياو نددددوا بدددأن ظدددالم البادددؤس يخلفددده فجدددر
الدديهم كتابدددا مددن أ ضددديم مدددثلهم عسدددن أن تعد ر
ددزيهم بشدددائره الغدددرُّ
الدددديهم كتابددددا مددددن غددددريم زماندددده فسلسددددددلة ملدددددد ُ وسدددددد ِكره مددددددرُّ
فدددإن وجددددوا فيددده عدددزاء وسدددلوة فلي مدنهم شدكر ومدن بدارئي أجدر

وقد اطللت الم نسخة ما هدذ المسدرحيةل ووجددت الدم غسفهدا صدورال
للااار وهو طالب بالسنة األولم مدا المرحلدة الثانويدةل وتحدت الودورال هدذ
األبيات:
ِ
هددددال تاصددددور ر حكمتددددي وبيدددداني
أمصدددددددور رر األجسدددددددام واألبددددددددان
أتصدددور رن وجددده الرجدددال وتتدددركن تصددوير مددا بهمددو مددن العرفددان
المدددرء لددديئ بوجهددده أو جسدددمه لكدددددددن بفكدددددددر ثا دددددددب ولسدددددددان
لو كان ددر المدرء جسدما ال حجدا لسددددما عليدددده الثِددددور بالجسددددمان
وكأن الااار ينظم ويردد ملنم قول الرسول الكدريم« :ان

ال ينظدر الدن

صوركم وأموالكمُ ولكن ينظر الن لوبكم وأعمالكم».
 ول د الاددلر الملحم دي :كمددا فددي قودديدت «النونيددة» التددي قدددمتها فددي هددذاالددديوان .وكددان الادداار قددد نظمهددا فددي السددجا الحربددي سددنة 1955دل لتسددج
أحدام هذا السجا الرهيب.
 -ول د فددي الرثدداء :كقودديدت «دملددة وفدداء» التددي نظمهددا سددنة 1950د فددي
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رثاء األخ المجاهد زكي الديا أبو ط ل ومنها:
أبكددي فتددن ان ثددار للح د انتضددن عزمددددا يفدددد ُُّ الصِددددارم المسددددلوال
أبكددددي فتددددن كددددان الجميددددد يعدددددُّه رجددددالُ وان كددددان الرر جددددال لدددديال

 ول في التوبة واالبتهدال :كقوديدت «ابتهدال» التدي نظمهدا سدنة 1962دلومنها:
يددا مددن لدده تعنددو الوجددوه وتخشددد وألمدددددره كددددد ُُّ الخالئددددد تخضدددددد
أعنددددو الدددديكم بجبهددددة لددددم أحنهددددا اال لوجهدددددددك سددددددداجدا أتضدددددددرع

 ول مجمواة ما األناضيد :كناديد «مسدلمون»ل وناديد «اللدودال»ل وناديد«فتم القر ن».
 ول في غير ذلك ما األغراضل مما ذهب أكثر ل ولم يبق إال أقلد  .وللدالغرض الوحيد الذي لدم يطرقد بادلر هدو :المدديحل وللد سدبب ذلدك واضدح
انددد ك د مددا اددرف الادداار وخالط د  .فهددو بطبيلت د يكددر اإلطددراء والملددقل
والتللق باألضخاص.
بيا الفق والالر:
اللسقة بديا الفقد والادلر قديمدةل قدد تغدرق فدي قددمها إلدم القدرن الهجدري
األول اندددما أخددذ بلددض الاددلراء يسددتليرون موددطلحات الفق د وق ددايا فددي
أضلارهمل وانددما أخدذ بلدض الفقهداء يودوغون بلدض ق داياهم بالادلرل أو
يلبرون اا الجوانب الوجدانية في ذواتهم بالالرل ثم تطدور ذلدك كلد إلدم أن
يتخذ بلض الفقهاء ما الالر وسيلة للداوال إلم االستقامة ومكارد األخسق.
وبهدددذا التفااددد بددديا الفقددد والادددلر ظهدددر مدددا يسدددمم لددددى دارسدددي األدا
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بدـ«الفقهدداء الاددلراء»ل واضددتهر مددا هددمالء ادددد غيددر قليد ل حتددم وجدددنا م دا
ملف كتبا اا الفقهاء الالراء.
ي ِّ
ولل أضهر الفقهاء الالراء هو اإلمداد محمدد بدا إدريدد الادافلي صداحب
المذهب الماهور .وللاافلي ضلر في غاية الجدودالل وإن كدان مدا الطبيلدي أن
يكون هذا الالر اا الجانب األخسقي في ملظم ل إال أن لم يخ مدا الجاندب
الوجداني.
وكان الاافلي رضي هللا ان يحد أن لدي طاقات ضدلرية اظيمدةل ولكند
كان يكبتهال ويناغ انها أو ياغل انهدا االضدتغال بالفقد وق دايا ل كدان كلمدا
هدو الاددلر وحدداول أن يكتبد ل يرداد ويوجددر ل الاتقدداد أن الفقد والاددلر ال
يولح أن يجتملال وذلك لما يرا ما خوض الالراء في كد موضدوع موافدق
للفق أد مخالفل وما يسمل ما هياد الادلراء فدي وديدان ال يقرهدا الادرع وال
يرت يها الفق  ..نحد ذلك في قول :
ولددددوال الشددددعر بالعلمدددداء ياددددزري لكند ا
ددددت اليدددددوم أشدددددعر مدددددن لبيدددددد

وانظر إلم سيطرال الفقد الدم رو الادافليل فهدو قدد ف د بطريقدة ذكيدة
لبيد با ربيلدة اللدامري الودحابي الدم سدائر أصدحاا المللقدات الدذيا مداتوا
قب اإلسسدل لذا نرا يتخذ ضلر دون غير مثاال لتقدد الالر وتفوق .
ومع أن الاافلي كان يدرى الادلر موريدا بالللمداءل فقدد قدال مدا الادلر مدا
يمأل ديوانا مدا مئدة صدفحة أو يويددل وهدو قددر قدد ال يجتمدع لاداار مادهورل
ومع ما أحي ب بلض هذا الالر ما ضك في نسدبت ليمداد إال أند يبقدم دلديس
الم أن الاافلي كان ضاارا واادا لو أن لم ينورف اا الالر إلم الفق .
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فإذا كان الاافلي رضي هللا ان ضاارا أخذ الفقد مدا الادلر ..فدإن الادي
القرضدداوي مددا هددذ الفئددة مددا الاددلراء الددذيا ربِّحهددم الفقد والفكددر اإلسددسمي
وخسرهم الالر .ولنستمع إلي يحاور نفس فدي قوديدال بلندوان «أندا والادلر»
فيقول:
أريددددد لدددده هجددددرا فيغلبنددددي احبرددددي وأندددوي ولكدددن ال يااددداوعني لبدددي
ددبر عنددده وانِمدددا أرى الشعر للوجدان كالماء للعشب
وكيدددف أاطيددد الصد ر
فكم شدِ من عدزم وبصِدر مدن عمدن وأيقددم مددن نددومُ والِددُ مددن صددعب
الشعر في مصر ث الِدةٌ يبيعوندددده بالمددددال لل ربغددددي والنِهددددب
لقد بغِضت لي
ر
فكدددددم سددددداف دددددد لقِبدددددوه بفدددددات وكدددددم مسدددددرف سددددد ِموه اا الكدددددرم
الرِ حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
وكددم فدداجر بدداا مشددوا فددي ركابدده وس دمِوه ليثددا وهددو أ نددأ مددن كلددب
وكددم رولرغرددت فددي حارمددة الندداس كفُّدده فغر ِ
ادددددوا عليهدددددا كالخ ر
ضددددداب علدددددن
ال ِ
شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديب
الو ررى فما هو اال ال ُّ
س ُّم في المشرب العركب
ااا كان هكا ريدرن الشعر في ر

ومددع أن القرضدداوي تددرك الاددلر وتفددرغ للنادداط اإلسددسمي فددي جوانبدد
المتلددددالل إال أندد مددا الللمدداء الدددذيا يتددذوقون الاددلر ويحبوندد ويح دددرون
ندوات  ..وهو يرى أن الالر ركيوال هامة ما ركائو الداوال اإلسدسمية إذا كدان
للحق وحد ل فيقول:
و فتادددك يدددا شدددعري علدددن الحددد ر فإن لم أنُ ِااله ا
لت لهدم :حسدبي
وحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
ا
لددددت :وان ددال لددي :حزبدديُ أ ددول لدده:
وان ددددال غددددر : ،ثروتدددديُ
ر عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتي ربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
فع د كوكبددا يددا شددعر يهدددي الددن وينقر ُّ رجما للشياطين كال ُّ
شدهب
العادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

وال زال هدددذا الداايدددة المربدددي يدددنظم أناضددديد إسدددسمية ياددددو بهدددا الادددباال
وتتربم اليها األجيال.

32

نفحات ولفحات

وكان يمكدا أن يكدون القرضداوي ضداارا مد ء األسدماع واألبودار لدو أند
تفرغ للالر واألدا ...ولكن تدرك الادلر وتفدرغ للكتابدة فدي مجداالت الدداوال
المتلددالل فقدد لألمة ذخائر ما الفكر والدراسات اإلسسمية اللميقدة –وال سديما
الفقهية -أنارت الطريق أماد األجيال المسلمةل والحمد ر را اللالميا.

***
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القوائد
القويدال األولم :يا مرضدا قاد باإلسسد إخوانا.
القويدال الثانية :مناجاال في ليلة القدر.
القويدال الثالثة :في ذكرى المولد.
القويدال الرابلة :دملة وفاء.
القويدال الخامسة :أنا والالر.
القويدال السادسة :الملحمة النونية.
القويدال السابلة :السلادال.
القويدال الثامنة :ثورال الج .
القويدال التاسلة :ابتهال.
القويدال اللاضرال :مناجاال.
القويدال الحادية اارال :يا أمتي وجب الكفا .
القويدال الثانية اارال :رسالة ضوق وحنيا.
القويدال الثالثة اارال :بنت قنا.
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القويدال الخامسة اارال :بارى ودااء.
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القويدال األولم
يا مرضدا قاد باإلسسد إخوانا
هذ القويدال ما قوائد المناسبات اإلسسمية ..نظمها الاداار اداد 1947د
وكان وقتها طالبا في المرحلة الثانوية بملهد طنطا.
وكدددان مدددا ادددادال اإلمددداد حسدددا البندددا رحمددد هللا أن يدددوور مراكدددو الدددداوال
ويتفقددددها ..مرضددددا وموجهدددا ..وفدددي إحددددى الويدددارات نظدددم القرضددداوي هدددذ
القودديدال وألقاهددا فددي ضددلبة اإلخددوان بطنطددا بح ددور المرضددد ..وبلددد سددماع
القويدال قال اإلماد :هذا ضاار فح .
وتبلع أبيات القويدال خمسة وااريا بيتا.

***
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يا مرضدا قاد باإلسسد إخوانا
يدددا مرشددددا دددا باإلسدددالم اخواندددا وهد ِ
ددددز بالددددددعوة الغدددددراء أوطاندددددا
سددد ررت فدددي الشدددره فقددددام -بعددددد منددددام طددددال -يقظانددددا
يدددا مرشددددا دددد ر
صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديحتها
فكددان للعا درب واإلسددالم فجد ردر اه ددى وكدددددان للغدددددرب زلدددددزاال وبركاندددددا
ربِيددددتر جدددديال مددددن الفددددوالا معدنادددده يزيدددددده ال ِ
ضدددددغط اسدددددالما وايماندددددا
ا
السدددنون فهددددِت منددده جددددرانا
عبرثردت بددده
أر تر تجديدر صدرْ الددين اا ر
فقمدددددتر تحمدددددُ أنقاضدددددا مكدِسدددددة وعشددددتر ت اعلدددددي لددددددين

أركاندددددا

ت ارسددي األسدداس علددن التوحيددد فددي وترفدددد ال ِ
صدددر رْ بددداألخاله امز اندددا
ثقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
حتددن بلغددت األعددالي مصددلحا باددال ت اادددد ُُّ مددددن فو هددددا كالبدددددر جددددكالنا
وث الِددةا الهدددم فددي السُّددفلن مددوا عهم صدددبُّوا عليدددك األاى بغيدددا وعددددوانا
ترميددددددك باإلفددددددك أ ددددددال ٌم وألسددددددنةٌ خانددت أمانت رهدداُ يددا بدديئ مددن خانددا
وتنشدددددر الد ُّ
ور أحدددددزابٌ امضدددددلرلة تغلدددي صددددورهمو حقددددا وكفراندددا
ددددز ر
كدددددكاك ال بدددددد للبنِددددداء مدددددن حجدددددر ياصدديبه أو يصدديب الاددين أر انددا
ولدددددم نلمهدددددم فهدددددكا كلُّددددده حسددددددٌ والغددد ُُّ ياو دددد فدددي األحشددداء نيراندددا
( )2

وانظدددر ليوسدددف اا عدددا اه اخوتددده فجرِ عددددددوه مددددددن اإليددددددكاء ألوانددددددا
س د ار ٌ
ج رأوا أبددددداهم بهدددددكا الندددددور ولهاندددددا
رأوه شمس دا وهددم فددي جنبدده ا
فددددددددددبِروها بظلمددددددددداء مدددددددددؤامرة ليبعدددددوا عندددده وجهددددا كددددان فتانددددا
ع دوا لدده شددانا
ألقروه فدي الجادبر لدم يرعردوا طفولترده بدداعوه كالشدداة لددم ير ر
وعددار يوسددف هددرا يخدددم امددرأة عبداُ وكان له فدي السدجن مدا كاندا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

را سلم.
( )2كان تلليق اإلماد البنا حيا سمع هذا البيت :يا ِّ
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فددإن يكددن نسدد اُ يعقددوب كددكا فعلددوا فددال تلددم نس د رُ فرعددون وهامانددا
و ع أااهددم و ددُ :موتددوا بغيظكم دو فدددددالغربا موالكمدددددو و

( )3

موالندددددا

اوك ظلمدددا فلدددم ت رجدددز األاى بدددأاى وكددان منددك جددزا اء السُّددوء احسددانا
وكنتر كالنِخدُ يار رمدن بالحجدارة مدن

دددددوم فيرميهمدددددو بدددددالت ِمر ألواندددددا

ددددددد أوسددددددعوك أكاايبددددددا ملفقدددددددة وأندددت أوسدددعتهم صدددفحا وغفراندددا
و لتر  :ربر اهدهم للحد ر واهدد بهدم واجعلهمدددو للهددددى جنددددا وأعواندددا
و رمدددددن تكدددددن برسدددددول

أسدددددوت اه كاندددددت خالئقاددددده رروحدددددا وريحاندددددا

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3كان تلليق اإلماد الاهيد هنا :نس يلقوا أمكر وأغدر.
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القويدال الثانية
مناجاال في ليلة القدر
قودديدال نونيددة بمناجدداال ليلددة القدددر ..نظمهددا الادداار ليلددة  27رم ددان ادداد
1369هـل 1949د بملتق الطور ..وذلك اندما احتف اإلخدوال الملتقلدون بهدذ
المناسبة الطيبةل وكانت هدذ القوديدال ممدا ألقدي فدي هدذا الحفد ل وكدان ختامهدا
دادددوات ومناجددداال مبتهلدددة إلدددم هللا سدددبحان  ..وكدددان مدددا ف ددد هللا تلدددالم أن
اسدددتجاا لهدددذ الدددداواتل وفدددرس الكدددرال وسدددقطت وزارال الطغيدددان وزارال
إبددراهيم ابددد الهددادي فددي ذلددك الوقددت .وجدداء الليددد حددامس ملد الباددرىل وبدددأ
اإلفراس اا الملتقليا..
والقويدال طويلة ولم أتمكا ما الحوول اليها كاملة ..وقد سدجلت األبيدات
التي يحفظها الااار واددها ثمانية واارون بيتا.

***
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مناجاال في ليلة القدر
ا
فقمدددت أعدددزف فيهدددا عدددكب ألحددداني
عشددددقتها فاسددددتر ت لبددددي العدددداني
سدددد ِموه شددددعرا وانددددي ال أراه سددددوى

هددددات لبددددي واحساسددددات وجددددداني

ندددددور دددددر ن
يددددددا ليلددددددة زانهددددددا ربرددددددي وشددددددرِ فها تنزيلددددده فدددددي اجاهدددددا
ر
دددددتور حدددددد ر وتشددددددريد وتربيددددددة يبقدددنُ وان زال هددددكا العدددالم الفدددداني
سد
ا
ربِددن رجدداال مغدداوير اهتدددوا وغددزوا ِ
ان الرُّ جولددددددة مددددددن نددددددور ونيددددددران
أمسدددددن بدددددال ٌل بددددده مدددددن الِدددددة ملكدددددا وصدددار سد ا
ددلمان شدددييا غيدددر سدددلمان
زي انسدددان
هلل فتيددددددان حدددددد ر لددددددو رأيددددددت فتددددددن مدددنهم تدددرى رملركدددا فدددي ر
ف رمدددن يادددداني أبدددا حفدددب وصددداحبه

و رمددددن ياددددداني عليددددا وابددددن عفِددددان

هددكا الكتدداب غدددا فددي الشددره واأسددفا شمسدددا ت اضدددي اء ولكدددن بدددين عميدددان
ياحدداط بالافددُ ح درزا مددن أاى ور ى وفيدده حدر از الد ردو ررى مددن كددُ خسددران
حددددي بدددددديوان
ياتلدددن علدددن ميردددت فدددي جدددوف مقبدددرة ولدددديئ يحكددددم فددددي
ر
فكيددددف نرر رددددن ومعددددرا ا
ج الرُّ دددد ري لنددددا أمسددددن ياجددددرُّ عليدددده ايدددد اُ نسدددديان
يددددا ليلددددة السددددلم واإلسددددالم معددددكرة فال ر
سدددل ام فدددي مصدددر واإلسدددال ام لفظدددان
أيدددن ال ِ
سدددالم أروندددي أيدددن موضدددعه

دددد ضددداع ضددديعةر يادددتم بدددين اخدددوِ ان

دددداتيرُ فانظرهدددددا امعلِقدددددة مثدددُ الت ِمدددائم فدددي أحضدددان صدددبيان
أيدددددن الدسد
ا
أيددن الحقددوه ولددم نلمدد لهددا صددورا اال سددددددددددياطا كأاندددددددددداب لثيددددددددددران
ا
سدددددددنانا كددددددد ُُّ حيدددددددران
نحدددن النُّجدددوم
تدددزين الكدددونر رطل رعت اندددا ويهتددددددددي ب ر
نحددن النجددوم فددال تعجددب ااا ان رالرقر دت منِدددددا ارجدددددو ٌم أخافدددددت كددددد ُِ شدددددياان
ددددددالوا اسدددددد اجنوا واغ امددددددروا األ سددددددا رم فج ِمعوندددددددا علدددددددن احدددددددبر وايمدددددددان

واعتقلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا
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وصددا روا مالنددا مددن جهلهددم ونسددوا أن يحجددددددروا رزهر ِ
رزاه ورحمددددددان
علرددددددددوا فددددددددي األرض و ا
ع ركدددد رر النيدددد اُ مددددن هاماتدددده الثدددداني
وأسددددددددرفوا و ر
واضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهدوا
وعدددكِبوا كدددي يادددكلُّوا أنفسدددا رط رم رحدددت وعد ِ
ئ أن تعنددددو لسددددلاان
دددزت الددددنِف ا
والليد ا
ددث لدددن تحندددي األ فدددا ا ها رمترددده وان تح ِكدددددددم فيددددددده ألدددددددفا سددددددد ِجان
ان ُّ
يدددا ربر ِ
ددي الدددكرئاب علدددن ااعردددان احمدددالن
الاغددداة اسدددتكبروا وبرغردددوا بغد ر
دددي يددددد
يددددا ربر كددددم يوسددددف فينددددا نقد ر

انروه بالسجن والقاضي هو الجداني

عة فددددي ندددداب ثعبددددان
دبي صدفِدوا فمضددن يبكددددي كضددددفد ر
يددا ربر كددم مددن صد ر
يدددددا ربر كدددددم أسدددددرة باتدددددت مشدددددرِ ة تشدددددكو تجبُّدددددر فرعدددددون وهامدددددان
يددا ربر رحمدداكُ انجددز مددا وعدددتر بدده وانصدددرُ فنصدددرك مدددن أهدددُ الهددددى
ان

***

40

نفحات ولفحات

القويدال الثالثة
في ذكرى المولد
هذ القويدال ما قودائد المناسدبات اإلسدسمية ..نظمهدا الاداار فدي ذكدرى
المولد النبدوي الادريف اداد 1370هدـل 1950د فدي القداهرال ..وقدد نادرت فدي
مجلة «الداوال» التي كانت تودر في القاهرال.
وتبلع أبيات القويدال ستة وستيا بيتا.

***
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في ذكرى المولد
هدددو الرِ سدددول فكدددن فدددي ال ر
شدددعر وصاغ من القلب فدي اكدراه ألحاندا
ح ِ
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانا
اكدددرى النبدددي الدددكي أحيدددا الهددددى بددالعلم والنددور شددعبا كددان عريانددا
وكسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
ع رمددد ٌم بدددات األندددام وظلُّدددوا فيددده عمياندددا
أطددد ُِ فجدددر هدددداه والددددُّجن ر
هددددددكا ياصددددددور تمثدددددداال ويعبددددددده وااك يعبددددددددد أحبددددددددارا وك ِهانددددددددا
الكدددون بحدددر عميددد ال مندددار بددده لددم يدددر فيدده بنددو اإلنسددان شددايانا
ويدددُ ال ِ
صدددغير و دددد صدددار الدددورى يساو الكبيدر عليده غيدر خشديانا
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمكا
فدولدددة الدددرُّ وم احددد ٌ
دداغر فمددده ياغددن علددن تلكددم األسددماك طغيانددا
وت فد ٌ
ٌ
حوت مثلده كشدرت أنيابددددده للدددددورى بغيدددددا وعددددددوانا
و ولة الفرس
أظافرهدددا
وحشددديِة ع ِمدددت الددددُّنيا
ا

جهالددددةٌ أ رصددددلت األكددددوانر نيرانددددا

الليدددددُ طدددددال أال فجدددددر يابددددددر ه

ربِدددداه أرسددددُ لنددددا فالكددددا وربِانددددا

هنددداك الْ سدددنا المختدددار امؤتلقدددا يهددددي الدددن

أعجامدددا و ا
عرباندددا

يتلددو كتدداب هدددي كددان اإلخدداء لدده بددددءا وكدددان لددده التوحيدددد عنواندددا
ال كبدد رر-فالندداس اخددوان سواسددية ال ا ِل ,اال لمددددددن سددددددوِ اك انسددددددانا
يقددددو عوتدددده فددددي الدددديِ رم بدددداخرة تقدددد ُُّ رمددددن أ ِمهددددا شدددديبا وشددددبِانا
ال ر
سدددددددلم رايتهددددددداُ و

غايتهدددددددا لدددم تبدددغ ِاال هددددى منددده ورضدددوانا

جددرت بركبانهددا ال الددرر ي زلزلهددا وال يرددددا المدددوج مهمدددا ثدددار بركاندددا
وكددددم أرا العدددددا اضدددداللها عبثددددا وحددداولوا خر هدددا بدددالعنف أزماندددا
واها أت اخره والدرِ حمن صدانعها

و

حارسها مدن كدُ رمدن خاندا
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أم هددددددُ تضدددددد ُُّ سددددددفين «بيددددددت وحي مدن
( )4
ا برتهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا»
أم كيددف ال تصددُ الشددايان بدداخرة ربِانهدددا خيدددر خلددد

يهددي كدُ حيراندا
انسدددانا

تلدددددك الرر وايدددددة والهفدددددي ممثلدددددة فددي العددالم اليددوم فددي بلداندده النددا
ع مهمدددا ت رلروِ ندددت األشدددخا ا ألواندددا
ان يختلددددف االسدددد ام( )5فالموضددددو ا
مت ِحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌ
فالنِ داس ددد ت رخ دكوا األهددواء له دة ان كددان ددد ت رخ دكر الماضددون أوثانددا
الشددددددعب يعبددددددد اددددددوِ ا ا ت اضددددددلرله كمدددا ياضدددلرُ او اإلفدددالس صدددبيانا
والحددداكمون ر
ددي ربِهدددم ياقددددددرمون لددددده األوطدددددانر ارباندددددا
غددددرا ال اكرسد ُّ
ان ماتت الفرس فالرُّ وسديا ت امث رلهدا أما سدتالين فهدو اليدوم كسدرانا
وان تزل ولةا الرُّ ومدان فالتمسدوا في اإلنجليز وفي األمريدك روماندا
( )6

وان يمددت يصددر فددانظر لصددورته في شخب تلدي ومدواله تروماندا
سياسددددة الكدددد رُ أن يبقددددن الددددورى وأن يكونوا اهمو في البحر حيتاندا
سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمكا
يا خي رر رمن ربِدت األبادا رل بعثتاده( )7و رمدددن برنردددن بهمدددو للحددد ر أركاندددا
خلِفت جيال من األصحاب سيرتهم تضوع بين الورى رروحا وريحاندا
كانددددت فتوحهمددددو بددددرا ومرحمددددة كاندددت سياسدددتهم عددددال واحسدددانا
لددم يعرفددوا الددرينر أورا ا ومسددبحة بُ أ اشدربوا الددرينر محرابدا وميددانا
ظددن ِ
فقددُ لمددن ِ
أن الدددرينر امنفصدد ٌُ عددن السياسددة :اخدك يددا غدرُّ برهانددا
ئ أو كان أصحابه في الدِير ارهباندا
هدددددُ كدددددان أحمدددددد يومدددددا حلددددد ر
صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددومعة
غيدر كتداب مدرجعرهم أو كددان غيد ادر رسددول سددلاانا
هُ كدان
ا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )4بيت اإلبرال :البوصلة.
( )5الهموال في «االسم» هموال وص كما هو ملروف.
( )6كسرانا :أي كسرى االمنا اليودل فاألسماء القديمة زالت والمسمم باق.
( )7أي :بلثة الرسول صوت ربت الوحابة الكراد.
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ين سدددددتورا وأصددب ال ددر ا
ال بدددددُ مضدددددن الددددددر ا
ين لرشددخا
لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولتهم
ددي أبدددا بكدددر لددددينهمو فدددديعلن الجمدددد اد :نرضدددداه لدددددانيانا
يرضدددن النبد ُّ
ميزانددا

يدا سديردر الرُّ سدُ طدب نفسدا باائفددة بدداعوا الددن
دددددا وا السِدددددفين فمدددددا ضدددددلُّوا وال وكيددف ال و ددد اختدداروك ربِانددا
اضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداربت
أعاوا ضريبتهم للددرين مدن مهدم والندداس تددز ا
عم نصد ردر الددرين م ِجانددا
أرواح دا وأبدددانا

( )8

سدددلمانا
أعاوا ضريبت رهم صبرا علن محن صددداغت بدددالال وع ِمدددارا و ر
عاشوا علدن الحدبر أفواهدا وأفيددة بددددداتوا علدددددن البادددددؤس والنِعمددددداء
اخوانددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
ددددددار عوتددددددده والنددداس تعدددرفهم للخيدددر أعواندددا
يعدددددددرفاهم أنصد ر
والليدددددُ يعدددددرفهم ا
عبِدددددا ر رهجعرتددددده والحدددددرب تعدددددرفهم فدددددي الدددددرِ وع
فرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانا
ددددتورهم ال فرنسدددددا رنِنرتددددده وال رومدددا ,ولكدددن دددد اختددداروه ر ندددا
سد ا
ددر خلددد
زعددديمهم خيد ا
«

ددر ان ياه ددر حين دا يض د ُِ القص ددر أحيانددا
ال بشد ٌ

أكبددر» ...مددا زالددت هتددافرهمو ال ياسددددقاون وال ياحيددددون انسددددانا

نشددددكو الددددن

أحزابددددا ام ر
ضددددلرلرة كددددم أوسددددعونا اشدددداعات وبهتانددددا

مددا زال فينددا ألددوفٌ مددن أبددي لهددب يا دؤاون أه د رُ الهدددى بغي دا وناكرانددا
مددا زال البددن سددلول شدديعة كثددروا أضحن النرفاه لهم وسما وعنواندا
يددا ربر انِ دا ا
ظلمنددا ,فانتصددر ,وأنددر طريقندددا ,واحبندددا بدددالح ر سدددلاانا
نشدددكو اليدددك حكومدددات تكيددددا لندددا كيدددا ,وتفددت للسكسددون أحضددانا
ت ابددددددي للِهددددددو حانددددددات وأنديددددددة تؤوي اوي العهدر شدرابا وم ِجاندا
فمدددا لدددداور الهددددى تبقردددن مغلِقدددة

غريدب الدددار حيرانددا
يامسدي فرت راهددا
ر

ِ
فالااغوت أشدعلها حرب دا علددن ال ددرين الحددا ا و اكفرانددا
يا ربر نصرك,
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )8ياير الااار إلم جنود الحركة اإلسسمية.
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يدددا دددوم دددد أيِدددد التددداري ا اح ِجتندددا وحصحب الح ُّ لل امستبصر الندا
انِدددا أ مندددا علدددن اخدددال

لدددف برهدددان وبرهاندددا
عوتندددا وصدددد ها أ ر

لقد نرفروندا فقلندا :المدا اء أيدن جدرى يحيددي المددواتر و ريدروي كد ُِ ظمآنددا
سدددجن ,لندددا :ا
دددالوا :الدددن ال ر
شدددعبةٌ ليرج رمعونددددا بهددددا فددددي اخوانددددا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
فات رحد
ددددالوا :الددددن ُّ
دددرر مددددا يخشدددداه أعدددددانا
الاددددور ,لنددددا :ااك فيدددده ناقد ا
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤتمر
ٌ
سددنا وهددو المصدديف نقددور ي فيدده أبدددانا
فهددو ال ام ر
صددلِن نا رز رك دي فيدده أنف ر
دددكر صدددداغنا جندددددا لمعركددددة ومعهدددددددٌ زا نددددددا للحدددددد ر تبيانددددددا
معسد ٌ
من حرِ موا الجمد منِا فوه أربعدة ضددددد ُّموا األلادددددوف بغددددداب الادددددور
أ ا سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانا
رامددوه منف دن وتضددييقا ,فكددان لنددا بنعمدددة الحدددبر واإليمدددان باسدددتانا
دكوب وشددددداء ربُّدددددك أن ندددددز ا ايماندددددا
هددكا هددو الاددور شدداءوا أن ند ر
بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

***
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القويدال الرابلة
دملة وفاء
هدددذ القوددديدال فدددي الرثددداء ..نظمهدددا الاددداار اددداد 1950د فدددي رثددداء األخ
المجاهد زكي الديا أبدو طد  ..وكدان هدذا األخ قددوال حسدنة فدي أفلالد وأقوالد ل
وكان ما الدااال المخلويا ..بذل الكثير لداوت وأوذي وصدبر ودخد السدجا
ااد 1949د ..وبلد خروج من انتق إلم رحمة هللا تلالم سنة 1950د.
ناددرت هددذ القودديدال بتدداري  22أغسددطد ادداد 1950د بمجلددة «المباحد
الق ائية» التي كانت تودر في القاهرال.
وتبلع أبيات القويدال اثنيا وااريا بيتا.

