
 1 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 من الدستور اإللهي

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

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

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

* * * 
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 من مشكاة النبوة

اللهممم ينممي أسممتوينته وأسممتهديته وأسممتب رله وأومموب يليممته وأ مممن بممته »

وأووكل عليته وأثني عليت الخير كلهه نشكرل وال نك رله ونخلع ونترل ممن 

له اللهممم ييممال نوبممده ولممت ندمملي ون ممجده ويليممت ن ممو  ون  ممده نرجممو ي جممر

 .«رحمتته ونخش  عذابته ين عذابت الجد بالك ار مل ق

 .رضي هللا عنه قنوت ابن م وود 

اللهممم ينممي أ ممب ف منممت وممي نومممة وعاويممة وسممتره ومم ومم نومتممت علممي  »

 وعاويتت وسترل وي الدنيا واآلخرة.

أو ب حد من خلقته ومنمت وحمدل ال يمريت لمته اللهم ما أ بح بي من نومة 

 .«ولت ال مد ولت الشكر

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

سب انت اللهم وب مدله عدد خلقته ورضا ن  مته وننمة عريمته وممداد »

 .«كلماوت

 من األذكار النبوية الم ثورة.

* * * 
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 مقدمة

وعظمميم سملطانته وأ ملي وأسمملم أحممدل ربميه كمما ينببممي لجمالل وجهمت 

عل  خاوم رسلته و  وة خلقه: م مد بن عبمد هللاه وعلم  هلمه و م بهه وممن 

 اوبوهم بإح ان.

 ... أما بود

وهذه هي ال لقة الثانيمةه أو قمل: همو الجمزء الثماني ممن ممذكرات ابمن القريمة 

 والُكت ابه ومالمح سيروه وم يروهه غ ر هللا له.

النممال للجممزء األوله وح مماووهم بممه: أن أبممادر وقممد ح زنممي ح ممن اسممتقبال 

بكتابة الجزء الثانيه الذي أقدمه للقراء اليوم. وهو يتضمن مرحلمةه أو مراحمل 

مهمة من حيماوي: مرحلمة وخدمل التمدريمه ومرحلمة ال مجن ال ربميه ومما 

أدرال ما ال جن ال ربي؟ ومرحلة ما بومد الخمروم ممن ال مجن ال ربميه ومما 

 لها أثرها وي حياوي: رحلة الب ث عمن الدراسمات الوليماويها من رحالت ب ث 

رحلممة الب ممث عممن بنممف ال ممالل. ...  رحلممة الب ممث عممن عمممل أوك مم  منممه... 

ومرحلممة الممزوام ووكمموين األسممرة. ومرحلممة ال مم ر يلمم  قطممره والوممودة منهمماه 

والومودة يلم  ...  واالعتقال وي مبن  المخابرات المدريةه ولقاء  الح ندمر

 يلخ....  ومشكلتي مع المشروين وي كلية أ ول الدين عل  رسالتيقطر. 

وسمميرا القممارك الكممريم كيممهللا ووقنمما هللا سممب انهه لنواجممه ال يمماة بوردهمما 

ااها. سممودنا بممالورده وحمممدنا هللا  ااها وضممر  ويمموكهاه وحلوهمما ومرهمماه وسممر 

ي ال عليممهه و ممبرنا علمم  الشمموله واحت ممبنا ممما أ ممابنا مممن أذاه عنممد هللاه الممذ
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يضمميع عنممده عمممل عامممله وال يظلممم مثقممال ذرة. وقممد روا  ممهي  عممن النبممي 

عجبً  ألمر المىممن  إن أمىرك هلىه لىه  يىرس ولىي  ذلىك »:  ل  هللا عليه وسلم

إال للمممن: إن أل بته سراء شكرس فك ن  يًرا لىهس وإن ألى بته ضىراء لىبرس 

 رواه م لم. «فك ن  يًرا له

تالء حممالوة ال يتممذوقها يال المنمنممونه وأن وممي وقممد ال يولممم كثيممرون أن لالبمم

ىيبََق لَى لُٓ ان إِّنَّى  }الدبر لذة ال ينوم بها يال الوماروون  ُمم ِميِّ ىبَت  يَن إِّذَآ أََل  ِِّ ِّ َوإِّنَّى ٓ ٱلَّى َّ ّلِلِّ

عُ نَ إِّلَي   جِّ  .[156البقرة: ] {هِّ َر 

خروجنما لقد عانينا ما عانينا وي أوون ال جن ال ربيه وعانينا ما عانينا بود 

وممي سممبيل ك مم  الوممي  ال ممالله وقممد سممدوا وممي وجوهنمما كممل األبمموابه ولكممن 

هنال بابًما ال ي متطيوون أن يبلقموه أبمدًاه وهمو بماب وضمل هللا وومال  ورحمتمهه 

 الذي ال ي د أبدًا وي وجه أحد.

أخممي القمماركه هممذه سمميروي عرضممتها عليممت كممما وقوممف بممدون وكلممهللاه وممما 

وهممو مممن  ممنع هللا لمميه الممذي غمرنممي رأيتممه مممن خيممر ووضممل وح ممن عمممله 

بإح انه وعطااه ممن قرنمي يلم  قمدميه وال ممد هلل المذي همداني لهمذاه ومما كنما 

لنهتدي لوال أن هدانا هللا. وأس له ووال  أن يجول قمولي وعملمي ونيتمي خالدمة 

 لوجهه.

وما وجدت ويها من قدور أو وقديره أو يرود عن ال قه وهو منمي وممن 

}َوَمى ٓ سوله بريء منهه وال أقول يال ما قالمف اممرأة الوزيمز: الشيطانه وهللا ور

ُ  نَ    ىىأُبَىىر ِّ  بِّءلِسىىٓ ءِّ إِّالَّ َمىى  َر ِّ
ىى َرٱُس َ  أَلَمَّ ىىٓيإ إِّنَّ ٱلىىنَّ   ىىيمَ َم َرب ِّىىٓيإ سِّ  { إِّنَّ َرب ِّىىي َف ُىى َر رَّ ِّ

 .[53يوسهللا: ]
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وربما كان بيني وبمين هللا جمل جاللمه موا مي وذنموب أخ يتهماه فموًما ومي 

و ربيه وليم من الالاق أن يورض المرء سوءاوه للنال. وي مونا أن نقمول ع 

نَى  إِّن لَّىم  نَى ٓ أَن َُسىنَ  وَ }لَى اَل َربَّنَى  َللَم  ما قال أبونا هدم وأمنما حمواء:  َ م   تَغ  ِّىر  لَنَى  َوتَر 

َن لَنَُك نَنَّ  ينَ مِّ رِّ سِّ
َخ   .[23األعراف: ] {ٱل 

سميء يلم  أحمد كاانًما ممن كمانه حتم  هذاه ولم أقدد وي هذه الممذكرات أن أ

ه أنمما متدممدا عليممه بممما نممال منمميه وال أعممادي يال مممن  مممن ملمنممي وأسمماء يلممي 

عادا اإلسمالم وحاربمه. وكمل النمال بومد ذلمت يخمواني: يمما ومي المدينه أو ومي 

 الوفنه أو وي اإلن انية.

أن  - كمل النمال - وال أريد أن أستجل  عداوة أحد لميه بمل أريمد ممن النمال

يدعوا لميه وأن ي مام وني يذا قدمرت أو أخطم ت أو وهاونمف ومي حقهمم. ومما 

أحوجني يل  الدعاء والم ام ة وأنا وي ال مابوة وال مبوين ممن عممريه داعيًما 

هللا ووممال  بالممدعاء الممم ثور: اللهممم اجوممل خيممر عمممري أواخممرهه وخيممر عملممي 

 خواومهه وخير أيامي يوم ألقال.

غ   يَ  لُلُ بَ }َربَّنَ  اَل تُزِّ َ هَّى ُب إِّذ  نَ  بَع   إِّنَّىَك أَنىَت ٱل 
َمىقًإ ىن لَّىيُنَك َر   تَنَ  َوَهب  لَنَ  مِّ  8 َهيَي 

َب فِّيهِّإ  ٖم الَّ َري  ُع ٱلنَّ سِّ لِّيَ   يعَ دَ إِّنَّ  َربَّنَ ٓ إِّنََّك َج مِّ مِّ لُِّف ٱل  َ اَل يُخ   .[9ه 8هل عمران: ] {ٱّلِلَّ

 هـ1424الدوحة: ربيع األول 

 م2004مايو 

 ر يل  موالهال قي

 يوسهللا القرضاوي
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* * * 

(1) 

 ما بود المرحلة الجاموية

* * * 
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 يل  وخدل التدريم

كان وي األنهر نوعان من التخدمل ل ملمة الشمهادة الواليمةه أو الوالميمةه 

 أوقهللا أحدهما وبقي اآلخر.

ه وويه يتخدل الخريج ومي «وخدل المادة»أما النوع الذي أوقهللاه وهو 

الوالميممة مممن درجممة »رسممالة ي دممل بهمما علمم  يممهادة  مممادة موينممةه ويقممدم ويهمما

 .«أستاذ

وكممان وممي كليممة أ ممول الممدين ثممالل يممو  لهممذا التخدممل: يمموبة الت  ممير 

 وال ديثه ويوبة الوقيدة وال ل  ةه ويوبة التاريخ.

 كما كان وي كلية الشريوة: يوبة ال قهه ويوبة أ ول ال قه.

 ويوبة البالغة واألدب. ووي كلية اللبة الوربية: يوبة الن و والدرفه

وقممد خممرم هممذا التخدممل بشمموبه المختل ممة عممددًا ال بمم ل بممهه ثممم أغلقممف 

أبوابهه وكان من مطالبنما ومي المرحلمة الثانويمة وومي المرحلمة الجامويمة: يعمادة 

وتح باب وخدل المادة إلواحة ال ر ة لطال  األنهر المت موا لينما حقمه ومي 

 فالب الوالم كله.الدراسات الولياه ك اار فالب مدره و

وكممان وممي األنهممر . «وخدممل المهنممة»وأممما التخدممل اآلخممره وي ممم : 

وخدمل »ثالل وخددات للمهنةه وخدل ون مرد بمه كليمة الشمريوةه وهمو 

ه وهو الذي يود القضاة الشرعيين بما يلزمهم من دراسمات موينمة ومي «القضاء

 أ ول القضاء والمراووات واإلجراءات واإلثبات ون وها.
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الممممدعوة »ووخدممممل ون ممممرد بممممه كليممممة أ ممممول الممممدينه وهممممو وخدممممل 

ه ومهمته وخريج وعام وخطباء م اجده منهلين للمدعوة والخطابمة «واإلرياد

 دراسين ل نونها ووساالها.

وابوًما لكليمة  - يداريًّا - ووخدل ثالث وشترل ويه الكليات الثالله وين كان

د ممدرل علموم المدين أو اللبة الوربيةه وهو: وخدل التدريم. ومهمتمه يعمدا

اللبة الوربيةه وو هيله بما يلزمه من أ ول التربية ووساالها وفمرا التمدريم 

 الوامة والخا ة.

يذن وخددمان علمي  أن  - وقد وخرجف وي كلية أ ول الدين - كان أمامي

أختمممار أحمممدهما: األول: وهمممو وخدمممل المممدعوة واإلريممماد. واآلخمممر: همممو 

 وخدل التدريم.

اختيممار الثممانيه رغممم يل مماح بومم  األ ممدقاءه أن ألت ممق ولممم أوممردد وممي 

بتخدل الدعوة واإلرياد؛ ألنها أ ب ف ومي تي األول ه وقمد عرومف بهماه 

 وبرعف ويهاه و ول  بي أن أوخدل ويها.

بيممد أن لممي وجهممة أخممرا أكننتهمما وممي ن  مميه وقممد كانممف وكروممي أن يكممون 

بالمممدعوة م ت مممبًا التممدريم همممو مهنتمممي التممي أوومممي  ممممن ورااهمماه وأن أقممموم 

.  متطوًعاه هذه هي ال كرة التي غلبف علي 

حت  ين الدكتور م مد خميم حميدةه ناا  المريد الومام لخخموان عمرض 

لممدعوة اإلخمموان براومم  مناسمم  يقممدر لمميه  - بوممد وخرجممي - علممي  أن أو ممر 

 ل اجة الجماعة يل  مثليه واعتذرت بلطهللا.

موم ًا. وألني أخشم  أن ي متهلكني ألني أح  أن أعمل للدعوة م ت بًاه ال 
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هممذا الت ممر  وممي أمممور جزايممة ووطلنممي عممما أريممده لن  ممي مممن م ممتقبل علمممي 

ودعمموا. مممع أنممي أومممن بضممرورة و ريممو أيممخا  للممدعوةه ولكممن وممي نظممر 

 ن  ي ال أ لح أن أكون أحدهم.

عل  أية حاله لقد ح مف األممره ووقمدمف لتخدمل التمدريمه وهمو يتبمع 

اسمةه ممع مبماني كليمة اللبمة يداريًّا كلية ال لبة الوربيةه كمما أيمرته ومقمره بالد ر 

 الوربية الجديدة.

وكان وخدل التدريم يتكون من سنتين دراسيتينه وودرل مقرراوه ومي 

 سنتين. هكذا مض  منذ نش ه وهكذا وخرم ويه يخواننا ومشايخنا من قبل.

الدراسمة علم  نظمام  ولكن ابتداء من همذه ال منة التمي الت قنما ويهما بمهه سمتتم

ال نتين وي سمنة دراسمية واحمدةه ب يمث ونتهمي ال منة األولم  ومي أواامل أيمهر 

 الديهللاه ثم وبدأ ال نة الثانيةه وونتهي وي يهر أكتوبر.

وأعتقد أن الولوم التي درسناها وي هذا التخدل قد أوادوناه وأضماوف يلينما 

سمنا يمياًا منمه ومي كليمة جديدًاه وقد ووسونا وي دراسة علمم المن مه المذي كنما در

أ ممول الممدين وممي يحممدا سممنوات الدراسممةه ودرسممنا هنمما علممم الممن م التربممويه 

 والبرااز أو الدواوع الن  يةه وعلم ن م النموه والد ة الن  يةه وغيرها.

كممما درسممنا أ ممول التربيممةه والتربيممة المقارنممةه وومماريخ التربيممةه والطممرا 

 ومليةه وغيرها.الوامة والخا ة للتدريمه والتربية ال

أعتقمد أنمما أخممذنا جرعممة كاويممة ومرويممة مممن علمموم الممن م والتربيممةه و مملتنا 

أكثر بال ياة الموا رة والثقاوة الموا مرة. وكمان مدرسمونا وأسماوذونا ومي همذه 

الولوم من خريجي الجاموات المدنية الودريةه ولي وا ممن األنهمريينه وكمان 
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 ة.وي ذلت ولقيح لثقاوتنا األنهرية الوتيق

وأذكر ممن درسونا التربيمة الومليمة: األسمتاذ المدكتور م ممد قمدري لط ميه 

وكممان مممن أعممالم التربيممة الومليممة وممي وممدريم اللبممة الوربيممةه ولممه منل ممات وممي 

ذلته ووي أواخر ال دل الدراسي ي خذ فلبتمه يلم  الممدارل ال كوميمةه ليلقمي 

م األسمتاذ وأممام نمالامهه كل منهم درًسا نموذجيًّا يختاره وي ضرهه ثم يلقيه أما

ووي اليوم الواحد ن ضر عدة دروله ثم نجتمع مع األسمتاذ ومي جل مة خا مة 

ممموا عمممل نممميلهمه ويبممدوا  للنقممد والتقممويمه وووطمم  ال ر ممة أواًل للطممالب ليقوم

 مالحظاوهم عليهه ثم يبدأ األستاذ.

وأذكر ذلت اليوم الذي كمان ويمه درسميه وكمان ومي يحمدا ممدارل الوباسمية 

القاهرةه وكنما أربومة ممن فمالب التخدمله وبومد أن ألقينما دروسمنا اجتمونما ب

كالوادةه ونقد بوضنا بوًضاه ثم استمونا يل  نقمد األسمتاذ المدكتور قمدريه وكمان 

نقده وي الدميم: هذا كان عابم الوجهه وهذا كمان قلمق الشخدميةه وهمذا كمان 

سممالة المناسممبةه يلمم  أن درسممه ولقينيًّمما لممم يشممرل الطلبممة موممهه ولممم ي ممتثرهم باأل

جاء عنديه وقال: أمما القرضماويه وكمان درسمه مثمااًل ي تمذا؛ ومي يخدميتهه 

ووي وق تهه ووي ابت امة وجههه ووي يقباله عل  التالميمذه وومي ييمراكهم مومه 

وي كل الخطواته وي ولخيل درسه وي النهايمة. وال ي موني يال أن أيمكر لمهه 

تقبل حياوممهه وقممد أعطمماني الدرجممة النهاايممة وأن أومنمم  لممه دوام التوويممق وممي م مم

 خم ين من خم ين.

األسمتاذ  - أو قمل: ومي ال منة الثانيمة - كما وول مومي ذلمت ومي ال دمل الثماني

 الدكتور الريديه رحم هللا الجميعه وقد أعطاني خم ين من خم ين.
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 الشيخ م مد عبد هللا دران:

ومن أهم ما است دوه وي وخدل التدريم: أن كان من أسماوذونا ويمه الشميخ 

 .«علم األخالا»الدكتور الوالمة م مد عبد هللا درانه الذي كان يدرسنا 

وكان يتدوق وي مواروه ك نمما يبمرف ممن ب مره ويبهمر سماموه كم ن كالممه 

عمن  ال  ر. ويشرح الدقااق ويجليهاه والبوام  ويكشهللا عن خواويهماه ويبمين

موانيهاه لقد كنف أستمع يليمهه وأنما موجم  متمابعه ورأيمف أنمه ينطبمق عليمه مما 

كان يكتبه األولون عن علممااهم وممنل يهمه مثمل: الوماللم الوالممةه ال بمر الب مر 

 ال ه امة.

وهممذا ممما يمكممن أن نقولممه عممن الشمميخه وقممد أحمماف بولمموم الممدين مممن: الت  مميره 

قهه وبولوم اللبمة ممن: الن موه والدمرفه وال ديثه والتوحيده واأل وله وال 

والبالغةه وبماألدب وواريخمهه وبمالولوم اإلن مانية الودمريةه التمي درسمها ومي 

ه وحدممل بهمما علمم  الممدكتوراهه وقممدم ويهمما أكثممر مممن رسممالةه «ال مموربون»

 .«دستور األخالا وي القرهن الكريم»وبخا ة رسالته للدكتوراه 

 كره ويماًمما ممن أاممة المدينه وب مًرا ممن كان الشيخ دران علًما من أعالم ال

ب ور الولم والثقاوةه جمع حقًّا بين األ الة والموا رةه ومإن يماف ن مبته يلم  

وهممو ابنممه البمماره ووكوينممه األنهممري قمموي متممينه وين يمماف « األنهممر»جممامع 

وهممو مممن خريجيهمما الممذين ووتممز بهمممه وو خممر  «ال مموربون»ن ممبته يلمم  جاموممة 

هممو أحممد رجممال ال ل مم ة واألخممالا الموممدودين وممي عالمنمما بانتمممااهم يليهمماه و

 الوربي واإلسالمي.

كممان الشمميخ يدرسممنا علممم األخممالاه وقممد كتمم  ويممه بالوربيممة رسممالة لطي ممة 
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اها:  كلمممات وممي »ممموجزة مركممزةه  ممبيرة ال جمممه ولكنهمما كبيممرة القيمممةه سممم 

مما يتجلم  يتجلم  ويهما علمم الشميخ وثقاوتمه الموسموعيةه ك« مبادك علم األخالا

 أدبه وبيانه الرااع المشرا.

كما وجل  علم الشيخ وأدبه وأ الته ويما  در عنه من كت ه لي مف كثيمرة 

من ناحية الكمه ولكنها قيمة من ناحية الكيهللاه سمواء ومي وكروهما ومضممونها أم 

 وي بيانها وأسلوبها.

وهمو: نظمرات جديمدة ومي علموم القمرهن ويعجمانهه لمم « النب  الوظميم»منها: 

 ين جه عل  منوال أحده كما لم ين ج أحد عل  منواله.

وهمو: يمروح عميقمة متميمزة لومدد ممن « المختمار ممن كنمون ال منة»ومنها: 

 األحاديث النبوية.

وله كت  يمرع ويهماه ومهمر منهما بوم  الممالنم ولمم يكملهماه مثمل كتماب: 

ك نممممما كممممان يريممممد أن ي ممممدملل بممممه كتمممماب: « الميممممزان بممممين ال ممممنة والبدعممممة»

 للشافبي.« عتداماال»

كان الشيخ متم ًكا بزيه األنهري األ ليه بجبته وعمامتهه رغمم أنمه كمان 

بجاموممة ومممناد األوله التممي ألقمم  ويهمما عممددًا ممممن « كليممة اآلداب»يممدرل وممي 

الم اضمرات وممي وماريخ األديممانه دعمماه إللقااهما  ممديقه األسمتاذ الممدكتور علمميم 

لكليمممة. وكمممان ممممن ثممممرات عبمممد الواحمممد واوممميه راممميم ق مممم االجتمممماع ومممي ا

؛ دراسممة ممهممدة لتمماريخ األديممانه كممما كممان «الممدين»م اضممراوه ويهمما كتابممه: 

 م اضرات وي و  ير القرهن الكريم.« كلية دار الولوم»يدرل وي 

وله رساال عميقمة متميمزة ومي موضموعات كتبهما للمشماركة ومي ممنومرات 
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التممي قممدمها لمممنومر « الربمما»عالميممة مث ممل ويهمما األنهممره مثممل: رسممالته عممن 

اإلسمالم والوالقمات »م(ه ورسمالته عمن 1951ال قوا الدولي وي باريم سنة )

التمي ألقاهما ومي  «موقهللا اإلسالم من األديمان األخمرا»ه ورسالته عن «الدولية

م(ه والممذي واوتممه المنيممة ويممهه وهممو 1958سممنة )« الهممور»مممنومر األديممان وممي 

يمثملمممل األنهمممر هنممماله وكمممان نبممم  وواومممه وجيومممة همممزت األنهمممر واألوسممماف 

 من منزلة بين أهل الولم والدين. رحمه هللا اإلسالميةه لما كان يتمتع به 

لكمل ممن يمراهه ووبمدو عليمه  وكان  بيح الوجهه يتألأل وجهه نوًرا وييراقًا

 مالمح الربانية.

وقد كانف هذه الدلة الدراسية سببًا لدلة أخرا وكرية وروحيةه سمنت دل 

 عنها ويما بود.

 منومر فالب األنهر:

استمر نشافي الموتاد داخل اإلخوان وي المجاالت التمي كمان لمي بهما  ملة 

ومي مناسمبات  قوية: وي ق م نشر المدعوةه حيمث أذهم  يلم  بوم  الم اوظمات

مختل ةه ووي ق م االودال بالوالَم اإلسالميه حيث كنف أيرف عل  عمدد ممن 

اإلخوة ال وريينه ووي ق م الطالبه حيث كنمف م ماواًل عمن فمالب األنهمر 

 وي كلياوه الثالله ووي موهد القاهرةه وهو مجال نشافي األول.

ر األنهمري وكان من أهمم األنشمطة التمي أقمناهما ومي همذه المرحلمة: الممنوم

الوممامه الممذي عقممد وممي سمماحة كليممة الشممريوة وكليممة اللبممة الوربيممةه وممي مبانيهممما 

الجديممدة بمماألنهره وقممد حضممر هممذا المممنومر فممالب الكليممات الممثالله وفممالب 

موهد القاهرة الدينيه وكان من مطال  أبناء األنهره التي فالبنا بها ممن قمديمه 
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 متج  لهماه وقمد ذكمرت فاا مة منهما ومي منذ كنا فالبًا وي الق م الثانويه ولم ي

حديثي عن المرحلة الثانوية من قبمله مثمل ومتح بماب الدراسمات الوليماه لطمالب 

 - مثممل: ال ربيمةه والشممرفة - األنهمر كبيمرهمه ووممتح بماب الكليممات الو مكرية

أمامهمه والومل مل قين دينيين ومي سم ارات مدمره وومتح مجماالت الوممل ومي 

...  تل ممة أمممام أبنمماء األنهممره ووممتح مواهممد للطالبمماتالمدممالح والممونارات المخ

 يلخ.

أحمد الو اله وعليم عبد ال ليم م مموده وم ممد »قدمني يخواني ونمالاي 

ألكمممون « المممراويه وم ممممد المطمممراويه و مممالح أبمممو يسمممماعيله وغيمممرهم

المت دل الراي ي باسمهم وي هذا الملتق ه وووليف يرح المطال ه وضمرورة 

 طالبنا يل  ييخ األنهر.يرسال ن خة من م

وكان مما قلته وي هذه المناسمبة قدميدة كمان لهما وقوهما و مداها بمين فلبمة 

األنهره ضاعف يال أبياوًا منهاه ويذكرني بهما نمالامي ممن أبنماء األنهمر كلمما 

لقونيه وقد ح ظوا الكثير منها. حت  يني سمموف الخطيم  الشمهير الشميخ عبمد 

بياوًا منها ومي يحمدا خطبمهه ممما يمدل علم  أنمه ه ينشد أرحمه هللا ال ميد كشت 

حضممر هممذا المممنومر وهممو فالمم ه وسمممع القدمميدة يومهمماه والتقطتهمما ذاكروممه 

 القوية واختزنتها. ومطلوها:

 ممبرنا يلمم  أن مممل  مممن  ممبرنا 

 الدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبر

 

 وقلنمما: غممدًا أو بوممده ينجلممي األمممر

ممماه ولمممو ممممد حبلمممه   وكمممان غمممد عامًّ

 

وقممد ينطمموي وممي جمموف هممذا البممد 

 لممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدهرا

 

 وقلنمما: ع مم  أن يممدرل ال ممق  أهلُممه

 

فومهممما « ال»و« ال»ممممن « ع ممم »ودممماحف 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

 

 ومممماذا علينممما بومممد أن ومممار مرجمممل

 

مممممن البمممميل واإلهمممممال يبلممممي بممممه 

 الدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدر
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 سممددنا بطممول الدممبر منمما  مممامه

 

ممد ر  وممزادت عليممه النمماره وممان جر القل

 ومنها: 

 عجبف لمدمر وهضمم الليمث حقمه

 

ره  ن و   وي ت يا مدمر وو رف لل مل

سممممالم علمممم  الممممدنياه سممممالم علمممم   

 الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورا

 

يذا ارو مممممع الودممممم ور وانخ ممممم  

 الن ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر 

 

 أيوطمم  لزيممد ممما يشمماء مممن ال ُمنَمم 

 

 -حتممم  ممممن ضمممروراوه  -وي مممرم 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو؟  عم 

 

القشمممر  -يممما قومنممما  -أيُوَطممم  لنممما 

 والنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا

 

 وَمن دونَنا يوط  له اللم  والتممر؟

يذا الوممدل واإلندمماف وممي األرض  

 لمممممممممممممممممممممممممممممممم يقمممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 ومن أين ي وي أهلها الوز والندمر؟

وو ملنا مطالبنمما يلمم  األسممتاذ األكبممر يميخ األنهممر م مممد الخضممر ح ممينه  

وكممان متجاوبًمما مونمما وممي كممل مطالبنمماه وكممان رجمماًل لممه هيبتممه ومقامممه الولمممي 

والديني الكبيره و اح  واريخ مجيد وي الولم والجهماده ولكمن الدولمة لمم وكمن 

 اح  المقولمة الشمهيرة التمي قالهما لرجمال ال كوممة:  وتجاوب مع همالهه وهو

 ين لم يزد األنهر وي عهدي وال ينقل منه 

ووي أواال ثورة يوليو ذه  يليه اللواء م مد نجيم  قاامد الثمورة وناره ومي 

 مكتبه وي مشيخة األنهره وقال: ين من واج  الر ساء أن يزوروا الولماء.

 أنا واألنهر:

المبكره ويب ف بهه وومنيف أن أكون واحدًا ممن  أحببف األنهر منذ  باي

علمااه. وقد كان األنهر وي نظري موقل الدين والولمه وموهمد الثقاومة واألدبه 

ومركممز الممدعوة والتوجيممه. وعلمم  أيممدي علمااممه وممي قريتنمماه يممتولم الجمماهلونه 

 ويهتدي ال اارونه ويتوب الوا ون.

ه مللممف أورقمم  اليمموم الممذي ولممما ح ظممف القممرهن الكممريم بوممد التاسمموة بقليممل
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أدخل ويه مواهد األنهره ألوولم ويه الدين واللبة واألدبه وأقدر علم  الخطابمة 

والتممدريم والمموعله مثممل مشممايخ قريتممي الممذين سممموتهم وممي  ممبري وومم ثرت 

ه والشمميخ أحمممد البتممةه بهممم: الشمميخ أحمممد م مممد  ممقره والشمميخ أحمممد عبممد هللا

 . - هللا جميوًا رحمهم - المطل  البتة والشيخ عبد

ه وكنمما ن ممن «األنهممر»ولقممد ح ظممف ويممما بوممد رااوممة يمموقي الراايممة عممن 

 األنهريين نوتز بها ون خره وويه يقول:

 قم وي وم الدنياه وحيم األنهمرا

 

وانثمممممر علممممم  سممممممع الزممممممان 

 الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموهرا

 

 واخشع مليًّماه واقم  حمق أاممة

 

 فلووا به ُنهًراه وماجوا أب مرا

 جاللممةكممانوا أجممل مممن الملممول  

 

 وأعممز سمملطانًاه وأوخممم مظهممرا

 وويها يقول: 

 وهللاه مممما ومممدري لومممل ك مممي هم

 

 يوًما يكون أبما الومالء المبدمرا

 وويها يخاف  أبناء األنهر: 

همممممزوا القمممممرا ممممممن كه هممممما 

 ورقيمهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

أعدممممماب  -لوممممممر هللا  -أنمممممتم 

 القممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا

 

 الباومممل األممممي ينطمممق عنكممممو

 

 كالبببممممممماء ممممممممرددًا ومكمممممممررا

 اختمممر للنيابمممة جممماهاًل لمممو قلمممتم:  

 

 أو للخطابمممممممة بممممممماقاًل لتخيمممممممرا

ال ذ الذي و تخرم منه كنون الولمه ويتخمرم ويمه « المنجم»كان األنهر هو  

الولماء عل  م توا الوالم اإلسالمي كلهه و ي رحابمه ال ميح يلتقمي فلبمة الومالَم 

 من المشرا والمبربه أو قمل: ولتقمي األممة اإلسمالمية كلهما: عربهما وعجمهما.

ولممذا قلممما وجممد بلممدًا يال ولألنهممر ويهمما وجممود ب ممب  خريجيممه المنتشممرين وممي 

 األرض انتشار الشرايين وي الج م.
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ولقد ح ظنا عن نبينا: أن الولماء ورثة األنبياءه ويذا كانف النبموة همي أعلم  

 الرو ه ووراثتها وليها وي ال ضل.

ناله ويذا و مدا كما ح ظنا من الم ثور:  ن ان من األمة يذا  ل ا  لح ال

 مل  هللا و د النال: األمراء والولمماء. ون مبه بوضمهم حمديثًا يلم  رسمول هللا 

ه ولكنه ال يدح سندًاه وين كان موناه   يً ا وي الجملة؛ وماألمراء عليه وسلم

لهمممم القيمممادة ال ياسمممية والتن يذيمممةه والولمممماء لهمممم القيمممادة ال كريمممة والروحيمممةه 

 تمعه وودلح حياة النال.وبدالح القيادوين يدلح المج

ولكممن الخطممر: أن و  ممد القيادوممان أو و  ممد يحممداهماه وال سمميما قيممادة أهممل 

الولمه وهم األمل وي الخمال ه يذا و مد ال اسمة والمت ملطون ممن أهمل اإلممارة 

 وال لطان.

واإلمممام البزالممي يممرا أن و مماد المجتموممات ب ممب  و مماد الملممول وال كممامه 

الولممماءه وينممما و مماد الولممماء ب  مماد قلمموبهمه وو مماد وينممما ي  ممد الملممول ب  مماد 

 قلوبهم ينما هو ب ب  ح  الدنياه ون يان اآلخرة.

ولهمذا يبممدأ اإل مالح ال ممق بإ مالح الولممماءه وي مالح الولممماء ومي نظرنمما 

 يدور عل  أمرين: ي الح الوقول واألوكاره وي الح القلوب والضماار.

ضنه من الموهمد المذي يدمنع عقمل وي الح الوقول ينببي أن يبدأ من الم 

فال  األنهره ب يث يتولم ويه ثقاوة يسالمية خدمبة وحيمةه ووتممد علم  لبماب 

الولم ال عل  قشورهه وعلم  الجموهر ال علم  الشمكله وعلم  المونم  ال الل مله 

ووهدف يل  ييقام الروح والقل ه يل  جموار يضماءة الوقمل وال كمره وأن وجممع 

 ة: ثقاوة عدرية مناسبةه ودل الطال  بزمانه وبياته.يل  هذه الثقاوة اإلسالمي
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 وهذا ما يبلنا ون ن فالب منذ عهد مبكر.

وحممين قممدر هللا لممي دخممول األنهممره مبتممداًا بموهممد فنطمما االبتممداايه ومثنيًمما 

كنممف ...  بموهممدها الثممانويه ومثلثًمما بكليممة أ ممول الممدينه ثممم بإجممانة التممدريم

مما بكممل ممما يدمملح األنهممره ويرومم ع يمم ن أبنااممهه ويممنه  بهممم وممي أداء مهتمًّ

رسالتهم التي هي رسالة اإلسالمه ويزيل المووقات من فمريقهمه حتم  يقومموا 

 بمهمتهم خير قيام.

ممع  - الموادل لخعمدادي اآلن - وكنف أحضر وأنا فال  وي الق م االبتدااي

فممالب الق ممم الثمممانويه ممممثاًل لزمالاممميه وممي المنممماداة بمطالمم  األنهمممريينه 

 وم اواوهم ببيرهم من خريجي الجاموات المدرية.

ووي المرحلة الثانوية يماركف ومي عمدة ممنومرات عقمدناها ومي فنطما وومي 

ه حضمرها ممثلمون عمن المواهمد «الم اوظمات»غيرها من عوا م المديريات 

حمددنا « لم وكمن الجمهوريمة قمد نشم ت بومد»الدينية وي أن اء المملكة المدرية 

طال ه ونقلناها يل  الم اولين باألنهر وبال كوممة. أذكمر ويها مجموعة من الم

 منها:

 يدخال اللبة اإلنجليزية يل  مواهد األنهر. - 1

 وتح باب الكليات الو كرية والمدنية أمام حملة الثانوية األنهرية. - 2

وتح مواهد دينية للبنات؛ وهن ندمهللا المجتممعه وفلم  الولمم وريضمة علم   - 3

 كل م لم وم لمة.

يواحة ال ر ة للمت وقين بإعادة وتح باب الدراسات الوليماه ووويمين مويمدين  - 4

 بكليات األنهر.
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 يعادة النظر وي المناهج والكت  الدراسية. - 5

 االهتمام بالجان  التربوي وال لوكي لطالب األنهر. - 6

ولم نكن نكت ي بوقد المنومراته وروع المطال  والتو ياته بل كنا أحيانًما 

لمظمماهراته أو نممدعو يلمم  اإلضممراب. وكثيممًرا ممما جولنمما هممذا ندممطدم نقمميم ا

 ونتورض لخيذاء من أجل األنهر.« األق ام»بالشرفةه ونجرم يل  

ووي المرحلة الجاموية وبلورت المطال  وو ددت أكثر من قبل. وقمد التقينما 

مممع عممدد مممن الم مماولين وممي األنهممر لل مموار حممول هممذه القضممايا: وكممان مممنهم 

ب يل  أقد  حمده كمالمب ور لمه األسمتاذ األكبمر الشميخ م ممد الخضمر المتجاو

 ح ينه ومنهم من لم يور هذه التطلوات بااًله واعتبرها أماني بويدة المنال.

وأنا فال  ومي وخدمل التمدريم  - وقد ذكرت من قبل هخر منومر عقدناه

اسممةه حضممره أبنمماء  - م(1953أواخممر سممنة ) وممي سمماحة كليممة الشممريوة بالدرم

باسمم  - كليات الثالله وموهد القماهرةه وموهمد البوموله وو مدثف ويمه فموياًل ال

عمممن مطالبنممما ووطلواونممما الدينيمممة والولميمممة واألدبيمممة  - يخمممواني وناابًممما عمممنهم

 واالجتماعية.

ووي هذه ال تمرة التمي بمدأت بومد أن أوق مف مومارل القنماةه التمي يمارل ويهما 

احت مل بهما ومي قاعمة الشميخ م ممد األنهر بكتبيتمه التمي ذهبمف يلم  الشمرقيةه و

اسة وي يوم من أيام األنهر الخالدة عدنا يل  القاهرة لنوجمه عنايمة  - عبده بالدرم

أكبممر يلمم  ي ممالح األنهممر مممن داخلممهه وبوممث ال يويممة وممي كلياوممهه ومواهممدهه 

 ليتبوأ مكانه وي قيادة األمة و ف لواء اإلسالم كما كان من قبل.

ن مجموعمممة ممممن األنهمممريين المممواعين وبومممد و كيمممر وب مممث وحمممواره بمممي
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والمخلدين لقضية األنهره وقضية اإلسالمه منهم: أحمد الو اله وعلميم عبمد 

ال ليم م مموده وم ممد المطمراويه وم ممد المراويه و مالح أبمو يسمماعيله 

وم مممد عبممد الوزيممز خالممده وم مممد الممدمرداد مممراده وم مممد الدمم طاويه 

 وغيرهم ممن قض  ن بهه وممن ينتظر.

يناها:   .«لجنة البوث األنهري»قررنا أن ننشئ لجنة سمم

ولي مح لي القارك أن أنقل له هنا أهداف هذه اللجنة ووسماالها كمما وجمدوها 

 وي أوراقي القديمة.

 لجنة البوث األنهري:

مجموعة من يباب األنهر همنموا بمربهم ورسمالتهمه وهلموا علم  أن  مهم أن 

 ا و ف أنقاضه.يروووا  رح األنهر عاليًا أو يمووو

 أهيافم :

الم مماهمة وممي ييقممام المموعي اإلسممالميه ووكمموين جيممل جديممد ي قممه اإلسممالم  - 1

 ويومل به ويجاهد وي سبيله.

 جمع أبناء األنهر من خريجيه وفالبه حول هذا الهدف الرويع. - 2

ي الح أوضاع األنهر ومناهجه ي الًحا يماماًل يمكنمه ممن حممل رسمالة  - 3

 لَم اإلسالميه والوالَم اإلن اني.القرهن يل  الوا

و مين م تقبل الثقاوة اإلسالمية المهددةه وييجاد الينابيع الداامة التي ودم   - 4

وممي األنهممره وذلممت بتقريممر ح ممل أجممزاء مممن القممرهن وممي مممدارل الدولممةه 

 ووكثير جمويات الت  يل وضمها يل  األنهر.
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 وس ئلم :

ذلت عن فريمق الم اضمرات وونظميم  ونبيه الرأي الوام وي داخل األنهر؛ - 1

 الندواته وفبع الرساال والنشرات.

يعمممداد المراجمممع والتشمممجيع علممم  الب مممث للنمممابهين ممممن يمممباب األنهمممر  - 2

 ليتخددوا وي يو  الثقاوة اإلسالمية المختل ة.

 الومل عل  ي دار مجلة دورية ونطق باسم يباب األنهر. - 3

موجهوه من الذين يبلبمون رسماالت هللا الومل عل  أن يكون قادة األنهر و - 4

 ويخشونهه وال يخشون أحدًا يال هللا.

وقد كل ني اإلخوة الزمالء منس و اللجنة أن أبدأ بكتابة الرسالة األولم  ممن 

 رساالهاه الموروة بهاه والموبرة عن مهمتها.

رسمالتكم »ولم وكن أمامي يال االستجابة لهذه الرغبة وكتبف رسالةً بونموان: 

ه وال نلممف أذكممر أنممي عرضممتها علمم  الداعيممة الكبيممر الشمميخ «أبنمماء األنهممر يمما

م مد البزالي ليقرأها ويبدي مالحظاوه عليهاه و جاب ذلمت مشمكوًراه وقرأهماه 

وقال عنها: ينها من أمتع مما قمرأته وكمرة وعاف مة وأسملوبًا. وعرضمتها كمذلت 

ر  بها كثيمًراه ولكنمه عل  الداعية والمربي الجليل األستاذ عبد الوزيز كامله و ُ 

م أحاديثها؛ حت  و خذ الدببة الولمية.  ند ني ب ن أُخرمل

ه وذلمت ومي «دار الكتماب الوربمي»وومفل الرسالةُ وذهبُف بها يلم  المطوبمة 

م(ه 1954م(ه ولكمن أحمداثًا قماهرة حمدثف ومي أواامل سمنة )1953أواخر سمنة )

يه وتوقمهللا عممل اللجنمةه انتهف بنا يل  موتقل الوامريمةه ثمم يلم  ال مجن ال ربم

كما ووقهللا فبُع الرسالةه واسمترددوها بومد ذلمت ممن المطبومة. وملمف مطممورة 
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ضمن أوراقي التي سلمف من الضياع ومي الم من المتتابومة التمي ل قمف بمدعاة 

 اإلسالم وي مدر.

وحممين بوممث يلممي  بوممد ذلممت بمم كثر مممن عشممرين سممنة: األ  األسممتاذ الممدكتور 

الوام لمجمع الب مول اإلسمالمية واأل  المدكتور عبمد  ال  يني أبو هايم األمين

الممودود يمملبيه المشممرف علمم  الوممدد التممذكاري لمجلممة األنهممر بمناسممبة عيممده 

م( بطل  كتابة مقالمة عمن األنهمر ومي همذا الومدده رجومف 1978األل يه سنة )

يلمم  أضممابيريه ألجممد الرسممالة القديمممة مكتوبممة بخمما األ  ال بيمم ه الشمماعر 

حوفره الذي فالما سجل بقلمه أحماديثي وخطبمي بمدينمة الم لمة األدي  م مد 

 الكبرا.

ولقد وجدت أن وي الرسمالة أوكماًرا وموماني يجم  أن ونشمر ممن جديمده وين 

كانممف و مممل حممرارة الشممباب وحماسممه المتوقممد. كممما رأيممف أن أعمممل ويهمما يممد 

 ًما.التهذي  واإلضاوة وال ذف والتوديله وين بقيف وي جوهرها كما كانف قدي

ومما حذوف منها مقدمتها؛ ألن يدوها لم وود مناسبة لألوضماعه كمما حمذوف 

بو  المباحث لودم مالءمتها لما جد من أحمواله وألن بوم  مما نمادت بمه قمد 

 و قق ويما بود.

وقد أعجبني ويما قرأوه منهما اإلهمداء ومي الدم  ة األولم ه وكانمف  ميبته 

 هكذا:

 يل  كل م لم يونيه م تقبل األنهر

 يل  كل أنهري يونيه م تقبل اإلسالمو

 ويل  كل عاقل يونيه م تقبل اإلن انية
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 ... أهدي هذه الرسالة

 ع   أن يت رل الم لمون لتجديد رسالة األنهر.

 وع   أن يت رل األنهريون لتجديد رسالة اإلسالم.

 وع   أن يت رل الوقالء إلنقاء س ينة اإلن انية.

تهمما المتوثبممة ووثمم  الشممباب وممي كاوبهمما كممما أعجبنممي مممن ولممت الرسممالة خاوم

 وويمن وجهف يليهه وال ب ل أن أسجلها هنا كما وجدوها للتاريخ:

 القضية الكبرا:

حذار يا يباب األنهر أن وشبلنا قضميتنا الدمبرا: قضمية األنهمره عمن »

قضيتنا الكبرا: قضية اإلسالم. الذي و لم  المتم لبون عليمهه واوتمرا خدمومه 

نهم اجتموموا علم  م اربتمه والكيمد لمهه والتمربل ب هلمهه عل  أمور يت ه ولك

والتوممدي علمم  حرماوممهه وبممات يومماني اآلالمه ويشممكو الجممراح مممن اليهوديممة 

الوالميممممةه والشمممميوعية الدوليممممةه والدممممليبية البربيممممةه والنزعممممات القوميممممةه 

 والشهوات ال زبيةه والموجات اإلل اديةه واإلباحية.

ق مًما وممي أيمدي أعدااممهه ي متنزوون خيراوهمما وأ مب ف بممالد اإلسمالم نهبًمما م

 ويمتدون دماءهاه ويوجهونها وجهتهم التي يريدون.

 كممم  ممروتنا يممد كنمما ندممروها

 

 وبممممات يملكنمممما يممممو  ملكنمممماه

 أن  اوجهف يل  اإلسالم وي بلمد 

 

 وجده كالطير مقدوً ا جناحاه
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 واجبنا مضاعهللا:

 ي  ابن األزهر:

واحممدة وممي هممذه المرحلممة الدقيقممة  يذا كممان بومم  النممال يشممور بواجبممه مممرة

 ال اسمة من واريخناه ووليت أن وشور بواجبت أربع مرات:

 و نف يا أخي م لم:

والم لم يوي  ومي همذه ال يماة لهمدف أسمم ه ورسمالة عظمم ه لخدمها هللا 

ٓأَيَِم  وتف وي كتابه بقوله:   }يَ 
ُجيُوان  َهعُ ان َوٱس  يَن َءاَمنُ ان ٱر  ِِّ بُىيُ وَ  ٱلَّ عَلُى ان بَُّكىم  وان رَ ٱع   َوٱف 

لُِّ ىى َن   ىىَر لَعَلَُّكىىم  تُ   َخي  كُم   77ٱل  تَىىبَى  كِّٱإ ُهىىَ  ٱج  َمىى دِّ ََّ جِّ ِّ َ ىى ىىيُوان فِّىىي ٱّلِلَّ مِّ ه 77ال ممج: ] {َوَج 

78]. 

 والم لم وي الم راب عابد خايعه راكع ساجد.

 وهو وي المجتمع بار خيمره منتج ناوع.

 مناضل. كما هو وي ميادين الك اح بطل مجاهده وجندي

ا مهمماًله وسمطًرا مطموًسماه وإنمما أنمف من مذ أحكمام  وإيال أن وظن ن  ت كمًّ

 هللا وي األرضه ووارل رساالت النبيينه وحامل هداية هللا يل  الوالمين.

اختدممت هللا بمم عظم كتمماب أنممزله وأوضممل نبممي أرسممله وأكمممل ديممن يممرع 

مَ } يىنَكُم  َوأَت  ُت لَكُم  دِّ َمل  َم أَه  يَ   ىٱل  ى ُت عَ م  ين  َم دِّ ىلَ  س  ِّ  ۡ ىيُت لَُكىُم ٱ َمتِّىي َوَرضِّ كُم  نِّع  الماامدة: ] {لَىي 

3]. 

 وأنت ي  أ ي ش ب:

والشممباب حيويممة هاالممةه وفاقممة جبممارةه وممإن الممذي خلممق الشمممم وأودعهمما 
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الضممياءه وخلممق النممار وأودعهمما ال ممرارةه وخلممق ال ديممد وأودعممه الدممالبةه 

ظممرت يلمم  التمماريخ لرأيممف وخلممق الشممباب وأودعممه ال يويممة والوزيمممة. ولممو ن

 الكثير من أعالم الهداه وأندار ال ق كانوا يبابًا:

يَّقَ كان أوباع موس  يبابًا:  ٓ إِّالَّ ذُر ِّ  ٰ هِّ }فََم ٓ َءاَمَن لُِّم َس مِّ ن لَ    .[83يونم: ] { م ِّ

ىنَّ }وكان أهمل الكهمهللا يمبابًا:  يَىق     ِّإ إِّنَُّمىم  فِّت   َ  َ
ىَك نَبَىأَهُم بِّىءل  َءاَمنُى ان ُن نَقُىُِّ َعلَي 

ى ُمم  هُي  نَ  د  م  َوزِّ  .[13الكههللا: ] {بَِّرب ِّمِّ

يبابًاه وقمدموا الدم وفه   ل  هللا عليه وسلموكان أكثر أ  اب الرسول 

ه والزبيره وأسامةه ومواذ؟  وهل وينا من يجهل مثل: عليم

ومن الشباب وي الددر األول ممن كمان ي ممل رايمة الولمم ومي ال ملم ورايمة 

 الجهاد وي ال رب.

 ل الشاووي القرهن وهو ابن سبع سنينه والموف  وهمو ابمن عشمره وأوتم  ح

 وهو ابن خمم عشرةه و  ح عليه األ موي أيوار الهذليين وهو ياب.

ومممما ي خممر بممه ومماريخ الشممباب أن قااممد الكتاامم  اإلسممالمية ل ممتح الهنممد التممي 

ه لممم يكممن يال يممابًّا وممي ال ممابوة (1)«باك ممتان»و مموي اآلن أكبممر دولممة يسممالمية 

 الثق ي الذي قال عنه الشاعر:« م مد بن القاسم»عشرةه أال وهو 

 ين ال مماحة والممروءة والنمدا

 

 لم ممممد بمممن القاسمممم بمممن م ممممد

جمة   قاد الجيود ل مبَع عشمرة حل

 

 يمما قممرب ذلممت سممنددًا مممن مولممد

                                         

التي كانف باك متان الشمرقية؛ لهمذا « بنجالدي »كانف باك تان وي ذلت الوقف وضم دولة  (1)

ومم كبر المممدول  –بوممد انق مممام باك ممتان  - أكبممر الممدول اإلسمممالمية سممكانًا. أممما اآلنكانممف 

 اإلسالمية هي يندوني يا.
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الرأله ويدبمار وإذا اعتذر الشيو  لضوهللا القوةه وغلبة الي له وابيضاض 

 ال ياةه وما لت من عذر.