***
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دملة وفاء

()9

أبكيُ وهُ يشدفي البكدا اء غلديال

و دددد انتدددوى عنِدددا الحبيدددب رحددديال

أبكدديُ ولدديئ مددن الباكددا با دد ُ،وان كددان المصددابا علددن القلددوب جلدديال
أبكي علن غصدن نمدا فدي روضدة للحدددددد ر أابلدددددده المنددددددون ابددددددوال
أبكددددي علددددن نجددددم أنددددار ضدددديا ا ه

هدددددرا وأسدددددرع للمغيدددددب أفدددددوال

أبكددددي فتددددن فددددوه الث ُّريِددددا نفسدددده يلقددددن الممددددات وال يعددددي

الدددديال

أبكددددي فتددددن صددددلبا تكددددا تخالدددده ا
ع رمدددراُ يخيدددف وال يخددداف بددديال
أبكددي فتددن ان ثددار للحدد ر انتضددن عزمددددا يفدددد ُُّ الصِددددار رم المسددددلوال
أبكددددي فتددددن كددددان الجميدددد اد يعدددددُّه رجددددالُ وان كددددان الرر جددددال لدددديال
صددعبٌ علينددا أن نددرى بدددرا هددوى ونددرى التددراب علددن سددناه مهدديال
صعبٌ بأن نجد الدكي حمدُ الهددى أمسدددددن علدددددن أعنا ندددددا محمدددددوال
صدددددعبٌ عليندددددا أن ياباعدددددد بينندددددا هددددكا التددددرابا فددددال نددددراه طددددويال
دددور الجهددددا األولددددن
يا رمدن ضدربت لندا المثدا رل امضرد رحيا وأريتنددددا صد ر
فحييددددتر فددددي ظدددد رُ العقيدددددة ثابتددددا وأبيدددددددتر اال أن تمدددددددوت أصددددددديال
ددر مدددا ناقدددتر بدددككره «
دددد كدددان خد ر

أكبددددددددر» ارت رلرددددددددت تددددددددرتيال

وظلمهددا فأضدددددأتر فدددددي ا
سدجون ا
ألقردوك فددي ا
ظلردم ال ُّ
ظلاماتهدددددا ندددددديال
دددبر األنبيدددداء كأنِمددددا تلقددددن ثباترددددك مددددن يدددددري جبددددريال
وصددددبرتر صد ر
يددددا مؤمنددددا كانددددت حياتددددك دددددوة سددتظ ُُّ روحددك فددي الاري د

لدديال

ددرك يدددا أخدددي ليدددزوال
دددي الدددددرين انددددك خالدددددٌ مدددا كدددان اكد ا
نرددددم يددددا زكد ِ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9مجلة «المباح الق ائية» بالقاهرال بتاري  22أغسطد 1950د.
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نردم يددا شددهيدر الحد ر مسددروراُ فقددد كدددددان المندددددا ام لدددددديك بدددددُ ثقددددديال
وانعرددددم بلقيدددداك الرسددددول محمدددددا وبوجددددده ربردددددك راضددددديا مقبدددددوال
وااا لقيددددددتر اما رمددددددك ال ربنِددددددا فددددددال تنسددددن السددددال رم عليدددده والت ِقبدددديال
أبلغددددددددده أن جندددددددددو ره بعررينددددددددده لددددن يتركددددوه وان لرقرددددوا عددددزريال

***
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القويدال الخامسة
أنا والشعر
نظم الااار هذ القويدال ااد 1950د ..وبيا فيها نظرت إلم الالر ورأيد
في ..
وتم نارها في مجلة «المباح الق ائية» بالقاهرال بتاري 1950/6/27د.
وتبلع أبيات القويدال تسلة وااريا بيتا.

***
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أنا والالر

()10

أريدددد لددده هجدددرا فيغلبندددي احبردددي وأنددوي ولكددن ال ياادداوعني لبددي
وكيددف أاطي د الصِددبر عندده وانِمددا أرى ال ر
شددددددعر للوجدددددددان كالمدددددداء
للعاشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
فكدددم شددددِ مدددن عدددزمُ وب ِ
صدددر مدددن وأيقم مدن ندومُ والدُ مدن صدعب
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
عم
لقددد بغِضددت لددي ال ر
شددع رر فددي مصددر يبيعونددده بالمدددال للبغدددي والنِهدددب
ثالِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةٌ
فكدددددم سددددداف دددددد لقِبدددددوه بفدددددات وكددددم مسددددرف سددددمِوه اا الكددددرم
الرِ حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
وكددم فدداجر بدداا مشددوا فددي ركابدده وس دمِوه ليثددا وهددو أ نددأ مددن كلددب
وكم ولغت فدي حارمدة النداس كفُّده
ااا كدددان هدددكا يدددددن ال ر
شدددعر فددددي
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ررى
الد
ر
وثالِدددة سدددوء ظنِدددت ال ر
شدددع رر معددددنا

ِ
فغاددددو عليهددددا كالخ ر
ضدددداب علددددن
ال ِ
شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديب
فمدددا هدددو اال ال ُّ
سددد ُّم فدددي المشدددرب
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكب
العد ا
يصداا ب رجهدد كالنُّحداس وكال ُّ
صددلب

فجاءوا به وزندا أجدفِ مدن الصِدفا وأثقُ من هجر علن امه رجة ال ِ
صبر
لدددددين نحتدددددوه كالتِماثيدددددُ هييدددددة ف رمددن لهمددو بددالرُّوُْ والددرو ا
ْ مددن
ربردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
دددأس ولليأس جندٌ كم ي ا
اميت وكم ريسبي
سدددد ربن اليد ا
وشددددرا رمةٌ أخددددرى ر
لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ارب
هم عليددد ٌُ دددد استعصدددن علدددن نا ا
ااا عرضددوا لل ِ
ادددئ
دوطهم
شددعب ددال ند
ر
الاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
مكرمدات كدوامن كمددون اللِ رظددن فددي الفحددم والتربددر فددي
نسوا مدا بده مدن ا
لدددكر

شددددعبا سددددا رمه جمدددد اد لِددددة

ياريددد ا مدددداه ال امترفددددون لينعمددددوا
ياسددديغونه لحمددداُ فدددإا مدددا تمتِعدددوا
يسددددا ا
ه الددددن مددددا يشددددتهون كأنِدددده

التردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب

فيدددا لدددك مدددن جمددددُ ويدددا لدددك مدددن
شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعب
بهددددا خمددددرة تحلددددو علددددن اللهددددو
واللعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
ر رموه عظاما كا يقضي لها نحبي
ايددٌُ وويد ٌُ للقايددد مددن الددكرئب

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )10المباح الق ائية» بالقاهرال بتاري 1950/6/27د.

50

نفحات ولفحات

وطائفددةٌ أخددرى أطدداعوا هوا اهمددو فجازوا الن اللِكات ربدا الدن رب
يقولدددون :لددديئ المدددر اء ِاال فدددؤا ره وكيدددف يعدددي ا المدددر اء جسدددما بدددال
لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
فغاصدددوا بددده فددددي الغيدددد والحددددبر كددأن لددم يكددن فددي القلددب معنددن سددوى
والهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوى الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبر
ااا لددم يكددن فددي القلددب يد ٌ
دن وه ِمددةٌ وبغ د ٌ لاغيددان فمددا هددو بالقلددب
ددت لهدددم دددالوا :تما يدددتر فدددي وفدددي ال امثادددُ العليددداُ وفدددي المرتقدددن
عجبد ا
المنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ال ِ
صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعب

ددددرى لددددديئ
فأ ر صدددر وال تاجهدددد ير ررا ر
عدددكُ انِمدددا سدددددتبكر حبدددددا فدددددي ثرد ر
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
بالخصد
فقلد ا
دار مددن الددرِ بر
دددأس سددأبكر حبردديُ والث رمد ا
دددت لهددددم :مهددددال فمددددا اليد ا
شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديمتي
ر
ا
الرسددددالة جاهدددددا ولدددم أجدددد ال ِ
ددبُ فمدددا
أبلغددددت
ااا أنددددا
سدددم رد ال امجيد ر
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
انبد
و فتاك يا شعري علن الح ر وحده فددإلِم أرنرددُ ِااله لد ا
دت لهددم :حسددبي
ا
لددددت :وان ددال لددي :حزبدديُ أ ددول لدده:
وان ددددال غددددر : ،ثروتدددديُ
عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتي ربرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
دعر يهدددي الددن وينق ُّ رجما للشياطين كال ُّ
شدهب
فع د كوكبددا يددا شد ا
العادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
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القويدال السادسة
ملحمة االبتسء  -الملحمة النونية
ملحمة أ ِّلفت داخ السدجا الحربدي فدي القداهرال اداد 1955د ..وهدي تحكدي
قوددة سددجيا ق ددم نحددو ااددريا ضددهرا فددي سددنوات 54ل 55ل 1956د فددي
السجا الحربي ...إنها تووير بسدي لدبلض مدا قاسدا المسدلمون الدذيا اد ِّذبوا
في هذا السجا الرهيب..
وحقا إنها لملحمةل ب هي أحدق بودفة الملحمدة مدا كثيدر مدا الطدوال التدي
يسميها أصحابها مسحم ..إنها سج حي للوراع الرهيدب الدذي ضدهدت مودر
ودور بدالحروف وقدائع ال تسدتطيع األيداد أن
في ظ طغمة السجا الحربي ..ي ِّ
تذهب بجدتهال وقد ضااف مدا قيمتهدا الفنيدة مدا تحدتفن بد مدا حدرارال الذادة
يحد القدارئ تحدت لفحهدا أند يادم رائحدة المأسداالل ويادارك الاداار الملدانِّي
الم المريرال.
هذ القويدال وأمثالها سجلت بأمانة ودقة جوءا أسدود مدا جدرائم الطداغوت
ضد الحركة اإلسسميةل وذكرت المسلميا بأولئدك األحدرار الدذيا يقاسدون مدر
اللددذاا مددا أج د اإلسددسدل والددذيا كددادوا يود ِّددقون فدديهم ك د مددا تقذف د أقنيددة
اإلاسد الكاذا ما مفتريات وأباطي .
لقد ألف الااار هذ القوديدال فدي ظدروف اوديبة داخد السدجا الحربديل
حي د لددم يكددا يسددمح ألي ملتق د بددأن يبق دي مل د ورقددة أو قلمددا ...ولهددذا كددان
االاتمددداد فدددي تسدددجيلها اقدددب تأليفهدددا الدددم حفدددن الوددددورل ال الدددم كتابدددة
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السطور ...فقد حفظها ادد كبيدر مدا الادباا داخد السدجال فكدانوا لهدا رواال..
ونقلها بل هم خارس مور بلد مغادرال السجا.
وقددد تددم ناددر قسددم منهددا فددي كتدداا «ضددلراء الددداوال اإلسددسمية فددي اللوددر
الحدي » ..واليود ننارها كاملة في هذا الديوانل وادد أبياتها ثسثمئدة وب دلة
اار بيتا.
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ملحمة االبتسء أو النونية!
ثدددار القردددري ا بخددداطري فددددعوني أافضددددي لكددددم بفجددددائعي و ا
شددددجوني
فال ر
شعر معي حين يعصرني األسدن والشددعر عددو ي يددوم عددزف لحددوني
القلددوب بلحنهددا المحددزون
كدددم دددال صدددحبي :أيدددن غدددرُّ صدددائد تشددجي
ر
وت اخلردددددد الدددددكركرى األليمدددددة للدددددورى ت اتلددددن علددددن األجيددددال بعددددد ددددرون
مدددا حيلتدددي والشدددعر فدددي ا خدددواطر مددددددا مد ا
دددددت أبغيدددددده وال يبغينددددددي
دددالك ِ
واليددددوم عدددداو رني المد ا
فهزنددددي طربددددددا الددددددن اإلنشددددددا والت ِلحددددددين
ألهمت اهدددا عصدددماء تنبادددد مدددن مدددي ويامدددددددُّها لبددددددي ومددددددا اء عيددددددوني
ا
والنددددون تحلددددو فددددي فمددددي أبدددا فكد ا
ددت ياقددال لددي« :او النددون»
نونيددددة
اسدتاعت بريشددتي وتركد ا
ا
صدوِ ا
دددددددت لريددددددددام مددددددددا ياعيينددددددددي
رت فيهدا مددا
ددت فيهدددا بالخيدددالُ فد ِ
مدددا همد ا
ددإن لدددي بغرائددددددب األحددددددداث مددددددا ياغنينددددددي
أحدددداث عهدددد عصدددابة حكمدددوا بندددي مصدددددددر بدددددددال اخلددددددد وال دددددددانون
أنسدددت مظدددال امهم مظدددال رم رمدددن رخلردددوا حتددددن تر ِحمنددددا علددددن «نيددددرون»
حسبوا ِ
الزمدانر أصد ِم أعمدن عنهمدو

دددددددد نوِ امدددددددوه بخابدددددددة وطندددددددين

ويراعددددةا التدددداري تسددددخر منهمددددو وتقددددددددو ام بالت ِسددددددددجيُ والتِدددددددددوين
وكفدددددن بربردددددك للخليقدددددة امحصددددديا فدددددددي لوحددددددده وكتابددددددده المكندددددددون
يا سدائلي عدن صدتيُ اسدمدُ انهدا

صدددب مدددن األهدددوال ا
اات شدددجون

أمسدددددك بقلبدددددك أن يايدددددر ام ِ
فزعدددددا وتدددددو ِل عدددددن انيددددداك حتدددددن حدددددين
فدددددالهول عددددددات والحقددددددائ امددددددرِ ةٌ تسددددمو علددددن التصددددوير والتبيددددين
وال رخابا ليئ بخاب مصدر وحددها بدددُ خادددبا هدددكا المشدددره المسدددكين
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فددددددي ليلددددددة لدددددديال رء مددددددن نددددددوفمبر فا رزعد ا
ددت مدددن ندددومي لصدددوت رندددين
فدددإاا «كدددالبا الصددديد» تهجدددم بغتدددة وتحد ا
ددددوطني عدددددن يسدددددرة ويمدددددين
اوي وأ بلدددددددوا فرحدددددددا بصددددددديد ُّ
ِ
للاغددددددداة سدددددددمين
فتخافدددددددوني مدددددددن
ِ
و ا
ت عددن بصددر الحيدداة وسددمعها و ادددكف ا
عزلد ا
ت فدددي فدددب العدددكاب ال اهدددون
فدددي سددداحة «الحربدددي»( )11حسدددباك مدددن باعدددث للرعدددب دددد طرحدددوني
باسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمه

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )11السجا الحربدي :سدجا اسدكري بندا اإلنجليدو فدي اهدد االحدتسلل ليدودع فيد الجندود الدذيا
يخالفون القوانيا اللسدكرية .وهدذا السدجا هدو فدي الواقدع مجموادة سدجون أو أقسدادل فدي كد
قسم ادد ما الونازيا بل ها يبلع المئاتل والونوانة :غرفة ضديقة محكمدة لديد بهدا إال نافدذال
صغيرال االية قرا السقفل وهي مطلية بطسء قاتم .وقد أ ِّاددت لتكدون سدجنا انفراديدا ..ولكدا
كثرال الملتقليا الهائلة جللت جنود ال ُّ
طغيان يوداون في الونواندة الواحددال سدبلة أو ثمانيدةل بد
ااددرالفي بلددض األحيددان ..هددذا باإلضددافة إلددم سددجون :القللددةل وقددرال ميددانل وطددرالل والقندداالل
والواحدداتل وغيرهددا ...وقددد أصددبح السددجا الحربددي بدديا هددذ السددجون المددا الددم التلددذيب
الوحادديل حتددم أصددبح مجددرد ذكددر اسددم يثيددر الراددب .والددم أرض د قت د اللاددرات مددا
الملذبيا ...وأخيرا وبلد أن أخذ الق اء في مودر ضديئا مدا الحريدة أصددرت محكمدة جندوا
القاهرال في ق ية واحدال ما ق ايا التلذيب بتداري  30مدار 1975د مجموادة أحكداد ..فقدد
قددررت المحكمددة تلددويض المستاددار الددي جرياددة بمبلددع ثسثدديا ألددف جني د  ...يدددفلها ضددمد
بدران وزير الحربية السابقل وورثة حموال البسيوني قائد السجا الحربديل وورثدة اللدواء سدلد
زغلددول ابددد الكددريم قائددد الاددرطة اللسددكريةل واللقيددد حسددا خلي د ل والرائددد حسددا كفددافيل
والمسزد أضرف صفوت الروبي.
وطالبددت المحكمددة رئدديد الجمهوريددة بهدددد السددجا الحربددي بااتبددار ضدداهدا الددم إذالل الاددلب
وتلددذيب أبنائد ل وااتبددرت المحكمددة هددذ األحكدداد بسغددا إلددم المددداي اللدداد ضدددأربلة وزراء
ادددل سددابقيال وهددم :بدددوي حمددودالل واودداد الددديا حسددونةل ومحمددد أبددو نودديرل وموددطفم
كام إسمااي  ..بتهمة التواطم والتستر الدم جدرائم التلدذيب واإلذالل .وأالدا الق داء بدراءال
البسد ما ك ما ساهم في إذالل الالب وتلذيب أفراد بوورال أو بأخرى.
ومدا زالدت ق دايا التلددذيب والقتد التدي تمدت فددي السدجا الرهيدب تلدرض الددم الق داء مدا حدديا
آلخرل وتودر فيها إدانات ق ائية للودر اإلرهداا ..ومدا هدذ اإلداندات التدي صددرت اداد
1984د:
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مددددا كد ا
ددددت أ خدددد اُ بابردددده حتددددن رأت عيندددداي مددددا لددددم تحتسددددبه ظنددددوني
دددداظر ينددددددددى لهدددددددا -و  -كددددددد ُُّ جبدددددددين
فدددددي كدددددُ شدددددبر للعدددددكاب مند
ٌ
ددددالب معددددددِة للدددددنِه
دددداكر والكد ر
فتدددددرى العسد ر

ع القائدددددد المفتدددددون
طدددددو ر

هددددددكي تعدددددد ُّ بنابهددددددا وزميلهددددددا يعددددددو عليدددددك بسدددددوطه المسدددددنون
ومضددددددت علدددددد ِي ددددددائ ٌ وكأنِهددددددا ممدددددا لقيد ا
ددددت بهدددددن بضددددد اد سدددددنين
يا ليت شعري ما هان وما جرى

ا
ا
لقيدددددت مندددددوني
زلدددددت حيدددددا أم
ال

ع باددددون
دددرها جيددددا ر
عجبدددا أسدددجن ااك أم هدددو غابدددةٌ بددددرزت كواسد ا
أأرى بندددددداء أم أرى شددددددقِي رحددددددن جبِدددددددددارة للمدددددددددؤمنين رطحادددددددددون
واهدددددا أفدددددي احلادددددم أندددددا أم يقظدددددة أم تلددددددددك ار خيالددددددددة وفتددددددددون
ُّ
أأشدددك فدددي ااتدددي وعدددين يقيندددي
ال ..ال أشددددك ..هددددي الحقيقددددة حيِددددة
هدددكي مقدمددددةا الكتدددابُ فكيددددف مددددا تحدددددددوي الفصدددددددو ال السدددددددو ا مدددددددن
مضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمون
ددي» معقددد اُ ثدددورة تدددددعو الدددددن الت ِحريدددددر والت ِكدددددوين
هدددكا هدددو «الحربد ُّ
ـــ ـــ

=أصدددرت محكمددة اسددتئناف القدداهرال حكمددا تاريخيددا ألومددت في د وزيددر الدددفاع بدددفع  89ألددف جني د
تلوي ا ألسرال مواطا موري ما قرية كمايشل مات في السجا الحربيل مدا أثدر التلدذيب
الوحاي الذي تلرض ل  ..وق ت المحكمة برفض ك الدفوع التي تقدد بها وزير الددفاع بلدد
أن استملت إلم الاهود الذيا ااصروا امليات التلذيب الوحاية داخد السدجا الحربديل كمدا
تبيا لها أن رجدال المباحد اللسدكرية فدي ذلدك الوقدت قدد اقتسدموا أمدوال المدواطا المودري
ومواضي وأثدام بيتد ووزادو الدم أنفسدهم بلدد أن اطمدأنوا لوفاتد !! .ووجهدت المحكمدة فدي
حيثيات الحكم نداء إلم الدرئيد محمدد حسدني مبدارك لكدي يدأمر بهددد السدجا الحربدي فدورا..
وإزالت د مددا فددوق أرض موددر بلددد أن ارتكبددت في د أحدددام وحاددية موقددت كرامددة اإلنسددان
الموددري ..وأكدددت المحكمددة :أن وجودالسددجا الحربددي حتددم اآلن يلددد اددارا ماددينا الددم كد
مور ..ياهد الم إذالل ضلبهال والم انتهاك كرامتهال وقالت :إن مور لا تسدترد كرامتهدال
ولددا يلددود إليهددا كبرياؤهددا وإضددراقها مددا داد السددجا الحربددي جاثمددا الددم صدددرهال يليِّرهددا
ويهددها بلودال أياد مريرال وسوداء ..ما زالت محفورال في نفد ك موري.
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فيدددددددده زبانيددددددددةٌ أ اعدددددددددُّوا لددددددددراى وتخ ِ
صصدددددوا فدددددي فنرددددده الملعدددددون
متبلردددددددددون ..عقددددددددولهم بددددددددأكفرهم وأكفُّهددددددددددم للشددددددددددر ا
اات حنددددددددددين
ال فددددرهر بينهمددددو وبددددين سددددياطهم كددددددد  ُ،أ اةٌ فدددددددي يددددددددي مددددددددأفون
يتلقفددددددددددون القددددددددددا مين كددددددددددأنهم عثدددددروا علدددددن كندددددز لدددددديك ثمدددددين
بالرر جددددُ ..بالكربدددداج ..باليد..بالعصددددا وبكددددددُ أسددددددلوب خسيسددددددئ ون
ال يقددددددددرون امف ركدددددددرا ولدددددددو انِددددددده فددددددي عقددددددُ سددددددقراط وأفالطددددددون
ال يعبدددددددأون بصدددددددال ولدددددددو انِددددددده فدددي ازهدددد عيسدددن أو ت اقدددن هدددارون
ال يرحمددددددون الشددددددي ر روهدددددد رو ِ
محا ٌم والظهدددددر منددددده تدددددراه كدددددالعارجون
ال ياشددفقون علددن المددري

وطالمددا زا وا أااه بقسدددددددددددددوة وجندددددددددددددون

كددددددم عددددددالم اي هيبددددددة وعمامددددددة وطيددددددوا عمامتردددددده بكدددددد رُ مجددددددون
لددو لددم تكددن بيضدداء مددا عبثددوا بهددا لكنِهدددددددا هاندددددددت هدددددددوانر الددددددددين
وكبيدددددددر دددددددومٍ زيِنتددددددده لحيدددددددةٌ أغرت اهمددددددددو بال ِ
سدددددددددبر والت ِلعدددددددددين
ددددالوا لدددده :انتفهددددا -بكددددُ و احددددة -لدددددددم يعبدددددددأوا بسدددددددنينه السدددددددتين
فدددددإاا تقددددداعئ أو أبردددددن يدددددا ويلددددده ممدددددا ياال دددددي مدددددن أاى وفتدددددون
أتدددددددرى أوليدددددددك ينتمدددددددون ل مٍ

ٌ
مالعدددددين بندددددو ملعدددددون
أم هدددددم

تددددددداهلل أيدددددددن ال ميدددددددةا منهمدددددددو

مدددن مثدددُ محمدددو ُ ومدددن ياسدددين

مددن جددو ة أو مددن يد ر
داب ومصددافن وحمدددددددا ة وعايِدددددددة وأمدددددددين
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( )12هذ أسدماء بلدض زبانيدة اللدذاا فدي السدجون الحربيدة فدي سدنوات 54ل 55ل 1956دل وقدد
كانوا يختارون ما الجنود الفسقة القسداال الملدروفيا بميدولهم اإلجراميدةل ثدم يحادون رؤوسدهم
بمللومات كاذبة اا اإلخوان ..ويغدرونهم بمكافد ت ماليدة باهظدةل وادسوات اسدتثنائية سدميت
«اسوال إجدراد»ل وكلمدا زاد أحددهم فدي إجرامد ووحاديت انهالدت اليد الترقيدات واللدسوات
والمكاف تل ومع هذا هناك منهم ما تأثر باإلخوان وتاا الم أيديهم.
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ال تحسددبوهم مسددلمين مددن اسددمهم ال يددددنر فدددديهم غيددددر سددددبر الدددددين
ال يدددن يدددر ع ..ال ضدددمير محاسدددبٌ ال خددددوف شددددعب ..ال حمددددن ددددانون
رمدددددن ظدددددن انوندددددا هنددددداك فإنمدددددا

انونانا هدو «حمدزة البسديوني»

()13

جدددددال ثدددددورتهم وسدددددوط عدددددكابهم سدددددددد ِموه زورا ائدددددددددا لسددددددددجون
دددددوس ماريددددددر حا دددددددٌ مسدددددددتكبر القسدددددددمات والعدددددددرنين
وجدددددده عبد
ٌ
دددددددب لعددددددددين
فددددي خددددده شدددده تددددرى مددددن خلفدددده نفسددددددددا معقدددددددددة و لد ر
مددتعا ٌ للسددوءُ فددي الدددم والددغٍ فددددي الشددددرر منقدددددوع بدددده معجدددددون
هدددددكا هدددددو الحربدددددي معقدددددُ ثدددددورة تددددعو الدددن التادددوير والت ِحسدددين
هدددو صدددورةٌ صدددغرى اسدددت اعيرت مدددن فدددددي ضددددديقها وعدددددكابها الملعدددددون
لظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
هدددو مصدددن ٌد للهدددول كدددم أهددددى لندددا صدددددددورا تادددددددك ركرنا بيدددددددوم الددددددددين
هدددو فتندددةٌ فدددي الددددين لدددوال نفحدددةٌ مدددددن فدددددي

ايمدددددان وبدددددر يقدددددين

دددددُ للعدددددواال ان رميدددددتم مصدددددرنا بتخلدددددددددف الت ِصدددددددددنيد والتعددددددددددين
مصدددر الحديثدددة دددد علدددت وتقددددِمت فددددي صددددنعة الت ِعددددكيب والتقددددرين
وتفننددددددت -كددددددي ال يمددددددُ امعددددددكِبٌ  -فددي العددرض واإلخددراج والت ِلددوين
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( )13حموال البسيوني ضاب كان برتبة مقددد «بكبداش» اداد 1954دل وهدو قائدد السدجون الحربيدة
حينذاكل وبقي قائدا لها في هذ المحنة (1965د) هذا ال اب المدأفون يحمد فدي صددر قلدب
وحشل وفي يد كرباس جدسدل وبديا فكيد لسدان «ضرضدو »ل ال ديدا لد ل وال خلدقل قدال مدرال
ليخددوان :هدداتوا لددي ربكددم وأنددا أحط د فددي زنوانددة!! للن د هللا .والجدددير بالددذكر أن د طددرد مددا
الجيش في مطلع الثورال أيداد حمدست التطهيدرل ثدم أاداد الدرئيد خويودا لتلدذيب اإلخدوانل
ولقد لقي حموال البسيوني بلض جوائ في الدنيا ..فقد أمات هللا ضر ميتة ..حيد صددد بسديارت
ضاحنة كبيرال ما الخلف محملة بأسياخ الحديد ..فدخلت األسدياخ فدي جسدم ل وأخدذ يوديح وال
منقذ ..واجتمع النا ما حول في طريق القاهرال اإلسكندرية وهم ينظرون إلي ويقولدون :هدذا
جواء الظالميا ..إن هللا يمه وال يهم .
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أسدددددمعتر باإلنسدددددان يادددددنف باناددددده حتددن يا درى فددي هييددة «البددالون»
سدددده بدددددالاوه حتدددددن ينتهدددددي لجندددددون
أسددددمعتر باإلنسددددان ياضددددغط رأ ا
أسددددمعتر باإلنسددددان ياشددددعُ جسدددد امه نددددارا و ددددد صددددبغوه «بددددالفزلين»
أسمعتر مدا يلقدن البدري رء ويصدالي حتن يقدول :أندا المسديء ..خدكوني
أسددددمعتر بالهددددات تختددددره الدددددُّجن ربدددددداه عدددددددلك ..انهددددددم تلددددددوني
ان كنددتر لددم تسددمد فسددُ ع ِمدا جددرى مثلدددددي ..وال يانبيدددددك مثدددددُ سدددددجين
واسأل ثدرى «الحربدي» أو جدرانرده كدددم مدددن كسدددير فيددده أو ماعدددون
وسُ ال ر
سيا رط السدو ر كدم شدربت مدا حتددددن غدددددت حمددددرا بددددال تلددددوين
وسُ «العروسةر» ابرحت مدن عداهر كدددم مدددن جدددري ٍ عنددددها وطعدددين
كددددددم فتيددددددة ازفُّددددددوا اليهددددددا عنددددددوة سددددقاوا مددددن الت ِعددددكيب والتِددددوهين
واسأل «زنازين» الجليد ت اجبدك عدن فد ر
دددددن العددددددكابُ وصددددددنعة الت ِلقددددددين
بالنددددار أو بد ِ
دددالزمهرير ..فتلددددك فددددي حدددددينُ وهدددددكا الزمهريدددددر بحدددددين
يلقدددددن الفتدددددن فيددددده ليدددددالي عاريدددددا أو شدددبه عدددار فدددي شدددتا «كدددانون»
وهناك ياملن االعترافا كمدا اشدتهوا أو ال ..فويددددددُ مخددددددالف وحددددددرون
وسددُ «المقاددم» وهددو أعدددل شدداهد كددم مددن شددهيد فددي الددتالل فددين
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( )14يظا بلض النا أن ضهداء اإلخوان الذيا قتلهم الظالمون هم السدتة الدذيا ضدنقوا الندا بحكدم
المحكمة الهولية التي سميت زورا «محكمة الالب»ل والحقيقة أن ضدهداء اإلسدسد الدذيا قتلدوا
في اللهد الناصري في مودر كثيدرون جددا .يكفدي أن ت ديف إلديهم  24ضدهيدا أطلقدت الديهم
المدافع الرضاضة داخ سجا ليمان طرال مع أنهم سجناء .والتحقيقدات التدي أجريدت فدي السدجا
أدت إلم مقت خمسة وتسليا مدا اإلخدوان تحدت سدياط الوبانيدة المتوحاديا وأدوات التلدذيب
وأسدداليب التددي نقلوهددا م دا خبددراء النازيددة والادديواية ...ومددا هددمالء الددذيا سددقطوا صددرام
اللذاا :محمود يوندل حسيا ضلبانل والاي محمدد الدديبل ومحمدد اطدوالل والدي الخدوليل
ومحمود أبو الخيرل وغيرهم.
=
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تلتدددده طغمددددة مصددددر أبشددددد تلددددة ال بالرصددددا

وال القنددددا المسددددنون

بدددددددُ علِقدددددددوه كالكبيحدددددددة اهييدددددددت للقاددددددددد والت ِمزيدددددددد بالسددددددددكين..
وتهجدددددددددوا فيدددددددده ليددددددددالي كلهددددددددا جلدددٌُ وهددم فددي الجلددد أهدد اُ فنددون
فدددإاا ال ر
سدددياط عجدددزنر عدددن اناا ددده فدددددالكي بدددددالنريران خيدددددر ضدددددمين
سددددد ِج ٌر لفتدددددن بأيددددددي المجدددددرمين رهدددددين
ومضدددددت ليدددددال والعدددددكاب ام ر
لدددددم يعبدددددأوا بجراحددددده وصدددددديدها لددددددددم يسددددددددمعوا لتددددددددأوه وأنددددددددين
دددددالوا :اعتدددددرف أو مدددددت ..فأندددددت فددددددأبن الفتددددددن اال اختيددددددار منددددددون
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ٌر
مخيِد
ه يسد ا
دددا ار فددددي يددا اخددوتي است ا
ا
وجددددرى الددددد ام الدددددِفِا ا
شددهدت فاحتسددبوني
الثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى:
ال تحزنددددددواُ انددددددي لربددددددي ااهددددددبٌ أحيدددددا حيددددداةر الحدددددرر ال المسدددددجون
وامضوا علن رب الهدى ال تيأسوا فاليدددأس أصددد اُ الضدددعف والتِدددوهين
ولدددوا ألمدددي :ال تندددوحي واصدددبري أنددددا عنددددد خددددالق ري الددددكي يهددددديني
عكددددم لجنددددازتي فمالئد ا
دددددك الددددددرحمن لددددددم يدددددددر ا
أنددددا ان حرمد ا
عوني
دددت و ا ر
دي فدي األرض امددر ٌ حسددددددددددبي صددددددددددالت اهمو بعلريددددددددددين
ان لدم ياصد رُ علد ِ
أنددا فددي جددوار المصددافن وصددحابه أحظددددددن بددددددأجر لدددددديئ بددددددالممنون
أنددا فددي اربددا الفددر وس أ فددز شددا يا جددددكالن كالعصددددفور بددددين غصددددون
ولددددددانها فدددددي خددددددمتيُ وثمارهدددددا فددددي بضددددتيُ ونعيمهددددا يدددددعوني
دت العددرس فددي الدددنيا فلددي مدددا شد ا
وااا حرمد ا
دديت فيهدددا مدددن حسدددان عدددين
أ ِمدددددداه حسددددددبك أن أمددددددوتر امعددددددكِبا فدددددي

ال فدددددي شدددددهوة ومجدددددون

مددا خند ا
دت ينددي أو حمددايُ ولددم أكددن يومدددددددا علدددددددن احرماتددددددده بظندددددددين
فليسدددألوا عندددي «القنددداة» ويسدددألوا عندددي «اليهدددو ر» فاالمدددا خبروندددي
ـــ ـــ
=
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سادددحقا لجددددزارين كددددم ابحددددوا فتددددن مسدددتهترين كأنِددده ابدددن لبدددون

()15

فدددددإاا ضدددددن اهبدددددوا بجثتددددده الدددددن تدددُ المقادددم وهدددو غيدددر بادددين

()16

لفددددوه فددددي ثددددوب الدددددُّجن وتسددددللوا سددددددارين بددددددين مغدددددداور وحددددددزون
واروه ثدددددم محدددددوا معدددددالم ومسددددده فغدددددا كسدددددرر فدددددي الثِدددددرى مكندددددون
أخفددوه عدددن عددين األندددام ومدددا روا أن اإللدددددددددده يحددددددددددوطهم بعيددددددددددون
الليددددُ يشددددهد والكواكددددب والثِددددرى وكفددددن بهددددم شددددهداء يددددوم الدددددين
دددددالوا :محاكمدددددةُ فقلدددددت :روايدددددة أع راددددوا لمخرجهددددا وسددددا رم فنددددون
هدددددي شدددددرُّ مهزلدددددة ومأسددددداة معدددددا

دددد أضدددحكتني مثدددُ مدددا تبكيندددي

أوعددددت سددددجالت القضدددداء ضددددية كقضددية «اإلخددوان» أيددن أرونددي
الخصدددددددم فيهدددددددا مددددددددِع ومحقددددددد ٌ وهددددو الددددكي يقضدددددي بددددال دددددانون
اال هددددددواه ..ومددددددا يدددددددور برأسدددددده مددددددن خلددددددط سددددددكير ورأي أفددددددين
أرأيدددددت محكمدددددة ترأسدددددها امدددددر ٌ يدعوه من عرفوه «بالمجنون»

()17

دددددداض عددددددديم يندددددده مددددددأبون

()18

أرأيدددت أحدددرارا رمدددوا بهمدددو لددددى
أرأيدددددددت انسدددددددانا ياددددددددان لقولددددددده

ربدددددددديُ والحنيفددددددددة ينددددددددي

أو دددال :يدددا دددوم ارجعدددوا لكتدددابكم طددددوه النجدددداة لكددددمُ بكددددُ يقددددين
يددددا سددددوء حد ر
ددرف الجهدددا لعصدددبة ال ُّ
صدددهيون
دددم فتددددن رأوا بسددددجله شد ر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )15ابا اللبون :ابا الناقة ذات اللبال وهو الذي أتم سنتيا ودخ في الثالثة.
( )16البطيا :البليد.
( )17هو البكباضي جمال سالم الذي دخد مستادفم األمدراض اللقليدة غيدر مدرال .ثدم ايند فرادون
موددر ليحدداكم قددادال الددداوال اإلسددسمية أمثددال :حسددا اله دديبيل والاددهداء :ابددد القددادر اددودالل
ومحمد فرغليل ويوسف طللتل وسيد قطبل وقد أقوا فراون بلد ذلدكل ومدا أادان ظالمدا
س ِّل الي ل سنة هللا في خلق .
( )18المأبون :المتهم.

نفحات ولفحات

61

أو كدددددان يومدددددا فدددددي كتيبدددددة فتيدددددة شدددهرت بنا هدددا علدددن السركسدددون
أو كدددان حدددافم « ل عمدددران» فقدددد ظفدددددروا بسدددددلاان عليددددده مبدددددين
هددكي الجددرائم عنددد محكمددة الددرِ رى هدددددي غدددددرة تزهدددددو بدددددأي جبدددددين
اظهددددددار تعددددددكيب و فددددددد ظندددددددون
والويدددددُ المدددددرن اسدددددتباْ لنفسددددده
ر
سدددديعو «للحربددددي» يأخددددك ِ
حظدددده وجددزا رءه األوفددن مددن «البسدديوني»
ا
ا
فلسدددت أنسدددن ليلدددة فددددي سدددداحة الحربددددي اات شددددجون
نسددديت
أندددا ان
عددددنا المسددداء مدددن المحاكمدددة التدددي كاندددددت فصدددددول فكاهدددددة ومجدددددون
مدددا كدددا يعروندددا الكدددرى حتدددن عدددا

اعددي الددر ى ..وكفدداك صددوت أمددين

()19

فتجمددد «اإلخددوان» ممددن حاوكمددوا اا اليددددوم مددددن طناددددا الددددن بسدددديون
أمدددا األاولردددن سدددياحاكمون فأاحضدددروا ليددددددروا يقينددددددا لدددددديئ بددددددالمظنون
وااا بقائدددددددددنا المظفددددددددر حمددددددددزة

فددي عسددكر شدداكي الس دالْ حصددين

حشدددددد الجندددددو ر وصدددددفِها بمهدددددارة وكأنِدددددددددده عمددددددددددرو بأجنددددددددددا ين
وأحاطنددددددددددا ببنددددددددددا ه ومدددددددددددافد فغددددرت لنددددا فاهددددا كفددددي التنددددين
طدددابور «تكددددير»( )20ثقيددد ٌُ امرهددد ٌ فددددددي و ددددددت أحددددددالم و ن سددددددكون
نعدددددو كمددددا تعدددددو ر
الظبدددداء يسددددو نا لهددبا ال ر
سدددياط شددكت مدددن الت ِسدددخين
ومضدددددت عليندددددا سددددداعتان وكلرندددددا عدددر ٌ
ه تصدددبِب مثدددُ فدددي

عيدددون

مدددن خدددرِ اغمددداء يافددد عجدددال علدددن ضدددددربات صدددددوت للعدددددكاب مهدددددين
و رمددددددن ارتمددددددن فددددددي األرض مددددددن أو علددددددة ..اسددددددوه وس الاددددددين
شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديخوخة

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )19أميا السيد رقيب أول «باضجاويش» السجا الحربيل كان في يد سدلطات مطلقدةل ويسدتطيع
أن يلذا إلم حد الموتل وكان يرى نفس كأن أحد قادال الثورال!
( )20التكدير :كلمة ما الكلمات المستخدمة في السدجا الحربديل وهدو لدون مدا اللقوبدة للمسداجيا
بحرمانهم ما الخروس ما الونوانةل ونحو ذلك .ثم استخدمت فيما هو أكثر ما ذلك.
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لدددم يكدددف حمدددزةر كددد ُُّ مدددا نؤندددا بددده مددددن فددددرط اعيددددداء ومددددن تدددددوهين
فدددددددأتن يد ر
ددددددوزع بدددددددالمفرِ ه فعددددددده بالسددددوط مددددن عشددددرين للخمسددددين
كدددددددد  ُ،ينددددددددال نصددددددددي ربه بنزاهددددددددة فددددي العددددد واإلتقددددان والتِحسددددين
ا
ددديت فلسد ا
وااا نسد ا
صدددوت خايبهدددا ياشدددجيني
دددت أنسددددن خابددددة مدددا زال
اا دددال حمدددزة -وهدددو امندددتف ٌ  -فلدددم يتددددددددرك لفرعددددددددون وال ددددددددارون:
أين األ الرن اصانعوا الباولةر وا ِعوا أنددددددي أ اعددددددكبهم هنددددددا بسددددددجوني
أظننتمدددددو هدددددكا ياخفدددددف عنكمدددددو

ِ
كدددالُ فدددأمركم انتهدددنُ وسدددلوني

أم تحسدددددبون كدددددال رم ألدددددف منكمدددددو عدددددنكم وعدددددن تعدددددكيبكم ياثنيندددددي
انددددي هنددددا القددددانونُ أعلددددن سددددلاة رمدددن اا ياحاسدددب سدددلاةر القدددانون
متفدددددرر ٌ فدددددي الحكدددددم ون معقردددددب رمدددن اا ياخدددالفني و رمدددن يعصددديني
ت وهبددددددددددتاكم حريددددددددددة أو شددد ا
فددددددددددإاا أر ا
يت ا دددتم مدددن عدددكابي الهدددون
بيدددددت فددددددكاك طدددددو ا
ا
ع يمينددددددي
رمددددن منكمددددو سددددامحت اه فبرحمتددددي وااا أ
و رمدددن ابتغدددن موتدددا فهدددا عنددددي لددده مد ٌ
دددددوت بددددددال غسددددددُ وال تكفددددددين
يددددا فددددارس الددددوا ي و ائدددددر سددددجنه أبنددددو الكنانددددة أم بنددددو صددددهيون
أفكددددددددددار نددددددددددابليون
هدددال اهبدددتر الدددن الحددددو حميتهددددا وأريتنددددددددددا
ر
ااهدددددب لغدددددزةر يدددددا همدددددام وأنسدددددنا بجهددددا ك الدددددامي صددددال رْ الدددددين
أفعنددددددنا كدددددب

الناددددداْ ..ونعجدددددة فدددي الحدددرب جمددداء بغيدددر دددرون

أعرفددددتر مددددا اسد ا
ددديت فددددي زنزانددددة كاندددت هدددي القبدددر الدددكي يادددؤويني
ا
ظلمت القبدرُ فهدو لدكي التقدن روضُ وتلدددك جحددديم أهدددُ الددددين
ال بُ
هدددي فدددي الشدددتاء وبدددر ه «ثالجدددة» هددي فددي هجيددر الصدديف مثددُ أتددون
نالقردددددددن ثمانيدددددددة بهدددددددا أو سدددددددبعة امتدددددددداخلين كعلبدددددددة «ال ِ
سدددددددر ين»
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هددددي امنتدددددانا وهددددي غرفددددةا نومنددددا وهددددددددددي «البوفيدددددددددده» وحجددددددددددرة
« الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالون»
هددددددي مسددددددجدٌ لصددددددالتنا و اعائنددددددا هددددددي سدددددداحة للعددددددب والتِمددددددرين
وهي «الكنيف» ولل ِ
ضرورة حك امهدا مدددا الدددكنب اال اندددبا رمدددن سدددجنوني
هددي كددُ مددالي فددي الحيدداة فلددم يعددد فددي الكددون مددا أرجددوه أو يرجددوني
األرض كددد رُ األرض عنددددي أرضدددها أ ِمددددددا السددددددماء فسددددددقفها يعلددددددوني
دت عددن الوجددو فلددم أ ا
فيهدا انقاعد ا
عدد أعنيددددده فدددددي شددددديء وال يعنيندددددي..
الددو ررى اال مدددددددن األحدددددددالم لدددددددو تدددددددأتيني
ال أعددرف األنبدداء عددن نيددا ر
يبكدددي األ ددداربا غيبدددة حسدددبوا لهدددا شدددددهرين فامتددددددت الدددددن عشدددددرين
وفددددددي زار أهلددددددي سددددددائال عنددددددي برفدددددد علِهددددددم عرفددددددوني
ولكددددددم
ر
ٌ
دددددددي فيرتقبددددددددوني
واألهدددُ ال يددددرون :هدددُ أندددا
ميدددت فقدددددددددوه أم حد ،
دددددددي صدددددددديدةر التِددددددددأبين
كددددم شدددداعر فقددددد الرجددددا رء بعددددو تي فأعدددددددددِ فد ِ
هدددكا نصددديبي يدددا أخدددي مدددن ثدددورة

ددددد كند ا
دددت أحسددددبها أتددددت تحمينددددي

حظدددددددي بهدددددددا زنزاندددددددةٌ صدددددددخريةٌ سدددو اء مثدددُ لدددوب رمدددن أسدددروني
كدددم مدددن ليدددال بت ُّهدددا أشدددكو ِ
الادددوى والبدددر ُ لكدددن أيدددن رمدددن يشدددكيني
هددددم «كدددددِروني» ال طعددددا رم أاو دددده ال شددديء مدددن بدددر ال ر
شدددتاء يقيندددي
فددإاا انقضددن التِكدددير جدداء طعددا امهم كنددددددا كأفكددددددار األالرددددددن اعتقلددددددوني
ضدددددددرب مدددددددن التِعدددددددكيب اال أنِددددددده ال بدددددد منددددده لسددددددر جدددددوع بادددددون
ددددس امددددزين بالحصددددن ِ
ان الحصدددددددددددن فدددددددددددرض علدددددددددددن
ففاورنددددا عد ٌ
()21
«التِعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين»
ددددد عفتادددده حتددددن اسددددمه وحروفدددده مدددددددن عينددددددده أو الددددددده والسدددددددين
وغددددا نا «فاصدددولية» ضدددا ت بهدددا نفسدددديُ فر يددددة صددددحنها تاددددؤايني
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )21التلييا في السجا :هو ما ا ِّيا لك ضخت ما الطلاد.
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وعشددددا نا شددددي ٌء ياحيددددرك اسددددمه فكأنِمددددددا صددددددنعوه مددددددن غسددددددلين
ال طعددددددم فيدددددده وال غددددددكاء وانِمددددددا يحلددددددو لنددددددا مددددددن لددددددة التِمددددددوين
دددي أن أرضددددن و ددددد ظلمددددوني
طبدددددد ياكددددددال لسددددددبعة أو نصددددددفه وعلد ِ
لدددددو ِ
أن لدددددي فدددددي جوفهدددددا حريدددددة لرضد ا
دديت ..لكدددن أيدددن مدددا يارضددديني
مددددن أجددددُ ضددددبط وا ريقددددة أو ابددددرة ولغيددددر شدددديء ..طالمددددا اسددددتا وني
وتجمِعددددوا حددددولي ضددددواري همِهددددا نهشددددي ..ومددددا لددددي حيلددددة تانجينددددي
ان نمد ا
ددت تادددو ظني ال ر
سدددياط سدددريعة فدددددالنوم لددددديئ يابددددداْ للمسدددددجون
ر
علدددي كددداألفيون
الحدددديث
وااا تحدددددددددِثنا لنددددددددكهب بددددددددالكرى حظدددروا
ِ
وااا ا
شدددددددددغلنا بدددددددددالقراءة و تندددددددددا أخدددددكوا جميددددد رد ال اكتدددددب للتخدددددزين
دددددر
وااا تلوندددا فدددي المصددداحف حرِ مدددوا حمددددددُ المصدددددداحف وهددددددي خيد ا
()22
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرين
وااا تسدددددددددلينا بصدددددددددند مسددددددددداب جمعددوا المسدداب مددن نددوى الزيتددون
هدددكي سياسدددتهمُ وتلدددك عقدددولهم :عيشدددددوا بغيدددددر تحدددددرك وسدددددكون
ايِددددددداكمو أن تشدددددددتكوا أو تدددددددألموا موتدددددددوا بغيدددددددر توجدددددددد وأندددددددين
يددا ويدد رُ رمددن ددد مسِدده لهددب الظمددا فددددددعا بلادددددف للجندددددو  :اسدددددقوني
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )22أراد فراون وأتباا أن يتفادوا النتائج التي أدت إليها ملتقست فاروق وإبدراهيم ابدد الهدادي
فددي سددنة 1949دل فقددد جل د اإلخددوان ملتق د الطددور جاملددا لللبددادالل وجاملددة للللددمل وناديددا
للرياضةل وملسكرا للتددريبل ومدمتمرا للتلدارف والتاداورل حتدم قدال أحدد اإلخدوان :ملتقد
الطددور هددو الملسددكر الدددائم ليخددوان المسددلميا ادداد 1949دل السددفر والمودداريف والنفقددات
والتكاليف الم حساا الحكومة المورية!
ولكا الحكاد الجدد حرموا في ملتقستهم الدم اإلخدوان كد تجمدع أو لقداء يتلدارفون فيد ويتد لفونل
ب د حظددروا الدديهم اصددطحاا الكتددب ليحرمددوهم مددا الدراسددة التددي توضددح فكددرتهم وتثبددتهم
اليها ..ب حرموهم ما المواحف نفسهال حتم ال تكدون الدتسوال أنسدا لقلدوبهمل وزادا للقدولهم
وأرواحهم ..ولكنهم لم يستطيلوا أن يخمدوا جذوال اإليمان في صدورهم.
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فهنددداك ياسدددقن المدددر مدددن أيدددديهمو مددددن كددددُ مسددددعور عليددددك حددددرون
فالسددوط حد ِدالل المشدداكُُ لددم يض د

يومددددددا باددددددول مددددددآرب وشددددددؤون

ددددأي رمعدددددين
رمدن راْ يشددكو الجددوع فهددو غددكا ه و رمدددددن ابتغدددددن ريدددددا فد ُّ
و رمدن اشددتكن اإلسددها رل ياجلددد عشددرة هدددي وصدددفة «الثدددوار» للمبادددون
و رم دن اش دتكن وجددد الصددداع فمثلهددا أو ضددددعفها بمكددددان «اإلسددددبيرين»
سددد ِكر فبنحوهدددا يجدددددد العليدددددُ أعدددددز «أنسدددددولين»
و رمدددن اشدددتكن مدددن ا
هددددكا اكتشدددداف الثددددورة الفددددك الددددكي فخددرت بدده مصدددر علددن «بدددرلين»
يا عصبة «الباستيُ» ونكموُ فلدن