 وأنت ي  أ ي مثقف:

قد ري ف من رحيق الثقاوةه واستنار عقلت بنمور الولممه وللثقاومة ضمريبة ال 

بممد أن وممدوعه وللولممم نكمماة ال م ممر أن وممنداه ووليممت أن وولممم الجاهممله وونبممه 

 الباوله وونشر الوعيه وو خذ بيد ال اار.

ممن يومذرله والجاهمل قمد يومذر يذا قدمره  واعلم أنت يذا قدمرت ولمن وجمد

 و وقه ضيقه ونظره قري ه وعلمه م دود.

الجاهممل غريمم  وممي وفنممهه مقبممور وممي بدنممهه راوممل وممي »وقممد قممال يمموقي: 

 .«ك نه

 أما الذي نور هللا بديروه بالولمه وم اوليته أكبره وعذره أقل.

وبوممة الولممم وضمميلة ووجمم  لدمماحبها رووممة وممي الممدنيا واآلخممرةه وهممو كممذلت 

ال تىزو  لىيم  عبىي يى م »ووج  عليه م اولية أمام هللا والناله وومي ال مديث: 

القي مق  تٰ يسأ  عن أربىع  يى  : عىن عمىرك فيمى  أفنى كس وعىن شىب به فيمى  

 .«أبالكس وعن م له من أين اهتسبهس وفيم  أن قهس وعن علمه م ذا عمص به

 وأنت ي  أ ي أزهر :

لكريمه وهدال يل  موهد ودرل ويه لبة القمرهن َمن  هللا عليت و  ظف كتابه ا

وارل األنبيماءه وهممزة  - لو علمف - وأ ول اإلسالمه وعلوم الشريوةه و نف

رسممالة  - الو ممل بممين األرض وال ممماءه وممندي أمانممة الولمممه ووبلممو رسممالة هللا

 رسالة اإلسالم. -  ل  هللا عليه وسلمم مد 
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أعبماء ثقيلمةه وواجبمات جممةه  ووليت ما عل  أ  اب األمانات الكبرا ممن

والهدف بويمده وال م ر فويمله وال ممل ثقيمله وقطماع الطريمق كثيمره وال مبيل 

 م  ووة باأليواله مملوءة بالوقبات.

وعليت أن وزيل البشاوات عمن الويمون لتمراه وال مداد عمن اآلذان لت ممعه 

ىِرٓوان لنمال: واألكنة عن القلوب لت قهه م توينًا باهلل متوكاًل عليمهه مولنًما ومي ا }فَ ِّ

يرَ إِّلَٰ  ِِّ هُ نَ ن  ِّۖٓ إِّن ِّي لَكُم م ِّ  .[50الذاريات: ] {ِمبِّينَ  ٱّلِلَّ

ممن علمم »وموت الضياء الذي ال يخبوه والدليل الذي ال ين رف؛ كتماب هللا 

علمه سبقه ومن قال به  داه ومن عمل به أجره وممن حكمم بمه عمدله وممن 

 .«دعا يليه هدي يل   راف م تقيم

 ء األزهر:ي  أبن 

أنمتم الم مملمونه وولمميكم واجمم  عظمميم بقمدر هممدا الوقيممدة التممي وميممزكم عممن 

 الضالين.

وأنتم يبابه وولميكم واجم  ثمان بقمدر ال يويمة وال مرارة التمي وميمزكم عمن 

 الشيو  الم طمين.

وأنممف فممالب علمممه وولمميكم واجمم  ثالممث بقممدر الثقاوممة التممي وميممزكم عممن 

 الجاهلين.

المه وولميكم واجم  رابمع بقمدر الدراسمات اإلسمالمية وأنتم حملة رسالة اإلس

 التي وميزكم عن اآلخرين.
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 واآلن ي  أ ي األزهر :

ين مجدنا وي األول  واآلخرة مروبا بالومل لخسالمه ون ن ين لم نكمن بمهه 

لم نكن أبدًا ببيرهه وهو ين لم يكن بنا كان ببيرناه وقد نمنا نمنًا فموياًل وقمي  

وجماعات ن ضف عنمه غبمارهه وذادت عمن حياضمهه ونشمرت هللا للدين أورادًا 

 وواليمهه وأحيف وي الن ول األمل وي سيادوه.

ولوال نهوض هنالء وي غ لة األنهره لكانف الواقبة و وء المنمنين وو مر 

ولكممن ديممن هللا أعممز عنممده مممن أن يتخلمم  عنممه ويتركممه بممال دعمماة ...  الكمماورين

 وجنود.

 والبدار البدار يا يخوة.

 ومل الومل لخسالم.وال

وإن الومالم اإلسمالمي اآلن يجتمان مرحلمة دقيقمة ممن حياومهه ويمبابه الممنمن 

 وي كل قطر يومل جاهدًا من أجل دينه.

وعلينا أن نقوم بواجبنا الكامل ومي همذا الجهماده وأن نشمبل مدمابيح الهمدا 

 وي ليل الشت الذي أفبق عل  الم لمين مالمه.

المذي ال وضميع عنمده الوداامعه رابطمين حاضمًرا  ال ننتظر جمزاًء يال ممن هللا

 مت  ًزا بماٍض مجيده متطلوين يل  غد مزهر وم تقبل منير.

 ي  شب ب األزهر:

و تطيوون أن وكونوا قوة داوومة لهمذا الركم  الممنمنه و مووًا عاليًما يجممع 

هذه القلوب عل  كلمة سمواءه وأدالء أمنماء لهمذه القواومل التمي ي مدوها اإليممان 
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 بها.يل  ر

و ي رحاب األنهر  مورة مدمبرة للجامومة اإلسمالميةه وميمدان يجم  أن 

 ودنع ويه النماذم اإلسالمية الكريمة.

وإذا انتشرت وي قراها وأقطارها كانمف خيمر عنموان لخسمالمه واسمتطاعف 

بوزم وعلم وعمل أن و ول اآلمال يلم  حقمااقه وال رقمة يلم  وحمدةه والتخلمهللا 

 يل  سبق بويد.

التي نمدبنا أن  منا لهماه وينتظرهما منما مجتمونماه وي اسمبنا عليهما هذه مهمتنا 

 ربنا.

و مميرا هللا عملكممم ورسمموله والمنمنممون. وين وتولممموا ي ممتبدل ...  ومماعملوا

 «.قوًما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم

م( عمن األنهمر ورسمالة أبناامهه وكمان المذي 1953كان هذا مما كتبتمه سمنة )

ومليممة بوممد وخرجممي سممتكون كلهمما وممي رحمماب هيمم ت لممه ن  ممي: أن حيمماوي ال

أن أعممين مدرًسمما وممي مواهممد األنهممره  - باعتبممار و مموقي - األنهممره ومممن حقممي

ومن واجبي: أن أمل حاماًل راية اإل الح لألنهره التي حملتهما وأنما فالم ه 

وأن أوومماون وممي ذلممت مممع يخممواني الومماملين ويممه مممن أبنمماء األنهممر المهمممومين 

 م موه بل قبله.بقضيته وقضية اإلسال

ولكن األقدار لمم و مودني بت قيمق مما أردت ومما أعمددت لمه عمدويه ومنومف 

ن ممو ثممالل »مممن التويممين وممي األنهممره وين عممدت يليممه وتممرة قليلممة مممن الممزمن 

ال وممي التممدريم وال وممي المموعله ولكممن وممي اإلدارة الوامممة للثقاوممة « سممنوات

ه وومي المكتم  رحممه هللا  اإلسالميةه مع األسمتاذ الكبيمر المدكتور م ممد البهمي
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ال ني إلدارة المدعوة واإلريماد ممع ممدير الموعل ومي ذلمت الوقمف الوماللم الجليمل 

. وذلمت ومي عهمد يميخنا األكبمر ال قيمه الوالممة رحممه هللا الشيخ عبد هللا المشمد 

 .رحمه هللا الشيخ م مود يلتوت 

ارة ومن األنهر أعرت يل  حكومة قطمره للوممل ومي ونارة المومارفه ويد

 موهدها الديني الثانوي.

وس عود يل  ال ديث عن هذه ال قبة ومي قطمره عنمدما يم وي أوانهما ومي همذا 

 الجزء ين ياء هللا.

* * * 

(2) 

ام األول بين الثورة واإلخوان  الددل

* * * 

 عملية الزاادة الدودية:

ه وومي يحمدا الليمالي  - وترة بقااي بمدينمة الم لمة الكبمرا - ووي هذه ال ترة

م( يورت بمبل يديده جولني أولوا من األلمه وقمد 1953يهر نوومبر ) من

نات التمي لمم وبمن  عرف اإلخوة ما ألم  بي و حافوا بيه وأعطوني بو  الُم كمل

 يياًا وي دوع األلم الذي ف ق وزداد حدوه.

ووي الدباح ذهبوا بي يل  الدكتور نهيره وكان من أفبماء اإلخموانه وقمال 

دل ملتهبة التهابًا يمديدًاه وكمان يخشم  أن ون جمره ويجم  أن لي: ين الزاادة عن
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يدخل الشيخ الم تش   ووًراه ودخلمف م تشم   مبمرة الم لمةه وكمان م تشم   

جيدًا مجهًزاه ووول  د. نهيمر يجمراء الومليمة لميه ووممف ب ممد هللاه وبومد أيمام 

 خرجف من الم تش   ب الم وال مد هلل أواًل وهخًرا.

 كز الوام:وتنة احتالل المر

ووممي أثنمماء وجممودي وممي الم تشمم   حممدل بممالمركز الوممام لخخمموان حممادل 

خطيممر وغريمم ه وقممد احتممل بومم  الشممباب الممذين ينتمممون يلمم  النظممام الخمما  

المركممز الوممامه انتدمماًرا لممرايم النظممام عبممد الممرحمن ال  ممنَديه وانشممقاقًا علمم  

 المريد الوام األستاذ الهضيبي.

لدممون وممي نيمماوهمه المبممررون وممي وكممرهم: أن وأراد هممنالء الشممباب المخ

 ي رضوا رأيهم عل  الجماعة ومريدهاه وهيااوها الشوريةه بالقوة والوديان.

كان النظام الخا  قد بدأ التممرد علم  الجماعمةه واعتبمر ن  مه دولمة داخمل 

الدولةه منذ عهد اإلمام ح ن البناه منس ه ومنسم الجماعمةه كمما ومي حمادل 

الذي غض  األستاذ البنا منه أيمد البضم ه وكمما ومي حمادل مقتل الخاننداره 

ن هللا م كمة االستاناف الذي حمل األستاذ عل  أن يددر بيانمه الشمهير يقمول 

 ويه عن هنالء: ينهم لي وا يخوانًاه ولي وا م لمين.

وحينممما اختيممر األسممتاذ الهضمميبي مريممدًا للجماعممةه وعممرف بقدممة النظممام 

ويوورهم باستقاللهم عمن الجماعمةه أحمم بم ن الخا  وواريخه ون وذ قادوهه 

 هذا خطر يج  أن يقاومه و علن أول األمر أن ال سرية وي اإلسالم.

ثممم يبممدو أن بومم  اإلخمموان أقنومموه أن الممدعوة ال سممرية ويهمماه ولكممن بومم  

اه وال سميما ممع  التنظيمات وقضي الضرورات التي وويشها بالدنا أن وكون سرًّ
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ه وال كوممات المواليمة لمهه وو ماد القدمره ووهديمد وجود االحمتالل اإلنجليمزي

يلمخه وواومق المريمد علم  بقاامهه علم  ...  الدولة الدهيونية عل  حمدود مدمر

 أن ي دل ويه بو  التبييره وخدوً ا وي القيادة.

ويظهر أن النظام يور بذلته وبدأ يقاوم ذلته مما أدا يل  ودل أربومة ممن 

نظممام عبممد الممرحمن ال ممنديه وم مممود كبممار أعضممااه وقادوممهه وهممم: رامميم ال

الدبا ه وأحمد نكي ح نه وأحممد عمادل كممال. وكمان ال دمل قمد  مار ممن 

 م(.1953( نوومبر سنة )22مكت  اإلرياد وي )

وكان ذلت علم  يثمر حادثمة غيمر م مبوقة وال مل وقمة ومي وماريخ اإلخموانه 

همي قتمل ومثل جريمة من الجراام الكبمرا التمي ال وبمرر ب مال ممن األحمواله و

أحد اإلخوة المخلدين والمهمين ممن النماقمين علم  قمادة النظمامه وقمد كمان ممن 

أركانممهه وهممو المهنممدل ال مميد ومماازه الممذي كممان موضممع الرضمما والقبممول مممن 

المريد الوامه ومن كبار اإلخوانه ومن كل من عروهه لمما وميمز بمه ممن ح من 

 لدعوة.ال همه وقوة اإليمانه وح ن الخلقه والبذل واإلخالل ل

وكان قتله بطريقة بشوةه يذ أرسلف له علبة حلموا بمناسمبة المولمد النبمويه 

ومم ودت ب ياوممهه  ولممما عمماد ووممتح الولبممة ان جممرت ويممهوكممان غاابًمما عممن المنممزله 

وحياة يمقيقه الدمبيره وي مابة بوم  جمدران البيمفه وكانمف أ مابع االوهمام 

يميء. وقمد قمال  ي م ر عمنكلها وشير يل  النظامه وين كان الت قيق الرسمي لم 

اإلخمموان الم مملمون: أحممدال  ممنوف »ال لمميم وممي كتابممه:  األسممتاذ م مممود عبممد

وقد ثبف ثبووًا قافوًاه أن هذه الجريممة األثيممة البمادرة كانمف بتمدبير : «التاريخ

ه وقممد قامممف مجموعممة مممن كبممار الم مماولين عممن هممذا «ال ممندي»هممذا الممرايم 

النظام بتقدي األمور وي ي ن هذه الجريمةه وأخذوا وي وضييق الخنماا حمول 
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 .(2)هذا الرايم حت   در منه اعتراف ضمني 

وكانف  لة ال ندي بوبمد النا مر قويمة وم متمرةه وهمو مما جومل الت قيمق 

 وي الجريمة يكليًّاه ولم يوجه ألحد وهمة  

نف هذه الجريمة النكراء سب  اسمتياء عمارمه وسمخا عمام ومي  م وف وكا

اإلخوانه وكيهللا ي ت ل األ  دم أخيهه وين اختلهللا موه وي المرأي؟ وبم ي ذنم  

قتلممف هممذه الممن م التممي حممرم هللاه والتممي جوممل القممرهن وكتمم  ال ممماء مممن قتلهمما 

أم ينهممم وك نممما قتممل النممال جميوًمما؟ ومممن أوتمم  هممنالء بإباحممة هممذا الممدم ال ممرام؟ 

 جولوا من أن  هم الم تي والقاضي والمن ذ؟ 

وممع همذا لمم يكتممهللا رجمال النظمام بمما اقتروممواه بمل أرادوا أن يقماوموا قممرار 

ودل األربوة الذي  مدر ممن مكتم  اإلريماد الومام  ماح  ال ملطة التن يذيمة 

الوليا وي الجماعمةه والمذي ممن حقمه أن ي دمل األعضماء بنماًء علم  اعتبمارات 

ليم من الضروري أن يولن األسمبابه وال سميما يذا كمان ذللمت يضمر يراهاه و

 بالجماعة.

أراد رامميم النظممام وَمممن عاونممه مممن يممباب النظممام أن ي ممدثوا انقالبًمما غيممر 

يرعيه وغيمر دسمتوري ومي اإلخموانه بم ن ي تلموا المركمز الومام بمالقوةه وأن 

الةه وأن يممذه  وريممق مممنهم يلمم  منممزل المريممد الوممامه ويرغممموه علمم  االسممتق

يتول  وريق من كبار اإلخوان المركز الوام ويديروه حت  يختمار اإلخموان لهمم 

 مريدًا جديدًا.

( نموومبر 27وبال ول احتلوا المركز الوامه وي يوم الوطلة األسبوعية: يموم )

                                        

 (.3/205انظر: الكتاب المذكور ) (2)
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م(. وذهممم  خم مممون ممممنهم يلممم  بيمممف المريمممده مقت ممممين ببيمممر 1953سمممنة )

اإلسممالمه وفلبمموا منممه االسممتقالة وممرو ه اسمتانال وال اسممتاذانه كممما هممو أدب 

 وبهذا أخ قوا وي هذا البند.

وقممد وجمماوب موهممم مممن الكبممار: األسممتاذ  ممالح عشممماويه والشمميخ م مممد 

البزالمميه والممدكتور م مممد أحمممد سممليمانه واألسممتاذ أحمممد عبممد الوزيممز جممالله 

والشمميخ سمميد سممابقه الممذي قيممل: ينهممم اختمماروه مريممدًا بممدل الهضمميبي  وذلممت 

ب  خالوهم مع األستاذ المريده وما كمان ينببمي أن يدمل بهمم الخمالف يلم  ب 

حد يحدال انشقاا وي الجماعمةه وم ماندة راميم النظمام المومزول ومي وهمورهه 

 وم اولته االنقالبية ال ايلةه المنيدة من رجال الثورةه بل لولها مدبرة منهم.

التبلم  علم  همذه  وقام األ  األستاذ عبد الوزيز كامل بدور مهمم وكبيمر ومي

الم سمماةه وبقممي فممول الوقممف وممي المركممز الوممامه م ممتباًل منزلتممه وممي ن ممول 

الجميعه ومجتهمدًا ومي م اولمة وم  همذا األممره ويقنماع الشمباب باالندمرافه 

 وقد استجابوا له بال وله ولم ي ت ال جر حت  كانوا قد رحلوا.

وضممهم يلمم  وسمرعان ممما يممور الكثيممر مممنهم بج مامة ممما اقتروممواه وسممارع ب

 التوبة واالعتذاره ومنهم األخوان الكريمان: عليم  ديقه ووت ي البون.

وو دل عددٌ ممن عمادة اإلخموان: ووي الم اء امتأل المركز الوام باإلخوانه 

ال كيم عابدينه وسيد قط ه وسويد رمضانه وعمز المدين يبمراهيمه وخمتم  عبد

 اللقاء بكلمة المريد الوام.

علمن ثقتمه بالمريمد الومامه واكت مي منمه بمذلته وأحيمل واعتذر د. سليمانه وأ

بالهياممة  «لجنممة الوضمموية»الثالثممة اآلخممرون: عشممماوي والبزالممي وجممالل يلمم  
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الت سي ممية بدمم تهم أعضمماء بهمماه لتنظممر وممي أمممرهمه وانتهمم  األمممر ب دمملهمه 

وهي نهاية منس ةه ولكن لم يكن بمد منهماه وهخمر المدواء الكميم  وهلل األممر ممن 

 بود. قبل ومن

حمدثف هممذه األحمدال الخطيممرةه وأنما وممي م تشم   المبممرة بالم لمةه عروممُف 

بوضها بالتلي ونه وبوضها من اإلخوة الذين نارونيه وقدموا علي  مما جمرا. 

ولم ونلمني الجراحة التمي أُجريمف ومي ج مديه بقمدر مما هلمتنمي الجراحمة التمي 

 هداوها.ومف وي ج د الجماعة التي همنف بقدسية وكروهاه وسمو أ

 يحراا سيارة هياة الت رير بجاموة القاهرة:

( ينماير 12كان من أهمم األحمدال وأخطرهما ومي ولمت ال تمرة مما حمدل ومي )

 م(ه بجاموة القاهرة.1954سنة )

ذلت أن فلبة اإلخوان وي جاموة القاهرةه أرادوا االحت مال بشمهداء الجامومة 

اب  م وي»وروف: ياهين والمني ي وغانمه ودعوا الزعيم اإليراني الم  «نُموم

وكمان  - الشهيرة «وداايان يسالم»أحد الموارضين لطبيان الشاه ونعيم حركة 

ل ضمور ح مل الجامومةه وعممل ممنومر بهمذه المناسمبةه  - يزور القماهرة وقتهما

وقد دعوني مع عدد ممن فمالب جامومة األنهمر للمشماركة ومي همذا المهرجمان 

 الوفني اإلسالمي.

األ  ح ممن دوحه وقممدمونيه وتكلمممف كلمممة باسممم  وقممد وكلممم نعمميم الجاموممة

وومي أثنماء كالممه ...  األنهره ووكلم بوم  اإلخموانه كمما وكلمم نمواب  م وي

أن ي  ممدوا هممذا ال  ممله بإحممدال  «هياممة الت ريممر»أراد الطممالب المنتمممون يلمم  

بو  الشب ه لين رف الوقده وينق م الناله ويتشماغلوا ب م  النمزاعه ويمنق  
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 قة مورووة لدا ال زبيين من قديم.ال  له وهي فري

هممي ال ممزب الجديممده الممذي أنشمم وه ثممورة يوليمموه  «هياممة الت ريممر»وكانممف 

لي تبنوا به عن الم ماندة الشموبية لخخموانه وليكمون سمندهم الشموبي ومي و ييمد 

قراراوهم ال ياسيةه ووي االنتخابات ومي الم متقبله وهمو المذي وطمور بومد ذلمت 

 انته  يل  االو اد االيتراكي.يل  االو اد القوميه ثم 

عز  عل  اإلخوان أن يهان ضمي هم الكبيمره وأن يضمطرب االحت مال الكبيمر 

الذي أقاموه لهه وقاوموا فمالب هيامة الت ريمره وممن جماء ي ماندهم ممن رجمال 

األمن ومنظمات الشباب من الخارمه وا طدموا بهمم ا مطداًما عني ًماه وكمان 

ء موروومممون ممممن خريجمممي المومممتقالت لمممدا اإلخممموان فمممالب أيمممداء أقويممما

وال ممجونه مثممل: األ  م مممود أبممو يمملوعه وغيممرهه الممذين هت مموا ب ممقوف هياممة 

الت ريره بل أحرقوا لها سيارة دخلف الجاموةه ال أدري لماذا؟ ووكهمرب الجمو 

ال ياسممي الوممامه وولبممدت سممماء ال ياسممة بممالبيوم الكثي ممةه وان مم  الجميممعه ال 

 لجاموة.يدرون عاقبة ما حدل وي ا

كنف مكل ًما ومي همذا اليموم بإلقماء م اضمرة ومي الم ماء ومي مدينمة بنهماه وقمد 

سمماورت يليهمماه وألقيممف م اضممرة بممدار اإلخمموان هنمماله وسمملمف علمم  اإلخمموة 

ه األ  القمديم هناله وعل  رأسمهم: األ  م ممد عبمد ال لميم عي م ه ونرت موم

خمموة يلمم  م طممة هللا النبممراوي وممي منزلممهه وو مملني اإل المبممارل الشمميخ عبممد

 القطار.

ووممي الم طممة وجممدت أسممتاذنا البهممي الخممولي واق ًمما ينتظممر القطممار الممذي 

أنتظرهه وقد قدم من م اضرة ألقاها وي يبين الكوم. وحكيمف لمه مما حمدل ومي 
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 باح اليوم وي جاموة القاهرةه وكان ال يولم يياًا عنهه وقال: ال حول وال قموة 

خطير بومد همذه الواقومة. ال نمدري همل سميبلوها يال باهلل. ن ن اآلن أمام امت ان 

وهمما؟ أو يتخممذ منهمما وكمم ة ليضممرب ضممربته؟  «جمممال» ل أي عبممد النا ممره وي وم

 ستكشهللا ذلت األيام القليلة القادمة.

 االعتقال األول وي عهد الثورة:

وكنما نميلمين ومي  - ووي م اء اليموم التماليه ذهبمف أنما واأل  أحممد الو مال

اسمةه لن ضمر كوادونما الم اضمرات يل  كليمة ا - الدراسة للبمة الوربيمة ومي الدرم

 المقررة علينا وي وخدل التدريم.

وندمل يلم  البمابه حتم  وجمدنا  «األووموبيم»وما كدنا ننمزل ممن ال اولمة 

من يترقبناه من رجال المباحثه وي خذ ب يدينا وي ي ره ويقول: و ضملوا مونماه 

بنماه ممنهم أن نمذه  يلم  البيمفه ولم يكن لنا بد من أن نت ضل موهم. كمل مما فل

لنضممع كتبنمما الدراسممية هنمماله ونمم وي بممبو  المالبمممه ولممم يمممانووا وممي ذلممته 

وأخذنا يل  ال جن ال ربيه لمجرد أن نبيف ويه ليلمة أو ليلتمينه ثمم أخمذونا بومد 

 بالقرب من اإلسكندرية. «الوامرية»ذلت يل  موتقل 

 موتقل الوامرية:

وتقممل يلمم  جممامع وجاموممة وجمويممة: جممامع وهنممال عملنمما علمم  و ويممل الم

 للوبادةه وجاموة للتثقيهللاه وجموية للتواون عل  الخير.

يبدأ يومنا من قبمل ال جمر ومي التهجمد وومالوة القمرهنه وذكمر هللاه والتضمرع 

يليممه بالممدعاء واالسممتب اره ثممم  ممالة ال جممر وممي جماعممةه ثممم قممراءة األذكممار 

ألقيممه أنمما أو األ  الو مماله أو  واألدعيممة الممم ثوراته ثممم درل علمممي روحمميه
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 األ  عز الدين يبراهيمه أو األستاذ عطية الشيخه أو غيرهم من دعاة اإلخوان.