سن علن اإلغاله «والتدأمين»

()23
()24

ددي البد ر
سددددوا علد ِ
دداب كدددي أخلدددو الدددن كتبيُ فلي في الكتب خير رخدين
الكتابُ فدإن أ انسدي مصدحف أتلددددددددددوه بالترتيددددددددددُ والتلحددددددددددين
وخكوا
ر
وخكوا المصاحفُ ِ
ان بين جوانحي

لبددددددددا بنددددددددور يقيندددددددده يهددددددددديني

ا أسددددددددعدني بظددددددددُ عقيدددددددددتي ..أفيسددددتايد الخلدددد ا أن ياشددددقوني
لحسددداب مدددن هدددكا األتدددون امسددد ِجر يالقردددددددن لددددددده بدددددددالفحم والبندددددددزين
لحسددداب رمدددن باشدددوا بدددأطهر ث الِدددة روِ ت ماهدددددا أرض «فيلسددددداين»
لحسددداب مدددن ضدددربوا باولدددة فتيدددة بعثدددوا صدددالْ الددددين فدددي حادددين
لحسداب مدن مكدروا بدإخوة «غدانم» وابدددددددددن «المنيسدددددددددي» والفتدددددددددن
«شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهين»
لحسدددددداب رمددددددن شددددددنقوا المجاهدددددددر و«الفرغلددددددددددددددددددي» محددددددددددددددددددارب
()26
«يوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفا» السكسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون
()25

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )23التأميا :موطلح اندهم يلني إغسق باا الونوانة الم السجيا بالقف .
( )24الخديا :الوديق.
( )25اادل غانم وأحمد المنيسدي وامدر ضداهيا ضدهداء اإلخدوان مدا طدسا الجاملدة فدي ملدارك
القناال سنة 1951د.
( )26الاهيدان يوسف طللت والاي محمد فرغلي ما أبطدال الجهداد وقادتد ضدد اإلنجليدو وضدد=
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مددددن غيددددر سددددلاان عليدددده مبددددين

لحسدداب رم دن غدددروا ب دـ«عددو ة»
جهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة
لحسدداب رم دن تلددوا ومددا ددد شددوِ هوا مدددددن أوجددددده أو أظهدددددر وبادددددون
رمن عكِبواُ رمن شر واُ رمن جوِ عدوا و رمدددن اسدددتكلوا مدددن ليدددوث عدددرين
ألمصر كيفُ ونحن صدفوةا جنددها فدددددي يدددددوم حدددددرب للعددددددو زبدددددون
أم للعروبدددددة فدددددي ضددددديتها التدددددي أغندددن بهدددا ال ر
شدددهداء عدددن تبييندددي
أم يددددا تاددددرى لقضددددية اإلسددددالم فددددي أوطانددددددده مدددددددن طنجدددددددة لبكدددددددين
ألمسدددددلمي األحبدددددار أم ألرتريدددددا

مددددن كددددُ مرتقددددب لعددددون معددددين

أم لرلددددن يفنددددون فددددي القو دددداز أو رمن اابرحوا في الهند أو فدي الصدين
ال ال وربددددددددديُ انندددددددددي أل ولهدددددددددا بددددددالجزم ال بددددددال رخر
لحسدداب مددن هددكا أتدددري يددا أخددي

والت ِخمددددددين

لحسدددددداب االسددددددتعمار الصُّددددددهيون

أرضددن بندددا ِ
الاددداغوت سدددا ت ره لكدددي يعدددددددددددوه بالتثبيددددددددددت والتِددددددددددأمين
فددددالقوم يخشددددون انتفاضددددةر يننددددا بعددددد الجمددددو وبعددددد نددددوم ددددرون
يخشددون «يعددرب» أن تجددو بخالددد وبكددددددُ «سددددددعد» فددددددات ميمددددددون
يخشدددون «أفريقيدددا» تجدددو باددداره يخشدددددددون تركيدددددددا كندددددددور الددددددددين
يخشددددون يددددن

يرجددددد مصدددددرا للفكدددددددددر والت ِوجيددددددددده والتقندددددددددين

ويددددددرون كدددددد رُ تكتددددددُ يدددددددعو لدددددده خاددددرا وخصددددما لدددديئ بالمددددأمون
وهنددددا بدددددا البادددد اُ الهمددددام امنفددددكا لمخاددددددددط التبشددددددددير والماسددددددددون
ـــ ـــ

= اليهددودل يلددرف ذلددك أه د اإلسددماايلية والقندداالل كمددا يلددرف ذلددك أه د فلسددطيا .وهددذا كددان
جواؤهما اإلاداد ضنقا!!
( )27الاددهيد ابددد القددادر اددودال الفقي د اإلسددسمي الكبيددرل الددذي ضددهد ل د رجددال الاددريلة والقددانون
باألصالة وسلة الللم وطول الباع .ومملف «التاريع الجنائي في اإلسدسد» وغيدر مدا الكتدب
القيمة ..التي جازا حاكم مور اليها باإلاداد!!
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لياسدددد الضدددربات فدددي عندددف الدددن أ ددددددددوى بندددددددداء للدددددددددُّعاة متددددددددين
ليقددددددول للرُّ بدددددداء :ددددددروا أعينددددددا أنددددا بددددا تالع األس جددددد مددددين

()28

وككاك ام «كمدالهم»( )29فدي تركيدا ليادددددددددار اإلسدددددددددالم كدددددددددالمجنون
واليددوم سددار «جمددالهم» فددي خادده بتددددددددددددرج وتخابادددددددددددث ملعدددددددددددون
ددددداكر متلددددددددون يحكددددددددي أبددددددددا لمددددددددون
ااك امددددددر عددددددارُ وهددددددكا مد
ٌ
يدددا مصدددر ر
دداثر كدددددم دددددد نكبدددددت بغاشدددددم وخيدددددون
حظدددك مثدددُ حظدددي عد ٌ
لنددا :انقضددن عه ددا الظددالم وأ بلددت مصدددددر علدددددن عهدددددد أغدددددر مكدددددين
يمضدددي بأمتندددا علدددن سدددنن الهددددى وير هددددددددددا لتراثهددددددددددا الميمددددددددددون
وياعيددددددد عهددددددد الرِ اشدددددددين يمددددددده عد ر
ددددز الرشددددديد ونهضدددددة المدددددأمون
أمدددد ٌُ أضدددداء -كلمحددددة -فددددي ثددددورة كندددا لهددددا فددددي الدددروع خيددددر معددددين
فدددددإاا الدددددكي ث ارندددددا عليددددده ت اعيدددددده كددالثور حددين يدددور فددي ِ
الادداحون
ث ارندددا علدددن ملدددكُ فجددداءوا عشدددرة

كددددددُ يريددددددد الملددددددكر غيددددددر رزيددددددن

وااا رئيسددددهمو يددددرى فددددي نفسدددده ملددددددك الملددددددوك ووارث الفرعددددددون
فدددي نفسددده و مائددده« :أندددا ربركدددم» ال تجعلددددوا ربددددا لكددددم مددددن ونددددي
ث ارندددا علدددن األحدددزاب فدددي تضدددليلها للشدددعب ..فدددي توجيههدددا الدددال يندددي
مددددددا بالهددددددا رجعددددددت لنددددددا حزبيددددددةٌ عميدددددددداء اات عايددددددددة وطنددددددددين
تدددددع البنددددداء يكددددا يهدددددوي ركنددددده وتهدددددددديم بددددددددالت ِزوي والتِددددددددزيين
صدددددحف ومدددددكياع وسددددديُ عايدددددة متدددددددف النِشددددددرات جددددددد هتددددددون
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )28قميا :جدير.
(« )29كمال أتاتورك» اددو اإلسدسد والمسدلميا الدذي تد مر الدم الخسفدة وألغاهدا فدي تركيدا اداد
1924د ..هذا اللمي سار الم نهجد بلدض الحكداد وقداموا بمحاربدة الحركدة اإلسدسمية التدي
تربي الاباا الم اإلسسدل وتلم إلاادال الخسفة إلم أرض اإلسسد.
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خادددددب تاددددددوزع للعادددددراة ليكتسددددددوا وصدددحافة ت اهددددى الدددن المسدددكين
أكددددداس أر ددددام ولسددددتر تددددرى لهددددا

ثدددرا سدددوى ا
عدددري وجدددوع بادددون

بدددددددددددره وال مادددددددددددرُ وأوراه وال ثمدددددرُ وجعجعددددددة بغيددددددر طحددددددين
ثوريددددددددددددة هدِامدددددددددددددة شدددددددددددددريرة باسدددددم البنددددداء تهددددددر كدددددُ حصدددددين
كاندددت علدددن اإلسدددالم فدددي أوطانددده شدددددرا مدددددن السكسدددددون والالتدددددين
نصددددددبت مشددددددانقرها لقتددددددُ اعاتدددددده بغيددددددداُ بدددددددال شدددددددرع وال دددددددانون
ومضت ت ا
صبُّ علدن األلدوف عدكابها مدددددن كدددددُ اي ثقدددددة بهدددددكا الددددددين
سدددداءت لعمددددري ثددددورة مشددددديومة لددددم نجددددن منهددددا غيددددر تدددد رُ يددددون
يجددري الخددرابا وراءهددا أنددن جددرت وتقدددددددول بدددددددالتاوير والت ِحسدددددددين
يدددددا ثدددددورة كندددددا حمددددداة ظهورهدددددا صددددرنا و ددددو وطيسددددها المجنددددون
ددالوا :مباركددة ..ومددا كانددت سددوى حمدددن علدددن األحدددرار أو طددداعون
يددددددا هددددددرِ ة أكلددددددت بنيهددددددا غدددددددرة

ابرحدددددت أمدددددا كندددددت غيدددددر حندددددون

أفهكدددددكا يجدددددزى الجميدددددُ بضدددددده

أيددددددن الوفدددددداء وأهلدددددده .لددددددوني

واهدددا لهدددمُ كمدددا أسدددرفوا وتحيِدددروا فددددي وصددددفنا مددددن يسددددرة ليمددددين
ددالوا -ويددا لضددالل مددا ددالوا -فكددم كدددالوا لنددددا ت اهمددددا بمحدددد

ظنددددون

وعزا ندددددددددا أن النبدددددددددي -فديتددددددددده بدددأبي وأمددددي -كددددم ارمددددي باعددددون
مدددن سددداحر حيندددداُ لبدددااٍُ مفتددددر أو كددددددداهنُ أو شددددددداعر مجندددددددون
دددددددالوا كدددددددكابا :عدددددددوةٌ رجعيدددددددة معزولدددددة عدددددن رنهدددددا العشدددددرين
الندددداس تنظددددر لرمددددامُ فمددددا لهددددم يدددددددعوننا لنعددددددو بددددددُ ددددددرون
رجعيدددددددددةٌ أندددددددددا نغدددددددددار لدددددددددديننا ونقددددوم بددددالمفروض والمسددددنون
رجعيددددددةٌ أنددددددا نصددددددون حريمنددددددا

بدديئ الحددريم يكددون غيددر مصددون

نفحات ولفحات
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رجعيدددددددددةٌ أندددددددددا نربدددددددددي جنددددددددددنا للحددددددددد ر ُ ال لتفاهدددددددددة ومجدددددددددون
رجعيددددددددةٌ أن الرسددددددددول زعيمنددددددددا لسنا الكيول لـ«ماركئ» و«لنين»
رجعيدددددددددةٌ أن الجهدددددددددا سدددددددددبيلانا

نعددددددم الجهددددددا اريعددددددة التمكددددددين

رجعيدددددةٌ أن يحكددددددم اإلسدددددال ام فددددددي شدددعب يدددرى اإلسدددالم أعظدددم يدددن
أولدددديئ شددددرع

ُ شددددرع محمددددد أولددددن بنددددا مددددن شددددرع نددددابليون

يدددددددا رب ان تد ا
ددددددك هدددددددكه رجعيدددددددة فاحشدددددرن رجعيدددددا بيدددددوم الددددددين
دددددُ للدددددكي جعدددددُ الكناندددددةر كلهدددددا سدددجنا وبدددات الشدددعبا شدددر سدددجين
يددددا أيهددددا المغددددرور فددددي سددددلاانه أمدددن النرضدددار خلقدددت أم مدددن طدددين
يددا مددن أسددأت لكددُ مددن ددد أحسددنوا لدددددك ائندددددين فكندددددتر شدددددرِ مددددددين
يدددددا ائدددددب غددددددر نصدددددبوه راعيدددددا والدددددكئب لدددددم يدددددك سددددداعة بدددددأمين
يا رمن زرعتر الشر لن تجندي سدوى شددددرر وحقددددد فددددي الصدددددور فددددين
سيزول حك امك يا ظلوم كمدا انقضدت

و ٌل أوالت عسددددددددداكر وحصدددددددددون

سدددددددتهب عاصدددددددفةٌ تددددددددك بندددددددا رءه

كددددا ..وركددددن الظلددددم غيددددر ركددددين

مددااا كسددبتر و ددد بددكلتر مددن القددوى والمددددددددال بددددددددالالف والمليددددددددون
أرهقدددددتر أعصددددداب الدددددبال ومالهدددددا ورجالهددددا فدددددي الهددددددم ال الت ِكدددددوين
وأ رت معركددددددددة تددددددددأجه نارهددددددددا مدددددددد غيدددددددر «جدددددددون بدددددددول» وال
« كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوهين»
ا
عددددددتُ اال بالهزيمدددددة مدددددرة وربحدددت غيدددر خسدددارة المغبدددون
هدددددُ
سدددددفال الدددددن سدددددجين
وحفدددرت فدددي كدددُ القلدددوب مغددداورا تهدددددوي بهدددددا ا
وبنيدددددتر مدددددن أشدددددالئنا وعظامندددددا جسدددددددددرا بددددددددده نر دددددددددن لعليدددددددددين
وصددنعتر باليددد نع د ر عهدددك طائع دا و قدددددددتر اسدددددددفينا الدددددددن اسدددددددفين
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أظننددددتر عوتنددددا تمددددوت بضددددربة

خابدددت ظنونادددكُ فهدددي شدددر ظندددون

بليدددت سد ا
ددياطكُ والعدددزائم لدددم تدددزل منددددددا كحدددددددر الصددددددارم المسددددددنون
انددددددا لعمددددددري ان صددددددمتنا برهددددددة فالنددددار فددددي البركددددان اات كمددددون
تدددداهلل مددددا ُّ
الاغيددددان يهددددزم عددددوة يومدددداُ وفددددي التدددداري بددددر يمينددددي
ضددد فددي يدددي القيدددُ ألهددب أضددلعي بالسوطُ ضد عنقدي علدن السردكين
حصددار فكددري سدداعة أو ندددددزع ايمددددداني وندددددور يقيندددددي
لددن تسددتايد
ر
فددالنور فددي لبددي ..و لبددي فددي يدددي ربددددي ..وربددددي ناصددددري و امعينددددي
سدددأعي

امعتصدددما بحبدددُ عقيددددتي وأمدددددوت امبتسدددددما ليحيدددددا يندددددي

صددبرا أخددي فددي محنتددي وعقيدددتي ال بدددددد بعدددددد ال ِ
صدددددبر مدددددن تمكدددددين
دددف أسددددوة فددددي صددددبره و د ارتمن في السردجن بضدد سدنين
ولنددددا بيوسد ر
ددددر ال تعبدددددأ بددددده ِ
ان ال ر
صدددددددعاب تهدددددددون بدددددددالتهوين
هدددددور ن عليدددددك األمد ر
أمئ مضنُ واليدوم يسدهُ بالرر ضدا وغددددد بددددبان الغيددددب شددددبه جنددددين
ال تيأسددددددن مددددددن الزمددددددان وأهلدددددده وتقددددددُ مقالددددددةر ددددددانط وحددددددزين..
شدددددددداة أسددددددددمنها لددددددددكئب غددددددددا ر يدددددا ضددددديعةر اإلعددددددا والت ِسدددددمين
فعليدددك بدددكر ال رحدددبر ال ادددف الجندددن و

للسِددددددددداعين خيدددددددددر معدددددددددين

سددددددنعو للدددددددنيا نااددددددبُّ جرا رحهددددددا سددددددددددنعو للت ِكبيددددددددددر والتددددددددددأاين
ستسدددير فلد ا
دددك الحددد تحمددددُ جندددددره وسدددددددتنتهي لل ِ
شددددددداطئ المدددددددأمون
بددددداهلل مجراهدددددا ومرسددددداهاُ فهدددددُ تخشددن الددرِ ىُ و

خيددر ضددمين

يدددا ربر خلدددب مصدددر مدددن أعددددائها وأعددددن علددددن طاغوتاهددددا الملعددددون
ان السدددديُ ددددد بلددددغ ُّ
يددددا ربر ِ
الزبرددددن واألمددددر فدددددي كددددداف لدددددديك وندددددون
ر
الزغب هي
باسم الفرا

جنداحهم فقدددددوا األب الحدددداني بغيددددر منددددون

نفحات ولفحات

71

بددددددموع أ رم روِ عوهدددددا فدددددي ابنهدددددا وبكددددُ مددددد فددددي العيددددون سددددخين
بدددددددعاء شددددددي شددددددرِ وا أبندددددداءه مدددددا بدددددين معتقدددددُ وبدددددين سدددددجين
بسدددها زوج غدددداب عنهددددا زو اجهددددا فددددعت لفدددرط جدددوى وفدددرط حندددين:
ع بنينددددددي
ربردددداه ر
علددددي مددددؤنئ وحشدددددتي وأغددددددث بعو تدددددده جيددددددا ر
ِ
يا رمن أجبت عداء ندوْ «فانتصدر» وحملتددددده فدددددي فلكدددددك المشددددددحون
دددار حدددول خليلدددده روحدددا وريحاندددا بقولدددك« :كدددوني»
يدددا رمددددن أحدددال الند ر
يددا رم دن أمددرتر الحددوت يلفددم ياونسددا وسدددددددددترته بشدددددددددجيرة اليقادددددددددين
يددددددا ربر انددددددا مثلدددددده فددددددي كربددددددة فدددارحم عبدددا ا كلهدددم «او الندددون»

***
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القويدال السابلة
السعا ة
هددذ القودديدال قالهددا الادداار فددي التأمدد نظمهددا ادداد 1956د فددي السددجا
الحربي.
وقد قامت بنارها ادال مجستل منهدا مجلدة «ح دارال اإلسدسد» الدمادقيةل
ومجلة «منبر اإلسدسد» القاهريدةل ومجلدة «التربيدة اإلسدسمية» اللراقيدة .وتدم
نارها أي ا في كتاا «ضلراء الداوال اإلسسمية في اللور الحدي ».
وتبلع أبيات القويدال مئة وأربلة وسبليا بيتا.

***
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السلادال

()30

أمددددددددددُ اليدددددددددده هفددددددددددت لددددددددددو ب النددددداس فدددددي الدددددزمن التِليدددددد
ددددددددور القدددددددددديم كمدددددددددا لددددددددده سدددددددددحر الجديدددددددددد
أمدددددددددُ ..لددددددددده غد
ا
أمددددددددُ ..اليدددددددده سددددددددعن الملددددددددو اك كمددددددددا اليدددددددده رنددددددددا العبيددددددددد
وتزاحمددددددددددددوا كددددددددددددالهيم يددددددددددددد فعهددددددا ال ِ
صدددددددى عنددددددد الددددددوا رو
وتسددددددددددا رءلوا عنددددددددددهُ ولكددددددددددن رمدددددددن ياجيدددددددب و رمدددددددن يافيدددددددد
ف امشددددددددددددددددددددرر ٌ
ه ..و امغددددددددددددددددددددرر بٌ وكالهمدددددددددددا يرجدددددددددددو البعيدددددددددددد
سددددددددددعا ة وال ِ
عدددددددددددا وا وكددددددددددد رُ سدددددددددددؤالهم :أيددددددددددن ال ِ
سددددددددددعيد
وتخددددددددددددالفواُ ولكددددددددددددُ ددددددددددددو م وجهدددددددددددةُ ولهدددددددددددم عميدددددددددددد

***
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( )30كتاا «ضلراء الداوال اإلسسمية في اللور الحدي » (.)37/3
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الثراء!
ددددددالوا :السددددددعا ة فددددددي الغنرددددددن فدددددددأخو الثِدددددددراء هدددددددو السدددددددعيد
األصدددددددددددددفر الرِ نِدددددددددددددان فدددددددددددددي كفِيدددددددددده يلددددددددددوي كدددددددددد ُِ جيددددددددددد
رددددددددركا يصيددددددددـ ـدددددد مدددددن الرِ غائدددددب مدددددا يصددددديد
يرمددددددددي بدددددددده ش ر
ا
ا
يلدددددددددين لددددددددده الحديدددددددددد
دددددددددين لددددددددده العرصددددددددد ُّي و دددددددددد
وبددددددددده يد
فددددددددددددددإاا أرا  ..فكدددددددددددددد ُُّ مددددددددددددددا فددددددددددي هددددددددددكه الدددددددددددنيا ياريددددددددددد
وااا تمنِدددددددددددن ال ِ
شدددددددددددي رء جدددددددددددا ء كمددددددددددا تمنِددددددددددن ..أو يزيدددددددددددد
والندددددددددددداس خلددددددددددددف ركابدددددددددددده يمشدددددددون فدددددددي حضدددددددر وبيدددددددد
يعنددددددددددددددو لدددددددددددددده ربُّ القنددددددددددددددا وتهدددددددددددديم ربِددددددددددددات القدددددددددددددو
لد ا
دددت :الغنددددن فددددي الددددنِفئ وهددددو لعمددددددددددرك العددددددددددي

الرِ غيددددددددددد

كدددددددددددم عائددددددددددددُ راض ,وكددددددددددددم امثدددددددددر علدددددددددن بدددددددددؤس عيدددددددددد
فيقددددددددديم فدددددددددي هدددددددددم ِ
الاريدددددددددـ ـددددف وفددددي الحفدددداظ علددددن التليددددد
ويددددددددددددكوب فددددددددددددي أطماعدددددددددددده هددددددددي ندددددددداره وهددددددددو الو ددددددددو
فهددددددددددددو ال ِ
شدددددددددددددقي بوهمددددددددددددده وبحرصددددددددده العددددددددداني الكددددددددددو
دددددددددددر وان بدددددددددددددا فددددددددي مددددددددال ددددددددارونر العديددددددددد
وهددددددددددددو الفقيد
ا
يعددددددددددو هندددددددددا وهنددددددددداك فدددددددددي ا
شددددددددددددغاُ كاددددددددددددوِ اف البريددددددددددددد
دددددددوف مددددددددن النقددددددددو
يبغدددددددي الميدددددددات ,فدددددددإن روفردددددددت يبددددددددغ األلد
ر
جشددددددددددددددد ٌد بددددددددددددددده كجهدددددددددددددددنم يشددددددكو :أال هددددددُ مددددددن مزيددددددد
أ ِمدددددددددا األالردددددددددن حدددددددددول الرر كدددددددددا ب فهددددددددددم لشددددددددددهوتهم عبيددددددددددد
ي يظدددددددددددن أنِهدددددددددددم المصددددددددددديد
ترخدددددددددددكوه صددددددددددديدا والغربدددددددددددي ا
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ويدددددددددددددددد ٌُ لدددددددددددددددده ويدددددددددددددددد ٌُ ااا عثددددددددرت بدددددددده ددددددددد ام الجدددددددددو
سددددددددددددتراه كددددددددددددالقبر الكييددددددددددددـ ـدددددب وكدددددان كالصدددددرْ المشددددديد
دددددددددد عافددددددددده الخددددددددد ُُّ الدددددددددو و

ٌ
ددددددددددددددددددددتن و و
ا كأنِددددددددددددددددددددده ند

ندددددددكير ال ُّ
ددددير عيدددددد
أمسدددددددن
شدددددددؤم وهدددددددـ ـدددددو األمدددددئ كدددددان بشد ر
ر
أمسددددددددددددن ينقدددددددددددددر كالعويدددددددددددددـ ـدددددددُ وكدددددددان يادددددددرب كالنشددددددديد
أفبعددددددددددددددددددددد ااك تظددددددددددددددددددددن أن نر أخددددددا الثِددددددراء هددددددو السددددددعيد

***
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النفوذ
ددددددالوا :السددددددعا ة فددددددي النُّفددددددو ا وسددددددددددلاة الجدددددددددداه العتيددددددددددد
مددددددددددن كدددددددددداألمير وكددددددددددالوزير وكالمددددددددددددددددددير وكالعميدددددددددددددددددد
يرنددددددددددو الددددددددددن رمددددددددددن وندددددددددده فيا سددددددددددددابقون لمددددددددددددا يريدددددددددددددد
وااا رأى رأيدددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددك لدددددددك وحدددددددده الدددددددرأي الرشددددددديد
كددددددددددُ يسددددددددددارع فددددددددددي هددددددددددوا ه وعددددددددددن رضدددددددددداه ال يحيددددددددددد
لددددددت :اطرحددددددوا هددددددكي المظددددددا هدددددر ,واسدددددمعوا بيدددددت القصددددديد
فددددددددددددأخو النفددددددددددددوا بجاهدددددددددددده يشددددددددقن وان سددددددددحب البددددددددرو
مددددددا عددددددار يحددددددر

أن يدددددددو م لددددددددددده النفدددددددددددوا ويسدددددددددددتزيد

متملرقدددددددددددددددا رمدددددددددددددددن فو ددددددددددددددده طمددددددددددد المثوبددددددددددة والمزيددددددددددد
ومخافدددددددددددة أن يسدددددددددددقط الدددددددددددـ ـدددددددددددكرسي يومدددددددددددا أو يميدددددددددددد
متر ر
ضددددددددددددديا رمدددددددددددددن ونددددددددددددده بعاائدددددددددددددددددده أو بددددددددددددددددددالوعو
يبغددددددددي رضددددددددا كددددددددُ الددددددددورى ورضدددددددددداهمو شددددددددددي ٌء بعيددددددددددد
فتددددددددددددراه يبسددددددددددددم للبغددددددددددددي

كأنِددددددددددددده الحدددددددددددددبُّ الدددددددددددددو و

الغبددددددددددددي كأنِدددددددددددده الفر
ا
وتددددددددددددراه يمتددددددددددددد ا
اددددددددددددن الرشددددددددددددديد
ْ
ِ
فاعجدددددددددددب ألزيددددددددددداء الملدددددددددددو ك وتحتهددددددددددا نفددددددددددئ العبيددددددددددد
ال يخدددددددددددددددددددددددددعنك ثلددددددددددددددددددددددددةٌ حدددددددداطوا بدددددددده مثددددددددُ الجنددددددددو
أبصدددددددددددددددرهمو –ان شددددددددددددددديتر  -حدددددين يجددددديء بدددددالعزل البريدددددد
تجددددددددد النفددددددددوا هددددددددوى كمددددددددا تهدددددددددوى وتنفددددددددددرط العقددددددددددو
اهددددددب الباانددددددة واختفددددددن الددددددز ازوِ ارُ وانفدددددددددددد

الحشددددددددددددو
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ددددددد كددددددان سددددددوه منددددددن وكددددددا نددددددددوا هددددددددم كت ا ِجددددددددار اليهددددددددو
وافردددددددددددددددوه يدددددددددددددددوم نرفرا ددددددددددددددده وجفرددددددددددددوه أيددددددددددددا رم الركددددددددددددو
وا اا رأوه عددددددددددددددددددددددددددددددددددوا :أال باعدددددددددا ,كمددددددددا بعدددددددددت ثمددددددددو
أفبعددددددددددددددددددددد ااك تظددددددددددددددددددددن أن نر أخدددددا النفدددددوا هدددددو ال ِ
سدددددعيد