ثم فابور الرياضةه واإلوطاره و ترة حمرة للقمراءة والمناقشمة والتمزاوره ثمم 

 ممالة الظهممر وممي جماعممةه وبوممدها البممداء والقيلولممة. ثممم ومم وي وتممرة الودممر 

 األنشطة الثقاوية المختل ة حت   الة المبرب.للم اضرات والندوات و

َشمماءه ثممم قممد  وبوممد  ممالة المبممرب وقممراءة الممم ثوراته يكممون الوََشمماء ثممم الول

 يكون هنال درل علمي مركزه ثم نخلد يل  النوم.

لقد است اد اإلخوان من موتقل الطوره وأرادوا أن ينقلوا التجربة يلم  موتقمل 

 الوامريةه وكانف  ورة أخرا منه.

وما هي يال أيام قليلة ون ن وي مومومة همذا النشمافه حتم  نمودي علم  سمتة 

من الموتقلين دون غيرهمه لينقلوا يل  القاهرةه كنف واحدًا منهم. وهمم: م ممود 

عبدهه وعمز المدين يبمراهيمه وم ممود حطيبمةه وم ممود ن ميم حممديه وأحممد 

 الو اله ويوسهللا القرضاوي.

 أول كشهللا من كشوف اإلورام  وي أول األمر من اإلخوان أن هذا

ولكن بمالنظر ومي األسمماء التمي نمودي عليهماه ي مت يل أن ي مرم عنهما قبمل 

 غيرهاه وهم من قادة الومل الطالبي والشبابي والدعوي.

منمممون اإلخممموان وو  ممميراوهم ممممذاه  يمممت ه لمممماذا همممنالء دون  وذهبمممف

غيرهم؟ وهل هم م رم عنهم؟ ولماذا؟ وكيهللا؟ وهم ممن أنشما اإلخموان؟ حتم  

قمممال بوضمممهم: ينهمممم أخمممذوهم لي رمممموا اإلخممموان ومممي الموتقمممل ممممن نشمممافهم 

وم اضممراوهمه ولكممن قممد ينطبممق هممذا علمم  عممز الممدين والو ممال وال قيممر يليممه 

 ووال .
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اإلخمموان: لولهممم يريممدون أن يت اوضمموا مممع يممباب اإلخمموان وقممال بومم  

 خا ةه وكله من ووخمينه والظن ال يبني من ال ق يياًا.

 يل  ال جن ال ربي:

عل  كل حال أُخذنا ن من ال متة ومي سميارة كبيمرةه وو ملتنا يلم  مكمان ومي 

ضممواحي القمماهرةه أدخلنمما يليممهه وممإذا هممو ال ممجن ال ربممي الممذي بتنمما ويممه ليلممة 

 لنا.اعتقا

( وي ننانين ان راديةه وكمان همذا همو ال مجن 4وقد وضونا وي سجن رقم )

 الذي ضم بود ذلت األستاذ الهضيبي المريد الوام وعددًا من قادة اإلخوان.

ورغمم أن كمالًّ منما وممي ننزانمة ان راديمةه وقمد سممم وا ب متح الزنمانين موظممم 

اذ المريممد أن النهمماره وكنمما نتممزاوره وندمملي وممي جماعممةه وقممد أمرنممي األسممت

أكون يماًما لهممه وكنمف أ ملي بهممه وأفيمل ومي الدمالة الجهريمةه ب يمث أقمرأ 

ربوًا أو أكثمر أحيانًما ومي الركومةه وندم ني األسمتاذ أن أخ مهللا. وكمان همذا ممن 

 ؛ رعايةً للكبير والضويهللا وذي ال اجة.رحمه هللا وقهه 

ه يقمدمونني وهذا ما جول بو  اإلخموان بومد ذلمت يذا التقينما ومي مناسمبة مما

 للدالة بهمه ويقولون: أنف اإلمام ب مر المريد.

وكان من اإلخوان البارنين الذين يرووا مونا وي ال مجن ال ربمي: األسمتاذ 

الداعية الموروف سويد رمضان نوم ابنة اإلمام البنماه المذي سماعدوه األقمداره 

ولممم يشممارل مونمما وممي موتقممل الطمموره كممما سمماعدوه مممرة أخممراه ولممم يممدرل 

العتقال الثاني وي عهد الثورةه حيث كان وي الخارمه وأسقطف عنه الجن مية ا

 مع أربوة هخرين من اإلخوان.
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وكان منهم: األستاذ عبمد ال كميم عابمدينه ال مكروير الومام لخخموانه ونوم 

يممقيقة األسممتاذ البنمماه الشمماعر الرقيممق المطبمموعه وكممان األسممتاذ عابممدين لممه وممي 

ينمماجي بهمما ربممهه بطممرف دامممعه وقلمم  خايممعه األسمم ار دعمموات واسممتباثات 

ي موها ممن حولمه ومي ننمانينهم. وقمد رهنمي األسمتاذ عابمدين يوًمما أنمت   ممن 

البممرده ولممم يكممن علممي  مممن األلب ممة الدممووية ممما يتممدثر بممه الموسممرون عممادةه 

ونه:  ر ا مي اللمونه ألومدو  بمه ومي بمرد  «بلموور»و هداني ممن عنمده مما ي ممم

ة ألبم ويها هذا النوع من الثيابه وقمد بقمي مومي ودخلمف الشتاءه وهذه أول مر

بممه ال ممجن ال ربممي وممي االعتقممال القممادمه الممذي قضمميف ويممه يممتاءينه و وممادني 

 كثيًراه جزا هللا األستاذ عابدين خيًرا عن أخيه ال قير.

ولكن هذه ال ال لمم ومدم كثيمًراه ونقمل المريمد ومومه مجموعمة ممن القيماديين 

 (.4وبقينا ن ن وي عنبر )يل  عنبر اإلدارةه 

وكانمف المواملمة بدمم ة عاممة ح منةه يمممر علينما ومي  ممباح كمل يموم مممدير 

ال ممجون ال ربيممةه وكممان اسمممه: اللممواء نظمميمه كممما يمممر بنمما فبيمم  ال ممجنه 

وأحيانًمما و ممدل غضممبة م اجاممة ألي سممب ه ويبلقممون علينمما الزنممانينه وهنممما 

ةه أذكمر ممن الكتم  التمي كانمف ننتهزها ور ة للقراءة ويما حملنا من كت  قليلم

البن القيمه فبومة  مبيحه وهمي  «ناد المواد وي هدي خير الوباد»موي كتاب: 

لي ف فبوة أنيقة وال م ققةه ولكنها كانمف ومندي البمرض. وكانمف يدارة كليمة 

أ ول الدين ووطينا بوم  الكتم  هديمة منهماه لالفمالع وونميمة الثقاومةه وكمان 

نة ح مممنةه انقطومممف بومممد ذلمممته ربمممما لضممميق ه وهمممي ُسممم«ناد الموممماد»منهممما 

 الميزانيات.

وأح مم  أنممه كممان مونمما بومم  كتمم  التربيممة المقممررة علينمما وممي وخدممل 



 41 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

التدريمه نراجوها ممع األ  م ممد مرسمي عبمد هللاه وكمان ممن خريجمي موهمد 

 التربية الوالي.

وأراد األ  عز المدين يبمراهيم أن يدمدر مجلمة باسمم: الموتقمله وفلم  يلمي  

المنشمممورة بمممديواني  «ننزانتمممي»ارل ويهممما بقدممميدةه و نشممم ت قدممميدة أن أيممم

ه ومن قارن و هللا الزنزانمة ومي همذه القدميدة وو م ها «الم لمون قادمون»

الشممهيرة يومرف ال ممرا بمين االعتقممال األول ومي ينمماير  «النونيمة»ومي قدمميدوي 

 م(ه وما بوده.1954م(ه واالعتقال اآلخر وي أكتوبر )1954)

 قلف: ووي هذه القديدة

ممممُف بهمممما أنار وأخممممدم  داٌر َحلَل 

 

ممممَرم  ونزلتهمممما ضممممي ًا أَعممممز  وأك 

 ي ممو  يلممي  بهمما المممدير وجنممده 

 

 ويزورنمممي ويهممما الطبيممم  ي ممملمم

 دار ال ممممالمه ولمممميم ويهمممما هلممممة 

 

 ودميه وأن ؟ والمقمل م مرم 

هممي لمميه ولممي وحممديه ولمميم  

 منمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانعي

 

 ويهممممما لاممممميم أو أ  لمممممي م ممممملم

 رغمماابيَمللممت بهمما أنمماه ال يممرد  

 

 (3)ومنممماَيه يال هايمممم أو مكمممرم

 حجبف عمن المدنيا ومال خبمر وال 

 

 أثممره وحتمم  ل ممف ممممن ي لممم  

 أنا ومي حماهما راهم  ومي خلموة 

 

مممع مممن يممرا ممما وممي الضمممير 

 ويولممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 منهمما أ ممومد لل ممماء ضمموارعا

 

ا وهمممممز الومممممرد وهمممممو  حمممممرم

 األعظمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

همممي علمتنمممي الزهمممد ومممي ُمتمممع 

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورا

 

 موالممممممرء حتممممم  موومممممه يمممممتول

ين قيممممممل: موحشممممممةٌه و ن  ممممممي  

 مدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هللا

 

 أولممموهه يهمممدي للتمممي همممي أقممموم

 أو قيمممل: موتممممةٌه ولممميم بمومممتم 

 

 عندي سوا قل  يويمُث ويجمرم

                                         

 حارسان من حرال ال جن. (3)
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 أو قيممل: مبلقممةٌه وممذا كمميال أرا

 

 وجًهممما عبوًسممما أو ل مممانًا يشمممتم

 أو قمممل: ضممميقةٌ وكممملم حممموااجي 

 

كنه والبمممماقي وضمممماٌء  وممممي الممممرم

 يوظممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

همممممي حجرومممممي ويهممممما نهمممممارَي 

 مجل مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

م  همممي غروتمممي للنممموم حمممين نُنَممموم

 هممي مكتمم  حينًمماه وحينًمما مطوممم 

 

 ين جماء ميومماد الطوممام ومم فوموا

 هي سماحة لرياضمتي أعمدو بهما 

 

ومممي موضمممويه ين الضمممرورة 

 و كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

ومممي الليمممل ين   «دورومممي»همممي 

 فممممممممممممممممممممال الممممممممممممممممممممممدا

 

 أو وممي النهممار يذا أبمموا وو كممموا

ل يمممهرها   همممذا ولممميم علمممي  أوم

 

 بممممممه أوقممممممدمم أجممممممٌر ل ممممممكناها 

 حييممف يمما ننزانتمميه وألنممف لممي 

 

ق مممممٌله وينمممممي ومممممي حديمممممدلل 

 ضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميبُم 

 

 قلف: «النونية»ووي قديدوي 

 أعروَف مما قاسميُف ومي ننزانمة

 

 كانف هي القبر الذي يمنويني؟ 

ال بممل ملمممُف القبممره وهممو لممذي  

 الت قمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

روٌضه وولممممممت ج مممممميُم أهممممممل 

ين   الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدمل

 

 «ثالجمةٌ »هي وي الشتاء وبرده 

 

هجيمممر الدممميهللا مثمممُل  همممي ومممي

 أومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون

 

 نُلقممممم  ثمانيمممممةً بهممممما أو سمممممبوةً 

 

 «ال مممردين»متمممداخلين كوُل بمممةل 

 هممي منتممدانا وهممي غروممةُ نومنمما 

 

وحجممممممرة  «البوويممممممه»وهممممممي 

 «الدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالون»

 

 همممي م مممجد لدمممالونا ودعاانممما

 

مممم ل والتمممممرين  هممممي سمممماحةٌ لل و 

وللضمممرورة  «الكنيمممهللا»وهمممي  

 حكمهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 ما الذنُ  يال ذنُ  ممن سمجنوني

األرض كممممل  األرض عنممممدي:  

 أرضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممها

 

 أممممما ال ممممماء و ممممق ها يولمممموني

همي كممل ممما لممي وممي ال يمماةه ولممم  

 يوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 وي الكون ما أرجوه أو يرجمون

ويهمما انقَطو ممُف عممن الوجممود ولممم  

 أعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 ... أعنيممه وممي يمميء وال يونينممي

ومما عروناه ون ن وي ال مجن ال ربمي: أن األسمتاذ الهضميبي بومث رسمالة  

يلمم  الممرايم م مممد نجيمم ه وتضمممن بومم  الندممااحه ويطالبممه ويهمما بإعممادة 
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ال ريات وال ياة النيابيمة يلم  الشمو ه وممما أذكمره ممما جماء ومي همذه الرسمالة 

ا للملممت قولممه: ينكممم عبممتم علمم  األحممزاب والزعممماء قبممل الثممورة: ينهممم لممم يقولممو

وبطانتممه: اله حيممث يجمم  أن وقممال. وأنممتم بممموق كم مممن اإلخمموان ومنوممونهم أن 

 يقولوا لكم: اله حيث يج  أن وقال.

 م(:1954أحدال وبراير )

م( التمي بمدأت داخمل الجمي  وسمالح 1954ثم وقومف أحمدال وبرايمر عمام )

.. . ال رسممان بقيممادة خالممد م يممي الممدينه بوممد يعممالن قبممول اسممتقالة م مممد نجيمم 

خرجف المظاهرات وطال  نجيبًا بالبقماء. وكمان ممن المومروف أنهما ممن ومدبير 

ويممهدت القمماهرة أعنممهللا المظمماهراته واضممطر عبممد ...  اإلخمموان الم مملمين

 النا ر يل  يعادة نجي .

( وبراير خرجمف المظماهرات ممن جامومة القماهرة واألنهمره 28ووي يوم )

ممنهم: الطالم  ثمروت يمونم ومن أبناء الشو ه و  ي  عمدد ممن المموافنينه 

الوطاويه الطال  بكلية الهندسةه وهو من أبنماء الم لمةه واستشمهد أحمد فمالب 

اإلخمموانه وهممو الطالمم  ووويممق عجينممة مممن أبنمماء نوتمم ه وحمممل المتظمماهرون 

وخمرم يلميهم ...  قمدان المدابين ملوثة بدمااهم وووجهوا يلم  قدمر عابمدين

ولممح بيمنهم ...  ولكمنهم لمم يت ركموا.. . م مد نجي  م اواًل دووهم لالندراف

 - األستاذ عبد القادر عودةه ودعاه يل  الشروة إللقاء خطاب ل م  المتظماهرين

و ممود بال وممله ووقممهللا بجمموار م مممد نجيمم  الممذي أعلممن أنممه سينشممئ الجمويممة 

واندروف المظماهرات. وجماء ومي خطماب ...  الت سي ية وسيويد ال ياة النيابية

 نجي  ما يلي:
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قررنما أن وكمون الجمهوريمة جمهوريمة برلمانيمة علم  أسماله همو أن  يننما»

نبدأ وموًرا بتم ليهللا جمويمة و سي مية ومثمل كاومة هيامات الشمو  المختل مةه لتمندي 

ومي ة البرلمان منقتًاه ووراجمع ندمو  الدسمتور بومد أن يمتم وضموها. وبومد 

نتقمال. وهمذا ذلت ووود ال ياة النيابية يلم  المبالد ومي ممدا أقدماه نهايمة وتمرة اال

ون ن عند وعدنا الذي قطوناه عل  أن  نا من أننا لمم نقمم يال ...  أمر مت ق عليه

 «.إلعادة الدستور عل  أسال سليم وي نهاية وترة االنتقال

 وا تتم نجيب هلمته ل ئاًل:

 ن مد هللا عوع مرة أخمرا علم  أننما اجتزنما همذا االمت مان القاسمي بنجماح»

أني ال أفمع وي حكمم أو سملطة أو جماهه وينمما أفممع  وأ كد لكم مرة أخرا... 

وقمما وممي أن أ دي واجبمميه وأن وزهممق روحممي وممي سممبيل بممالدي وو ريرهمماه 

 .«ووي سبيل او اد أبنااها. وال الم عليكم ورحمة هللا وبركاوه

ووممي ن ممم الوقممف ...  وكانممف ولممت الكلمممة سممببًا وممي اندممراف المتظمماهرين

وقممد همممم مومماونوه أن ...  خمموان الم مملمينأثممارت ثمماارة عبممد النا ممر ضممد اإل

الذي أوح  لنجي  بهذا الكالم هو عبد القادر عودة أحد أقطاب اإلخوانه المذي 

 كان يقهللا يل  جوار نجي  وي يروة قدر عابدين.

( ممارل قاممف سملطات البموليم ال ربمي 2ووي يموم )...  ومرت ثالثة أيام

( ممن االيمتراكيينه 20ه و)( ممن اإلخموان45( يخًداه بيمنهم )118باعتقال )

( ييوعيينه بادعماء أنهمم كمانوا يمدبرون إلحمدال وتنمة 4( من الووديينه و)5و)

وكمان ومي مقدممة المقبموض ...  وي البالده م تبلين ورحة الشو  بوودة نجيم 

 عليهم: عبد القادر عودةه و الح أبو رقيقه وأحمد ح ين نعيم االيتراكيين.
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لمين لومليمات التومذي  داخمل ال مجن ووورض بوم  رجمال اإلخموان الم م

م( بوث عمر عمره نقيم  الم مامين برسمالة 1954( مارل )8ال ربي. ووي )

يطل  ويهما الت قيمق ومي وقمااع  - وكانف قد عادت له كل ال لطات - يل  نجي 

التوممذي  التممي حاقممف بالم ممامين الموتقلممينه وهممم: أحمممد ح ممينه وعبممد القممادر 

 عودةه وعمر التلم اني.

نجي  بالت قيق ووًرا. ومع هذا لمم يبمدأ الت قيمق يال بومد ممرور عشمرة  وأمر

أيام ب نال الثالثة. وأكدوا جميوًا أن الضابا م ممد عبمد المرحمن ندميره كمان 

واسمتطاع ...  يشرف علم  أعممال التومذي ه وكمان يشمترل ومي ضمربهم بن  مه

ب رسمممالة ممممن سمممجنه يلممم  م ممممد نجيممم  نشمممرت بجريمممدة  المريمممد أن يهمممرم

 ريه وكان ويها:المد

م( 1954( ينماير )12أما بوده وإن مجلم قيادة الثورة قد أ در قراًرا ومي )

ب نممه يجممري علمم  جماعممة اإلخمموان الم مملمين قممانون حممل األحممزاب ال ياسممية. 

ومع ما وي هذا القرار من مخال ة لمنطموا القمانون وم هوممهه وقمد  مدر بيمان 

اء عل  ال مقه واعتقلنما ولمم نخبمر ن بف يلينا ويه أو   الوقااعه وأكثرها اجتر

ب مر االعتقال وال ب سبابه. وقيل يوماذ: ين الت قيق وي الوقااع التمي ذكمرت بمه 

سميجري علنًمماه واستبشممرنا بهممذا القممول؛ ألننما انتظرنمما أن وتمماح لنمما ور ممة الممرد 

 - عليممهه لنبممين أن ممما ايممتمل عليممه وعلمم  الدممورة التممي جمماءت ال حقيقممة لممه

 قدرهه ويقهللا عند حده. ولكن ذلت لم ي دل.ويورف كل ين ان 

ويلمم  أن وتمماح لنمما ال ر ممةه وإننمما نممدعوكم ونممدعو كممل مممن اوهمنمما ونممدعو 

 }فََمىن  حمين قمال:  - عليمه الدمالة وال مالم - أن  نا: يلم  مما أممر هللا بمه رسموله

ىمِّ فَقُى ل  عِّ ىَن ٱل  َِ مِّ ىيِّ َمى  َجى َٓء ىنس بَع  َك فِّيهِّ مِّ نَى َٓءهُم  َونَِّسى َٓءنَ  لَ    تَعَى ص  َ  ٓجَّ نَ َٓءنَى  َوأَب  ُُ أَب  ان نَىي 
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ىىص  فَ  تَمِّ بِّينَ نَج  َونَِّسىى َٓءهُم  َوأَن َُسىىنَ  َوأَن َُسىىكُم  َُىىمَّ نَب  ِِّ ىى َك 
ِّ َعلَىىٰ ٱل  نَىىَت ٱّلِلَّ هل عمممران: ] {عَىىص لَّع 

61]. 

وقمممد اسمممتمرت حركمممة االعتقممماالت فممموال يمممهرين كممماملين حتممم  اممممتألت 

اا ة من أفهر رجاالت البلد ويبابها بلبموا عمدة هالفه الموتقالت وال جون بط

لكثير منهم مواقهللا وي المدواع عمن المبالد وعمن حرياوهما يمهد بهما األعمداء قبمل 

األ دقاءه وجاهدوا ب موالهم وأن  همه ولم يكت موا بمالكالم كمما ي ومل كثيمر ممن 

 النال. أما كي ية االعتقاالت ومواملة الموتقلين ولن نورض لها هنا.

وقممد وبيممر مممن يمماونها  - ين  مم ف - قممد بممدت وممي مدممر بمموادر حركممةو

وأنظمتها. وين قرار حل اإلخوان وينزال الالوتات عن دورهم لم يبيمر ال قيقمة 

الواقوةه وهمي أن اإلخموان الم ملمين ال يمكمن حلهمم؛ ألن الرابطمة التمي ومربا 

المف همذه بينهم هي االعتدام ب بل هللا المتينه وهي أقوا من كمل قموة. ومما ن

الرابطة قاامةه ولن وزال كمذلت بمإذن هللا. ومدمر لي مف ملًكما ل امة موينمةه وال 

ي ممق ألحممد أن ي ممرض و ممايته عليهمما أو يتدممرف وممي يمماونها دون الرجمموع 

لمذلت كمان ممن أوجم  الواجبمات علم  اإلخموان ...  يليها والنزول علم  يرادوهما

المبالد ومي غيبمتهم. وكمل الم لمين أن يذكروكم ب نه ال يمكن أن يبف وي يماون 

ما ي دل من هذا القبيل لن يكون له أثر ومي اسمتقرار األحموال وال ي يمد المبالد 

 بشيء.

وين ما دعووم يليه من االو اد وجمع الد وف ال يت ق وهذه األحمواله ومإن 

 البالد ال يمكن أن وت د ووجمع   ووها وهذه المظالم وأمثالها قاامة.

لمبالد كمل سموءه وأن ي ملت بنما سمبيل الدمدا وممي ن م ل هللا وومال  أن يقمي ا
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 القول والومله وأن يهدينا يل  ال ق ويل  الدراف الم تقيم.

 وال الم عليكم ورحمة هللا وبركاوه.

 اإلورام عن الموتقلين يال واحدًا هو أنا:

( ممارله أي بومد حموالي يمهرين وندمهللا ممن بمدء االعتقماله 25وي يوم )

رة بماإلورام عمن اإلخموان ومي كمل المومتقالته  درت األوامر ممن قيمادة الثمو

 سواء من كانوا وي ال جن ال ربي أم وي الوامرية أم وي غيرهما.

ونودي عل  جميع اإلخوان المذين كمانوا ومي ال مجن ال ربميه وم ورم عمنهم 

يال واحدًاه لم يناد عليهه وهو أنا. وأسقا وي يمد الم ماول عمن ال مجنه حمين لمم 

عنهم. وقمد كمان يظمن أن الكشمهللا ي متوع  جميمع  يجد اسمي وي كشهللا الم رم

وال بممد أن ...  الموتقلممين. وأبممدا و سمم ه لمميه وقممال: ال بممد أن اسمممت سممقا سممهًوا

 وبق  ضي ًا علينا الليلة حت  نتدل بالم اولين وي الدباح لتدارل األمر.

وعممرف عممدد مممن اإلخمموان ممما حدممله ودممبروني علمم  البقمماء هممذه الليلممةه 

جن اإلدارةه وكانمف ليلمة لت. وبقيف وحدي هذه الليلمة ومي سموأكثرهم لم يولم بذ

ل ليممالي الموتقممل الماضممية كلهمما؛ ألنممي بقيممف ويهمما وحممدي يمماعًرا فويلممة فممو

بالوحشممةه واقممدًا األنممم بممإخوانيه حتمم  لممو كممان كممل منمما وممي ننزانممة ان راديممةه 

مف فابمف. وعبمرت عمن ذلمت الخن ماء قمديمً  ا وقديًما قال الومرب: الباليما يذا عم 

 وي رثااها ألخيها  خر بقولها:

 يذكرني فلوع الشمم  مخًرا

 

 وأذكمممره بكمممل غمممروب يممممم

 ولمممموال كثممممرة البمممماكين حممممولي 

 

 علمممم  يخمممموانهم لقتلممممف ن  ممممي

 وممما يبكممون مثممل أخمميه ولكممن 

 

 أعممممزي الممممن م عنممممه بالت سمممممي
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وقد واوني ببقااي بالموتقل وي هذه الليلة: االيترال وي المنومر الكبيمر المذي 

عقده اإلخوان وي المركز الوام ليلة خمروجهم ممن ق مل االعتقماله وقمد بلبنمي 

عنمه بوممد ذلممت: أنممه كممان مممنومًرا حايمدًاه و ممدل ويممه عممدد مممن دعمماء اإلخمموانه 

يموم. لمن نم ممت كمال را  منهم: األستاذ سميد قطم ه المذي قمال: لمن نوتقمل بومد ال

 ونوضع وي الموتقالت. «الدجام»

وأو   األستاذ الهضيبي المريد الومام اإلخموان: أال يكثمروا ال مديث عمما 

أ ابهم من الم ن وي سبيل هللاه وإنهم ال يدرون مما ينتظمرهم ممما يخبامه البمد. 