***
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الغراد
ددددددالوا :السددددددعا ة فددددددي الغددددددرا م الحلددددددو ..فددددددي خصددددددر وجيددددددد
فددددددي نددددددرجئ العددددددين الضددددددحو ك وفددددي الددددورو علددددن الخدددددو
فدددددددددي ليلدددددددددة مدددددددددراء لددددددددديئ بهدددددا سدددددوى الشدددددهب الشدددددهو
فيهددددددددددددا التندددددددددددداجي ياسددددددددددددتاا با كأنِددددددددددددد ه وتدددددددددددددر وعدددددددددددددو
لددددددددددددت :الغددددددددددددرام خرافددددددددددددة كبدددددددددددرى وأحدددددددددددالم شدددددددددددرو
هدددددددددددددو فكدددددددددددددرة بلهددددددددددددداء أو نزغدددددددددددات شدددددددددددياان مريدددددددددددد
هدددددددددو شدددددددددغُ لدددددددددب فدددددددددارا فقددددددددددددد التالددددددددددددد للصددددددددددددعو
وهدددددددو ال ِ
ضدددددددنن وهدددددددو الددددددددمو عُ وشددددددددقوة القلددددددددب العميددددددددد
مددددددددا أضدددددددديد األعمددددددددار ت اقددددددددـ ـدد ر
ضن فددي ال اهيددامُ وفددي السددهو
فددددددددددي حددددددددددب غانيددددددددددة لعددددددددددو ب فددددددي أمدددددددانيُ فددددددي وعدددددددو
الحددددددددددددب حددددددددددددب األم ,والددددددددددددـ أبُ والحليلدددددددددددددددة ,والوليدددددددددددددددد
حدددددددددددب المعددددددددددداني والحقائدددددددددددـ ـدددددددد ال القدددددددددو  ,وال النُّهددددددددو
حدددددددددب يددددددددددوم مدددددددددد الزمدددددددددا نُ فددددددددددال خددددددددددداع وال كنددددددددددو
فددددددددددع التدددددددددي تهدددددددددواك حيدددددددددـ ـددددددث تددددددراك كددددددالزهر النضدددددديد
فدددددددددإاا تغيِدددددددددر هدددددددددرك الدددددددددد

روِ ار غيِ رهددددددددددددددددا الصدددددددددددددددددو

وااا رأت مدددددددددد غيدددددددددرك الدددددددددد

انيدددددددا مشدددددددت تحدددددددت البندددددددو

أفبعدددددددددددددد ااك تظدددددددددددددن عبدددددددددددددـ ـدددددددر الغانيددددددات هددددددو السددددددعيد
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السكون والخمول
ددددالوا :السددددعا ة فددددي السددددكون وفدددددي الخمدددددول وفدددددي الخمدددددو
فدددددددي العدددددددي

بدددددددين األهدددددددُ ال عدددددددددي

المهددددددددداجر والاريدددددددددد

فدددددددددي لقمدددددددددة ..تدددددددددأتي اليدددددددددك بغيددددددددددر مددددددددددا جهددددددددددد جهيددددددددددد
فددددي المشددددي خلددددف الركددددب فددددي

عددددددددة وفددددددددي خاددددددددو وئيدددددددددد

فدددددددددي أن تقدددددددددول كمدددددددددا يقدددددددددا ل فدددددددددددال اعتدددددددددددراض وال ر و
فدددددددي أن تسدددددددير مدددددددد القايدددددددـ ـدددددددددددد وأن ت اقدددددددددددا وال تقدددددددددددو
فدددددددددي أن تصدددددددددي لكدددددددددُ وال :عدددددددددددار عهددددددددددددكم المجيدددددددددددد
فددددددددي أن تعددددددددي ر كمددددددددا ياددددددددرا

ا وال تعدددددددددي

كمدددددددددا تريدددددددددد

ا
السددددددددددكون وال الهمددددددددددو
لدددددددت :الحيددددددداةا هدددددددي الت ِحدددددددر كُ ال
وهدددددددددددي التِفاعدددددددددددُ والتِادددددددددددو ارُ ال التِح ُّجددددددددددددددر والجمددددددددددددددو
وهدددددددي الجهدددددددا اُ وهدددددددُ ياجدددددددا هددددددددد رمددددددددن تعلِدددددددد بددددددددالقعو
وهددددددددددي الشددددددددددعور باالنتصددددددددددا ر وال انتصدددددددددار بدددددددددال جهدددددددددو
وهددددددددددددددي الت ِلددددددددددددددكا بالمتددددددددددددددا عدددددددددددب ال الت ِلدددددددددددكا بدددددددددددالرُّ و
هدددددددي أن تدددددددكو ر عدددددددن الح ريدددددددا ضُ وأي حددددددددددددددرر ال يددددددددددددددكو
ِ
س الدددددددكل مدددددددن مددددددداء صدددددددديد
ددددددددئ بد
هدددددددددي أن تحد
ِ
ددددددددأن كدددددددددأ ر
هدددددددددددي أن تعدددددددددددي ر خليفدددددددددددة فددددددي األرض شددددددأناك أن تسددددددو
هدددددددي أن تخدددددددط مصدددددددير نفدددددددـ ـددددسك فددددي الت رهددددام وفددددي النرجددددو
وتقددددددددددول :ال ,وبمددددددددددُء فيددددددددددـ ـددددددددددكر لكددددددددددُ جبِددددددددددار عنيددددددددددد
هددددددددددددكي الحيدددددددددددداة وشددددددددددددأنها مددددددددددن عهددددددددددد م والجدددددددددددو
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فددددددإاا ركنددددددتر الددددددن السددددددكونُ فلادددددددددددددك بسدددددددددددددكان اللحدددددددددددددو
أفبعدددددددددددددددددد ااك تظدددددددددددددددددن أن ...أخددددددا الخمددددددول هددددددو السددددددعيد
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اإليمان
دددددددُ للدددددددكي يبغدددددددي السدددددددعا ة هدددددددُ علمدددددددت مدددددددن السدددددددعيد
ان السدددددددددددددددعا ة :أن تعدددددددددددددددي
لعقيددددددددددددددة كبدددددددددددددرى تحددددددددددددددُ

لفكدددددددددددددرة الحددددددددددددد التليدددددددددددددد
ضددددددددددددية الكددددددددددددون العتيددددددددددددد

وتجيددددددب عمددددددا يسددددددأل الحيددددددر ان فدددددددددددددي وعدددددددددددددي رشددددددددددددديد
مددددن أيددددن جيددددت وأيددددن أاهددددب

لددددددددم خلقددددددددت وهددددددددُ أعددددددددو

فتشدددددديد فددددددي الددددددنفئ اليقددددددين وتاددددددددددددر الشددددددددددددك العنيددددددددددددد
وتعلددددددددددددم الفكددددددددددددر السددددددددددددوي وتصددددددددددند الخلدددددددددد الحميددددددددددد
وتدددددددددددددر للدددددددددددددنهه المسدددددددددددددد

كدددددددددددُ اي عقدددددددددددُ شدددددددددددرو

تعادددددددددددددي حياتدددددددددددددك يمدددددددددددددة رب الحيددددددددددداة بهدددددددددددا يشدددددددددددديد
ليظددددددددددددددُ طرفددددددددددددددك رانيددددددددددددددا فدددددددي األفددددددد للهددددددددف البعيدددددددد
فتعددددددي

فددددددي الدددددددنيا ألخددددددرى ال تدددددددددددددددددددددزول وال تبيدددددددددددددددددددددد

وتمدددددددددددد أرضدددددددددددك بال ِ
سدددددددددددماء وبالمالئكددددددددددددددددددة الشددددددددددددددددددهو
وتاريددددددددددددك وجدددددددددددده

فددددددددددددي مدددددددددددر ة نفسدددددددددددك والوجدددددددددددو

***
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قلب
هدددددددددددكي العقيددددددددددددة لل ِ
سدددددددددددعيد هددددددي األسدددددداسُ هددددددي العمددددددو
رمددددددن عددددددار يحملهددددددا ويهتددددددف باسددددددددددددمها فهددددددددددددو السددددددددددددعيد
ٌ
ددددددؤمن راسدددددددي اليقدددددددين كأنِددددددددددددده الجبدددددددددددددُ الوطيدددددددددددددد
هدددددددو مد
غددددددددالُ فددددددددال يرضددددددددن مبيددددددددد الدددددددددددنفئ بدددددددددددالثِمن الزهيدددددددددددد
مندددددددددددده ددددددددددددد اشددددددددددددتراها وهدددددددددددددو أوفدددددددددددددن بدددددددددددددالعاقو
عدددددددددرف اإللدددددددددهُ فلدددددددددم يعادددددددددد فدددددددي الشدددددددك يابددددددددن أو يعيدددددددد
عدددددددرف المدددددددرا مدددددددن الحيددددددداة فلدددددددم يعددددددد

عدددددددي

ال ِ
شدددددددريد

وتفدددددددددددا ا
عال :هدددددددددددو والحيددددددددددداة يا فيددددددددددددددددها ولددددددددددددددده تفيدددددددددددددددد
المدددددددددددددال والجددددددددددددداه الحدددددددددددددال ل يدددددددددراه أ ندددددددددن مدددددددددا ياريدددددددددد
فددددددددإاا اسددددددددتفا المددددددددا رل فهددددددددو لخيددددددددددددددر أمتدددددددددددددده رصدددددددددددددديد
والجدددددداه ا
عدِتدددددده لنفددددددد الندددددداس مدددددددددددددددن بدددددددددددددددي
فيعددددددددددددي

وسدددددددددددددددو

مددددددددددددن معروفدددددددددددده فدددددددي مثدددددددُ سدددددددلاان الرشددددددديد

ملكددددددددا تحدددددددديط بدددددددده القلددددددددوب وال تحدددددددددددديط بدددددددددددده الجنددددددددددددو
و يعدددددددددددددي

مدددددددددددددن ايمانددددددددددددده فددددددددي عددددددددالم نددددددددائي الحدددددددددو

عددددرض مددددا اتِسددددد الوجددددو ا وطددددددددول مددددددددا امتدددددددددِ الخلددددددددو
فددددي ر
ويعددددددددددددي

مددددددددددددن أخال ددددددددددددده فددددددددي عددددددددالم الخيددددددددر المديددددددددد

شدددددددمائُ فدددددددي حيددددددداء الزهدددددددر ,فدددددددي ا
حلدددددددو ال ِ
طهدددددددر الوليدددددددد
ر
فددددددددي ر ِدددددددددة المددددددددداء النِميدددددددددر وبهجدددددددددددة الفجدددددددددددر الجديدددددددددددد
يحيدددددددددا بقلدددددددددب مدددددددددن حريدددددددددر ال بقلددددددددددددددب مددددددددددددددن حديددددددددددددددد
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يحنددددددددو علددددددددن العدددددددداني كمددددددددا يحنددددددو النِسدددددديم علددددددن الددددددورو
ويددددددددددددكوب لل ِ
شدددددددددددداكي كمددددددددددددا

دددددد ااب فدددددي ال ِ
شدددددمئ الجليدددددد

هدددو فدددي الرِ خددداء وفدددي ال ِ
شددددائد للجميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أ و و
ال الفقدددددددددددددددددددر يكهلددددددددددددددددددده ,وال اإلثددددددددددراء يانسدددددددددديه العهددددددددددو
كددددددالنجم يبدددددددو فددددددي النرحددددددوس بدددددددددددددددوه عنددددددددددددددد السددددددددددددددعو
الحددددددددددددددب مددددددددددددددُء فددددددددددددددؤا ه والحدددددددددددددب كندددددددددددددز ال يبيدددددددددددددد
سدددددددددددددددددوِ والمسدددددددددددددددددو
حددددددب ،كضددددددوء الشددددددمئ ياشددددددر ه لل ام ر
حددددددددددددب السددددددددددددعا ة للبريددددددددددددة مددددددددددددددن ريددددددددددددددب أو بعيددددددددددددددد
ال شدددددددددددددددددددامت بدددددددددددددددددددالمبتلين وال لدددددددددكي النرعمدددددددددن حسدددددددددو
ال حامدددددددددددددُ حقددددددددددددددا ,فمدددددددددددددا أشددددددقن الحيددددددداة مدددددددد الحقدددددددو
حدددددددي مددددددددددددن شددددددددددددكور أو جحددددددددددددو
ياسددددددددي الجميدددددددُ لكدددددددُ
ر
وااا صددددددددددنعتر بدددددددددده الجميددددددددددُ فلدددددددديئ بالرجددددددددُ الكنددددددددو

***
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قوال
هددددددددكا الرِ يدددددددد تددددددددراه عنددددددددد الدددددددروع فدددددددي لدددددددب األسدددددددو
امتبسددددددددددما والدددددددددددهر غضددددددددددبا ن يزمجدددددددددددددددددددر بالوعيدددددددددددددددددددد
فددددددددددددإاا رمدددددددددددداه بددددددددددددالخاوب رمددددددددددددداه بدددددددددددددالعزم الجليدددددددددددددد
وااا عتددددددددددددددده الواجبدددددددددددددددات ..فحمِلتدددددددددددددده بمدددددددددددددددا ييدددددددددددددددو
وجدتدددددددددده صددددددددددلب المنكبددددددددددين فددددددددددددددال يخددددددددددددددر وال يميددددددددددددددد
هددددددددددو كالشددددددددددعاع المسددددددددددتقيم فدددددددددددددال يضدددددددددددددُ وال يحيدددددددددددددد
هدددددددددددو ناصدددددددددددد ,ال يختفدددددددددددي خلدددددددددف السِدددددددددتائر والسددددددددددو
ددددداراب أولددددددي الجحددددددو
فيدددددددده ثبددددددددات أخددددددددي العقيددددددددد ة ال اضد
ر
للندددددددددددداس أربدددددددددددداب ولكددددددددددددن ربدددددددددددددددددددددددده رب وحيددددددددددددددددددددددددد
ال ينحندددددددددددددددددددددددي اال لددددددددددددددددددددددده عندددددددددد الركدددددددددوع أو السدددددددددجو
صدددددددددددلد الرجولدددددددددددةُ ال يادددددددددددرا ئددددددددددديُ ال يامدددددددددددالئُ ال يكيدددددددددددد
ال ينثنددددددددددددي عنددددددددددددد الوعددددددددددددو

ُ وال يلدددددددددين لددددددددددي الوعيدددددددددد

ال يلتددددددددددددددددددددوي كدددددددددددددددددددداألفعوا نُ وال يااددددددددددددددأطئ كالعبيدددددددددددددددد
وااا أريدددددددددددد علدددددددددددن الدنيدددددددددددة

دددددددددددددددال :اندددددددددددددددي ال أريدددددددددددددددد

هددددددددو ماددددددددين ال يبيددددددددت مددددددددن المخدددددددددددداوف فددددددددددددي سددددددددددددهو
وهدددددددددددو العزيدددددددددددز وان يكدددددددددددن بددددددددددين السالسددددددددددُ والقيددددددددددو
وهدددددددددددو الغندددددددددددي وان يبدددددددددددت صدددددددفر اليددددددددين مدددددددن النرقدددددددو
أيدددددددددددددددين للفقددددددددددددددر امددددددددددددددر

أخال اددددددددددده نعدددددددددددم الرصددددددددددديد

أفيشددددددددددددتكي عقددددددددددددم الزمددددددددددددا ن و لبدددددددددده خصددددددددددب ولددددددددددو
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مالددددددددددددددده تنمدددددددددددددددو علدددددددددددددددن األحدددددددداث كدددددددالروض المجدددددددو
ويمدددددددددددددددها ا يماندددددددددددددده الددددددددددددددد فدددددددداه كالدددددددددم فددددددددي الوريددددددددد
تجلدددددددددو لددددددددده الغدددددددددد كدددددددددالعرو س بدددددددت تهددددددا ى بددددددين غيددددددد
وتسدددددديغ – فددددددي فمدددددده الجهددددددا

كمنهدددددددددددُ عدددددددددددكب الدددددددددددورو

فيقدددددددددوم مدددددددددن سددددددددداْ اللرقدددددددددا ء الدددددددددن لقددددددددداء مدددددددددن جديدددددددددد
ويدددددكوه فدددددي كدددددأس العددددددكاب ..عكوبدددددددددددة الصدددددددددددبر الحميدددددددددددد
ويشدددددددديم فددددددددي وجدددددددده الددددددددبال ء مخايددددددددددُ النِصددددددددددر األكيددددددددددد
والنصدددددر مثدددددُ الغيدددددث ياعدددددرف بالصددددددددددددددددواع والرعددددددددددددددددو
هدددددكا لعمدددددري شدددددأن اي اإليمدددددا ن أو شددددددددددددددددددددأن السددددددددددددددددددددعيد
الحددددددددددددددزن الندددددددددددددددم علددددددددددددددن أمددددددددددددئ ,فددددددددددددأمئ اليعددددددددددددو
ال خدددددددوف مدددددددن غدددددددده ,فخدددددددو ف غدددددددددددد ظندددددددددددون ال تفيدددددددددددد
ال حددددددددددر
فلدددددددين يعددددددد

ال طمدددددددددددُ فدددددددددددا ء الحدددددر

كدددددم يفدددددري الكبدددددو

لهدددددددو السِدددددددعيد وان يمددددددددددت فهددددددددددو ال ِ
شددددددددددهيد

دددددددددُ للدددددددددكي نشدددددددددد السِدددددددددعا

ة :ونددددددددددك النبددددددددددد الفريددددددددددد

ان السدددددددعا ة منددددددددك ,ال تأتيددددددددك مددددددددددددددن خلددددددددددددددف الحدددددددددددددددو
دددددت لبددددددك ,بند ا
هدددددي بند ا
دددددت عقددددددـ ـدددددددلك لددددددديئ ت اشدددددددرى بدددددددالنقو
فاسدددددددددددعد بدددددددددددكاتك ,أو فددددددددددددع أمددددددددددددر السددددددددددددعا ة للسددددددددددددعيد

***
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القويدال الثامنة
ثورال الج
هدددذ القوددديدال مدددا الادددلر القوودددي ..نظمهدددا الاددداار اددداد 1962د فدددي
الملتق بسجا المخابرات في القاهرال..
وقالهددا فددي حفلددة أقيمددت بالدوحددة مددا أجد فلسددطيا ادداد 1962د .وتناقلتهددا
مجمواددة مددا الوددحف والمجددست ..منهددا مجلددة «األفددق الجديددد» التددي كانددت
توددددر فدددي األردن .ونادددرتها مجلدددة «الادددهاا» اللبنانيدددة اددداد 1387هدددـل
1967د..
وفي هذ القويدال ظهرت البرااة في أسلوا الاداار وحدوار القووديل
وهو يخرس بالغسد ما اليأ

إلم األم ثم اللم .

وتبلع أبيات القويدال اثنيا وستيا بيتا.

***
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لقيت غسما لم يبلع الحلمل قد فر ما ِّخياد السجئيا باكيا حوينا حانقدا ..فكدان
بيني وبين حوار سجلت هذ القويدال..
رأيتدددده مار دددددا يبكدددددي فأبكددددداني وهاج مدن لبدي المكلدوم أشدجاني
فددي زهددرة العمددـر اال أن هددرك ال يرعن الشيو وال يرثدن لصدبيان
في نضرة الغصنُ اال أن عاصدفة هبددت سددموما فأمسددن غيددر فينددان
تعلددوه مسددحة عددز سددالف غشدديت مدن طدول مدا ارفدت للددمد عينددان
بكن فكا ت له نفسدي تدكوب أسدن كددددأن راميدددده بالسددددهم أصدددددماني
ا
ندددددوت مندددددده أحاكيدددددده وأسددددددأله علي أواسي جراْ المثقدُ العداني
سددألت :مددا اسددمك ددال :اسددمي يدددل معنن غريب علن مثلي :أنا هداني
علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

بلتدددده بددددين عينيدددده و لد ا
دددت لدددده :هدددون عليدددك واندددي خيدددر معدددوان

يا ناعم الظفر يدا بدن العدزُ مدا لدك تكدددف عدددن مددددمد كالغيدددث هتدددان
ال
مددااا هدداك احددك لدديُ ع د ُِ الحددديث مجفف عنك بع المددمد القداني
معددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

حكدددددن الغدددددالم كدددددأ ِن

يلهمددددده الهددددام يحيددددن صددددبيا أو سددددليمان

ان شيتر يا عم فاسمد صة عجبا وان تكددن ا
عرفر دت للقددا
يدددا عدددمُ اندددي غصدددن ال حيددداةر لددده

والددداني

اعت بالغدر عن أصلي وسيقاني

ا
فقدت روحي أمديُ والحبيدب أبدي فقدددت أهلددي وأرحددامي وجيران دي
والالعبددددون معددددي فددددي شددددارعي مددوتن اسددتراحواُ ومددوتن شددأنهم
اهبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني
لقدددد تفدددرِ ه أهدددُ الحدددي فدددي بلدددد الددددن الكهدددددوف بأ اددددار وبلددددددان
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )32الاهاا» اللبنانية (ص- )8اللدد الرابع اار -سنة 1387هـ 1967-د.
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بعدددهمو كيدددف الحيددداةا بدددال أهدددُ وخد ِ
ددالن

كيددددف الحيدددداة لعصددددفور ببا يددددة وال أليفُ و د هي

الجناحدان

ا
فقدددت كددُ عزيددز لدديُ فددال وطددن وال حبيدددددبُ وال اري وبسدددددتاني
ار الجدو التدي فيهدا صدباي ربدا وطالمدددا وسدددعت لعبدددي واخدددواني
لقد شهدت أبدي والمدوت يصدرعه ولددم يجددد امسددعفا مددن لددب انسددان
ا
فقلت :نفسي الفدا للوالدد الحداني
نا ى :بني اسقني فالصدر ملتهبٌ
ناولتادددده المددددداء أسددددقيه .فقبِلندددددي وأسددلم الددرو رْ فددي ا
طهددر وايمددان
يددا عددم مددات أبددي فددي خيددر معركددة ومدددا بكيدددت عليددده مثدددُ أوطددداني
أرض وأعددراض وأ يددان

دددد مدددات يددددفد عدددن أرض وعدددن لصدو
شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف
مددا مدداتُ بددُ هددو عنددد ألمحدده في الخلدد يسدرْ طيدرا بدين أفندان
يددددا عددددم اي هددددي مأسدددداتي التددددي عو ي كمدا عصدفت مثلدي بعيددان
صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفت
مأسدداة شددعب غدددا يحيددا بالوطددن واللددب يمددرْ فيدده غيددر رخزيددان
أرا أه اُ العمن أن يقسدموا امدرأة مددا بددين زوج وعددا غاصددب ثددان
سددور ا هددكا شددرعةٌ ا
عرفددت
فهددُ ت ا ر

أم هددُ ياص ددره هددكا عق د اُ انسددان

مسحت مد الفتن الباكي و ا
لت له :سمعت منكُ فخك فكدري ووجددان
بنددي جرحددك فددي لبددي يسدديُ م دا فدددددارحم صدددددباكُ فمدددددا أشدددددجاك
أشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجاني
جددرْ العروبددة واإلسددالم فددي بلددد اإلسراء لم يختلف في شأنه اثنان
فدددال تظنندددك غصدددنا ال أصدددو رل لددده فقددد شددد ت الددن أصددُ وأغصددان
ال تددددأس أن عشددددتر بعددددد األهدددددُ فكلندددددا لدددددك ااك الوالددددددا الحددددداني
امنفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ا
وكدددددُ أزواجندددددا أ ،م بهدددددا شدددددغفٌ لتفتدددددديك بدددددروْ بدددددُ جثمددددددان
ار لدددو رضددديتر بندددا أهددددال بأهددددُُ واخوانددددا بددددإخوان
و ارندددا لدددك ٌ
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فإن تع
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أنتر واألهلون د رحلوا ففيددك سددرر بقدداء الشددعب يددا هدداني

ددد عشددتر حقددا ألمددر ال خفددا رء بدده وحكمدددة

تخفدددن بعددد

أحيدددان

د عشتر للنصر باإلصرار تغرساه فتجتنيدددددددده ثمددددددددارا اات ألددددددددوان
دوب الجهددا نشددياا غيددر كسددالن
فاخلد
ثياب األسن واليأس امرتديا ثد ر
ر
درب فددي سددرر وفددي علددن فددوه الجبددال وفددي سددهُ وو يددان
تعلددم الحد ر
واجمد رفا ك وانف في عزائمهم ممدددا بصددددرك مدددن عدددزم وايقدددان
و ددُ لصددهيون :لسددنا أمددة همجددا تمضددي سددفينتها مددن غيددر ربِددان
و ددُ لمددن حسددبونا اعددة نظمددت مددن غيددر افيددة مددن غيدددر أوزان
ددددور دددددر ن
معددددداا ربدددددي أن تنحدددددُ عروتاندددددا أو أن نتيددددده وفيندددددا ند ا
تهلددُ النِاش دئ البدداكي و ددال :أجددُ يددا عددم انددي فددي أهلددي وأوطدداني
يددا عددم أحييددت مددن عزمددي ومددن هبندددددي يميندددددا أ بلهدددددا بشدددددكران
ثقتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
اليدأس كفددر ااا مددا حدُ صدددر فتددن والحمددددد هلل ددددد جددددد ت ايمدددداني
ا
وكنت من بدُ أحيدا بعد
جعلددددتر منددددي انسددددانا لدددده هدددددف

انسدان

انددي أحددئ لمددااا عشد ا
دت بعددد أبددي ولددم أمددت مددد أهلددي مثددُ أ رانددي
اندددددي حييد ا
ددددت ليدددددوم ال مدددددر ِ لددددده للثدددأرُ للددددمُ السدددتر ا أوطددداني
ألسدددتعيد فلسدددداينا كمددددا ا
غصددددبت بالددددددددم ال بددددددددموع أو بتحندددددددان
األرض ألغامدددددددا أفجرهدددددددا نارا علن رمن بها باألمئ أصالني
ألزرع
ر
ألحمدددددُ المددددددفد الجبِدددددار أطلقددددده في صدر رمن تلوا أهلي واخواني
واألرض التددي نهبددوا مددددن كددددُ لددددبر ون ِهدددداب وخددددوِ ان
ددار
ر
ألنددزع الد ر
ألرجددددد القبلددددة األولددددن اماهددددرة مدددن كدددُ دددر وخنزيدددر وشدددياان
ألسددددتر ثاغددددور األمددددئ ضدددداحكة حيفدددا ويافدددا وع ِكدددا روْ بلدددداني
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لكددددي تعددددو تادددددوي فددددي مآانهددددا «

أكبدددددددر» مدددددددن ن الدددددددن ن

س دي وال تهن دن اندددا سدددنفديك مدددن شددديب و ا
شدددبان
أمددي فلسدداين ال تأ ر
ديف فددي سددرر واعددالن
سنرخب الموتر باألرواْ نبدكلها سددنعمُ السد ر
ااا انتصدددرنا ففدددي عد ر
ددز ومكرمدددة وان تلندددا ففدددي جندددات رضدددوان

***
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القويدال التاسلة
ابتهال
هددذ القودديدال قالهددا الادداار فددي التوبددة واالبتهددال ..نظمهددا فددي صدديف ادداد
1962د فددي القدداهرالل حدديا ااتق د لمدددال خمسدديا يومددا فددي مبنددم المخددابرات
بالقبة ..وتنار ألول مرال في هذا الديوان..
وتبلع أبيات القويدال سبلة وأربليا بيتا.