 وك نما كان ينظر يل  البي  من رواء ستر رقيق 

ة مممن  ممباح البممد جمماءني الضممابا الم مماوله ووممي حمموالي ال مماعة الوايممر

وقممال لممي: لقممد  مم ح الخطمم ه وجمماءت األوامممر بمماإلورام عنممته ون سممهللا لممما 

 حدله وسن مر ب يارة وو لت يل  منزلته وك يًرا عن غلطة األمم.

 قرارات مجلم الثورة التي لم ون ذ:

( مارل هذا الذي وقرر ويه اإلومرام عمن هخمر دوومة ممن الموتقلمين 25يوم )

هو ن م اليوم الذي اجتمع ويه مجلمم الثمورة اجتماًعما اسمتمر خممم سماعاته 

ب ث خاللها الموقهللا الداخلي. وبود انتهاء االجتماع خرم الدما  كممال المدين 

 ح ين يل  الد  يين وأذاع عليهم القرار التاريخي وهذا نده:

 م(:25/3/1954قرر مجلم الثورة بجل ته اليوم )

 ب.ي مح بقيام أحزا أواًل:

 المجلم ال ينلهللا حزبًا. َ نيً :
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ال حرمممان مممن ال قمموا ال ياسممية حتمم  ال يكممون هنممال ومم ثير علمم   َ لثًىى :

 االنتخابات.

ا مبايًرا بدون أن يوين أي ومرد  رابعً : ونتخ  الجموية الت سي ية انتخابًا حرًّ

 ووكون لها ال يادة الكاملة وال لطة الكاملةه ووكون لهما سملطة البرلممان كاملمةه

 ووكون االنتخابات حرة.

( يوليو المقبل باعتبار الثمورة قمد انتهمف 24حل مجلم الثورة وي )   مسً :

 وو لم البالد لممثلي األمة.

 ونتخ  الجموية الت سي ية رايم الجمهورية بمجرد انوقادها. س دسً :

 المدال ة مع اإلخوان:

 وبود أن نشرت الد هللا هذه القراراته نشرت ما ي وي:

اإلومرام أممم عمن األسمتاذ ح من الهضميبي ممن ال مجن ال ربميه كمما وم »

أورم عن باقي أعضماء جماعمة اإلخموان الموتقلمين. وقمد ومم اودمال أممم بمين 

الم اولين وبين ال يد ح من الهضميبيه المريمد الومام قبمل اإلومرام عنمه بشم ن 

 عودة جماعة اإلخوان الم لمين يل  نشافها ال ابق.

 علٰ َالث نقط:ولي تم االت  ق معمم 

أن وومممود الجماعمممة يلممم  سمممابق نشمممافها وكيانهممما بمممدون أي حمممد ممممن  أواًل:

 حرياوهاه ويعادة أموالها المدادرة ويُوبها ومركزها الوام.

اإلورام ووًرا عن جميع اإلخوان مدنيين أو ع كريينه مع يعمادة ممن  َ نيً :

 وُدل منهم يل  الخدمة الو كرية.
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أن يدممدر مجلمممم الثممورة بيانًممما يوضممح ويممه حقيقمممة األسممباب التمممي  َ لثًىى :

اعتبرهمما داعيممة يلمم  حممل اإلخمموان. ويكممون هممذا البيممان بمثابممة الختممام وممي هممذه 

 الم  لة المنس ة.

وقممد  ممرح ال مميد ح ممن الهضمميبي للم مماولين بمم ن اإلخمموان سمميكونون بوممد 

ويمه ورد عممودوهم عونًمما لل كومممة علمم  فممرد اإلنجليممز مممن منطقممة قنمماة ال مم

اعتممداءاوهم الوحشممية. ووممي منتدممهللا ليلممة أمممم ووجممه البكبايممي جمممال عبممد 

 النا ر يل  منزل األستاذ الهضيبي حيث اجتمع به وي منزله.

حمزب الوومده والتمي يدمدرها  النافقمة بل مان «المدمري»وكانف   ي ة 

ال تحه هي الجريدة الموارضة الوحيمدة الم مموح لهما حتم  اآلنه والتمي  هل أبو

انف ونطق بل ان الشو ه ووتبن  مطالبه بقوةه وقد او ع انتشارها ومي اآلونمة ك

 األخيرة لتجاوبها مع الجماهير؛ ولهذا سرعان ما أغلقتها ال كومة.

األسبوعيةه التي كان يمرأل و ريرهما  «رون اليوسهللا»وكذلت كانف مجلة 

 الكاومم  الموممروف األسممتاذ يح ممان عبممد القممدوله الممذي كتمم  وممي هممذا الوقممف

الجمويمة »مقاالت ناريمة ضمد الثمورةه ال نلمف أذكمر عنموان واحمد منهماه وهمو 

مممما وضمموه عنممدهم وممي القاامممة ال مموداءه ولقممي  ؛«ال ممرية التممي و كممم مدممر

 جزاءه بود ذلت.

 اإلضرابات المدنوعة:

...  ( ممارل26وبدأت جماعة اإلخوان الم لمين و ت نهللا نشافها من يموم )

وومي ن ممم اليمموم بمدأ عبممد النا ممر ...  يابيممة سممتوودواعتقمد الجميممع أن ال يماة الن

وووجاممف القمماهرة بتوقممهللا جميممع وسمماال النقممل بهمما وممي ال مماعة ...  ون يممذ خطتممه
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الواحدة مهًرا ما عدا الترامه وبود أن اسمتطاع أن ي متميل يليمه الدماوي أحممد 

أربوممة الدمماوي رامميم او مماد نقابممات عمممال النقممله الممذي دوممع لممه عبممد النا ممر 

يممهه وكانممف مبلبًمما م ترًممما وممي ذلممت الوقممفه لمميولن يضممرابًا يمماماًل هالف جن

ثم بدأت اإلذاعة وذيع يضراب الومال ب ب  قمرارات عمودة ...  لمطال  خا ة

ال يمماة النيابيممة للممبالده ورغبممتهم وممي اإلبقمماء علمم  مجلممم الثممورة. ولممم يقتدممر 

متومددة األمر عل  اإلضرابات المدنوعةه بل وقوف عدة ان جارات وي نمواح 

وممي القمماهرةه مثممل: م طممة ال ممكة ال ديممده وعنممابر ال ممبتيةه وقممد كممان ذلممت مممن 

 .«اآلن أوكلم»ودبير عبد النا ره أكد ذلت خالد م يي الدين وي كتابه: 

وخرجممف جريممدوا األهممرام واألخبممار ونيممدان هممذا االوجمماهه ووطالبممان ببقمماء 

...  د همذا االوجماهبينما ان ردت جريدة المدري بمالوقوف ضم...  مجلم الثورة

وم اولمممة الكشمممهللا عمممن الممممنامرة التمممي ومممدبر للقضممماء علممم  ال يممماة النيابيمممة 

 الدستورية الطبيوية للبالد.

وهممي المظمماهرات التممي كممان يممدبرها البمموليم ...  وبممدأت المظمماهرات وشممتد

ووهتمهللا ب مقوف المثق مين  ...  ال ربيه وكانف وطال  بودم عودة ال ياة النيابيمة

م الدولممةه واعتممدت علمم  راي ممه القممانوني الكبيممر األسممتاذ وذهبممف يلمم  مجلمم

 الدكتور عبد الرناا ال نهوري 

 بيان من اإلخوان حول األنمة:

 ( مارل هذا نده:28وأ در المريد الوام بيانًا يوم )

ال ريم  أن مدمر اآلن وممر ب تمرة بالبمة الدقمة ...  ب م هللا الرحمن الرحيم»

ثر ومي كيانهما وم متقبلها. وهمي وتمرة وقتضمي والخطورة وي واريخهاه بويدة األ
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من كل موافن أن يه  البالد ن  هه ويبذل لها وجودهه وينثرها بالخالل ممن 

رأيه ومشوروه حت  ي ذن هللا بانجالء هذه البمةه ويبدل الوفن منهما حيماة أممن 

 واستقرار ووحدة.

وقممد ومموجئ اإلخمموان الم مملمون غممداة خممروجهم مممن ال ممجون والموممتقالت 

والي األحدال الخطيرة التي وتومرض لهما المبالد ومي حمدة وسمرعة لمم يتي مر بت

موها موروة أسمبابها والوواممل التمي ومنثر ويهماه ثمم و ديمد وسماال الومالم التمي 

 والامها.

مممن أجممل ذلممت بممادر اإلخمموان الم مملمون يلمم  الومممل علمم  أداء واجممبهم وممي 

ر أن ورسممم الخطمما التمممال المخممرم مممن هممذه األنمممةه وبممدا لهممم أن مممن الو ممي

الدال ةه ويوضع الومالم لهمذه المشماكله وو ممع المشمورة الدمادقة الم متقلة 

ي م ل هللا   مل  هللا عليمه وسملموي جو البض  واالن واله وقد كان رسول هللا 

 أن ال ي تجي  له وهو غضبان.

لهمذا لمم يكممن بمد ممن اإلسممراع بلقماء الم ماولين واالودممال بطرومي الخممالف 

اوخمماذ مهلممة وتجنمم  ويهمما المضمماع اته وونتهممي ويهمما حالممة التمموور للممدعوة يلمم  

القاامة حت  يتي ر ألولمي المرأي واإلخمال  أن يتقمدموا للم ماولين ممن األممة 

بخطممة كاملممة مدروسممة وكشممهللا عممن الممبالد هممذه الشممدةه ووضممع ال لممول الك يلممة 

 بوقاية البالد من أن وتورض لمثلها وي أية مناسبة.

م ووممد مممن اإلخمموان الم مملمين برياسممة المريممد الوممام وعلمم  هممذا األسممال قمما

بلقاء البكبايي جمال عبد النا ر ومي الليلمة الماضميةه ثمم بزيمارة اللمواء م ممد 

نجيمم  النشممباله وممي هممذه الليلممة باالجتممماع بجاللممة الملممت سمموود ضمميهللا مدممر 
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 الكبيره الذي هثر مشكوًرا بكريم وسافته وي عالم هذا الموقهللا الودي .

إلخممموان الم ممملمون يوا ممملون خطممواوهم ومممي يقنممماع الم ممماولين وممما نال ا

باوخاذ مهلةه مع قيامهم ومي الوقمف ن  مه بدراسمة خطمة الومالم الشماملةه هملمين 

أن ي ممتجي  الم مماولين يلمم  نممدااهمه وتتبلمم  ال كمممة والوفنيممة علمم  بواعممث 

 الخالف وال رقةه ويلتقي الجميع بإذن هللا عل  كلمة سواء.

د وتموال  ومي الوممل علم  جممع الكلممة وحمل األنممةه وإننما ويذا كانف الجهو

ننايد يو  مدر الكمريم أن يوتدمم بالهمدوء وال مكينة وربافمة الجم ده وأن 

يندرف أبنا ه جميوًما يلم  أعممالهم ومي انتظمام وفم نينمةه ممع التوجمه يلم  هللا 

الولممي الكبيمممر أن ي  مممل المممبالد ممممن كممل سممموءه وأن يومممين ال ممماعينه ويجممممع 

لين عل  ال ل الكامل ال ليم المذي يخمرم بمالبالد ممن المم نا ال اضمره الم او

وي  ممل وحممدة األمممةه ويدممون حقمموا الشممو  وحرياوممهه وي قممق االسممتقرار 

المنشوده وي مل حياة نيابيمة نظي مة م وفمة بالضممانات التمي وجنبهما م ماوك 

مممن البا م  الم ممتومره ولمتابوممة  لماضميه وومموور الجهممود لتخلميل المموفنا

ة اإل مممالحات اإليجابيمممة التمممي و مممتكمل المممبالد بهممما نهضمممتها وهللا ولمممي حركممم

 «.التوويق

وأذيمع هممذا البيممان الممذي فلبممه عبممد النا ممر مممن المريممد بوممد او مماا االثنممينه 

 عل  أن ووقهللا المظاهرات ل ين انتهاء نيارة الملت سمووده وييجماد حمل لألممة

 سوود مدر.( مارل ن م يوم مبادرة الملت 29ونشر البيان يوم ) -

 م(:1954ما بود يورام مارل )

بود هذا اإلورام عدت يل  حيماوي الواديمة: عمدت يلم  القريمة ليرانمي األهمل 
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واألقممارب واألحبممة وأراهمممه وعممدت يلمم  الخطابممة وممي م ممجد هل فممه بالم لممة 

كالموتماده بمل بدموت أجهمره ونشماف أمهممره ووجمدت مكتبتميه ولكمن لمم أجممد 

وقمد نبهمتهم عليمهه واسمت لوا أخمذه ولمم يوتمرف أحمد  ويها المبلو الذي كمان ويهماه

 - أكثمر ممن خم مين جنيًهما - منهم بذلته واستوضته عند هللاه وهو مبلمو ب ميا

 ولكنه كان وي ذلت الوقف يوتبر ثروة بالن بة لمثلي.

ومممما أذكممره وممي ولممت ال تممرة: أننمما أردنمما أن نبنممي داًرا لخخمموان وممي قريتنمما 

ليم مملوًكا ألحده ينما هو ملت عمامه كمان مقمابر   ا ورابه وذلت وي مكان 

قديمة جمدًّا. وجهزنما ال جمارةه وأحضمرنا الطمين المالنم للبنماءه وأعمددنا الومدة 

لمممذلته ولمممم نولمممن عنهممماه يال قبلهممما بقليمممله وكمممان البنممماءون والم ممماعدون لهمممم 

جاهزينه وبمدأنا ومي الليمله ولكمن يميخ الخ مراءه وخ مراءه جماءوا وا مطدموا 

كممانوا قممد بلبمموا مركممز الم لممة الكبممراه وجمماءت الشممرفةه وكنمما و رقنمماه بنمماه و

و خذونا من بيووناه وذهبوا بنا يل  حجز مركز الشرفة بالم لةه وبتنا بمه ليلمةه 

وقد حققوا مونا ثم أورجموا عنماه وعمدنا يلم  القريمة يهتمهللا الشمباب ب ممال: هللا 

كانف همذه ال ادثمة ومي أكبر وهلل ال مده يخوان م لمون ولو كره المجرمونه و

 بداية التوورات بود اإلورام وي مارل.

ة اإلسالمية بالم لة:  يركة األخوم

وكممان مممما وكممر ويممه يخمموان الم لممة أمممام المممد اإلخممواني: أن ينشمماوا يممركةً 

وجاريمممةً عاممممةًه و ممماهم ويهممما الجماعمممةه كمممما ي ممماهم ويهممما اإلخممموان بممم موالهم 

يمركة »ه وقمد أنشماف بال ومل باسمم: الخا ةه ويكون جزء من أرباحها للمدعوة

ة اإلسالمية  ه وساهمف ويها بكل ما أملت مما ادخروه من راوبي.«األخوم
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ولمم وكممد الشممركة وجممري سمم ينتها باسمم هللا مجراهمما ومرسمماهاه وجممرت بهممم 

بممريح فيبممةه حتمم  جمماءت ريممح عا ممهللاه و حمماف بهمما الممموم مممن كممل مكممانه 

 أغلقفه واستطاع أحد اإلخموانوكانف الم نة مع الثورةه ودودرت الشركة و

أن يشممتريها مممن ال كومممة بطريقممة خا ممةه  - وهممو ال ممام سممليمان مطمماوع -

ه وهمي ال ومزال ووممل يلم  «يمركة الشمرا»وي ولها يل  يمركة خا مة باسمم 

اليومه المهم أن الذين دوووا أمموالهم ويهما أواًل خ مروا نقمودهم وعوضمهم علم  

 هللا.

ان ويهما يمركاوهمه وقمد جربموا ذلمت ومي ولي ف همذه أول ممرة يخ مر اإلخمو

عهد الملكيةه وقمد كمان ممن رأي اإلممام البنما أن يثبمف اإلخموان يممول دعمووهم 

عمليًّماه كممما أثبتمموا يمممولها نظريًّمماه وممإذا قممالوا: اإلسممالم نظممام اقتدممادي أس مموا 

 يركات اقتدادية لينكدوا مدداقيتهم ب عمالهم.

يمركة »ه و«يركة الموامالت اإلسالمية»ومن هنا أنش وا أيام الشهيد البنا: 

ه وغيرهاه ولما حلمف الجماعمة حلمف «يركة الد اوة»ه و«المناجم والم اجر

موها هذه الشركاته واعتبرت ممن ممتلكمات الجماعمةه ودمودرت ممع كمل مما 

 وملكه من دور ومنس ات.

والمممذي أراه أن الشممممول النظمممري ال ي مممتلزم الشممممول الوملممميه وأن مهممممة 

ربممي أبناءهمما علمم  هممذا الشممموله وأن وطلقهممم وممي ميممادين ال يمماة الممدعوة أن و

 يطبقونه بال وله كل ويما ي  نه ويختل به.

وهذا ينشمئ وحمده أو ممع هخمرين يمركة وجاريمةه وهخمر ينسمم ممع هخمرين 

مدممروًا يسممالميًّاه وثالممث يقمميم مممدارل يسممالميةه وهخممرون يقيمممون مدممنوًاه 
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 وهكذا.

ادر ال كوممة كمل همذه المنس مات؛ ألنهما وبهذا ال يكون ممن ال مهل أن ودم

 ستدطدم ب قوا األوراد.

 الرجوع يل  القاهرة:

ثممم عممدت يلمم  القمماهرة أل ممل ممما انقطممع مممن درول وم اضممرات وممي ق ممم 

يجانة التدريمه استودادًا المت مان ال منة األولم  ومي أواامل الدميهللاه وعك مف 

كتبهماه وم متوينًا عل  ما واوني من م اضرات وي المقررات المختل مةه قاراًما ل

 ببو  الزمالء ويما عندهم من مذكرات يارحة عند اللزوم.

ومممن وضممل هللا ووممال  علممي  أن ووقنممي وممي االمت ممان ووويقًمما عظيًممماه كممان 

فِّيقِّٓي }َوَمى  تَى   عوًضا من هللا جل جالله عما واونا وما أ مابنا ومي ولمت المرحلمة 

 ِّ  .[88هود: ] {إِّالَّ بِّءّلِلَّ

نشمافي الموتماد ومي اإلخموانه سمواء ومي ق مم الطمالب أم كما كنف أممارل 

وي ق م نشمر المدعوة أم ومي ق مم االودمال بالومالم اإلسمالميه وخدوً ما بومد 

اإلوممرام ويعممالن عبممد النا ممر ورجممال الثممورة الدمملح مممع اإلخمموانه ونيممارة 

 جمال عبد النا ر لألستاذ المريد ح ن الهضيبي وي بيته.

 سيد قط :

سممميد قطممم  ومممي المرحلمممة ال مممابقة باعتبممماره الكاوممم  و مممدثف عمممن األسمممتاذ 

اإلسممالمي المرمممواه  مماح  القلممم ال ممياله واألسمملوب الرويممعه والممذي دخممل 

ومما بومدهه  «الودالمة االجتماعيمة ومي اإلسمالم»ال احة اإلسالمية بقموةه بكتابمه: 

 واقترب من اإلخوانه وين لم يدبح واحدًا منهم.
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نمدمج ومي اإلخموانه وأ مبح واحمدًا واليوم أو مدل عمن سميد قطم  بومد أن ا

مممنهمه بممل غممدا مممن قممادة ال كممر والتوجيممه ومميهمه وأضمم   موضممع الثقممة عنممد 

ومي الجماعمةه كمما أسمند  «ق مم نشمر المدعوة»مريدهمه حت  أسند يليمه رااسمة 

األسمبوعيةه كمما كمان سمكروير  «رااسة و رير مجلة اإلخوان الم ملمون»يليه 

 مي الموروف األستاذ م مد وت ي عثمان.و رير المجلة موه الكاو  اإلسال

ووي هذه ال تمرة فلبنمي األسمتاذ سميد قطم  أللقماهه ومذهبُف يليمه ومي المجلمةه 

وقال لي: ينه ُكلهللا رااسة ق م نشر الدعوةه وهمو يريمد أن يمنه  بالق مم علم  

أسم منهجية سليمةه ويرجو من دعاة اإلخوان أن يواونونه عل  ذلمته وهمو ال 

ا يريمد يال بتوماون الجميمع مومهه وخدوً ما يمباب المدعوة ي تطيع أن ي قق م

 المرجوين أمثالت.

قلممف لممه: أنمما موممت وممي كممل ممما ودممبو يليممه ين يمماء هللاه ون ممن جنممودل وممي 

 و قيق همالت الكبيرة المرجوة وي نشر الدعوة بطريقة علمية.

قال: وولم أن أحاديث الثالثاءه أ ب ف متروكة للمدادواته وي كل ثالثماء 

م أحد اإلخوان الدعاة ليلقي ما يخطر ببالمه بمدون يعمداد وال و ضميره وينمما يقد  

هممو حممديث مروجممل ع ممو الخممافره ومثممل هممذا ال يليممق بجماعممة كبيممرة مثممل 

 اإلخوان.

لهذا رأيف أن ننظم هذا األممره ب يمث نكلمهللا عمددًا ممن دعماة اإلخموانه كمل 

يت مق مومه عليمهه  واحد ي خذ يهًراه يلقي ويه أربوة أحاديث وي موضوع م مدد

وي ضر له المادة المطلوبةه ويلقيه عل  اإلخموانه وي مت يدون علًمما وثقاومةًه ال 

 مجرد عوافهللا ومشاعره قلف له: نلوم الرأي هذا.
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قممال: وعلمم  هممذا األسممال أعممرض عليممت واحممدًا مممن موضمموعينه وختممار 

ة أحدهما لتوده وولقيه وي الوقف المناس ه الموضوع األول: مواقهللا ممن ال مير

 النبويةه والثاني: من أخالا القرهنه وهل ورا هذين مناسبين؟

قلف: كالهما مالامه ولكنمي أختمار الثمانيه وربمما يكمون عنمدي ويمه مما يقمال 

 مما ي يد ين ياء هللا.

قال: عل  بركة هللاه وليكن ذلت وي يهر نوومبر وقريبًماه أي ومي أثنماء ال منة 

 الدراسية ين ياء هللا.

 ناس  ليه وأس ل هللا التوويق.قلف: وهو موعد م

ولكممن األمممور وبيممرت ب ممرعة مذهلممةه وحممدل ممما حممدله حتمم  ين يممهر 

نمموومبر الموعممود حينممما جمماءه كممان قممد ضمممه وضمممني وضممم اإلخمموان مونمما 

 ال جن ال ربيه والوبد ي كره وهللا يقدره وهلل وي خلقه ياون.

ه رحمممه هللا وكانممف هممذه المممرة الثانيممة التممي ألقمم  ويهمما الشممهيد سمميد قطمم  

وأجلم يليه من ردًا به. أما المرة األول ه وكنف أنا الذي فلبف لقماءهه وقمد كنمف 

مشبواًل بإ الح األنهره لولمي ب ن األنهر منس ة علميمة دينيمة كبمرا ذات 

ومم ثير وممي مدممر ووممي الوممالم اإلسممالمي كلممهه بممل وممي الم مملمين خممارم الوممالم 

هممر يضمميع خيممر كثيممر علمم  األمممةه اإلسممالمي حيثممما كممانواه وأن بإضمماعة األن

 وبإ الحه يدلح كثير من ي ن األمةه وقديًما قالوا:

 يمما أيهمما الولممماءه يمما ملممح البلممد

 

 ما يُدلح الملمَح يذا الملمُح و مد؟

ه وعرضممف عليممه ممما عنممدي مممن أوكممار رحمممه هللا ذهبممف يلمم  األسممتاذ سمميد  

إل الح األنهره والرقي بمناهجهه والنهموض بولماامه ورجالمهه ويمرحف لمه 
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ذلممت وممي جل ممة مطولممةه وممي دار اإلخمموان بال لميممةه وقممد أثنمم  علمم  جهممدي 

وووجهي اإل الحيه ويجوني وشجيوًا سرني ويرح  دريه وأضماف يلمي  

راءوممهه ومممن وجاربممه وممي بومم  الندممااح والتوجيهممات المهمممة مممن ثمممرات ق

ال ياةه وأذكر مما قاله ليه وأنا أحدثه عن ال ل  ة اإلسمالمية: ينهما ومي ال قيقمة 

لي ممف ول مم ة يسممالميةه ينهمما وممي الواقممع مممالل لل ل مم ة اليونانيممةه مترجمممة يلمم  

 الوربيةه مضاوًا يليها بو  يضاوات لم وبير جوهرها.