***
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ابتهال
يددا رمددن لدده تعنددو الوجددوه وتخشددد وألمدددددره كدددددُ الخالئددددد تخضدددددد
أعنددددو اليددددك بجبهددددة لددددم أحنهددددا اال لوجهدددددددك سددددددداجدا أتضدددددددرع
واليددددك أبسددددط كددددفِ ا رل لددددم تكددددن يومدددا لغيدددر سدددؤال فضدددلك ترفدددد
أندا  -رمدن علمدتر  -المدكنب العاصددي عظمدددت خاايددداهُ فجددداءك يهدددرع
الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكي
كدددم سددداعة فرطد ا
ددت فيهدددا امسدددرفا وأضدددددعت اها فدددددي زائدددددُ ال ينفدددددد
كددددددم بد ُّ
دددددت ليلددددددي كلدددددده متثددددددا ال واوو التقددددن حددددولي يددددام ركددددد
كددم بددال فددي أانددي شددياان الكددرى فإاا الصدباْ علدن نيدوم يالدد

()33

كم زيندت لدي الدنفئ سدوء فعالهدا فأطعتهددددا ضددددعفاُ وبدددديئ الايددددد
كم وسوس الخنداس فدي صددريُ يجدددد الدددكي يعلدددو فددداهُ ويصدددفد
فلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم
كدددم أ دددرأ اليدددات لدددو نزلدددت علدددن شددددددم الجبددددددال رأيتهددددددا تتصدددددددع
مددددا لددددي أر وعدددددها ووعيدددددها مددا ر ِ
ه لبددي أو جددرى لددي مدددمد
كدددم مدددن نفدددوس بالهددددى اكرتهدددا فمضدددددت كمدددددا يمضدددددي الجدددددوا ا
المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرع
أيقظت اهددددا للخيدددددر حدددددين تركتندددددي فددددي غفلددددة الدددددنيا أتيدددده وأرتددددد
ا
وعظتُ فوعم نفسي أنفدد
يددا حسددرتا أعددم األنددا رمُ فليتنددي نفسي
يدددا ربر حكمتادددك ا تضدددتني امدددكنبا ألجددديء بابدددك أسدددتجير وأضدددرع
فتددددرى ا
عبيدددددك تائبددددا امسددددتغفرا وأراك غفِددددددددارا لددددددددكنب يفظددددددددد
أنددا ان عصد ا
ديت فددكاك مددن نقصدديُ غيدددر اإللددده لددده الكمدددال األرفدددد
و رمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )33هددذا البيددت إضددارال إلددم مددا روا البخدداري ومسددلم :اددا ابددا مسددلود قددال :ذكددر انددد النبددي
صوت رج ناد حتم أصبح ..فقال< :ذاك رج بال الايطان في أذني >.
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يدددا ربر أندددتر خلقتندددي مدددن طيندددة و رمدددن الدددكي ألصدددوله ال يندددزع
لددددددوال هددددددداكر ونفخددددددةٌ علويِددددددةٌ أو عتهدددا روحدددي لكدددان المصدددرع
فيهددا أصددول علددن التددراب ترفُّعددا وبهددا أ احلر د حددين تصددفو األضددلد
الاددددددين يجددددددكبني اليدددددده بشدددددددة والدددروْ تصدددعدني اليدددك وترفدددد
دت الددن رضدداك فغددايتي وااا هباد ا
فددإاا ارتقيد ا
دددددددت فدددددددددائما أتالددددددددد
هددو االبددتالءُ عليدده ددام وجو نددا وبدددددده ناهيِددددددأ للخلددددددو وناصددددددنرد
الندددددار بالشدددددهوات حفِدددددت فتندددددة فليمدددددددرْ الفجِدددددددار وليتمتعدددددددوا
أمددددددا الجنددددددان فإنِهددددددا محفوفددددددةٌ بمكدددداره تادددددمي الفددددؤا ر وتاوجددددد
الد ِ
دددددددزا ادددددددد  ُ،والددددددددديار بعيدددددددددةٌ والظهددر نضددوٌ ُ والرر فيدد ا امضردديِد
وهندددداك ا ِ
ادددداع الاريدددد طوائفددددا ش دتِنُ تاضددُ عددن المددرا وتقاددد
ابلدديئ يغددوي والهددوى ش د ٌ
رك لدده والعددي

ياغددريُ واألمدداني تخدددع

وهندددددداك ا ِ
ادددددداع عتدددددداةٌ أعلنددددددوا حربدددا ت اخيدددف السِدددائرين وت افدددزع
جرءوا عليك وأنتر تحلام عنهمدو

ولكدددُ شددديء عندددد ربدددي مرجدددد

هددددكي الاريدددد  ,وانِهددددا لمخوفددددةٌ رب اهدني وأ رعن عسدن ال أ ادد
يدددا ربر عبددددك عندددد بابدددك وا دددفٌ يددعوك عدوة رمدن يخداف ويامدد
ددوت فد ِ
دديت فقدددد عصددديت اك جددداهال وااا رجد ا
فإااخشد ا
ددإن عفدددوك أوسدددد
يددا ربر ان أك فددي الحقددوه امفرر طدا فرنددددت أبصددددر بددددالقلوب وأسددددمد
بددين الجددوان خدداف يهددوى التقددن ويضددي كرهددا بالددكنوب ويجدددزع
ويحددب اكددرك ,والقلددوب ااا خلددت مدددن اكدددر ربدددي فهدددي بدددور بلقدددد
ولكددددم اكرتاددددك خاليددددا فوجدددددتني والقلددب فددي رو رج دُ ,وعينددي تدددمد
هددُ لددي رجدداء أننددي ممددن عددوا يومدددددددا اليدددددددك و دددددددال :ت اوبدددددددوا
وارجعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا
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وحملد ا
دددور يسدددداد
دت مصددبا رْ الهدايددة امرشدددا أهندددداك كددددالقر ن ند ٌ
ا
ا
أباأت في طلب الكمال وأسرعوا
ومشيت في ركب ال اهداة ,وان أكن
حسدددبي أحدددبهم وأ فدددوا خادددوهم ولكددددم أرى حددددب األكددددابر يشددددفد
مفددز ٌ
ر
ع
يددا ربر مددا لددي غيددر بابددك

وي اليدددددددده ااا يعددددددددز المفددددددددزع

مددا لددي سددوى معددي اليددك وسدديلةٌ وضددددددددراعتي ,ولمددددددددن سددددددددواك
سأضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرع
ان لددم أ ددف بالبدداب راجددي رحمددة فدددري بدددداب غيدددر بابددددك أ ددددرع
ان لم يكن مني الكنوب ,ومندك أن تعفو ,فدأين اسدم العفدو المامدد
أيددن الغفددور وأيددن رحمت ا ده التددي وسددددددعت جميدددددد رد الخلدددددد أيددددددن
الموسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هدددكا أوان العفدددوُ فددداعف تف ُّ
ضدددال يا رمدن لده تعندو الوجدوه وتخشدد

***
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القويدال اللاضرال
مناجاال
نظم الااار هذ القوديدال فدي الدوحدة فدي  14ضدلبان 1405هدـ الموافدق 4
مدددايو 1985د ..نظمهدددا بلدددد جولدددة إسدددسمية طويلدددة فدددي ماليويدددا وباكسدددتان
ومخيمات السجئيا األفغان في بااور..
وبينما كان في جولت الميمونة يواصد الليد مدع النهدارل ويتنقد مدا مكدان
إلم مكانل ضلر بألم كبيدر فدي ظهدر وإرهداق ضدديد ..واداد إلدم الدوحدة وهدو
يلاني ما ضددال المدرض الدذي أقلدد ادا جاملد وجاملتد وناداط اإلسدسمي
المبارك..
وبلد أربليا يوما الم الفراشل حنت نفسد إلدم الادلر بلدد هجدر طويد ..
ونظم قويدتيا حلق فيهما أيما تحليدق ..كاندت األولدم منهمدا مناجداال وت دراا
ودااء ينطق بالحكمةل ويحم رو الدااية الذي يلجدأ للمدولم ادو وجد فدي
ال راء والسراءل وفي الادال والرخاء..
وتبلع أبيات هذ القويدال خمسة وأربليا بيتا.

***
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مناجاال
بلد أربليا يوما الم الفدراشل مدا مدرض أوهدا اللظدمل وأنقدض الظهدرل
أقلدددني اددا جدداملي وجدداملتيل وحددال بينددي وبدديا أحبددابي وطسبددي –حنددت
النفد إلم الالر بلد هجر طوي  -فجاد الخاطر بهذ األبيات أناجي بهدا ربديل
وأذكر بها ذنبي:
يا ربر ها جسمي يشي ويمرض والدددوهن وافددداني سدددريعا يدددوف
ولِدددت سدددنو عمدددري كر يدددا ندددائم ومضن شبابي مثدُ بدره يدوم
و نددددا الرحيددددُ ولددددم أاهيددددئ زا ه وخيددددددام أيددددددامي تكددددددا تاقددددددوض
كددُ النِفددائئ ددد تاعددوِ ض ان تضددد والعمر –ان ضيعت -ليئ يعوض
ما بعد نضده الدزرع غيدر حصدا ه هددددددي سددددددنة هلل ليسددددددت تددددددنق
وااا أتددددن األجددددُ المقدددددر و تدددده لدددم يغدددن عندددك امابردددبٌ وممدددرض
مددا لددي -و ددد فرطد ا
دت فددي أمددري -رب الدددددددددن نفحاتددددددددده أتعدددددددددرِ ض
سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوى
ما كان من عدكر لتقصديري سدوى نفددئ ت اقددا الددن الجنددان فتعددرض
كسدددلن عدددن الخيدددرات جدددد ثقيلدددة وهي الجدوا الدن الباالدة يدرك
نا رمددددت وأهددددُ الجددددد ددددور امُ ولددددم تددنف

غبددار النددوم فيمددا يددنف

لددم تحددد حددكو ال ِ
صددا ين وظهرهددا مددن زحمددة األوزار أوشددك يددنق
عدددتُ ولددم تبددكل كمددا بددكلواُ ولددم تسددددددددمد عدددددددداء  « :رمددددددددن اا
ياقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض »
أشدددهدتاهاُ ربدددي :ألسد ا
ددت بدددربكم الددت :بلددنُ فلمددا تحيددد وتددنق
و ندددددوتر منهدددددا بالعاددددداء تحبُّبدددددا يا ويحهداُ بالجهدُُ مندك تدبغ
يددددددا ربر ُ فددددددي األولددددددن سددددددترتر فددأتم سددترك يددوم عندددك أعدددرض
نقائصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
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ما لي سواك ااا ال اخ ا
اوب تفا مدت أمددري اليددك علددن ال ددِوام امفددوِ ض
لددو كددان لددي رب ،سددواكر رجوتادده

فل رمددن أمددد يدددي و رمددن أسددتقرض

ربِددداهُ ِ
سدخ رط البريِدةا أم رضدوا
ان رضددداك غايدددةا رمالربدددي ما ضرِ ني ر
ترض عنه سديرن ره
دابر العثرددراتُ اكددن لددي جددابرا كم عاثر ان
ر
يددا جد ر
وارفد مكاني –ربر  -عندك بالتُّقرن رمددن ترفددد اللِ اهد ِم رمددن اا يخف د
علدددي عادددا رء ربر باسدددط برددرر ُ فددإن تبسددط ف رمددن اا يقددب
وابسادددط
ِ
أندددا عائددددٌ لحمددداكُ فدددا بلني علدددن مددددددا بدددددديُ وان ترقبرددددددُ ف رمددددددن اا
يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرفا
تيتندددددي القدددددر نر ُ فدددددانفعني بددددده وأ ددددم بدددده لددددي اح ِجددددة ال تاددددد رح
بددددير

بدددده وجهددددي بيددددوم ددددا م فيدددده الوجدددددوه مسدددددوِ ٌ و امبددددديِ

يا خير رمن أعانُ وأكرم رمن عفدا وااا عددددددداه امفردددددددرر ٌ
ط ال ياعدددددددرض
ربر اس د امك الغفِددارُ فدداعفا تكرُّ مددا يددد ا
مكسددور الجندداْ ام رهدديِ ا
عوك
ا
س ِ
ارُ أو ردري ٌ ياق ردرض
عبدددددٌ بضدددداعتاه الكددددالمُ جهددددا اه صحفٌ ت ا ر
الدو ررى للصِدالحاتُ وسدف اره فددي صددال األعمدددال خلددوٌ أبدددي ا
يدعو ر
ب الصِدالحينُ وان أ ر اكدن
ويحبُّ رر ر

صد ا
ِ
ددرت فيمدددا طوِ لادددوه وعررِ ضدددوا

لكددددددن لدددددده لددددددبٌ ياحبُّددددددك كلُّدددددده و لددددوبا أهددددُ ال احددددبر ال تتددددبعِ
سددددل ٌم لمددددن واالكُ حددددربٌ لرالرددددن عددا روكر ُ فهددو ياحددبُّ فيددك وياددبغ
سدددن ل رهددد رم المسدددلمينُ وهمُّهدددم ا
شدددد ُّم الجبددددال بحملدددده ال تددددنه
يأ ر
ناصددددر و امحرددددرر ض
الهدددي أنِندددي أبدددددا لحزبددددك
فعسددداي يشدددفد لدددي
ٌ
ر
ر
أندددتر الدددكي أكرمترندددي مندددك ال ر
والخيددر منددك امقردديِ
صدددبا ورعريترندديُ
ا
وغرستني في الددرين مندك حدداثرتي ووهبتنددي فضددال ياددول ويعددرض
ضدددددال ِ
ورز تندددددي احدددددبِ األندددددام تف ُّ
دددددرض
ان المحبِدددددة بالعصدددددا ال تاف ر
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وغمرتني بالفضدُ مدن ررندي الدن

رددددرميُ يدددراه محددددر ٌ
ه أو امغمددد

فددأتم بددالغافران فض دلرك ...والرر ضددا رمن ااه حلوك لم يرا ما يرح ام
واح ا
شدددددرن فدددددي رركدددددب الحبيدددددب ومدددد الِدددكين لوجددده يندددكر بيِضدددوا
المصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافن
واجعددُ مددن العلددم الددكي علِمترنددي نورا ياضيءُ ورو رْ بعدث يادنه
نددي اإلخددال ر حتِددن ال أ ا ررى ِاال و اكلرددددي فددددي رضدددداك ام رم ِحدددد
وارز ر
وأتدددم بددددالتِوفي مدددا أرجددددوُ فددددال ياغتردددالُ أو أعيدددا بدددهُ أو ياج رهددد
دددددي بنفحددددددة علويِددددددة أاشدددفرن بهدددا مدددن كددد رُ اء يامدددرض
وامددددددنان علد ِ
أل رظدددد ُِ السددددمكر ااكددددرا و امسددددبرحا كي أارترضرن في رمن لديك د ارت ا ا
ضوا
دئُ وعددر ٌ
ه ينددب
وأعدددي ر يدددا ربدددي لددددينك ناصدددرا مددا ام بددي نرفرد ٌ

***
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القويدال الحادية اارال
يا أمتي وجب الكفا
نظم الااار هذ القوديدال فدي الدوحدة فدي  16ضدلبان 1405هدـ الموافدق 6
مايو 1985د ..وهدي القوديدال الثانيدة التدي نظمهدا الدم الفدراش ..وانطلدق مدا
الد الظهددر واللمددود الفقددري الت دي يلدداني منهددال إلددم الد أمت د  ..فكانددت نفثددات
ضددددلرية ضددددمنها نجدددداوي فكددددر وذوا نفسدددد المحترقددددة لهمددددود اإلسددددسد
والمسلميا ..وكاندت دادوال إلدم اللمد والكفدا ل والودبر والثبداتل الدذي يقدود
إلم الفس ..
وتبلع أبيات القويدال سبلة وتسليا بيتا.

***
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يا أمتي وجب الكفا
«حركددت األحدددام خددواطريل وأنددا الددم فددراش المددرضل أسددمع وأقددرأ
وأرى ما يجري الدم السداحة فدي ديارندا :صدليبيون وال صدس الدديال وتتدار
وال قطددول ومرتدددون وال أبددا بكددر! فكددان مددا هددذ المادداار والخددواطر هددذ
القويدال».
يددددددددا أمِتددددددددي وجددددددددب الكفددددددددا ا
ْ فدددددددددرعي التِشدددددددددُّهر والصددددددددياْ
و عددددددي الت ِقددددددا ا
دددداعئ واسدددددتراْ
صر رمدددددن تقد
عئ لدددددديئ يانددددددـ ـددددد ر
ر
و رعددددددددي الرر يددددددددا رء فقددددددددد تكلِددددددددـ ـددددددددددمت المددددددددددكاب ا والجددددددددددراْ
كددددددددكب الدددددددددُّعاة الددددددددن السددددددددال مُ فددددددددددال سددددددددددال رم وال سددددددددددماْ
مدددددددددا عدددددددددا يجددددددددددينا الباكدددددددددا ء علددددددددن ر
الالددددددددول أو النرددددددددواْ
لغددددددددددددددة الكددددددددددددددالم ِ
تعالددددددددددددددت اال الددددددددددددددددددددت ِكلم بالرمدددددددددددددددددددداْ
اندددددددددددددددا نتدددددددددددددددوه أللسدددددددددددددددن باكدددددددددم علدددددددددن أيدددددددددد فصددددددددداْ
يدددددددددا دددددددددومُ ِ
ان األمدددددددددر رجددددددددددر

ددددددددد مضددددددددن زمد ا
دددددددن المددددددددزاْ

سدددددددددد ُّموا الحقددددددددددائ ر باسددددددددددمها فددددددددددالقوم أمرهمددددددددددو صددددددددددراْ
سدددددددقط القندددددددا ا
ع عدددددددن الوجدددددددو هُ وفعلاهدددددددددددم بالسدددددددددددرر بددددددددددداْ
عدددددددددددددا الصِدددددددددددددليبيون ثدددددددددددددا نيدددددددةُ وجدددددددالوا فدددددددي الباددددددداْ
عدددددددداثوا فسددددددددا ا فددددددددي الدددددددددريا ر كأنِهددددددددددددددا كددددددددددددددر ٌ مبدددددددددددددداْ
عددددددددددددا وا ياريقددددددددددددون الدددددددددددددرما ءُ وال حيددددددددا رء مددددددددن افتضدددددددداْ
والباطنيددددددددددة مث ِلددددددددددوا الدددددددددددور المقددددددددددددددرر فددددددددددددددي نجدددددددددددددداْ
ور الخيانددددددددة وهددددددددو معلددددددددو ام الختددددددددددددددددددددددام واالفتتدددددددددددددددددددددداْ
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شدددددددار» أعدددددددا
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روايدددددددة «الحسدددددددن الصردددددددباْ»

عددددا وا ومددددا فددددي ال ِ
شددددره «نددددو ر الددددددين» يحكدددددم أو «صدددددالْ»
كنددددددددددا نسددددددددددينا مددددددددددا مضددددددددددن لكددددددددددددنِهم نكيددددددددددددوا الجددددددددددددراْ
أرأيدددددددددددددددتر لبناندددددددددددددددا ومدددددددددددددددا يجددددددري بدددددده فددددددي كدددددد رُ سدددددداْ
أرأيددددددددددددتر شدددددددددددداتيال وصبددددددددددددـ ـددددددددرا والبددددددددراجن والضددددددددواْ
أرأيدددددددددتر رمدددددددددن حملدددددددددوا أندددددددددا جيدددددددددُ البشدددددددددارة وال ِ
سدددددددددماْ
مددددددددا هددددددددم مددددددددن اإلنجيددددددددُ اال مثددددددددددددد اُ أبنددددددددددددداء ال ر
سدددددددددددددفاْ
لددددددم يخجلددددددوا مددددددن ابدددددد شيددددددـ ـددد  ,لدددو مشدددن فدددي الدددرر ي طددداْ
ر
دددددددددددالزهر لددددددددددددم ينبدددددددت لهدددددددم ريددددددد ا الجنددددددداْ
أو صددددددددددددبية كد
ابحددددددددددددوا ال ِ
صددددددددددددبي وأ ِمدددددددددددده وفتاترهددددددددددددددددا اات الوشدددددددددددددددداْ
صدددددددلرف و ددددددداْ
لدددددددددددم يشدددددددددددف حقددددددددددددرهمو ٌم سدددددددفحوه فدددددددي ر
عبثدددددددددددوا بأجسدددددددددددا ال ِ
ضدددددددددددحا يدددددددا فدددددددي انتشددددددداء وانشدددددددراْ
وعدددددددروا علددددددن األعددددددراض لددددددم يخشددددددددوا صاصددددددددا أو اجندددددددداْ
مددددددددا ثردددددددد ِم « امعت رصدددددددد ٌم» ياغيددددددددـ ـددددث رمددددن اسددددتغاث بدددده وصدددداْ
أرأيددددددددتر كيددددددددف ياكددددددددا لإسددددددددـ ـدددددددالم فدددددددي وضددددددد ال ِ
صدددددددباْ
أرأيددددددددددددتر أ صدددددددددددداناُ ومددددددددددددا هددددددددر رم العددددددددوُّ ومدددددددا اسدددددددتباْ
أرض األنبيددددددددددددددددددا ء ,ومددددددا ت اعدددددداني مددددددن جددددددراْ
أرأيددددددددددددددددددتر
ر
أرأيدددددددتر كيدددددددف بغدددددددن اليهددددددددو

ا ,وكيدددددددف أحسدددددددنِا ال ر
صدددددددياْ

غصدددددددددددبوا فلسددددددددددداينا و دددددددددددا لددددددوا :مددددددا لنددددددا عنهددددددا برددددددراْ
كشددددددددروا عددددددددن األنيدددددددداب لددددددددم ياخفددددددددددوا وجددددددددددوههم القبدددددددددداْ
لدددددددددم يعبدددددددددأوا بقدددددددددرار «أمدددددددددـ ـددددددددددن» انرهددددددددددم أو بددددددددددا تراْ

102

نفحات ولفحات

ولاالمدددددددددا اجترحدددددددددوا العظدددددددددا ئدددددددد رمُ لددددددددم يابددددددددالوا بدددددددداجتراْ
عددددددددددا التتددددددددددار( )34يقددددددددددو هم جنكيددددددددز او الوجدددددددده الو دددددددداْ
شددددددددددهمو تهدددددددددددر
عددددددددددا ت جيو ا

ا بددددددددددددددددالخراب واالجتيدددددددددددددددداْ

يددددددددددددا ويددددددددددددُ أرض نِسددددددددددددو هدددددددداُ انِهددددددددم ا
عقاددددددددم الرر يدددددددداْ
عددددددددددا وا وال « ااددددددددددز» يانددددددددددا

ي المسددددددددلمين الددددددددن الكفدددددددداْ

لددددددددددددددوال صددددددددددددددالبةا فتيدددددددددددددددة غدددددددددددرر  ,بددددددددددددينهمو شدددددددددددحاْ
فدددددددددي أرض أفغدددددددددان العريقدددددددددـ ـددددددة فددددددي الباولددددددة والصددددددالْ
غنمدددددددوا السدددددددال رْ مدددددددن العدددددددد ور ُ و دددددددددداتلوه بددددددددددكا السددددددددددالْ
بدددددددكلوا الددددددددرماء ,ومدددددددا علدددددددن رمددددددن يبددددددكل الدددددددم مددددددن جندددددداْ
بسددددديوف «سددددديِاف» و«حكمدددددت يدددددددددددددار» أبادددددددددددددال النرفددددددددددددداْ
ورجدددددددددال «برهدددددددددان» و«يدددددددددو نددددددددئ» والمغدددددددداوير ال ر
صددددددددباْ
ددددددددد بيِضددددددددوا وجددددددددهر الحنيددددددددـ فددددددددة لدددددددديئ الددددددددك بامتددددددددداْ
عدددددددددددا المدددددددددددرو ا
ه مجددددددددددداهرا مددددددا عددددددا يخشددددددن االفتضدددددداْ
ر
ور الصُّددددددددراْ
نرفرقددددددددت هنددددددددا سددددددددوه النرفددددددددا ه تددددددددرور ج
الددددددددز ر
فيهددددددددا يابدددددددداع الفسدددددددد ا تحددددددددـ ـددددددت اسددددددم الفنددددددون واالنفتدددددداْ
وتددددددرى الفسددددددا ر يصددددددو ال جهددددددـ ـددددرا فددددي الغدددددور وفددددي الددددرِ واْ
وتادددددددددددددددددددداو رل المرتدددددددددددددددددددددُّ ال ياخفدددددددي مدددددددن ال اكفدددددددر البردددددددواْ
دددددكب مددددددن امسيددددددـ ـدددددددلمة ,وأفجدددددددر مدددددددن سدددددددجاْ
مددددددن كدددددد رُ أكد ر
وجددددددد الحصددددددونر بغيددددددر حاددددددرِ ا س  ,لهددددددددددددددددددا فغددددددددددددددددددددا وراْ
ومضدددددددددددن ياعربدددددددددددد ,ال يابدددددددددددا لدددددددي ,فدددددددي حماندددددددا ال امسدددددددتباْ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )34يلني الااار بالتتار هنا «الرو » وغووهم ألفغانستان.
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ا
األصدددددددددددوات تددددددددددددد عدددددددددددو للفاجدددددددددددور ولل ر
سدددددددددددفاْ
وتعالدددددددددددت
دددددددر هدددددددددا تمدددددددددا ت فدددددددددي النبددددددددداْ
مسدددددددعورةٌ ,ان رحدددددددتر تزجد ا
مددددددا مددددددن «أبددددددي بكددددددر» ياددددددؤ ر بهددددددددم ويكددددددددب مددددددددن جمدددددددداْ
وياعيدددددددددددهم لحظيددددددددددرة اإليددددددددددـ ـدددددددمان دددددددد خفضدددددددوا الجنددددددداْ

***
يددددددددددا أ ِمددددددددددة اإلسددددددددددالم هبُّددددددددددـ ـدددددددوا واعملدددددددواُ فالو دددددددت راْ
الكفددددددددددددددر ج ِمددددددددددددددد شددددددددددددددملره فلددددددددددم النرددددددددددزاع واالنتادددددددددداْ
فتج ِمعدددددددددددددددددددوا وتج ِهدددددددددددددددددددزوا بال امسددددددددددددددددتااع وبال امتدددددددددددددددداْ
يدددددددددا ألدددددددددف مليدددددددددون ,وأيدددددددددـ ـددددن همدددددو ااا عدددددت الجدددددراْ
هدددددددداتوا مددددددددن المليددددددددار ملدددددددددـ ـددددديونا ,صددددددحاحا مدددددن صددددددحاْ
سدددددداْ
مددددددددددن كدددددددددد رُ ألددددددددددف واحدددددددددددا أغددددددزو بهددددددم فددددددي كدددددد رُ ر
يايدددددددر بدددددددال جنددددددداْ
مدددددن كددددد رُ صدددددافي الدددددروْ يادددددو شدددددددك أن
ر
ي االرتيددددددددددداْ
ممدددددددددن يخدددددددددفُّ الدددددددددن صدددددددددال ة الليددددددددددُ بدددددددددددا ر
ممددددددددن يعدددددددددفُّ عدددددددددن الحدددددددددرا م ,ولدددديئ ياسددددرفا فددددي المبدددداْ
ممدددددددددددددن زكدددددددددددددا بال ِ
صدددددددددددددالحا ت ,واكدددددددددره كالمسدددددددددك فددددددددداْ
ممددددددددددن يهدددددددددديم بجنِددددددددددة الددددددددددـ ـددددددددفر وس ال الغيددددددددد المددددددددالْ
مدددددددددن ه ِمددددددددده نصددددددددد العبدددددددددا