سممالم الكبمراه وعممن وكروممه يننما وممي حاجممة يلم  ول مم ة ووبممر عمن حقممااق اإل

الكلية عن الكون وال ياة واإلن انه بدورة وبين مزايما النظمرة اإلسمالمية عمن 

سمماار النظممرات وال ل مم ات األخممراه سممواء كانممف نظممرة الممديانات ال ممماوية 

األخممرا التممي حروممفه أم الممديانات الوثنيممة األرضمميةه أم ال ل مم ات البشمممرية 

 الوضوية.

الجل تين ممع الشمهيده أن أسمود بمه ممرة أخمراه وقمد ولم يقدر لي بود هاوين 

م( حممين أوممرم عنممه مممن سممجنه بشمم اعة 1964كنممف وممي القمماهرة  مميهللا سممنة )

الرايم الوراقمي عبمد ال مالم عمارفه وأردت أن أسملم عليمه بومد خروجمه ممن 

ال ممجنه وذهبممف مممع أحممد اإلخمموة األنهممريين الوممراقيين الممذين كممانوا يدرسممون 

األ  الشيخ ح مي  ال مامراايه المذي و ضمل ب خمذنا للدكتوراه وي مدره وهو 

ومي سممياروه أنما واأل  الشمميخ ح من عي مم  عبممد الظماهره وذهبنمما يلم  بيتممه وممي 

حلوانه ولكنا لألسهللا لمم نجمدهه ولمم ومتح لنما نيارومه ممرة أخمراه يذ ومي ال منة 

م(ه والتي جرا ويها ما جراه وال مد هلل عل  كمل 1965القادمة كانف م نة )

 حال.



 60 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 * ** 

 (3) 

 الددام الثاني بين اإلخوان والثورة

* * * 

 ووور الوالقة بين اإلخوان والثورة:

لم وطل وترة الدلح بين اإلخوان والثورةه و مرعان مما و مول الدم اء يلم  

ت ه بوضممها ن  مميه يتولممق كممدره والدمم و يلمم  غمميمه وكممان لممذلت أسممباب يمم

م الشمميء عنممد النا ممر مممن الهضمميبيه وعممدم اسممتراحته لممهه ون مم بموقممهللا عبممد

 الهضيبيه وكما قيل: من القل  يل  القل  رسول.

وبومم  األسممباب موضمموعيه وهممو أن عبممد النا ممر يريممد أن ي كممم البلممد 

يه وقمد قمال ذلمت لألسمتاذ وحدهه ال يشاركه أحمد ومي حكمهماه وال ينتقمده ومي رأ

الخالق وي يحدا جل ات ال وار مومه: أنما أريمد أن أضمبا علم  نر  وريد عبد

 البلد من اإلسكندرية يل  أسوانه وأضبا عل  نر هخر وتتوقهللا البلد.وتت رل 

واإلخمموان يدممرون علمم  عممودة ال كممم النيممابي البرلممماني للممبالده وعممودة 

ال ريات الوامةه ومنها حرية الد اوةه وقد وعد رجال الثورة بمذلته وجولموه 

 من مباداهم ال تة التي أعلنوها من أول األمر.

يقول لخخوان: وريدون أن يومود حكمم البايمواته وحكمم وكان عبد النا ر 

 الن ال بايا ونين  الوكيل من جديد؟
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وكممان الهضمميبي ال يكممل وال يمممل مممن المطالبممة بوممودة ال يمماة الديمقرافيممة 

والنيابية للبالده ويرا أنه ال خال  لمدر يال بهاه كما كمان ينمادي باسمتمرار 

 دًرا للتقنين.بت كيم الشريوة اإلسالميةه واوخاذها مد

كممما وجممد عندممر جديممد ناد الوالقممة وممووًراه والنممار ايممتوااًله وهممو االو اقيممة 

الجديدة التي عقدها عبد النا مر ممع بريطانيماه ولمم يرهما اإلخموان م ققمة لكمل 

همممال الممبالده بوثمموا مممذكرة م دمملة يلمم  حكومممة الثممورة بممرأيهم وممي االو اقيممة 

 النا ره وناد من ودهور الوضع.ومالحظاوهم عليهاه وقد أغض  ذلت عبد 

ولم يكن اإلخوان وحدهم هم الذين نقدوا االو اقيمةه وقمد نقمدها كمذلت المرايم 

 م مد نجي ه وكان ال يزال رايً ا للجمهورية.

وأوعممز عبممد النا ممر ببممدء حملممة  مم  ية يعالميممة علمم  اإلخمموانه وعلمم  

داخممل  األسممتاذ الهضمميبي وأعوانممه خا ممة؛ سممويًا إليجمماد موارضممة للمريممد

 الجماعةه منيدة منهه وم نودة من قبلهه وهو ما حدل بال ول.

وكممل  - وناد الطممين بلممة: أن الدمم هللا القوميممة التممي كانممف وتبممع ال كومممة

بوممد يلبمماء جريممدة المدممري التممي كانممف ل ممان حممزب  - الدمم هللا كانممف كممذلت

هذه الد هللا لم وكن ونشر ما يذيوه اإلخموان ممن بيانمات وردود علم  ...  الوود

وا الثورة عليهم واوهاماوها لهمه ولج  اإلخموان يلم  ي مدار نشمرات سمرية دعا

 وشن حمالت نارية عل  الثورة ونعيمها ورجالها.

ووممي هممذا الوقممف قممب  علمم  بومم  اإلخمموانه للت قيممق موهمممه ووورضمموا 

لتوذي  بشع داخل ال جنه أذكر منهم األستاذ م مد المهدي عماكهللاه وال أذكمر 

 من كان موه.
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جممو سممخونة حممين اخت مم  المريممد مممن القمماهرةه ولجمم  يلمم  مخبمم  ال وانداد ال

يوروه أحد يال عدد م دود جدًّا ممن المقمربين منمهه وقيمل: ين سمب  اخت اامه أنمه 

كمممان مهمممددًا باالغتيممماله وال أح ممم  أن همممذا همممو ال مممب  ال قيقممميه وقمممد كمممان 

ا وال الهضيبي من الرجال الشجوان المتموكلين علم  هللاه المذين ال يخشمون يمياً 

 أحدًا يال هللا.

اإلخمممموان »ميتشممممل منلممممهللا كتمممماب:  - وهنمممما أدع للممممدكتور ريتشممممارد. ت

المذي ورجممه د. م ممود أبمو ال مووده وعلمق عليمه عضمو مكتم   - «الم لمون

اإلرياده والقري  من األسمتاذ الهضميبي و منع القمرار ومي الجماعمةه األسمتاذ 

مراجوهه ليومي  القمارك مونما ي رد هذه ال وادله نقاًل عن  -  الح أبو رقيمق

 (:268 - 261هذه األجواء المك هرةه يقول ميتشل )

( يوليمممو مواوقتهمممما 27أعلنمممف ال كومتمممان البريطانيمممة والمدمممرية ومممي )

ك سال لمواهمدة جديمدة و موي النمزاع  «موضوعات االو اقية»المشتركة عل  

ة ومي ( يوليمو نشمرت  م  ية لبنانيم31المدري البريطماني التماريخيه وومي )

 در عددها رأي رايم اإلخوان الم ملمين ومي االو اقيمةه وكانمف النقماف التمي 

 أثارها الهضيبي هي:

م( سممتنتهي بوممد وتممرة وقممل عممن ال ممنتينه مممما ي ممتم 1936كانممف مواهممدة ) - 1

الجممالء عممن القواعممد دون أي اروبمماف قممانوني ي مممح لهممذه القمموات بممالوودة 

لبريطانيمما هممذا ال ممقه يذ وممنل علمم  يليهمماه بينممما ووطممي المواهممدة الجديممدة 

 حالة الرجوع يل  القاعدة حالة الهجوم عل  الدول الوربية أو وركيا.

ين النل الخما  بمالوودة حالمة الهجموم علم  وركيما يمربا مدمر والمدول  - 2
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 الوربية بهذه الدولة؛ وبالتالي بالمو كر البربي.

وهديمد لمدمره كمما  النل الذي ي مح لبريطانيما أن و مت ل بقواعمد جويمة: - 3

 أنه وسيلة الستمرار ال يطرة عليها وي عدر الطيران الراهن.

الذين ينتظر أن ي اعدوا وي وشبيل المنشماات بالقواعمد همم  «المدنيين»أن  - 4

 بطبيوة ال ال ع كريون وي ثياب مدنية.

م( خمممممم سممممنوات أخممممراه وسمممممح 1936َمممممد  هممممذا االو مممماا مواهممممدة ) - 5

ة النظر ويه عند انتهماء مدومهه وهمو ن مم المنل المذي وي يعاد «بالتشاور»

 م( مواهدة داامة وي واقع األمر.1936جول من مواهدة )

الهضميبي االو مااه وأ مر  «روم »وبناًء عل  همذه األسمباب جميوًماه وقمد 

برلممان »عل  وجوب عمرض أي او ماا بمين مدمر وأي حكوممة أجنبيمة علم  

ا ه وعلم   م اوة ال وخضمع للرقابمة «لشو يمثل يرادة ا...  منتخ  انتخابًا حرًّ

 ووتمتع ب رية المناقشة.

كممان أثممر نقممد الهضمميبي الجممريء الدممريح لموضمموعات االو مماا مزعًجمما 

ومقلقًاه وساءت األمور يثر بيان فويل م دمل ي توي علم  نقمد االو ماا أرومق 

( أغ مطم 2بخطاب بوث به حميمدة ناام  المريمد باسمم مكتم  اإلريماد ومي )

نا مره وقمد نشمر كمذلت عمن فريمق جهمان النشمرات ال مريةه وكمان يل  عبمد ال

ذلت ووثيقًا ل ق اإلخوان وي يعالن رأيهم ومي االو مااه عمالوة علم  كونمه نقمدًا 

لمهه وقمد ناد ممن ووكيمر الجمو ي مدار نشمروين أخمريينه يحمداهما: نقمد لالو مماا 

ونيمر أمضاها م مد نجي ه ذكر ويها عمدم  ملته باالو مااه والثانيمة: بإمضماء 

سابق عرف ويما بومد أنمه سمليمان حماول المذي كمان ونيمًرا للداخليمة ومي ونارة 
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نجي  األول ه وقد انتقد ويها ال كومة بوجمه عمام. وكانمف النشمروان  مادروين 

ب حرف مشمابهة للمنشمورات األخمرا ومطبموعتين علم  ن مم الشماكلة وعلم  

اإلخمموان ورا مشممابه؛ مممما يممدل علمم  أن مدممدر النشممر واحممده وهممو مطممابع 

 الم لمينه وقد ُسلمف النشروان يل  عبد القادر عودة لنشرهما.

مل التوور النايئ عمن نقمد مشمروع االو ماا مكتوًمما أثنماء غيماب الهضميبي 

الذي كان ما نال وي سورياه وأثناء غياب عبد النا مره المذي كمان بال موودية 

( أغ طم ألداء وريضمة ال مجه ول ضمور الممنومر المذي اقتُمرح 15 - 7من )

( 22عقممده مممنخًرا ليضممم نعممماء الم مملمين وممي مكممة. وعمماد الهضمميبي وممي )

أغ طمه ووي ن م اليوم نظمف حملة    ية وهاجم ويمه موق مه ممن االو مااه 

االو ماا »واعتمدت وي ذلت أساًسا عل  التشهير بالهضميبي م دملة موق مه ومي 

الذي نعمم أنمه و ماوض ويمه ممع اإلنجليمز ومي الربيمعه والمذي ادمعمف ه «ال ري

 الد هللا أنه أعط  اإلنجليز امتيانات أكثر مما أعطتهم ال كومة.

قوبل الهضيبي بترحاب حار وي المركز الوام م اء ذلت اليمومه وكتم  ردمه 

األول واألخير عل  وهمة الم اوضات ال ريةه وأرسل به وي خطاب يلم  عبمد 

كما وضمن هذا الخطاب رجاًء بال ماح لخخوان الم لمين أن يوبمروا النا ره 

ه «ي متطيع النمال أن ي كمموا علينما ب ووالنماه ولميم ب قوالمت»عن هرااهم حت  

ع هذا الخطاب وي  ورة منشور.  ومرة أخرا ونمل

ووي اليوم التالي كمان اجتمماع الثالثماء األسمبوعيه وكمان هخمر اجتمماع ممن 

وور. وقهللا الهضيبي أمام جمع غ يمره و عماد مما سمبق ذكمره نوعهه وقد ساده الت

يمموم األحممد الماضمميه لمميولم مممن لممم ي ممموه ذلممت اليمموم مبممديًا و ا مميل رحلتممه 

وهمذا ومم »التمابع لل م ارة البريطانيمةه  «وري ور يي انز»وو  يره للم ادثات مع 
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ه ثمم ونماول موضموع ووقمهللا الدم ي ة األسمبوعية «بولم عبد النا ر ووشمجيوه

ي ك ف عن الددور بومد عمددها الثماني عشمره وأرجمع ذلمت يلم  أن الرقابمة الت

جولف  دور الد ي ة أمًرا غير عملميه وأخمذ يموور اإلخموان يمزداد التهابًما 

كلممما امتممد االجتممماعه وبممذل الهضمميبي قدممارا جهممده لي ممت ل بالنظممامه ووومممد 

التقليممل مممن خطممورة الموقممهللاه مدممدًرا أمممره وممي غضمم ه لي ممكف األعضمماء 

لذين كانوا يق ون هاو ين بهتاوات عدااية لل كومةه وعال  ووه وجاون نبراومه ا

ثمم أنهم   ه«الموت للخماانين»الموتادة حين ووجه باللوم يل  ياب  اح بهتاف 

م متود »كلمته بوبمارات هادامة كمان لهما أثمر كبيمر علم  المجتمومين مقمرًرا أنمه 

المموت ومي »يمةه وهمو أن مولنًا وم كه بمبمدأ أساسمي للجمو ه«لكل ما قد ي دل

 .«سبيل هللا أسم  أمانينا

كانف ولمت هخمر ممرة رأا ويهما الكثيمر ممن اإلخموان مريمدهمه حتم  اعتقمل 

م يل  الم اكمة بود عدة أيمهره يذ حمدل ا مطدام م ملح بمين المجمموعتين  وقدمل

خممالل األسممبوع التممالي سممنتورض لممه ويممما يلممي. واخت مم  الهضمميبي واثنممان مممن 

ح ممن الوشممماويه و ممالح يمماديه يذ ينهممما ندمم اه بمم ن أقممرب م تشمماريه: 

يجن  ن  ه احتمال االغتيال أو االعتقاله وأيدهما هخرون ومي ذلمته وقمد وجمد 

وي ن  ه استودادًا للبومد عمن م مرح ال موادله يذ كمان مما نال موقنًما وماًمما أن 

وي ذهابه خدمة للقضمية وينقماذًا للموقمهللاه وأقمر مكتم  اإلريماد غيماب المريمد 

وبينممما اسممتبلف ال كومممة اخت مماء الهضمميبي . «يجممانة»عالن أن المريممد وممي بممإ

لتشتد وي ال ملة عليه يخديًّاه القف مشقة وي و كيمد عمدم رغبتهما ومي القمب  

د هالة أحافف بشخدهه وهو أنه ض ية لكيدها.  عليه. وذلت حت  وبدمل

بممدأت ال كومممة منممذ ذلممت ال ممين وممي وطبيممق سياسممة هجوميممة ذات يمموبتين: 
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 «عدممابته»ألولمم : يفممالا حملممة  مم  ية ضممخمة م ممتمرة ضممد الهضمميبي وا

وسياستهمه والثانيمة: وشمديد األممن وومرض رقابمة يمديدة ودمل أحيانًما يلم  حمد 

 االست زان عل  النشاف القليل الذي مل اإلخوان يمارسونه.

 ه ن لل ملق الي  يق مظمران:

ال ممرية التممي  أخممذت اوتتاحيممات الدمم هللا ال كوميممة وجيمم  علمم  النشممرات - 1

مممألت الشمموارع أو ون ممي ممما وممذكرهه ولممو أنهمما لممم وكممن وممذكر كممل ممما ينشممر 

 كاماًل أو عل    ته.

كانف الد هللا ونشر كل يوم وقريبًا أعمدة وشتمل علم  خطابمات ومزعم أن  - 2

ال كومممة ولقتهمما مممن اإلخمموان ي ممتنكرون ويهمما موقممهللا الهضمميبي خا ممة أو 

وهي فريقة وقليدية وتبمع ومي  - ة الثورةالجموية عموًما بودااهم لمجلم قياد

مدر لزعزعة الثقة وي الخدم ال ياسي أو إلقاممة مهرجمان يمدعو لشميء 

 أو ضد ييء.

كان بث هذه األخبار وي الد هللا والمجالت مبرًرا لتشمديد األممن حتم  يذا 

( أغ طم نشمرت الدم هللا بمالخا الومري  وقمارير ممن ونارة 28جاء يوم )

عقم   «البموليم والشمو »الداخلية عن هجوم قام به اإلخوان الم ملمون علم  

 الة الجموة ومي م مجد الروضمةه وجماء ومي التقريمر: أنمه عقم  يلقماء خطبمة 

مممدَ بهممما يثمممارة الونمممهللا خمممرم اإلخممموان ممممن الم مممجد وهممماجموا البممموليم قُ  دل

والجمهممور. علمم  أن الممذي حممدل وومماًل يختلممهللا وممي جمموهره عممن ذلممت بومم  

الشمميءه يذ كانممف الخطبممة التممي ألقاهمما أحممد نعممماء الطلبممةه وكممان  ممديقًا لوبممد 

ه عبمارة عمن نمداء يمدعو يلم  «وهو ح من دوح نعميم فلبمة الجامومة»النا ر 
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الهدوء ويفالا ال رياته وخللف استشهادات من القمرهن وال مديثه ثمم انتهمف 

الممتالوة وأخممذ وريممق مممن المدمملين يت رقممون قبممل م اولممة اسممت زانية قممام بهمما 

وكان البوليم قد و ل أثناء الدمالة »البوليم الذي ورأسه ضابا من الجي  

 «بممرر»ا ه يذ أراد القممب  علمم  الخطيمم  و ثممار النمماله مممم«وأحمماف بالم ممجد

 استومال القوة بما وي ذلت يفالا نار البنادا لتهداة الموقهللا.

( سبتمبر ذكرت الد هللا حادثًا مشمابًها وقمع ومي م مجد اإلخموان 10ووي )

وأن موركمة »وي فنطاه وقالف عنه: اعتداء اإلخوان الم لمين عل  الجمهوره 

 ه حيممث اسممتومل ويهمما الخطيمم  سممكينًا ضممد موارضمميه  ووممي«قامممف بالم ممجد

اليوم ن  ه ن ف ال كومة وي الدم هللا خبمًرا لمم ي مبق نشمرهه ولكنمه قمد عمرف 

وممي القمماهرة بوممد سمماعات مممن وقمموع ال ممادله وهممو ايممترال ال ممرل المموفني 

الذي وشرف عليه ال كومة بااليتباله ممما أوحم  يلم  كثيمر ممن الممراقبين أن 

 ممادل ال ممادل كممان مممدبًرا إلثممارة اإلخمموان. وقممد ورضممف ال كومممة بوممد هممذا ال

األخيممر الوسمماال الك يلممة بجوممل الخطابممة وممي الم مماجد و ممف رقابممة يممديدة عممن 

 فريق ونارة األوقاف.

ووي أواخر سبتمبر و لف األنمة يل  ذروة مرحلة خطرة يذ  مدر قمرار 

( مممن الشممهر مممن مجلممم قيممادة الثممورة بنممزع الجن ممية عممن سممتة مممن 23وممي )

ي الخمممارمه وأضمممروا المدمممريين بمممزعم أنهمممم أسممماءوا يلممم  سمممموة بالدهمممم وممم

وكممان ال ممتة   «خيانممة األمممة»بوالقاوهمما مممع جيرانهمما الوممربه وكانممف وهمممتهم 

جميوًا وي الخارم وي ذلت الوقفه وهم: سويد رمضانه وعبد ال كميم عابمدينه 

وسمممود المممدين الممموليليه وم ممممد نجيممم  جوي مممله وكاممممل يسمممماعيل الشمممريهللا 

أبممو ال متحه وهممو ووممدي  ه ثممم م ممود«وهمنالء جميوًمما ممن اإلخمموان الم ملمين»
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ه وقممد «المدممري»بممارنه وأحممد أوممراد األسممرة التممي وملممت الدمم ي ة الووديممة 

 اعتبر حلي ًا لخخوانه بجان  أمور أخرا او هم بها.

ه وكمممانوا جميوًممما ومممي سممموريا ومممي ذلمممت الوقمممف «الخم مممة»أمممما اإلخممموان 

ي ضمممرون ممممنومًرا منوقمممدًا ومممي دمشمممقه واعتبمممروا م ممماولين عمممن مهمممور 

ت  درت عمن الممنومر و مف أسمماء الجمويمات ومي الومراا واألردن منشورا

وال ودانه وداوع عن اإلخوان ضد حكومة مدره كمما اعتبمروا م ماولين عمن 

ال ملممة الدمم  ية الوني ممة وممي سمموريا ضممد مجلممم قيممادة الثممورةه وعممن سمميل 

األخبار الم تمر المتتابع من راديو يسراايل حول النزاع ومي مدمره ووموورت 

ت بممين مدممر وسمموريا ل ممب  موضمموع اسممتمرار نشمماف اإلخمموان وممي الوالقمما

ة علم   سورياه وم تقبل من سلبف جن يته منهمه حت  أدا األمر يل  حمل ممرم

سممموريا مهمممرت ومممي الدممم اوة المدمممرية؛ ممممما جومممل راممميم ونراء سممموريا 

 ورايم أركان حرب جيشها ي ارعان بالقيام بزيارة يخدية لمدر.

عبمد النا مر عمن الظهمور أممام الجمهمور  وحوالي منتدهللا سمبتمبر ووقمهللا

ل ترة موينةه يذ كان مهددًا ومي حياومهه ولمما أن بلمو ذلمت الهضميبي كتم  خطابًما 

مما لبمث أن ونع أيًضما  «يوني: عبمد النا مر»هخر موجًها يل  رايم الونراء 

وممي منشممورات عامممةه وقممد فلمم  ويممه ينهمماء التمموور ال ممااد عممن فريممق ال ممماح 

ييقمماف »ايا القاامممة ووممي جممو مممن ال ريممة. كممما فلمم  بممـ بمناقشممة كريمممة للقضمم

التي يتوالها بو  النال وال لطات القاامة عل  ون يذ القانون ضمد  «االستثارة

ين مممن واجبممت أن و مممي النمماله سممواء أكممانوا »اإلخمموانه وخافبممه بقولممه: 

ه أمما ويمما يتولممق بالتهديمدات الوني مةه وقمد أكمد الهضمميبي «مدميبين أم مخطامين

حيثمما ...  يم ال كومة أنه ي متطيع أن يتجمول ب ريمة لمياًل أو نهماًراه وحمدهلرا
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ويبمدو أن عبمد النا مر واومق . «اإلخموان الم ملمين»أراده دون أن يخش  ممن 

 . انته .(4)عل  ذلته يذ ينه بدأ وي أواخر الشهر يظهر وي المناسبات الوامة

 انق ام داخل اإلخوان:

ن ينق ممممم بوضممممها علمممم  بومممم ه أيممممد ممممما يدممممي  الجماعممممات خطممممًرا: أ

وخدوً ا وي ساعات الشدةه وأيام ال رم واألنمة. ويزداد هذا األممر خطمًرا 

بالن ممبة لجماعممة اإلخمموان الم مملمين؛ حيممث يقمموم كيانهمما أساًسمما علمم  األخمموة 

اإلخممموان »والتمممراباه حتممم  ين اسمممم الجماعمممة ن  مممه ليمممدل علممم  ذلمممت بجمممالء 

 .«الم لمون

البنمما حريًدمما كممل ال ممر  علمم  ووثيممق  وكممان منسممم الجماعممة األسممتاذ

روابا الجماعة: وكريًّاه وعاف يًّاه وونظيميًّماه وكمان يقمول: دعوونما وقموم علم : 

ال هم الدقيقه واإليمان الوميقه وال   الوثيمق. وكمان ومي كمل ثالثماء يلقم  ويمه 

اه:  ه وهي كلمات ي يمي ويهما «عاف ة الثالثاء»اإلخوان يبدأ حديثه يليهم بما سم 

المشمماعر اإليمانيممةه ويلهمم  ويهمما الووافممهللا األخويممةه ب حاديممث ال مم  وممي هللاه 

 والتجالم وي هللاه والتزاور وي هللا.

ولقد كان عبد النا مر حريًدما علم  أن يق مم  م وف اإلخموانه ليضمرب 

بوضهم بمبو ه وي مت يد ممن خالوهمم ويمما بيمنهم. ولطالمما حماول ذلمت وبماءت 

 م اوالوه باإلخ اا.

قممد وجممدت م اولتممه الجممو المالامممه والم ضممن الممذي و ممر  ويممه واليمموم و

                                        

لممـ ريتشممارد ميتشممل. ورجمممة م مممود أبممو ال ممووده وووليممق  «اإلخمموان الم مملمون»انظممر:  (4)

 (.268 - 261رقيق )  الح أبو
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وسوساوه للجماعمة ولقياداوهما المختل مةه وسماعد علم  همذا اخت ماء المريمد عمن 

سمماحة األحممداله ولجمموءه يلمم  مخبمم  غيممر موممروفه يمم وي ويممه يلمم  أمممد غيممر 

 مولوم.

ولقد احتدم الدراع بمين اإلخموان وحكوممة الثمورةه وكمل يموم يممر يتطماير 

 رره ويتزايد الضرره ويت اقم الخطر.الش

ا ممن اسمتمرار الدمراع بمين  وكان كثير من اإلخوان القدام  يتوج ون يرًّ

اإلخوان والثورةه ويرون ضرورة الومل عل  رأب الددعه وروق ال تمق بمين 

 ال ريقينه والدلح دااًما خيره والخالف أبدًا ير.

ومز عبمد ال متاره وم ممد وكان ييوخنا وي الدعوة: البهي الخوليه وعبد الم

البزاليه وسيد سابقه وغيرهم من قدام  اإلخوانه وممن لهم قدم راسمخة ومي 

الرأي. وكانف عواف ي وي أول األمر أنا وأخي أحمد الو مال  االدعوة عل  هذ

موهمه يي اقًا عل  الجماعة. أو هكذا كنا نتدور. وقد قيل: الواقل ممن يمتقن ومن 

 ه من ال يدخل المضيق أ اًل.الخروم من المضيقه وأعقل من

 م اولة يخوانية لخنقاذ:

وكان األ  األستاذ م مود عبد ال ليم عضو الهياة الت سي مية وال مااز علم  

اوخممذ مبممادرة ييجابيممةه رضمما الطممروينه وغيممر الم  مموب علمم  أي منهممماه قممد 

النا مر عمن فريمق َرُجلَي مه: يبمراهيم الط ماويه وأحممد فويممةه  واودل بوبد

ذكرة وممي التقريمم  والمدممال ة بممين الطممروين. قبلهمما وممي الجملممة عبممد وكتمم  ممم

النا ر بشروفه وعرضها األستاذ م مود عل  حشد يخواني كبيمر ومي منمزل 

األستاذ م مود جودة عضو الهياة الت سي ية والتاجر الموروفه و مديق عبمد 
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رأي ووبن  ال شد اإلخواني هذه الممذكرةه وين كمان لألسمتاذ البهمي ...  النا ر

ذكره وداوع عنه أمام هذا ال شده وهو اقتراح خلمع المريمد األسمتاذ الهضميبيه 

واالستواضة عنه بلجنة ودير الجماعةه حت  وختار مريدًا هخره ورأا أن همذا 

هممو الممذي ينقممذ الموقممهللا. وعارضممه األسممتاذ م مممود وممي هممذاه وأنممه لمميم مممن 

ض الجماعممة وممي مثممل هممذا الوقمم ف لهممذه األنمممةه الدممواب وال ال كمممة أن نوممرمل

وأن هذا سيُ دل وتنة كبيمرةه ووتقًما قمد ال ي متطاع روقمه ومي الظمروف ال الكمة 

 ال اضرة.

واختممار ال اضممرون ووممدًا يمثممل اإلخمموان للقمماء عبممد النا ممر مكونًمما مممن: 

خميم حميدةه وعمر التلم انيه ود. عثمان نجاويه وم مد حلمي نور المدينه 

 ليم. والتقوا مع عبد النا ر وي بيته.والشيخ أحمد يريفه وم مود عبد ال 

وعرض عبد النا ر موق ه من اإلخوانه وموقهللا اإلخموان منمه منمذ قاممف 

الثورةه وي حديث فويمل سمرده ومي الجل مة المشمتركة بينمه وبمين م ممود عبمد 

ال لمميمه وعممدد مممن اإلخمموانه مممما دل علمم  قمموة ذاكممرة الرجممله واست ضمماره 

ل األسممتاذ م ممموده الممذي ي  مم  أن لألحممداله ووماسممت يخدمميتهه كممما يقممو

الووامل الن  ية كانف من أسباب هذه األنماته وأن اإلخوان لمم ي همموا ن  مية 

عبد النا ر كما ينببي. ولم يتوماملوا مومه بالطريقمة التمي يمكمن بهما ك مبه يلم  

  هللا الجماعةه وال ونلبه ووثير حقده عليهم.

 القرارات التي اوخذت:

ه األ  م ممممود عبمممد ال لممميم عمممن همممذه الجل مممة وأود أن أذكمممر هنممما مممما كتبممم

 :رحمه هللا التاريخيةه وما وم ويها. قال 
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وي نهاية هذه الجل ة الطويلة المضنية كان ال بد لنا من الو ول يلم  او ماا 

أن يكمون اقتراحمي المذي ذيلمف بمه  - ن من اإلخموان - م دده وكان أملنا جميوًما

أن  - ن ممن المجتموممين - مهمتنممامممذكروي هممو الممذي يممتم عليممه االو مماا. ووكممون 

ولكممن جمممال واج نمما وممي نهايممة الجل ممة بروضممه هممذا  - نب ممث و ا مميل ون يممذه

 االقتراحه بل بروضه أي اقتراح للدلح قاااًل:

ين الدعوة يل  يجراء  ملح بينمي وبيمنكم ومات أوانهما. ولمم وومد الثقمة التمي »

اًيمما فمموياًله ووناقشممنا موممه حممول هممذه النقطممة نق«. هممي أسممال الدمملح موجممودة

وما كنا نملت يمياًا بومد أن  مار همو يملمت كمل ...  غير أنه أ ر عل  الرو 

 وي يدهه ون ن ال نكاد نملت منها يياًا. (5)أوراا اللو 

مَم كمان همذا االجتمماع؟ ولمو علمنما أنمت ومرو  الدملح لمما أووبنما  قلنا: يذن لل

ت قممرأت المممذكرة أن  ممنا. ولكممن األسممتاذ الط مماوي واألسممتاذ فويمممة أبلبانمما أنمم

وعل  هذا حضرناه وقال: أنا واوقف علم  الممذكرة ...  وواوقف عل  ما جاء بها

كمبدأ. والدملح همدفه ولكنمه اآلن لميم الهمدف المبايمر. لكمن الهمدف المبايمر 

اآلن سمميكون مقدمممة للدمملح؛ ويذا اسممتطوتم أن وقوممموا ب عبمماء الهممدف المبايممر 

 انتقلنا يل  الدلح.

 الهدف المباير؟قلنا: وما هو 

قال: كل الذي أستطيع أن أبذلمه لكمم اآلن: أن أعقمد موكمم هدنمة؛ ومإذا نج متم 

                                        

استومل الكثيرون همذه الوبمارات: أوراا اللوم ه واخمتالف األورااه وانكشماف األورااه  (5)

يلمممخه وكلهممما ممممن لممموانم ماامممدة القمممماره وينببمممي لخسمممالميين أال ...  وانقمممالب الطاولمممة

 ي تخدموها.
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 ويها كان لكم أن وطالبوا بدلح.

 قلنا: وما يروف هذه الهدنة؟

 قال: هما يرفان:

 أن ووق وا حملتكم عل  او اقية الجالء. - 1

 أن ووق وا ي دار النشرات. - 2

 قلنا: ولنا يرفان مقابالن هما:

 أن ووقهللا االعتقاالت والتشريد. - 1

 أن ووقهللا ال ملة الد  ية. - 2

 قال: أنا مواوق عل  يروفكم يذا واوقتم عل  يروفي.

 قلنا: يننا مواوقون.

قال: يذا ن ذوم الشروف ولنما اجتمماع هخمر بومد اجتمماع الهيامة الت سي ميةه أمما 

 د ذلت.يذا لم و تطيووا ون يذ الشروف وال اجتماعه وال ولوموني بو

وهنا ختمف الجل ة وخرجنا وكلنا أمل وي الوواء بمما ايمترف علينما لنخمرم 

 بالدعوة من هذا الم نا الخطير الذي وضوف ويه.

 يقول م مود عبد ال ليم:

رحممه كان مبيتي عادة حين أكون ومي القماهرة: أن أبيمف عنمد األ  ال بيم  

و الهيامة الت سي مية الدكتور جممال عمامره نميلمي القمديم ومي المدعوة وعضم هللا 

ولممما ذهبنمما وممي ولممت الليلممة يلمم  البيممف ...  و مماح   مميدلية الدممليبة بالقمماهرة
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وجدنا وي انتظارنا األ  األستاذ عبد الوزيمز كاممل؛ المذي ابتمدرني قماااًل: يننمي 

كنف وي انتظارل عل  أحر من الجمر؛ ألنني أقدر أهمية هذه الجل مةه وأ ممل 

ف ألعرف منت ما وم ويهاه وأعمرف رأيمت يخدميًّا ويها خيًرا للدعوةه وقد قدم

و دثته بكل ما وم وي الجل ةه كما يمرحف لمه وجهمة ...  وي جمال عبد النا ر

نظممري وممي يخدممية جمممال عبممد النا ممر علمم  الوجممه الممذي أجملتممه وممي هممذه 

الوزيزه ال بد أنه كمان أووم   نني أقرر أن ما حدثف به األ  عبدالمذكراته ولك

وأنمما أثبممف ممما أثبتممه وممي هممذه المممذكرات بوممد مممرور اثنممين  وأيمممله ال سمميما

وأذكر أنني أنهيمف حمديثي يلم  األ  عبمد ...  وعشرين عاًما عل  هذه األحدال

الوزيممز بقممولي: يننممي أرا أن يخدممية جمممال عبممد النا ممر كانممف و ممت ق منمما 

 دراسة أكثره وعناية وي التوامل موها أكثر مما كنا نوليها. اهـ.

األحدال أن األمور جرت وي م ار هخر غير الم مار المذي  ويبدو من سير

اه:  كممان ينشممده األ  م مممود عبممد ال لمميم ومممن واوقممه مممن اإلخمموان ويممما سممم 

وقممد كممان الجممو وممي داخممل اإلخمموان متممووًرا ومشمم ونًا ضممد . «م اولممة لخنقمماذ»

الثممورة وعبممد النا ممر؛ ولهممذا بمماءت هممذه الم اولممة للتقريمم  أو المدممال ة أو 

باإلخ مماا وال شممل؛ نتيجممة لتدممل   - التممي قممد وممندي يلمم  مدممال ة - ةالهدنمم

القيادات وي مواق هاه ووبلي  التشدد عل  المرونمةه والمواجهمة علم  المقاربمة. 

 ألمر قدره الوزيز الوليم.

وقد عُرضف مذكرة األ  م مود عبمد ال لميم بمما ومم االو ماا عليمه ممع عبمد 

رت األمور عل  غيمر مما أراد  ماح  النا ر عل  الهياة الت سي يةه ولكن ج

المذكرةه وقد أخذ رأي الهياة بالتدويف: أوورض المذكرة عليهما أم ال؟ وكانمف 
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 (6)األغلبية مع عدم عرضها 

كان هذا االنق ام ومي الدم وف الوليما لخخموانه أمما قواعمد اإلخموان بدم ة 

 عامةه وكانف مع المريده وذلت ألسباب ثالثة:

ينهممما ال ومممدري يمممياًا عمممما يمممدور وراء الكمممواليمه وال وومممرف عمممن  األو :

الوالقمات الخا مة بمين اإلخموان والثمورةه مما يمكنهما ممن ال كممه ومال كم علم  

 الشيء ورع عن ودوره.

أن النشرات ال رية التي كانف وددر ومي ولمت األيمام كانمف ووبمئ  والث ني:

 و مممح بمم ي وقممارب أو اإلخمموان ووباممة يمموورية عداايممة للثممورة ورجالهمماه وال

 مهادنة.

ما كانف وقموم بمه الثمورة ضمد اإلخموان علم  الم متوا اإلعالممي  والث لث:

 الت ريضيه وعل  الم توا األمني التضييقي.

 اعتقال م اجئ ليلة االمت ان:

وقد كنف وي هذه األيام ال اخنة المتوورةه أوهي  لالمت ان وي ال دمل الثماني 

 والنهااي وي وخدل التدريم.

مهمم بالن مبة وقبل أول أيام امت ماني ومي وخدمل التمدريمه حمدل حمادل 

يممقتنا التممي ن ممكن ويهمماه بشممارع راومم  بايمما بشممبراه  لممي. وقممد وتشممف المباحممث

واعتقممل نميلممي الممذي يوممي  موممي وممي حجرومميه وهممو األ  م مممود نومممان 

                                        

اها:  (6)  «لخنقماذم اولمة »انظر: و ا يل هذه الم اولة التي قام بها م مود عبد ال ليمه وسمم 

 - 341) :  «اإلخوان الم لمون: أحدال  منوف التماريخ»وي الجزء الثالث من كتابه: 

 (ه و يها و ديالت يرويها ياهد عيان غير متهمه ينببي أن وورف.392



 76 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

األنداريه الطال  بكلية اآلدابه والذي ضبا ب ونوه كميمة ممن المنشمورات 

ورةه وكانممف الشممقة وتكممون مممن أربممع حجممرات كممل حجممرة ي ممكن بهمما الم ظمم

يخدان. وكان م مود نميلي وي ال جرةه ولما قب  عليه وسم لوه: لممن همذا 

 ال رير وي حجروت؟ وقال: هو ل الن.

وانتظروني حت  عدت وي الم اءه لي وقوني يلم  ق مم روض ال مرم المذي 

ضممبطف عنممد نميلممي م مممود.  نتبوممه. وأنمما ال أعلممم يممياًا عممن المنشممورات التممي

وهممذه األيممام وممي غايممة األهميممة عنممدي؛ ألنهمما أيممام االمت ممان النهممااي إلجممانة 

 التدريمه بود دراسة سنتين.

وقد أو ميف بوم  نمالامي ومي الشمقة أن يتدملوا ب سمتاذنا البهمي الخمولي 

ليتوسا ومي اإلومرام عنمي ألداء االمت مانه وأن يمتم ذلمت علم  وجمه ال مرعةه 

 وي ال اعة الثامنة  باًحا.واالمت ان 

وقضيف هذه الليلة الليالء سماهًراه لمم يبمم  لمي ج منه ال ممن أجمل عشمق 

ليل  وسُوداه كما قرأنا للشوراء الوشااه ولكن خووًا عل  االمت انه المذي لمو 

ضاعه وربما ال أعوضه يال بود سنين أو ربما ال أعوضه أبدًاه وقد كنما مهمددين 

خمر. وين كنمف ومي ذلمت الوقمف م  موبًا علم  جنماح باالعتقال مما بمين حمين وه

الموارضة الذي يمثله األستاذ البهي ومن مومهه ولكمن أجهمزة المباحمث وومرف 

جيدًا أن والءنا ينما همو للمدعوة قبمل كمل يميءه ببم  النظمر عمما ي مدل بمين 

قادوهما مممن خممالف. وهممذا ممما كممان يخي نمي أال وممنجح وسممافة أسممتاذنا البهممي وممي 

لكمن القموم كمانوا أذكم  وأدهم ه ويريمدون للخمالف أن يتوممق اإلورام عنميه و

 وومتد جذوره وي الجماعةه وقبلوا الوسافةه وال سيما مع يل اح األستاذ البهي.
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وحوالي ال ماعة ال مابوة والندمهللا  مباًحا نمودي علمي  بماإلورامه ولمم أكمد 

أغممادر بمماب الق مممه حتمم  ركضممف ركمم  ال ممرله أل ممل يلمم  يممارع يممبراه 

ه أل مممل بهممما يلممم  مقمممر االمت مممان ومممي «واك مممي»سممميارة أجمممرة آلخمممذ أول 

اسممة» ه وقممد دا  الجممرله وظللممف أعممدوه حتمم  دخلممف ال دممل وأنمما ألهممث «الد ر 

وأودب  عرقًاه وسمح لمي بالمدخول بومد ممرور عمدة دقمااق. وأديمف االمت مان 

عل  ما يرامه وقد يورت بتوويق هللا ووال  لي ومي يجمابتي عمن األسمالةه رغمم 

 الطويل ولت الليلة.أرقي 

وربممما كممان ذلممت هممو الشمميء الوحيممد الممذي ك ممبته مممن وراء الخممالف الممذي 

اه ولكن كمما قمال  حدل بين اإلخوانه وين كان الخالف كما قال ابن م وود يرًّ

َرُه }ووال :  ٓ أَن تَك   ٰ َر لَّكُم      ان َشي  َوَعَس  .[216البقرة: ] {  َوُهَ  َ ي 

 وترة قاسية علينا:

ولممت األيممام مممن أيممق األيممام علينمماه أنمما وأخممي أحمممد الو مماله وبومم  كانممف 

يممباب الممدعوةه المتمم ثرين باألسممتاذ البهممي ويمميو  الممدعوة الموممرووينه أمثممال: 

الشمميخ م مممد البزالمميه والشمميخ عبممد الموممز عبممد ال ممتاره والشمميخ سمميد سممابق 

  وأمثمماله وقممد كانممف عواف نمما موهممم مممن ناحيممةه ينكممدها عاف ممة اإليمم اا علمم

الدعوة وم تقبلها: أن ودخل موركة غيمر متكاوامة ممع ثمورة ع مكرية متجبمرةه 

موركممة ال يولممم مدمميرها يال هللا. ولممو أمكممن الدمملح بممين الجماعممة والثممورةه 

 واللقاء وي منتدهللا الطريقه بدل الددام المجهول النتااج ربا كان ذلت خيًرا.

م( أن 1948نة )وقممد حمماول اإلمممام الشممهيد ح ممن البنمما بوممد حممل اإلخمموان سمم

ي لت كل ال بل ليجن  اإلخوان الددام المدامي ممع ال كوممةه ولمو ونمانل عمن 
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بو  األيياء وي سبيل همذا الهمدفه حتم  ينمه قبمل أن يتمرل ال ياسمة ومي ولمت 

 ال ترةه ويت ر  للتربية ونشر الدعوة.

يقمممول ومممي غمممزوة   مممل  هللا عليمممه وسممملموكمممان سممميدنا م ممممد رسمممول هللا 

وهللاس ال تيع ني لريش إلٰ  طق فيم  لىلق ر ىم و قىن للىيم ء إال »ال ديبية: 

 .«أجبتمم إليم 

قبل أن يتهي  ل تح بالد المرومه يبريمه القمواد بمما  رضي هللا عنه وكان عمر 

وراءهما ممن مبمانم ومكاسمم ه ويقمول: وهللا لم ملم واحمده أحمم  يلمي  ممن الممروم 

 وما حوت.

ضن بهم أن يدخلوا موركمة غيمر كان ال ر  عل  حقن دماء اإلخوانه وال

 مورووة المديره هو الذي ي يطر علينا وي ولت ال ترة الوديبة.

وين كانف عقولنا وقول لنا: هل  م يح أن الثمورة وريمد  ملً ا ووقاربًما ممع 

اإلخممموان؟ أو همممي وريمممد يمممق  ممم هم وومزيمممق جمممماعتهم؟ وضمممرب بوضمممهم 

 ببو ؟

أن ون مرد بال ميطرة علم   ين الذي يبدو من مواهر األممور أن الثمورة وريمد

مدمممره وأال يشممماركها ومممي ذلمممت أحمممده وأنهممما ال وقبمممل أن يكمممون لخخممموان وال 

نموا علم  دعمااهمه ويمشموا  قوا دعمواهمه وينممل غيرهم وجود منثره يال أن يدمدمل

 وي ركابهمه وهذا ما ال يرضاه أبناء الدعوة جميوًا.

 ال ملة عل  القرضاوي والو ال:

التمي ال أن ماها: أن اإلخموان كمان لهمم نشمرة سمرية ومن المذكريات المنلممة 

وهمماجم الثممورة  «اإلخمموان وممي الموركممة»ودممدر وممي هممذا الوقممف و ممف عنمموان: 
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ورجالها بونهللاه ووتضمن المنشورات الثورية التي وددر عن قيمادة اإلخموانه 

يونمي: االو اقيمة التمي ُعقمدت »؛ «همذه االو اقيمة لمن وممر»مثل: منشور عنموان: 

ونًمما يُبمماعون وممي سمموا يخم ممة وعشممرون مل»ه وهخممر بونمموان: «مممع اإلنجليممز

وكممان ين مم  يلمم  األسممتاذ سمميد قطمم  أنممه م ممرر هممذه المنشممورات . «الرقيممق

 الثورية بقلمه.

وقد أذاعف هذه النشرة نب  قالمف ويمه: ين القرضماوي والو مال قمد مرقما ممن 

وقممد الممدعوةه وانضممما يلمم  ركمم  الخونممةه وعلمم  اإلخمموان أن ي ممذروا منهممما  

اسممتجاب اإلخمموان لممذلت حتمم  قممابلني بومم  اإلخمموة الممذين كممانوا يوتبممرون مممن 

والميذيه و عرضوا عنيه ون وا بجانبهمه وبوضهم قال لي: لم يود بيننا وبينمت 

 رباف.

وهممذا أمممر يممااع وممي اإلخمموانه أذكممر أنممه بوممد أن  ممدر أمممر ب دممل الشمميخ 

انه واألسمتاذ أحممد البزاليه واألستاذ  الح عشمماويه والمدكتور م ممد سمليم

عبد الوزيمز جمالله وكنما ومي موتقمل الوامريمةه وكنمف أو مدل ممع أحمد وعمام 

اإلخوان المورووينه وجاء ذكر األ  الشيخ البزاليه وقال: البزالي لم يومد أًخما 

 لناه ال هو وال يخوانه الم دولون من الجماعة.

 إلسالم.قلف: لم يود أًخا لنا وي الجماعةه ولكنه بقي أًخا لنا وي ا

 قال: ين عمله ودل ما بيننا وبينه.

قلممف: هممل يهممدم ومماريخ الشممخل وجهمماده كلممه بزلممة واحممدة يزلهمما؟ ين هللا 

 سب انه لو عامل النال بهذه الطريقة لدخلوا جميوًا جهنم.

ين الرسممول الكممريم عل منمما أن اإلن ممان وشمم ع لممه سمموابقهه ووبت ممر لممه بومم  
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د قال لومر وي يم ن حافم  بمن أبمي سياات حاضره من أجل مآثر ماضيهه وق

مى  يىيريك يى  عمىرس لعىص »بلتوةه وقد اروك  ما يشبه الخيانة للرسمول وجيشمه: 

 .(7)«هللا اطلع علٰ أهص بي س فق  : اعمل ا م  شئتمس فإني لي ف رت لكم

 من أجل جهاده وي بدر غ ر له ما اقتروه وي وتح مكة 

ال كمم علينما ممن يخواننما وأقول ب سهللا: لقد كان رجال المباحث أ مدا ومي 

الذين عروونا وعرونماهمه وعايشمونا وعايشمناهمه ولمم وخمدعهم همذه الموارضمة 

الظاهرة عن قراءة ما وكنه  دورنا من والء وعداءه أو ح  وكمره. ولهمذا لمم 

 يترددوا وي القب  علينا وي أول ور ةه ووقديمي للم اكمة.

أحبموا يخًدما رووموه يلم  وهذا ما يواب علم  كثيمر ممن اإلخموان: أنهمم يذا 

ال ماء ال ابوةه ويذا كرهموه هبطموا بمه يلم  األرض ال مل  . والم مروض ومي 

الوسممطية واالعتممدال وممي ال كممم علمم   - وال سمميما الداعيممة - اإلن ممان المممنمن

الناله وي الرضا والبض ه والم بة والوداوةه وإذا غض  لم يخرجه غضمبه 

لبافمله ويذا أحم  لمم ي ماب ممن عن ال قه ويذا رضمي لمم يدخلمه رضماه ومي ا

}َوإِّذَا ي   بالكذبه ويذا عادا لم وبوده عداووه عمن الدمداه كمما قمال وومال : 

ٰ  لُل   بَى لُ ان َولَ   َهى َن ذَا لُر  يِّ يَن بِّ ه [152األنومام: ] {تُم  فَءع  مِّ
ِّ }ُه نُى ان لَى َّ  َّ ىطِّ ُشىَميَآَء ّلِلِّ قِّس  ءل 

ى لِّ   َ ىكُم  أَوِّ ٱل  ٓ أَن ُسِّ  ٰ ىَربِّينَ َولَ   َعلَى
َل  نِّ َوٱأل  ىه [135الن ماء: ] {يَي  َمنَّكُم  َشىنَ }َواَل يَج  م    رِّ  ُن لَى  

َ ى   َرُب لِّلتَّق 
لُ ان ُهَ  أَل  يِّ  ٱع 

لُ انإ يِّ ٓ أاَلَّ تَع   ٰ  .[8الماادة: ] {َعلَ

وأسىألك هلمىق ال ىَ فىي »:  مل  هللا عليمه وسملمالنبمي  اءوقد كمان ممن دعم

                                        

 عليم بن أبي فال . ( عن4550(ه وم لم )2785رواه البخاري ) (7)
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 .(8)«الغضب والرض 

عل  أن الكراهية هنا ال ينببي أن يكون لها مورده ومإن اخمتالف النمال ومي 

ال ياسات والمواقهللاه كاختالوهم وي األحكام وال قهه والواجم  هنما: أن وختلمهللا 

 اآلراء وال وختلهللا القلوبه وأن يوذر اإلخوة بوضهم بوًضا ويما اختل وا ويه.