ولددددددددديئ يدددددددددأبن االنتصددددددددداْ

يرجدددددددددو رضدددددددددا مدددددددددواله لدددددددددم يعبدددددددددأ ب رمدددددددددن عنددددددددده أشددددددددداْ
ب ِكدددددددددددددا اء محدددددددددددددرابُ ولكدددددددددددددـ ـددددن فددددي الددددوغن كددددب ا النرادددداْ
امدددددددددددددددر ،علدددددددددددددددن أعدائددددددددددددددده ولقومددددددددددددده مدددددددددددددا ٌء دددددددددددددراْ
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فددددددددي الددددددددرِ وع يبددددددددكل رو رحدددددددده ويقددددول عنددددد الغاددددنم :صدددداْ
ان ضددددددددددددا ت الدددددددددددددُّنيا بددددددددددددده وسددددددعرته «سددددددورةا االنشددددددراْ»

***

ال بدددددددددِ مددددددددن صددددددددند الرر جددددددددا لُ ومثلاددددددددده صدددددددددن اد السدددددددددالْ
وصدددددددددددناعة األبادددددددددددال علدددددددددددـ ـددددد ٌم فدددددي التُّدددددراث لددددده ات رضددددداْ
رمددددددددددن لددددددددددم يالرقِددددددددددن أصددددددددددلره مدددددددددن أهلددددددددده فقدددددددددد النِجددددددددداْ
سددددددددددداْ
ال ياصددددددددددددددددددنرد األباددددددددددددددددددا ال اال فدددددددددددي مسددددددددددداجدنا الف ر
فددددددددي روضددددددددة القددددددددر ن فددددددددي ظدددددددددد رُ األحا يددددددددددث ال ر
صددددددددددحاْ
فددددددي صاددددددحبة األبددددددرارُ ممددددددن فددددددددددددي رحدددددددددددداب
رمدددددددددددن يارشددددددددددددون بحدددددددددددالهم

سدددددددددددداْ

بدددددددددددُ األ اويدددددددددددُ الفصددددددددددداْ

شددكرُ ومجلساددهم رربدداْ
واكددر نااقهددم وفعددالاهم
فكددرُ
ٌ
ٌ
رمددن صددمتاهم ٌ
سدددددددددددهم بدددددددددددالح ر مدددددددددددو صدددددددو ٌل ,فدددددددال يمحدددددددوه مددددددداْ
وغرا ا
رمددددددددددن لددددددددددم يعدددددددددد

ا
دددددددددآن ضدددددددددداْ
ر و لبدددددددددده ظمد
هلل عددددددددددا ر

يحيددددددددا سددددددددجين ر
سدددددددد رراْ
الاددددددددين ,لددددددددم ياالدددددددد لدددددددده يومددددددددا ر
ويددددددددور حدددددددول هدددددددواه يلهد ا
ددددددث مدددددددددددددددددا اسدددددددددددددددددترا رْ وال أراْ
ٌ
سدددددددددددكران وصددددددددددداْ
اليسدددددددددتوي فدددددددددي مناددددددددد اإل يمدددددددددددان
رمددددددددددددن ه ُّمدددددددددددده الت ِقددددددددددددوى و

كدددددددددددأس وراْ
خدددددددددددر همُّددددددددددده
ٌ

شددددددددددددددعبٌ بغيددددددددددددددر عقيدددددددددددددددة ور ا
ه ت اكررر يدددددددددددددددددده الريددددددددددددددددددداْ
ددي علدددن الكفددداْ»
حددددي علددددن الصِددددال ة» يخدددون «حد ِ
رمددددن خددددان « ِ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )35أي :يدع المغانم لغير ل وينادي أصحاب ليأخذوها.
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***
يددددددددا أ ِمتددددددددي ,صددددددددبراُ فليددددددددـ ـدددددلك كدددددا ياسدددددفر عدددددن صدددددباْ
ال بدددددددددددددددددددددِ للكددددددددددددددددددددابوس أن ينددددددددددددزاْ عنددددددددددددا أو ياددددددددددددزاْ
دددددددددر الْ
والليدددددددددددد اُ ان تشددددددددددددت ردِ ظلددددددددددددـ ـددددددددددمت اه نقددددددددددول :الفجد ا
ددددددي علدددددددن الفدددددددالْ
والفجددددددددددددر ان يبددددددددددددزا فددددددددددددال ندددددددو ٌمُ وحد ِ

***
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القويدال الثانية اارال
رسالة ضوق وحنيا
منددذ ربددع قددرن مددا الومددان والدددكتور القرضدداوي يق ددي ضددهر رم ددان
المبارك بالدوحة ..يخطب الجملدةل ويلدن المسدلميا فدي در

اللودرل ويقددد

البرامج الدينية الهادفة في اإلذاادة والتلفداز .ويودلي بالندا

التدراويحل ويلقدي

در

التفسيرل فيالرون بمتلة التسوالل وخاوع اللبادالل وفق الدر ..
وفي ضهر ضلبان ما هذا اللاد سافر ظظن إلم ألمانيا لللسسل واضدطر أن

يق ي ضهر رم ان المبارك في «بون» بليدا اا الدوحة..
وبدأ رم ان وضلر النا

بفراغ كبيرل وافتقددوا ضديخهم الجليد –ضدفا هللا

واافا  -الذي أحبهم وأحبُّو ل وترقبوا اودت يوما بيود وسااة بسااة..
وازداد ضدددوق الادددي إلدددم الدوحدددة ..إلدددم مسددداجدها اللدددامرال وجمهورهدددا
المسددلم ..فددنظم هددذ القودديدال فددي مدينددة «بددون» فددي  6رم ددان 1405هددـل
وأرسلها إلدم الدوحدةل لتندوا اند فدي لقداء اإلخدوان واألحبداال وقددمها بهدذ
الكلمات:
«أط رم ان ضدهر الدذكر والقدر نل ضدهر الودياد والقيداد وربيدع اإليمدان
واإلحسانل فحلقت الرو –حي الجسد حبديد -ضدوقا إلدم الدوحدة بمسداجدها
وأذانهددا وقر نهددا وتراويحهددا وأحبدداا الددرو فيهددال فجاضددت الخددواطر بهددذ
القويدال أهديها إلم اإلخوان واألخوات في صسال التراويح»..
وقامت جريدال «الراية» القطرية بنار القويدال بلدددها رقدم  1692فدي 18
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رم ان 1405هـ.
وتبلع أبياتها سبليا بيتا.

***
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رسالة ضوق وحنيا
بين الجوان في األعمداه سادكناه فكيدددف أنسدددن و رمدددن فدددي النددداس
ينسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداه
وكيددددف أنسددددن حبيبددددا كند ا
دددت مددددن أسيددـر حسددن لدده جددـلت مزايددـاه
صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغري
ولددم أزل فددي هددواه مددا نقضددت لدده عهدددددا وال محددددت األيددددا ام اكددددراه
د شا جسدمي ولكدن فدي محبتده ما زال لبي فتن في عشد معنداه
رمددن يصددده الحددب يبقددن حبُّدده أبدددا أئن يشد

يدنئ لدياله
ديئ ليلدن
ر

فددددي كددددُ عددددام لنددددا لقيددددا محببددددة يهتدددددز كدددددُ كيددددداني حدددددين ألقددددداه
بددددالعين والقلددددب بددددالاان أر بدددده وكيددددف ال وأنددددا بددددالروْ أحيدددداه
والليُ تحلو به اللقيا وان صدرت سدددداعاتها مددددا أحيالهددددا وأحدددداله
فنددوره يجعددُ الليددُ البهدديم ضددحن فمدددددا أجددددد ُِ ومدددددا أجلدددددن امحيددددداه
ألقددداه شدددهرا ولكدددن فدددي نهايتددده يمضددي كايددف خيددال ددد لمحندداه
ا
كنددت شددييا بعلددم الدددين لددواله
هددكا الحبيددب الددكي للخيددر أ ِهلنددي مددا
ا
عشدت لده مندددك ال ر
صدددبا وأندددا ولهدددان أهدددواه
هكا الحبيب هدو القدر ن
واليوم أحيا له فدي األرض اعيدة حتدددددن ياحقددددد حكدددددم

مغدددددزاه

ولددم أزل أرتجددي حسددنر الختددام بدده عسدداه يشدددفد لدددي فددي يدددوم ألقددداه
من ربد رن مضن ألقاه في ادر فيددددا سددددعا ة لبددددي حددددين ألقدددداه
ألقدداه فددي رمضددان الخيددر امبتهجددا فياشدددددبد الدددددروْ معنددددداه ومبنددددداه
واليدددوم أاحدددرم مدددن لقيددداه واأسدددفا يدددا للسدددجين وال ضدددبان تغشددداه
دددددددار تصدددددددرفنا من مسِه ال ر
ضر لدم تحملده رجداله
وانمدددددددا هدددددددي أ د
ٌ
حمدددا لربددي فددال سددخط وال جددزع ما اختداره مدن ضداء دد رضديناه
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ومددددا ضدددداه لنددددا فددددي طيردددده نعددددم منهدددا عرفنددداُ ومنهدددا مدددا جهلنددداه
فإنِمدددددا هدددددو تمحددددديبٌ وتصدددددفيةٌ وهددو ر
الاهددور لمثلددي مددن خاايدداه
لكدددن عافيدددةر الدددرحمن أوسدددد لدددي أندا ال ِ
ضددعيف فمدا لددي غيدر نعمدداه
يا اخوة فدي رضدا ربدي عرفتهمدو فدددي وحدددة الخيدددرُ يدددا حيددداكم
هددال بعثددتم شددعاعا مددن مسدداجدكم تلدددددوْ منددددده لندددددا فدددددي «بدددددون»
أضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواه
فدددددددال أاان وال دددددددر ن نسدددددددمعه وال تراويحندددددداُ واحددددددرِ لبدددددداه
انددددي ألاكددددركم فددددي كددددُ أمسددددية اكدددر الغريدددب بعيدددد الددددار مدددأواه
كدددم التقيندددا علدددن اكدددر وموعظدددة وأفضدددددُ الدددددكركر دددددر ن تلونددددداه
في موسم ُّ
الاهدر فدي رمضدان الخيدرُ محبِددددددددة
تجمعنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

ال مددددددددال وال جدددددددداه

مدددن كدددُ اي خشدددية هلل اي ولدددد بدددددالخير تعرفددددده ومدددددا بسددددديماه
جيُ علدن الحدبر واإليمدان امدرتبط

ددددد عبِددددرت عندددده أروا ٌ
ْ وأفددددواه

ان أنددددددئ أوجههددددددم لددددددم أنددددددئ وكلهدددم فدددي نقددداء الدددرُّ وْ أشدددباه
روحهامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو
ه هندددا المحمدددو ا
ددددددد دددددددروا موسددددددم الخيددددددرات واالسدددتبا ا
عقبددداه
فاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتبقوا
صددداموه ددداموه ايماندددا و امحتسدددبا أحيوه طوعاُ وما في الخير اكراه
والو ددت كالندداس مندده مددا يمددوت يحيدداُ فاددوبرن لمددن بالددكركر أحيدداه
ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
وكلهدددددم بدددددات بدددددالقر ن امنددددددمجا كأنِدددده الدددددم يسددددري فددددي خاليدددداه
فددداألان سدددامعةٌُ والعدددين امعدددةٌ والددددروْ خاشددددعةٌُ والقلددددب أوِ اه
أحببددددتهم وأحبددددوني بددددال غددددرض اال لقدددددداء علددددددن ربددددددي وتقددددددواه
مدددددا كدددددان هلل يبقدددددن ائمدددددا أبددددددا رغدددددم ال ِ
شددددددائد يلقاهدددددا وتلقددددداه
ومددددا يقددددوم علددددن نيددددا ومنفعددددة فسددوف ينهددار مددا لددم تبدد ر نيدداه
شددتان مددا بددين رم دن ابلدديئ ائددده و رمددددن يقددددو رسددددول

ممشدددداه
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رمدددن اهتددددى بهددددى األخيدددار كدددان خيددددرُ وسددددار وعد ا
دددين
علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
و رمدن مشددن خلددف ركددب ال ُّ
سدوء ضدداع ضدداعواُ وتدداه بعيدددا مثلمددا تددا اهوا
ترعدددداه

كمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

همددا طريقددان مددا للنِ داس غيرهمددا كددددد رُ امدددددرن يتدددددولن مدددددا تد ِ
ددددواله

ا ِمدددا طريددد الدددن الفدددر وس بيندددة فددي محكددم الددككر جلتهددا وصدداياه
أو الاريددددد الدددددن ندددددار امسدددددعِرة يهددوي اليهددا مددن ال ِ
شدياان أغددواه
فويددُ رمددن يشددتري بالخلددد هاويددة وخدددداب رمددددن بدددداع أاخددددراه بددددأواله
واعجددب لمددن سددار فددي رب الهددوى ولدددم يقدددُ سددداعة نددددمان :ويددداله
وغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوى

يقول :ربي رحيم سوف يغفدر لدي
رمدددن يعددددرف

ددد غددرِ ه الجه د اُ بددالمولن وأغددراه

يعرفدددده برحمتدددده وباشدددهُ فهدددو يرجدددوه ويخشددداه

يا اخوة ال ر
صده واإليمان في ار لكدددم فدددؤا ي ومدددا ضدددمِت حنايددداه
أنسددددددديتموني المدددددددي بحبكمدددددددو وصا ا
ه الحب يانسي المدر رء بلدواه
وبدددالهواتف رغدددم البعدددد تغمرندددي فضددددالُ واو الفضددددُ يبدددددو فددددي
ٌ سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجاياه
لدددوال يدددو ٌ مدددن األسدددقام ددداهرة لاددددرت شددددو ا الدددديكم يعلدددددم
ددددوس وال لدددددو رام طيدددددرا لخانتددددده جناحددددداه
مددددا حيلدددددة الايددددر محبد
ٌ
فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
لكددم تمنيد ا
دت لددو أ ضددي ليددالي مددن شدددهر الرر ضدددا معكدددم أشدددتم ريددداه
ا
حننددت لسددجدات أ ددول بهددا :سددددبحانر ربدددديُ وأ عددددوه بعاليدددداه
وكددم
ويددا لشددو ي الددن وتددر القنددوت بدده أ عددو الكددري رم الددكي ع ِمددت عاايدداه
أ عددوه والدددمد بددالعينين امختندد

والقلددددب محتددددر ٌ
ه ممددددا شددددهدناه

فدددي كدددُ أرض أرى اإلسدددال رم فدددي مدددددن أهلددددده وبنيددددده بدددددُ أعدددددداه
خاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
والكفددددر مجتمدددد ٌد واليددوم يبدددو الددكي ددد كددان أخفدداه
تفرِ ددددوا شدددديعا
ا
فاجمد الهي شم رُ المسلمين علدن هدددداك وانصدددر لمدددن للددددين وااله
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يددا اخددوتي لدديئ لددي مددنكم سددوى هدُ يخدكل األ رمدن فدي
طلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
ااا دددددددرأتم وصدددددددليت ام صدددددددالتكم و دددددددددددام دددددددددددائ امكم هلل ناجددددددددددداه
وهد ِدزت األرض بالت ِسددبي سددجدته وبللدددددت وجهددددده بالددددددِمد عينددددداه
وراْ يددددعو بمدددا يحلدددو لددده طلبدددا للحسدددددددنيين :بددددددددنياه وأ اخدددددددراه
فدددال تخلدددوا أخددداكم مدددن عدددائكمو بظهددر غيددب وسددتر الليددُ أرخدداه
ليوسددف :ال تتركدده ربِدداه
ولتشددفعوا لددي الددن ربددي وربكمددو وا عددوا
ر
ا عوه يكشدف ضدرائي ويغفدر لدي فضددالُ فددال كاشددفٌ للضددر اال هددو
ا عددددوه يمنحنددددي عفددددوا وعافيددددة فلدددديئ أكددددرم مندددده فددددي عاايدددداه
ا عددوه يقبلنددي فددي المخلصددين لده رمدددن اسدددتقاموا و دددالوا :ربُّندددا
سدددكمو و رمدددن شدددفعتم لددده يكرمددده مدددواله
وأندددتم القدددوم ال يشدددقن جلي ا

***
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القويدال الثالثة اارال
بنت قنا
هذ هي القويدال الثانيدة التدي اثدرت اليهدا بلدد أن اختفدت اندي  38سدنةل
وهي لون جديد ما قوائديل فهي قويدال غولية فدي أنثدم هويتهدا مدا «بندات
قنا»ل فه ارفت ما هي بنت قنا؟
إنها «القلدة» القناويدة كمدا يسدميها المودريون .وقدد كاندت فدي حجرتدي فدي
تلددك الفتددرال التددي ق دديتها فددي ضدديافة المخددابرات الموددرية فددي مبناهددا فددي
«سراي القبة»ل نظمت هذ القويدال متغوال في هذ األنثم أو هدذ القلدةل الدم
طريقة األلغاز أو الفوازيرل وقد وجدتني رسمت بدالقلم الرصداص ضدكس بددائيا
للقلةل للل ينب القارئ ما أول األمر الم ما أريد.

***
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بنت قنا
أنثدددددددن تدددددددروه أخدددددددا الهيدددددددام حسدددددددددددناء فارعدددددددددددة القدددددددددددوام
جسددددددددددددددم رشددددددددددددددي زاندددددددددددددده عندددددددد ٌ حكددددددددن عندددددددد ر النِعددددددددام
جكِابددددددددددددددة ت اغريددددددددددددددك طلددددددددددددددـ ـدددددددعتها فتددددددددنو فدددددددي اهتمدددددددام
وتحددددددددددددددددددددئ أن لقا رءهددددددددددددددددددددا يشدددددددفي الصُّددددددددور مدددددددن األوام
وااا احرمددددددددددت القددددددددددرب منددددددددددـ ـدددددددها فدددددددالجوان فدددددددي ضدددددددرام
عرفرددددددددت باهددددددددر القلددددددددب لددددددددم يعلددددددددد بددددددددده خبد ا
ا
ددددددددث اللريدددددددددام
يانبيدددددددددددددك ظاهرهدددددددددددددا بمدددددددددددددا فددددددددددي لبهددددددددددا وبددددددددددال كددددددددددالم
بنددددددددددددت الصِددددددددددددعيد كريمددددددددددددةٌ مددددددددن طينددددددددة القددددددددوم الكددددددددرام
نويِدددددددددددددددددددددددددد ةُ لكنهددددددددددددددددددددددددددا بيضددددددددددداء كالبددددددددددددر الت ِمدددددددددددام
نو يددددددددددددددة خلعددددددددددددددت عبددددددددددددددا ءتهدددددددددداُ وألقددددددددددت االحتشددددددددددام
وكأنِهددددددددددددددا بنددددددددددددددت ِ
الزمددددددددددددددا لددددددك فددددددي ال ُّ
سددددددفور واال تحددددددام
ثددددددددارت علدددددددددن عدددددددددر البيدددددددددو تُ فدددددددال ت احدددددددب بهدددددددا المقدددددددام
اال ااا هجدددددددددددددددددددددم ال ِ
شدددددددددددددددددددددتا بدددددددددددالبر يصدددددددددددحبه الغرمدددددددددددام
فتحجبددددددددددددت تلددددددددددددك ال ِ
شددددددددددددهو رُ وكدددددددُ شدددددددهر طدددددددول عدددددددام
حتدددددددددددددن ااا وا لدددددددددددددد الربيدددددددددددددـ ـددددددُ مددددددد ُّ
الزهدددددور واالبتسددددددام
و نددددددا هجددددددو ام الصدددددديفُ أعددددددـ ـدددددجبها الخدددددرو ا
ج علدددددن الددددددوام
فبددددددددت مدددددددن ال ر
شدددددددرفات ضدددددددا حكددددددددددددة ت اجاابددددددددددددك الغددددددددددددرام
ال تسددددددددددددتحي مددددددددددددن وافددددددددددددد يرندددددددددددددو اليهدددددددددددددا باهتمدددددددددددددام
فددددددددددإاا نددددددددددا منهددددددددددا نددددددددددت فددددددددددوراُ وأسددددددددددلمت ر
الزمددددددددددام
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ليسددددددددددت تددددددددددر يدددددددددددا تادددددددددددال مسددددددددها ولددددددددو كفددددددددي غددددددددالم
تلقدددددددداك فددددددددي وضدددددددد النِهددددددددا ر وان أر تر ففددددددددددددي ِ
الظددددددددددددالم
وااا ا تربددددددددددددددددددت تريدددددددددددددددددددها وتدددددددددروم منهدددددددددا مدددددددددا يادددددددددرام
أفضدددددددددددت اليدددددددددددك بصددددددددددددرها

ون امتنددددددددددددددداع أو خصدددددددددددددددام

وحبتددددددددك فاهددددددددا العددددددددكب تلددددددددـ ـددددددددددثمه وال تخشددددددددددن المددددددددددالم
وتحدددددددددددوط كفردددددددددددك خصدددددددددددرها وهدددددددي المايعدددددددة فدددددددي سدددددددالم
والندددددددددداس حولددددددددددك ينظددددددددددرو ن يا هنيونددددددددددددددددددك بدددددددددددددددددداحترام
ومدددددددددددددن العجائدددددددددددددب أنِهدددددددددددددا لت احدددددددددب مدددددددددن كدددددددددُ األندددددددددام
حتددددددددددددن التقددددددددددددي المستقددددددددددددـ ـدددددددديم بهددددددددا تعلِدددددددد واسددددددددتهام
مدددددددددددا كفِددددددددددده عنهدددددددددددا ت اقدددددددددددا هُ وال نهددددددددددددددداه أن اسدددددددددددددددتقام
الُ ال ت اسددددددددددييوا الظددددددددددن فهددددددددددـ ـدددددددي طهدددددددورةٌ طهدددددددر الغرمدددددددام
كددددددددددددالُ وال عرفددددددددددددت رخنددددددددددددا أو نالهددددددددددددددا يومددددددددددددددا ثددددددددددددددام
نويِددددددددددددددددددددددددددد ة لكنهدددددددددددددددددددددددددددا ر ِددددددددددددت كأ دددددددددددددداْ المددددددددددددددام
هددددددي ال ت احددددددب سددددددوى العشددددددـ ـددددددير أخددددددي الت ِلاددددددف والوئددددددام
ان لدددددددددددددم ت اعاملهدددددددددددددا برفدددددددددددددـ ـدددددددد

ددددددددد يافاجيهددددددددا السددددددددقام

ولربمددددددددددددددا منيددددددددددددددت بجددددددددددددددـ ـددددددددرْ ال يكددددددددون لدددددددده التيددددددددام
والكسددددددر فيهددددددا لدددددديئ يجبددددددره نااسددددددددددددددددددددددددي العظددددددددددددددددددددددددام
ولدددددددددرب عندددددددددف دددددددددد ياعدددددددددر ضددددددددددها ألن تلقددددددددددن الحمددددددددددام
مددددددددددااا هددددددددددا بنددددددددددت الكددددددددددر امُ و رمددددددددن رماهددددددددا بال ر
سددددددددهام
كاندددددددددت فتددددددددداةر الحدددددددددي ليلدددددددددـ ـدددددددددن كدددددددددُ ددددددددديئ امسدددددددددتهام
ليسدددددددددددددت تانافسدددددددددددددها هندددددددددددددا لدددددددك «مددددددددمزيُ» أو «مددددددددام»

نفحات ولفحات
واليددددددددوم ددددددددد أضددددددددحت تانددددددددا زعهددددددا بند ا
دددددات العددددددم سددددددام
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هدددددددددكي هدددددددددي الددددددددددنياُ فليدددددددددـ ـدددددددددددئ لكدددددددددددائن فيهدددددددددددا وام
أعرفدددددددت رمدددددددن أعندددددددي لعلدددددددـ ـددددددك ددددددد فهمددددددتر مددددددن المقددددددام
دددددُ لدددددي :أ«بندددددت ندددددا» تدددددرى أم يدددددددا تدددددددرى بندددددددت الحدددددددرام

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )36المقوود :الثسجات األمريكية ونحوها.
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القويدال الرابلة اارال
الفراق الطوي
قلتهددا فددي رثددداء األخ الوددديق الودددوقل ضدددقيق الددرو ل ورفيددق الددددرا
والسدددكا والدراسدددة والدددداوال والمحندددةل محمدددد الددددمرداش مدددرادل فدددي يوليدددو
1962دل وقددد اختفددت هددذ القودديدال حتددم حسددبتها فيمددا ضدداع مددا ضددلريل ثددم
اثددرت اليهددا فجددأال فددي كرتونددة فددي مكتبتددي بالقدداهرال فددي 2000/8/12د مددع
قويدال أخرى كنت نسديتها تمامدال فكاندت فرحتدي بهمدا فرحدة مدا وجدد ضدالة
اويوال الي ل بلد أن يئد منهال وبلد ثمانية وثسثيا ااما.
أنادددأت هدددذ القوددديدال فدددي ظدددروف خاصدددةل فقدددد أ ِّادددرت إلدددم قطدددر سدددنة
1961دل وبلد انتهاء اللاد الدراسي ادت إلم مودر فدي صديف 1962دل فدي
منتوف ضهر يونيول ألفاجأ بمرض أخدي وصدديقي محمدد الددمرداش سدليمان
مرادل الذي زرت في مستافا فوجدت مودابا بادل كلديل ال يكداد يتحدرك فيد
غير قلب النابضل وايني ل ويكاد لسدان ال ينطدقل ووداتد ألسدافر إلدم قريتندا
للسسد الم األه ل ثم أاود إلي ل ألتفرغ ل ل فسراان ما بلغني وفات ل وأنا فدي
قريتدديل فددذهبت إلددم قريت د «السددمسوية» لللددواءل وكنددت فددي حاجددة إلددم م دا
يلوينيل فلللي كنت أضد ما تأثر بموت .
واددددت إلدددم قريتدددي ألفاجدددأ باسدددتدااء لدددي مدددا المباحددد اللامدددة بطنطدددال
ليبلثددوني إلددم القدداهرالل فيسددلموني مددا مكددان إلددم مكددانل حتددم اسددتقررت فددي
مكان لم أارف ما قب ل ليد هو السجا الحربيل وال سدجا القللدةل وال سدجا
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القناطرل وال سجا مودرل إند مبندم المخدابرات المودريةل وكدان ملدي أخدي
وصديقي أحمد اللسدال رحمد هللال وإن لدم يدر أحددنا اآلخدرل فقدد اولوندال كدس
منا اا أخي في سجا انفراديل وبلد سبلة أسابيع أفرجوا انا.
في هذ الفترال أناأت ثسم قوائدل إحداها نارتها بلد فترال وجيدوالل وهدي
قويدال «ثورال الج » المنادورال فدي هدذا الدديوان .والثانيدة هدي هدذ القوديدالل
والثالثدة قوديدال «بندت قنددا» .وإلدم القوديدال الجديددال فددي رثداء أخدي الدددمرداش
رحم هللا.

***
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الفراق الطوي
كددان يومددا مقاددب الوجدده أسددو
غددره الوج دها بالدددموعُ وكددا الددـ

يددوم ددالوا :مددات الحبيددب محمددد
لددددب مددددن فددددرط مددددا بدددده يتجمددددد

وتهاويد ا
هدداض مندده الجندداْ سددهم امسدددد
دددددت امثخنددددددا مثددددددُ طيددددددر
ر
ا
غلبد ا
ددتاعت أن أتجلدددد
ددت روعدددة المصددديبة صدددبري ويقينددديُ مدددا اسد
كيدف ال والحبيدبا دد و عتده اليددـ ـدددددوم و اعدددددا ال يعدددددرف «العدددددو
أحمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد»
ا
المددوت بينندداُ يددا أسددن لددـ ـددددب لاددددول الفددددراه لددددم يتعددددو
فددرِ ه
يدددددا لحظدددددي أأفقدددددد األم والدددددوا لدددددد حتدددددن أخدددددو شدددددبابي يفقدددددد
يا لحظي أخي الكي كدان رعدي في اخاوبيُ وكدان سديفي ال ام رهنِدد
ددددددر حزنادددددده فتنهددددددد
ربر عفددوا مددا منددك أشددكوُ ولكددن غلددددددب الصد ر
حكمددددة

فددددوه أوهددددام عقلددددي ولسد ا
ددان السدددماء واألرض يشدددهد

ربر ُ مند ا
ددت بالقضددداءُ فهدددب لدددي مددن لدددنك الرر ضدداُ أل ددوى وأصددمد
دار لددي أسددخط القضدداءُ ولكددن مدددا خلقدددت الدددكي بصددددري جلمدددد
حد ر
أندددت عوِ ضدددتني بددده عدددن أ الدددد م فكددددددان األ الشددددددقي وأزيددددددد
كدددددان امسدددددتو عا لسدددددري مدددددن

الم أمددئ مضددنُ ومددن حلددم الغددد

انِهدددددا لدددددم تكدددددن صددددددا ةر أعدددددوا م ولكنِدددددددددددده اخدددددددددددداء تج ِ
سددددددددددددد
مددددا ر نددددي يومددددا سددددعيدا فيأسددددن أو ر نددددي يومددددا حزيندددداُ فيسددددعد
يبسددم الدددهر لددديُ فياددرب كالبلدددـ ـ دبُ فددوه األغصددان غنِ دن وغددر
ويصدددديب ِ
ِ
فكدددددددأن الرامدددددددي اليددددددده تعمدددددددد
الزمددددان لبددددي بسددددهم
كند ا
ددت منددده وكدددان مندددي كشدددخب

د تس ِمن بـ «يوسف» و«محمد»
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فهددو يبدددو فددي صددورتين وباسميددـ ـددن وخلددف الرسددمين روْ مفددر

***
لهددف نفسددي علددن فتددن عددار للددـ ـددده وللددددين صدددارما لددديئ يغمدددد
عددددار للخيددددر سدددداعيا غيددددر وان عدددار للحددد ر جمدددرة لددديئ تخمدددد
عدددار للمجدددد والمعدددالي طموحدددا و ِ لدددو يمتادددي ال ِ
سدددحاب فيصدددعد
عددار ف دي سدداحة الفضدديلة جنديددـ ـددددا وفددددي حلبددددة ال ِ
شددددهامة أوحددددد
اخلادددددد القريددددددة األصدددددديلة فيدددددده

بددُ غددزو القددرى بمددا لدديئ ياحمددد

ددارس الفتدددن شدددر مر دددد
يددددا عضدددداال حددددار األطبدددداء فيدددده أر دددد الفد
ر
لدديئ فيدده مددن الحيدداة سددوى لددـ ـدددددددب بصددددددددر أنفاسددددددده تتدددددددر
وفددددم بددددُ كددددان يهدددددر بالفصددددـ ـددحن تددراه مددا عددا يرغددي ويزبددد
ثددددم عدددددين فيهدددددا بريددددد ُ ولكدددددن

بدددددددُ كاندددددددت شدددددددرارة تتو دددددددد

أيددن بددا ي الفتددنُ لقددد مددات مندده

بدددددددددن هامدددددددددُ وحددددددددئ تبلددددددددد

دددددددر
ا

أعجدددددددز ر
الادددددددب فدددددددار تددد حسدديرا يقددول :مددا لددي مددن يددد

ددُ لددكاك المغددرور بددالعلم :مددا يف دـ ـددعُ العلددمُ والددر ى لددك مرصددد
فجددددر الددددكر شددددامخاُ ثددددم طددددأطئ عنددددد سددددر الحيدددداة هددددكا المعقددددد

***
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القويدال الخامسة اارال
بارى ودااء
مهداة الن المولو الحبيب :يوسف غالب همت
سددددميري بالحبيددب بددن الحبيددب ..ابددن علددي
ازفِددددت الباشددددرى بمدددديال ر
«يوسف» الحسنُ وأكدرم باسدمه هدددو نعدددم الفدددرع لرصدددُ ِ
الزكدددي
ارثدده «اإليمددان» و«الهمددة» مددن أبويدددددهُ نعددددددم ميددددددراث الصددددددبي
جدددددداء واألفددددددراْ فددددددي أ دامدددددده مرحبدددددا بددددداكورة الغيدددددث الهندددددي
دددددوب مددددددن عنواندددددده ويددرام العاددر فددي الددور ال ِ
شددكي
يقددددددرأ المكتد ر
ربر أنبتددددددددددده نباتدددددددددددا حسدددددددددددنا وأعددددددكه مددددددن حسددددددو وغددددددوي
ربُ واحرسددددده وبدددددارك خادددددوه واحمددددده مدددددن كدددددُ جبدددددار عتدددددي
وارعددددهُ وارع أخدددداه «ياسددددرا» وال ِ
شددقيقات شددكا الددروض الندددي
وبعددددد عصددددر المبكيددددات العربددددي مدددن مضدددالت الزمدددان السدددامري
اجعدددددددُ الددددددددنيا لهدددددددم ضددددددداحكة مددا عجزنددا عندده مددن حلددم صدديما
كدددددم سدددددمي لدددددك فدددددي تاريخندددددا حبدددددددددداك

بددددددددددالعزم الفتددددددددددي

واحددبا هددكا الجيددُ نصددرا ينجددزوا فددي رضددا

ُ وفددي هدددي النبددي

دددنئ ااا مددددددا حبدددددداك
«يوسددددف» المرجددددو ال تد ر
أندددك ابدددن الددددين والتقدددوىُ فسدددر فددي رضددا

بددددددالعزم الفتددددددي
ُ وفددي هدددي النبددي

كدددددم سدددددمي لدددددك فدددددي تاريخندددددا مددددددن نبدددددديُ وزعدددددديم عبقددددددري
فددددا تبئ مددددنهمُ وخددددكهم أسددددوة لددك فددي اإليمددان والخل د الرِ ضددي
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مدددددن فتدددددن أيدددددوب( )37خدددددك روْ وفتن يعقدوب( )38خدك صدبر التقدي
الجهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

***

األناضيد
النشيد األول :يا سجون اشهدي.
النشيد الثاني :مسلمون.
النشيد الثالث :نشيد العو ة.
النشيد الرابد :فتن القر ن.
النشيد الخامئ:

أكبر.

النشيد السا س :أنا المسلم.

***
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( )37هو يوسف صس الديا األيوبي.
( )38هو سيدنا يوسف الوديق ابا يلقوا –اليهما السسد.
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تقديم
النايد قوال روحية يفي ها هللا الم ما يااء ما اباد  ..وهو جوء هداد مدا
حيدداال النددا  ..تادددو بدد الاددلوال وتتددرنم الي د األجيددالل وتطددرا لسددماا
النفددو ل ويتربددم الي د الاددباا ..وإذا انطددوى النادديد الددم هدددف سدداد وغايددة
نبيلةل كان حيا فياضا يحرك المااار وينب الغاف  ..ال كلمدات ميتدة تنطدق بهدا
الافا ل وتبح بها األصوات.
وما أجم النايد حيا ينظم للادباا ..يدذكي فديهم ضدللة اإليمدانل ويثيدر فدي
نفوسهم الحما ل ويدفلهم إلم اللم بإخسص ..فينطلقون بإيمان ال يتوادوعل
وام ال يتوقف ..يحملون الرايةل ويتقدمون الودفوف ..غدايتهم رضدوان هللال
وأمنيتهم الاهادال في سبيل .
لقد نظم الدكتور القرضاوي هذ األناضيد لألجيال المسدلمة ..فتلقفهدا الادباا
فددي ك د مكددانل وانطلددق يادددو بهددا فددي ك د ِّ بلددد ..فأيقظددت القلددوا باإليمددانل
وأضددللت فيهددا جددذوال الجهدداد ..وحركددت النفددو
درا الكفا .

***

إلددم اللمد ل وأنددارت لللددامليا
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النايد األول
يا سجون اضهدي
المممنون في هذا الومان أضد النا

ابتسء وأكثرهم صدبرا الدم األذى فدي

سبي داوتهم ..ولقد تلرض أبنداء الحركدة اإلسدسمية الملاصدرال إلدم صدنوف
ضتم ما اللذاا واالبتسءل وضهدت سجون الطواغيت صمودهم وثباتهم الدم
الحق.
نظددم الادداار هددذا النادديد ادداد 1949د ليكددون رمددوا لهددذا الثبدداتل وانوانددا
ومود.
الم اإلباء وال ُّ

***
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يا سجون اضهدي
مرحبددددددددددا بددددددددددالحراب مرحبددددددددددا بال ُّ
سددددددددددجون
فدددددددن سدددددددبيُ الكتددددددداب كدددددددُ شددددددديء يهدددددددون
ا نندددددددددددددددا ال نهددددددددددددددداب كدددددددد ُِ مددددددددا يوعدددددددددون
العددددكاب ومنانددددددددددددا المنددددددددددددون
كيددددف نخشددددن
ر
حسدددددددبنا يدددددددا شدددددددباب أننددددددددددددددا امؤمنددددددددددددددون
نحددددددددن جنددددددددد اإللدددددددده ولددددددددددددده مسدددددددددددددلمون
ه ُّمنددددددددا فددددددددن رضدددددددداه ألنندددددددددددددا ال نخدددددددددددددون
ال نبدددددددددددددالي سدددددددددددددواه كائنددددددددا رمددددددددن يكددددددددون
فا بسددددددوا مددددددن هددددددداه أ يهددددددددددددا الحددددددددددددائرون
وانهضددددددددددوا للحيدددددددددداه أيهدددددددددددددا النِدددددددددددددائمون
يدددددا سدددددجون اشددددددهدي

سدددددددددددوة الظدددددددددددالمين

وااكددددددددددددددري للغددددددددددددددد صدددددددبر أهدددددددُ اليقدددددددين
فتيددددددددددددددة المسددددددددددددددجد وحمدددددددددددداة العرددددددددددددرين
كلهدددددددددددددددددم امقتدددددددددددددددددد بالرسددددددددددول األمددددددددددين
صدددددددددددددددامد مهتدددددددددددددددد الُ ولددددددددددن يسددددددددددتكين

***
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النايد الثاني
نظم الااار هذا النايد ااد 1383هـل ليتربم الي الاباال وليرد اإلنسدان
اللربي إلم جذور األصيلة ..ويجمع األمة اإلسسمية تحت هذا الالار..
وقد حظي هذا النايد بانتادار واسدع فدي أرجداء اللدالم اإلسدسمي ..وانطلدق
ب الاباا يهتفون ويرددون.
مسددلمون مسددلمون مسددلمون حيث كان الحد والعددل نكدون

فلم الم إيقاظ النائميال وتنبي الغافليال ورد الاارديا.
وقامددت بناددر مجلددة «الحددق» التددي يودددرها الملهدالددديني فددي قطددر ادداد
1384هـل وادد ما المجست في أنحاء اللالم اإلسسمي.
كمددا تددم ناددر وتقديمد فددي كتدداا «أناضدديد الددداوال اإلسددسمية» –المجمواددة
األولم ااد 1402هـ1982/د.

***
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()39

مسلمون

مسددلمون مسددلمون مسددلمون حيث كان الحد ُّ والعددل نكدون
نرتضدددددي المدددددوت وندددددأبن أن فددددددي سددددددبيُ مددددددا أحلددددددن
نهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون المندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون
نحددن صددممنا وأ سددمنا اليمددين أن نعدددي أو نمدددوت مسدددلمين
()40

مسددتقيمين علددن الحد المبددين رمت ر رحدددددددرين ضددددددالل المبالددددددين

جاهدين أن يسو المسلمون
مس دلمون مسددلمون مسددلمون ................................
نحن باإلسدالم كندا خيدر معشدر وحكمنا باسمه كسرى و يصر
الو ررى «
وزرعنا العدل في الدنيا فدأثمر ونشرنا في ر

أكبر»

فاسألوا ان كنتمو ال تعلمون
مسددلمون مسددلمون مسددلمون .................................
س دائلوا الت ِداري عنددا مددا وعددن مدددن حمدددن حددد ر فقيدددر ضددديعا
رم دن بنددن للعلددم صددرحا أرفع دا

رمدددن أ دددام الددددين والددددنيا معدددا

سائلوهُ سياجيب :المسلمون
مسددلمون مسددلمون مسددلمون ................................
نحددن باإليمددان أحيينددا القلددوب نحن باإلسالم حررندا الشدعوب
نحدددن بدددالقر ن وِ مندددا العيدددوب وانالقنا في الشمال والجندوب
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(« )39أناضيد الداوال اإلسسمية» المجمواة األولم (ص.)26
( )40المنون :الموت.
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()41

ننشر النور ونمحو كُ هون

مسددلمون مسددلمون مسددلمون .................................
نحدددن بددداألخاله نوِ رندددا الحيددداه نحدددن بالتوحيدددد أعليندددا الجبددداه
نحددددن بالبتِدددددار أ بنددددا ُّ
الاغددددداه نحدددددن للحددددد

عددددداة ورعددددداه

الكم تاريخنا يا سائلون
مسددلمون مسددلمون مسددلمون .................................
يددددا أخددددي فددددي الهنددددد أو فددددي أنددا منددكُ أنددت مندديُ أنددت بددي
المغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب
سددددُ عددددن عنصددددري عددددن اندددددده اإلسددددددالم أمددددددي وأبددددددي
ال ت ر
نسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبي

اخوة نحن به مؤتلفون
مسددلمون مسددلمون مسددلمون .................................
ددم نعددد عدددل الهددداة الرِ اشدددين ددم نصددُ مجددد األبدداة الفدداتحين
شدددقي النددداس بددددنيا ون يدددن فلنعدددددددها رحمددددددة للعددددددالمين

ال تقُ :كيف فإنا مسلمون
مسددلمون مسددلمون مسددلمون .................................
يددا أخددا اإلسددالم فددي كددُ مكددان

دددم نفدددك القيددددُ دددد ن األوان

المصدددددحف سدددددتور
واصددددددعد الرِ بددددددوةُ واهتددددددف وارفدددددد
ر
بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداألاان الزمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

وامر الفاه :انا مسلمون
مسددلمون مسددلمون مسددلمون حيث كان الحد والعددل نكدون
نرتضدددددي المدددددوت وندددددأبن أن في سبيُ
نهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون
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( )41الهون :الخوي واللار.

ما أحلن المنون
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النايد الثال
نايد اللودال
اللدودال إلدم فلسدطيا يقدديا اندد كد مسدلم ..وبهددذا اليقديا اإلسدسمي الراسد
نظددم الدددكتور القرضدداوي نادديدا لللددودال ..ليناددد الاددباا ويتربددم الي د جي د
النور المناودل ويتغنم ب اللائدون ..ألن اللودال بالنسبة للمممنيا أمدر حتمدي
وق اء إلهيل وبارى ما رسول هللا صوت ت يء لندا طريدق هدذ اللدودال
الظافرال.
كان نظم هدذا الناديد اداد 1384هدـ انددما أقامدت أسدرال الادهيد ابدد القدادر
الحسيني بمدرسة قطر اإلادادية ندوال ضلرية اا الدرال المغتودبة «فلسدطيا»
بمناسدددبة انتهددداء حكدددم األسدددرال للمدرسدددةل ودادددت ف ددديلة الددددكتور يوسدددف
القرضاوي ليسهم في هذ الندوال الحافلةل فألقم كلمة ختمها بهذا النايد.
وقامت بنار مجلة «الحق» التي يودرها الملهدد الدديني الثدانوي بالدوحدة
فددي اددددها الرابددع ادداد 1385هددـ ..كمددا تددم ناددر وتقديم د فددي كتدداا «أناضدديد
الداوال اإلسسمية» المجمواة األولم ااد 1982د.

***
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()42

نايد اللودال

أندددا عائددددٌ أ سدددمت أندددي عائدددد والحددددد يشدددددهد لددددديُ ونعدددددم
الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهد
ومعي القكيفدة والكتداب الخالدد ويقددو ني اإليمددانُ نعددم القائددد

***

أنددا ددد مللد ا
دت الشددعر يندددب نكبتددي ورفضت أسمد غيدر شدعر الثِدورة
فدددعوا النِحيددب فلدديئ يارجددد بلدددتي اال زئيددددددر النددددددار يددددددوم الغددددددارة

***
ا
أغلقدت الفمدا
لغدددة الددددرما لغتددديُ ولددديئ سدددوى أنا عدن فندون القدول
الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرما
ا
وتركددددددت للرشددددددار أن يتكلمددددددا ليحيددددددُ أوكددددددار العدددددددو جهنمددددددا

***
صدددددنم المخددددداوف والهدددددوى ورتيب عيشدي عفتده وسديمته
ِ
حامتاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
والحقدددد فدددي صددددري المغددديم حت دن يددنفئ عندده مددا صددممته
كتمتادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

***
يددا ثالددث الحددرمين يددا أرض الف ددا

ليد ا
دددت أجعددددُ منددددك مقبددددرةر العدددددا

اا د ا
ت الددرِ ى ان لددم أعددد لددك سدديدا طعدددددددددم الدددددددددر ى ون الحيددددددددداة
()43
ام شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ا

***
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(« )42أناضيد الداوال اإلسسمية» المجمواة األولم (ص)118ل الطبلة األولمل دار الفرقان.
أن أذق طلم الردى الم أن أايش حياال التارد.
( )43أي :إنني أف
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أنددا ال أهدداب المددوتر ان هددو أ ددبال بدددُ أسدددتحث لددده اخاددداي امهدددروال
فهددو ال ِ
س دبيُ لنصددر شددعب امبتلددن ووراءه الفدددر وس طابدددت مندددزال

***
يدددا اخدددوتي هبدددوا ليدددوم الموعدددد هكي يدي فضدعوا يدديكم فدي يددي
ال تددككروا لددي األمددئُ نحددن مددد ولنددددا صددددالْ
الغرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

***
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( )44صس الديا قائد حركة حطيال وفاتح المقد .

()44

ددددـدوةُ فلنقتددددد
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النايد الرابع
فتم القر ن
القر ن الكريم كتاا هللا إلم جميع الخلقل ووحي السماء إلم الدذيا يليادون
الددم األرض ..وهددو الهدددى الددذي يتربددم الي د فتيددة اإلسددسدل والنددور الددذي
يستمدون من القوالل وال ياء الذي يبدد لهم الظسد.
وإلددم كد فتددم ناددأ فددي طااددة هللال وتربددم الددم تلدداليم القددر نل وسددار فددي
طريق الداوال إلم اإلسسدل نظم الااار هذا النايد ..ليكدون زادا يغدذي الدرو
ويفيض الم النفد ويوكي القلب ويدفع إلم اللم .
وتددم ناددر فددي كتدداا «أناضدديد الددداوال اإلسددسمية» المجمواددة األولددم ادداد
1982د.

***
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()45

فتم القر ن
أنا ان سألت القوم عني :من أنا

أنددا مددؤمن سددأعي

ومددا مؤمنددا

فلددددددديعلم الفجدددددددار أندددددددي هاهندددددددا لددن أنحندديُ لددن أنثندديُ لددن أركندا
انددددددي رأيددددددت

فددددددي أكواندددددده وسددمعت صددوت الح د فددي ر ندده

ولمسدددت حكمتددده وفدددي

حنانددده فددي سدديرة المختددار ..فددي ايماندده

أنددا مسددل ٌمُ هددُ تعرفددون المسددلما

أنا نور هدكا الكدون ان هدو أظلمدا

أندددا فدددي الخليقدددة ري رمدددن يشدددكو وااا عدددددا الدددددداعي أندددددا حدددددامي
الظمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا الحمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
أنا مصحف يمشديُ واسدالم يدرى أنددددا نفحددددةٌ علويددددةٌ فددددوه الثددددرى
الكدددون لدددي ولخددددمتي دددد سدددخرا ولمددن أنددا أنددا للدكي خلد الد ردو ررى
أندددا مدددن جندددو

حدددزب محمدددد وبغيددددر هدددددي محمددددد ال أهتدددددي

حاشدداي أن أ اصددغي لدددعوة املحددد وأنا فتدن القدر ن وابدن المسدجد
أنددددا كوكددددب يهدددددي القوافددددُ فددددي وأندددا ال ر
شدددهاب ااا رأيدددت المنكدددرا
ال ِ
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى
ما لي سوى نفئ تعز علن ال ِ
شرا دددددددد بعت اهدددددددا هللُ و اشدددددددترى

***
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(« )45أناضيد الداوال اإلسسمية» المجمواة األولم (ص.)137
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النايد الخامد
هللا أكبر
نظم الدكتور القرضاوي هذا النايد اداد 1402هدـ ليكدون هتافدا لكد مسدلمل
وصيحة لك مجاهدل وأنسدا لكد مظلدودل وردادا لكد ظدالم ..فدار أكبدرل ندداء
المسدددلميا فدددي كددد صدددسالل وصددديحة المجاهدددديا فدددي كددد ملركدددةل وادددون
للمظلددوميا الددم الظددالميا ..وهللا أكبددر تسددبيحة اللابددديال وأناددودال الفدداتحيال
واستغاثة الملهوفيا.

***
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هللا أكبر
أكبدددددددددددددددددددرُ

أكبدددددددددددددددددددر تسددددددددددبيحة العابددددددددددد الماهددددددددددر

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر أنشددددددددددو ة الفددددددددددات المظفددددددددددر

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر بهدددددددا ككندددددددا حصدددددددونر خيبدددددددر

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر بهددددددا ورثنددددددا كسددددددرى و يصددددددر

أكبددددددددددددددددددددرُ

فهددددددو أصددددددغر

أكبددددددددددددددددددددر ومددددددا سددددددوى

أكبر..

أكبر

فددي مالددد الفجددر ..فددي المسددداء فددددي الظهددددر .فددددي العصددددر .فددددي
العشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء
ن قدددددددددددددددرب األرض للسدددددددددددددددماء مددددددددددددر ين أ ددددددددددددوى نددددددددددددداء

أكبر..

أكبر

عنددددددد التنددددددا ي الددددددن الجهددددددا

يددددددوم التال ددددددي مددددددد األعددددددا ي

فدددددوه الروابدددددي وفدددددي الوهدددددا

ن زلدددددددددددددزل األرض اا نندددددددددددددا ي

أكبر..

أكبر

أحلدددددن نشددددديدُ فدددددي يدددددوم عيدددددد

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر

أول صددددددددددوت لدددددددددددى الوليددددددددددد

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر

بدددددددء الصددددددالة نددددددور الوجددددددو

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر

عندددددد الركدددددوعُ عندددددد السدددددجو

أكبددددددددددددددددددددرُ

أكبددددددددددددددددددددر

أكبر..

***

أكبر
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النايد الساد
أنا المسلم
في هذ الفترال التي نليادها مدا تداري أمتندا بددأت صدحوال إسدسمية مباركدة
تدا في أوصال الادباا فدي كد ركدا مدا أركدان اللدالم اإلسدسمي ..وأصدبح
هذا الاباا حدي النا

في ك مجتمع وناد.

إلددم هددذا الاددباا المسددلم الددذي بدددأ يل دي ذات د ل ويتلددرف طريق د ل ويلدديش
ليسسد وداوت ل ويهتم بق ايا أمتد  ..نظدم الاداار هدذا الناديد اداد 1402هدـ
ليكون توجيها لمسيرتهم الميمونةل وحداء لهم في صحوتهم المباركة.

***
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أنا المسلم
نشيد لشباب الصحوة اإلسالمية
أنددددددددا المسددددددددلم ..ال أرجددددددددو وال أخشددددددددن سددددددددوى ربددددددددي
عزيدددددددز الدددددددنفئ ..ال أحندددددددي لغيددددددددددر

مددددددددددن صددددددددددلب

سدددددددددليم القلدددددددددب ال أحمدددددددددُ للندددددددددداس سددددددددددوى الحددددددددددب
غزيدددددر الددددددمد فدددددي المحدددددرا بُ ليددددث الغدددداب فددددي الحددددرب
أندددددددددددددددددا رع ألوطددددددددددددددددداني أندددددا حدددددامي حمدددددن الشدددددعب

أنا المسلم ..أنا المسلم
أندددددددا المسدددددددلم ..سدددددددتوري ومنهدددددددددددددداجي كتدددددددددددددداب
و ائدددددددددد ربددددددددددي الهددددددددددا ي محمددددددددددددددددنا رسدددددددددددددددول
و اري مددددددددددددوطن اإلسددددددددددددال م مدددددددددددددددا وِ ى ندددددددددددددددداء
وأهلدددددددددددي أ ِمدددددددددددة اإلسدددددددددددال مُ هددددددم حزبددددددي وحددددددزب
وزا ي -بعددددددددددددد توحيدددددددددددددي ونعددددددددم الد ِ
دددددددزا  -تقددددددددوى

أنا المسلم ..أنا المسلم
مور وأمِددددددددددددددددددار
أندددددددددا بالعددددددددددل واإلحسددددددددددا ن مددددددددددددددددددأ ٌ
أنددددددددددا نبددددددددددد لكددددددددددُ النددددددددددا س بدددددددددددددددالخيرات فدددددددددددددددوِ ار
رحدددددددددديم القلددددددددددبُ لكنددددددددددي علددددددددددن ِ
الادددددددددداغين جبددددددددددار
أندددددددددددا كالمددددددددددداء ر دددددددددددراه أنددددددددددددا كالسدددددددددددديف بتددددددددددددار
أندددددددددا نجدددددددددم ..أندددددددددا رجدددددددددم أندددددددددا ندددددددددور ..أندددددددددا ندددددددددار

أنا المسلم ..أنا المسلم
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أندددددددا المسدددددددلم لبدددددددي خدددددددا فددددددددددد

ومدددددددددددا بحدددددددددددبر

وأ ددددددددددددددددوالي وأعمددددددددددددددددالي أعارهدددددددددددددددددا بدددددددددددددددددككر
فباسدددددددددددددددددم

أبدددددددددددددددددد ها وأختمهدددددددددددددددا بحمددددددددددددددددد

وهمددددددي فددددددي الحيدددددداة هدددددددا يدددددددددددة الددددددددددددنيا لددددددددددددين
فعييددددددددددددددنُ ان أعدددددددددددددد

هلل ومددددددددوتي فددددددددي سددددددددبيُ

أنا المسلم ..أنا المسلم

***