نماوقه أو  مالح والمختل ون هنا يقال وميهم: مدمي  ومخطمئه ال ممنمن وم

وواسقه يذا ح نف النيماته و م ف القلموبه وهمذا مما يظمن ب همل المدعوة يلم  

اإلسالمه وين اختلمهللا بوضمهم ممع بوم . والمدمي  ممنهم مم جوره والمخطمئ 

موذور. بل المدي  م جور أجمرينه والمخطمئ مم جور أجمًرا واحمدًاه يذا كمان 

 خطنه ناياًا عن اجتهاد.

ت عممن اإلسممراف وممي ال مم  والممبب ه  رضممي هللا عنممهولقممد نهمم  ال مملهللا 

 وقالوا: ال يكن حبت كل ًاه وال يكن ببضت ول ًا.

ووممي األثممر: أحبمم  حبيبممت هونًمما ممماه ع مم  أن يكممون ببيضممت يوًممما ممماه 

 وأبب  ببيضت هونًا ماه ع   أن يكون حبيبت يوًما ما.

َن ٱلَّى}َعَسٰ ووي القرهن الكريم:  نَكُم  َوبَي  عََص بَي  ُ أَن يَج   ٱّلِلَّ
ىَ دَّٱ إ ُمم مَّ ىن  تُم م ِّ يَن َعى دَي  ِِّ

ىىيمَ  ُ َف ُىى َر رَّ ِّ يَرإ َوٱّلِلَّ ُ لَىىيِّ ه وهممذه وردت وممي يمم ن المشممركين [7الممت نممة: ] {َوٱّلِلَّ

 الموادينه وما بالت بالم لمين الموالين؟ 

ولقد بينف األيام ويما بود: أن هلل حكمة وي ودل البزالمي ممن اإلخموانه وقمد 

هممذا أن ينجممو مممن الم نممة التممي أ ممابف اإلخمموان وممي سممنة قممدر هللا ووممال  لممه ب

                                        

 (.1301) «  يح الجامع الدبير»رواه الن ااي وال اكم عن عمار بن ياسره كما وي  (8)
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ا فليقًا يتجول ومي أن ماء مدمر داعيًما يلم  1954) م( وما بودهاه وأن يبق  حرًّ

 هللاه ويل  دينه القويم.

ومل البزالي فوال سنوات الم نة ل ان الدعوة النافق بالدداه الدمادع 

م يكمن أحمد يجمر  علم  أن بال قه المقاوم ألبافيل المارك يين والولمانيين. ولم

يتهمه بمواداة الثمورةه أو بممواالة اإلخموانه وقمد ودملوه رسمميًّا ممن جمماعتهم. 

َرُهى ان َشىي  }وقديًما قالوا: ُرب  ضارة ناووة. وقال ووال :  ٓ أَن تَك   ٰ عَىَص ٱ    فَعََسى ُ   َويَج  ّلِلَّ

افِّيهِّ َ ي   ا َهثِّير   .[19الن اء: ] {ر 

 حادل المنشية:

ف أعانيممه مممن قلممق وحيممرة وأسمم ؛ نتيجممة االنق ممام ال مماد وممي ذكممرت ممما كنمم

 مم وف الجماعممة التممي عشممنا ويهمما يممبابناه ونممذرنا لهمما حياونمماه وقممد علمنمما مممن 

ه ومممن وقممااع  ممل  هللا عليممه وسمملمكتمماب هللا ووممال ه ومممن سممنة رسممول هللا 

التمماريخ: أن يممر ممما ودمماب بممه الجماعاوممه هممو انق ممامها علمم  أن  ممهاه وو ممرا 

 ها ويما بينهم.أبناا

َزُعى ان فَتَ   قرأنا وي القمرهن قولمه وومال :  يُ ُكىم  }َواَل تَنَ  َهَب رِّ
 ِ األن مال: ] {َشىلُ ان َوتَى

ٓأَيَِمى  ه وقوله ووال : [46 ى  }يَ  يق  يعُى ان فَرِّ يَن َءاَمنُىٓ ان إِّن تُطِّ ِِّ ىَن ٱلَّى ىَب م ِّ تَ  كِّ يَن أُوتُى ان ٱل  ِِّ ٱلَّى

ىىنِّكُم  َه   ىىيَ إِّيَم  ينَ يَىىُردِوهُم بَع  ىىرِّ أي بوممد وحممدوكم مت ممرقينه وبوممد  [100هل عمممران: ] { ِّ

 أخووكم متوادينه كما وبين أسباب النزول لآليات.

ال تختل ى ا فىإن مىن »ويمما رواه البخماري:   ل  هللا عليه وسملموقرأنا قوله 

 .(9)«ه ن لبلكم ا تل  ا فملك ا

                                        

 ابن م وود. ( عن3217) ( و2233رواه البخاري برقم ) (9)
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وانك ممارات وقرأنمما وممي التمماريخ أن موظممم ممما أ مماب الم مملمين مممن هممزاام 

كممان سممببها اوتممراا أمممرااهم وملمموكهم ويممما بيممنهمه والنزعممات االن دممالية التممي 

 مزقف دولتهم.

وفالمممما ذكمرنممما اإلخممموان بقمممول يممممامهم الشمممهيد: أنممما ال أخممماف علممميكم ممممن 

اإلنجليزه وال من األمريكان وال من غيرهمه ينما أخاف عليكم ممن أن  مكم: أن 

 وت رقوا وال وجتمووا يال بود ووات ال ر ة. وودوا هللا ويتخل  عنكمه أو أن

ا ج وننما؛  وياء القدر األعل  أن يخرجنا من هذه ال يمرة واألسم  المذي أرم

حادل خطيره اهتزت له أركان مدمر عنمد يذاعتمه علم  الهمواءه وقمدر لنما أن 

الشمهيره وم اولمة اغتيمال عبمد  «حادل المنشمية»ن موه أول ما أذيعه أال وهو 

خطابه ومي ميمدان المنشمية الشمهير بمدينمة اإلسمكندريةه وأذيمع أن النا ر أثناء 

 الذي حاول االغتيال من أعضاء الجهان ال ري لخخوان الم لمين.

وبخا مة ممن كمان لمه  - وهنا دخلنا وي مرحلة جديمدةه وقمد أ مبح اإلخموان

مطلوبين للثمورةه وقمد ذكمرت أنمي اعتقلمف ممن قبمل ومي  - منهم نشاف موروف

نه ولمموال يمم اعة األسممتاذ البهممي ممما خرجممفه واآلن لممم ووممد ون ونمما ليلممة االمت مما

يمم اعة الشمماووينه وال عمماد وممي مقممدور أحممد أن يشمم ع ألحممده والرحمم  دااممرةه 

 والوفيم حام.

وقد ممنح همذا ال مادل كمل ال ر مة لوبمد النا مره ليضمرب بيمد ممن حديمده 

ن وقيمادوهم وي خذ اإلخوان كلهم بجريدة هذا ال مادل المذي اوهمم جماعمة اإلخموا

 بتدبيره.

أما كيهللا وم هذا ال ادل؟ ومن الم ماول عنمه؟ ومما ممدا م ماولية الجماعمة 
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 وقيادوها ومريدها الوام عن هذا ال ادل؟

لننظر وي و ل مل األحمداله وكيمهللا  - بل فوياًل  - ويلزمنا أن نقهللا هنا قلياًل 

 مضف وي و ارعهاه قبل أن ن ارع بتدديق االوهام أو وكذيبه.

ن الجممو كممان مكهربًمماه والوالقممة كانممف متمموورةه بممل مشممتولة بممين وال نممزاع أ

اإلخوان والثورة منذ ممدةه ونادهما ايمتوااًل وومووًرا اخت ماء المريمد الومام المذي 

فال ن بيًّاه وي دار النشرات ال مريةه التمي كانمف باسمتمرار ونتقمد الثمورةه أو 

ثمورة أن و مكف قل وهاجمها بونهللا وي سياستهاه ووتهمها ب يياء يدو  عل  ال

عنهاه وقد وشلف كل الجهود التي حاولمف التقريم  والمدمال ة بمين الطمروينه 

مثممل م اولممة األ  األسممتاذ م مممود عبممد ال لمميم التممي قممدم ويهمما مممذكرةه وحكاهمما 

الجممزء  «اإلخمموان الم مملمون: أحممدال  ممنوف التمماريخ»بت دمميل وممي كتمماب: 

 وقد أيرنا يليها من قبل. - الثالث

 :و ل ل األحدال

حيممث  «اإلخمموان»ونممذكر هنمما ممما رواه د. ريتشممارد ميتشممل وممي كتابممه عممن 

 يقول عن ولت ال ترة:

الهضميبي وممي اإلسمكندريةه وأخبممره  «يوسممهللا فلومف»أكتموبر نار  4ومي »

بوجود الكثير من البلبلة واللبم ال كمري ومي الدم وف حمول أوضملية مما يجم  

عملممه ونمموع ذلممت الومممله وفلمم  مممن المريممد أن يخممرم علمم  النمماله حتمم  

يوضممح األمممره ويروممع مممن الممروح المونويممة المتممدهورة للجمويممةه وقممد أجمماب 

قم  مخت يًماه كمما أخبمره أنمه أحمم الهضيبي أن مكت  اإلرياد يرغ  وي أن يب

بممالقلق وممي األيممام القليلممة الماضممية مممن خشممية احتمممال وقمموع عنممهللا واغتيمماله 
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يذا أردومم القيمام بمظماهرة ونيمدها جميمع فبقمات الشمو ه ومذلت همو »وأضاف: 

ب ريممة »ه ومممع ذلممت ويجمم  أن وقتدممر المظمماهرة علمم  المطالبممة «الدممواب

ه كمما يجم  «يمة الجمالء علم  الشمو الد اوةه وبمجلم نيابيه وبورض او اق

ه «عمممل يجرامممي»ه وأكممد: أنممه يممرو  قبممول أي «مظمماهرة يمموبية»أن وكممون 

 انته .. «برياًا من دم أي يخل كان»منكدًا أنه يوتبر ن  ه 

بهممذا الوضمموح الممذي يضمماهي يمممم الضمم   وممي الظهمموره كممان جممواب 

جماًل م متقيم ال كمر ه وكان ر - عليه رحمة هللا - المريد الوام األستاذ الهضيبي

وال لول ال يورف االلتواءه وال اللو  باألل امه ومال يمكمن أن ين م  يليمه أحمد 

مممن الم تممرين أنممه واوممق علمم  أي خطممة ويهمما اغتيممال. وقممد وضممح الدممبح لممذي 

 عينيين.

 وي هذا الوقف كان هنال يخل واحده ي كر وحمده ومي عمالم همذه القضمية

يقته الخا ة. هذا الشخل همو هنمداوي بطر - قضية عالقة اإلخوان بالثورة -

 دوير الم امي.

وأنمما أعممرف هنممداوي دويممر وأعممرف نمموع و كيممرهه وقممد لقيتممه عممدة مممرات 

بالم لة الكبراه يذ كان يومل وي مدنوها قديًما قبل أن ي دمل علم  لي مانم 

ال قواه وينتقل يل  القاهرةه ومن عرف دوير عرف أنمه رجمل ذكميه ورجمل 

جممول. كممما أنممه رجممل مخلممل للممدعوة ال يمكممن أن مبمروره ورجممل مممت مم ع

 يتهم بخيانة أو عمالة للخدوم.

و كير هنداوي دوير يقوم عل  أن هذا النظمام يوتممد ومي بقاامه علم  يمخل 

واحده هو سنده وعموده األساسميه ومإذا سمقا همذا الشمخل سمقا النظمام كلمهه 
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 هممذا الشممخل هممو جمممال عبممد النا ممره وكيممهللا يممذه  أو ي ممقا عبممد النا ممر

عمود النظام الثوري؟ ينه أمر وي غاية ال هولة: ر ا ات يطلقهما رام مماهر 

 وي  درهه ويخر  ريوًاه ويخر موه نظامه أيًضا.

وهل عجزت جماعة كبرا كاإلخوان أن يكون ويها رام ماهر؟ كاله بل همو 

موجود, بل هو أقرب ما يكون يليمه. ينمه ومي يموبته ن  مها. ينمه الشماب الراممي 

 م مود عبد اللطيهللا ال بال أو ال مكري الموروف. «شانجيالن»ال اذا 

ما أب طه من حله وما أسهله ممن عمالمه ال ي تمام يلم  جماعمات م مل ةه 

وال يلممم  ومممدبير انقمممالب علممم  نظمممام ال كممممه ومممما ي تمممام يليمممه ممممن يمكانمممات 

وودبيراته ومما ي موف بمه ممن م مذورات ووخوومات. بخمالف همذا ال مل المذي 

 امية ماهرة وعدة ر ا ات  يقوم عل  مجرد يد ر

ولممم ي كممر الم ممامي الممذكي الموجمم  بن  ممه: ممما الومممل يذا أخ ممق هممذا ال ممله 

ووشلف هذه الخطة؟ لمم ي ممح لن  مه أن ي كمر ومي الوجمه المقابمله بمل اوتمرض 

 النجاح أبدًا.

اختممار هنممداوي دويممر م مممود عبممد اللطيممهللاه وأوهمممه أنممه مكلممهللا مممن قيممادة 

ر. ودويمر همو راي مه ومي يموبة يمبابمةه ولمه عليمه اإلخوان باغتيال عبد النا م

ميتشمل: أمهلمه ثالثمة أيمام ليتخمذ  - حق ال مع والطاعة. وكما يقول ريتشارد. ن

 قراره.

 يقول ميتشل:

وهو اليوم الذي أمض  ويمه عبمد النا مر المواهمدة ممع  - ( أكتوبر19ووي )

بإمضماء  «نمةاروكابمه الخيا»قبل عبمد اللطيمهللا مهممة اغتيالمه ب مب   - بريطانيا
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ه ووضوف الخطا للقيام بهمذا الوممل ومي «ضويف حقوا البالد»المواهدة التي 

ن م اليومه يال أن الظروف التي أحافف بوبد النا ر ومي االجتماعمات الواممة 

لم و اعد عل  ون يذ الخطة بنجاحه وبناًء عل  ذلت وقد أجل ون يذها لوقمف أكثمر 

 مالءمة.

( أكتوبر قام كمال خلي ة وكمان ممن أكثمر أعضماء مكتم  اإلريماد 24ووي )

ه وقمدم التهنامة لل كوممة (10)احتراًما بزيارة لجممال سمالم ناام  راميم المونراء

عل  يكمالها الم اوضات ويمضااها للمواهدةه ويماع ممن مدمادر يوتمد بهما أن 

مواهمدةه علم  الهضيبي قرر ي دار بيان جديد يبين ويه انطباعه ال  ن عمن ال

لجنممة »خممالل انطباعممه عممن الخطمموف الراي ممية ال ممابقة لالو ممااه واسممتمرت 

( 26وممي جهودهمما لممرأب الدممدع. ووممي عدممر يمموم ) «االودممال مممع ال كومممة

أكتمموبر كممان أحممد أعضمماء مكتمم  اإلريمماده وممي مكتمم  أنممور ال ممادات ليطلمم  

ن مم و ديد موعد مع رايم الونراء ل ل بو  بو  المشاكل القااممةه وومي 

الوقممف نار عبممد الوزيممز كامممل أحممد األعضمماء البممارنين وممي الجماعممة ورامميم 

. الممذي كممان نمممياًل لممه وممي يمموبة (11)ق ممم األسممر منممزل  ممديقه هنممداوي دويممر

                                        

و  ف هذه الزيارة ب نها جزء من الممنامرة قدمد بهما يخ ماء غمرض الجمويمة ال قيقمي  (10)

وممي ذلممت اليممومه ون ممن نوتقممد أن نيممارة خلي ممة وال مموادل األخممرا التممي  «المممنامرة»مممن 

ونكد وي ال قيقة وجهة نظرنا من أن ال موادل سمبقف القيمادة. وردت وي ال قرة المذكورة 

 أبو رقيق.

 يولق األستاذ  الح أبو رقيق عل  هذا بقوله: (11)

خالهللا هنداوي دوير ووليمات ق م األسمره المذي يقضمي بم ن يكمون راميم الق مم المدكتور عبمد 

ود عبممد الوزيممز كامممله علمم  علممم وممام بكممل أسممرار األسممره عنممدما لممم يبلبممه بإرسممال م ممم

اللطيممهللا يلمم  اإلسممكندريةه وي  ممر هممذا يلمم  حممد كبيممر المواملممة ال  ممنة التممي كممان يلقاهمما 

هنداوي وي ال جن ال ربيه وانهياره التام عنده قدومه عل  حبمل المشمنقةه وهمو يدميح: 
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يمبابممة بق ممم القمماهرةه ولممم يممذكر دويممر لوبممد الوزيممز كامممل هناممذ أنممه عمممل علمم  

ممن الممنامرة يرسال عبد اللطيهللا يل  اإلسكندرية وي  باح ذلت اليموم كجمزء 

 اإلرهابية.

أممام جمموع حايمدةه ليمذكر مدمر  (12)ووي الم اء حيث وقهللا عبد النا مر

وجهوده الوفنية الشخديةه ولي ت ل بنتااجهما التمي وجلمف ومي او اقيمة الجمالءه 

أفلقف عليه النار ثماني مراته وووقهللا رايم المونراء لخطمة سمتظل ذكراهما 

نممما دوت الطلقممات الناريممةه ثممم ال زينممة باقيممة ألمممد فويممله وقطممع خطابممه حي

اسممت نهللا الكممالمه وقممد ومكممن وحممده مممن ح ممل النظممام حينممما اختممرا أثممر هممذه 

الر ا ممات ن ممول الجممماهيره ولممم وممم  سمماعات حتمم  أذيوممف كلمممات عبممد 

النا ر وي ولت الل ظة ووكررت يذاعتها ومي القماهرةه ومنهما يلم  سماار الومالم 

 الوربي. قال عبد النا ر:

                                                                                             

 ... ودون وموه ال ر الكبير   «أين جمال عبد النا ر؟ يننا لم نت ق عل  هذا»

 اااًل:يولق أبو رقيق هنا ق (12)

وقممهللا جمممال عبممد النا ممره ليقمموم بممدور البطممل وممي ولممت التمثيليممة ال مماجرة البارعممةه يذ ممما ولممت 

الشممجاعة ال ااقممة أمممام ثممماني ر ا ممات ووجممه يلمم   ممدره؟ وممما هممذا الثبممات المقطمموع 

النظير الذي نمزل عليمه ومي ولمت الل ظمات الم زعمة؟ ومما همذا الخما النمادر المذي نجما بمه 

ر ا ات الشهيد م مود عبد اللطيهللا الموروف عنه أنه أمهر راممي الم تبد البادر من 

منممذ حممرب ول ممطين؟ وعنممدنا أكثممر مممن اثنممي عشممر دلممياًل دامبًمما وثبممف بممراءة  «نشممانجي»

اإلخوان من هذه ال ولة النكراء. هذا والشخل الذي أفلق الر ا مات ومي الهمواء وهمو 

  قيد ال ياةه وكل مظاهره بجوار م مود عبد اللطيهللا وم ت هذا وورل ذاله موجود عل

ودل عل  أنه واب وأنابه ووي حال من الورع لوله يبل  عليه يوًمما ويولمن ال قيقمة علم  

المأله ليبرك ذمته أمام هللا المنتقم الجبار. وال يت وي أنمه يولمم أن يمرف قبمول التوبمة رد 

 المظالمه وكم من المظالم حلف باألبرياء ب ب  هذه ال ولة.
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جمممال عبممد النا ممر مممن دمكمممه ...  أيهمما الرجممال األحممرار.. . أيهمما الشممو »

ودمي لكمه س عي  ممن أجلكممه وسم موت ومي خمدمتكمه سم عي  ألناضمل ممن 

حتمم  لممو ...  أيهمما الرجممال...  أجممل حممريتكم وكممرامتكم. أيهمما الرجممال األحممرار

قتلوني وقد وضموف وميكم الومزةه ومدعوهم ليقتلموني اآلنه وقمد غرسمف ومي همذه 

يممة والوممزة والكرامممةه وممي سممبيل مدممر ووممي سممبيل حريممة مدممر األمممة ال ر

 .(13)«س حياه ووي خدمة مدر س موت

لم يد  رايم الونراءه و وم خطابهه واست ذن من الجماهير مندمروًا. لقمد 

أمده هذا ال ادل ب ر ة الومر الوحيدة التي ومتع بها ذلت الوقمف ومي  مراعه 

ذي حماول أن ي كممهه كمما أممده الودااي الذي وميزت بمه عالقتمه ممع الشمو  الم

( مممن دي مممبر 9دون جممدال ب ر ممة اإلجهممان علمم  اإلخمموان الم مملمين. ووممي )

الالحممق يممنق سممتة مممن اإلخمموانه وكممان قممد اعتقممل هالوًمما مممنهمه وقضممي علمم  

 الجماعة قضاًء مبرًما. وبهذه األحدال ينتهي هذا ال دل. اهـ.

عبمد النا مر وممن مومه أما القضاء المبرم عل  الجماعمةه وهمو أممر ووهممه 

يوًماه ثم وبين لهم أنهمم واهممونه وأن اإلخموان أرسمخ جمذوًراه وأعممق امتمدادًا 

مممما مممن الظممانونه ورغممم ممما حشممده عبممد النا ممر ورجالممه مممن كممل أدوات 

التوممذي  البممدني والن  مميه وممإن الممدعوات الربانيممة ال يقضمم  عليهمما بال ممجون 

همم ه وال بمماألموال ودممادره بممل و ممتحه وال بالمشممانق وندمم ه وال بال ممياف ول

                                        

البيممان »لمراجممع الوديممدة المتاحممةه بممما وممي ذلممت الدمم هللا اليوميممة: انظممر: مممن بممين ا (13)

(. وكمممان يوتقمممد ومممي ذلمممت 21 - 12م( ) : 1954( نممموومبر 5ومممي م م ر ) 1 «الواضمممح

الوقف أن ال كومة قامف بتدبير ال ادل حت  ومتخلل ممن الجمويمةه وهمو اعتقماد سماندوه 

 موالجة ال كومة المشبوهة لهذا النب .
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 ربما نادها ذلت يقينًا وثباوًا.

 وق ة عند حادل المنشية:

مممن الواضممح الجلمميه ومممن المنكممد الم ممتيقن: أن قيممادة اإلخمموان ال وت مممل  - 1

ونر همممذا ال مممادله عنمممد كمممل دارل أو مراقممم  عنمممد ذرة ممممن عقمممل أو 

 ينداف.

وقد أكدت كل المدادر: أن المريد الوام األستاذ ح من الهضميبي كمان ضمد 

وكممرة االغتيمماالت بكممل قمموة ووضمموحه وأعلممن هممذا بدممريح الوبممارة لممرايم 

الجهان ال ري: ينه بريء ممن دم أي يمخل كمانه وهمذا مما يمهد بمه الخما  

ا والوامه وأن النظام الخا  أو الجهان ال ري للجماعةه لم يكمن همو الممدبر لهم

ه المذي أراد أن يقموم رحممه هللا وال الم اول عنها. ينها وي رقبة هنداوي دوير 

عن الجماعة بتن يذ ما ورفف ويه وي نظره  ومن يدري ربما لو نج ف خطتمه 

 أل بح من األبطاله وعدم منقذًا للدعوة.

وبقدر اندواعه وي التدبير والتن يذه كان اندواعمه وانهيماره ال مريع عنمد وشمل 

ويظهر أنه أيقن أن كل يميء قمد ضماعه ولمم يبمق يال أن يقمر ويوتمرف  الخطةه

بكل ييءه و ارع يل  و ليم ن  مه فوًعما واختيماًراه كمما يبمدو أنمه سماومهم أو 

كمما يقولمونه وومي مقابمل اعتراومه يو م   «يماهد ملمت»ساوموه عل  أن يكون 

وا لممه بممما مممن الوقوبممةه أو وكممون مممع ييقمماف التن يممذ أو ن ممو ذلممته ولكممنهم لممم ي مم

وعدوهه وربما كان هذا هو ال ب  وي  ياحه ساعة ساقوه يلم  حبمل المشمنقة: 

 يلخ. ....« ض كوا عليمه م  دا او اقنا...  خدعوني...  ض كوا علي  »

ب نمه كمان عممياًل للثمورة وممي  - أو كمادوا - وبوم  اإلخموان اوهمموا هنمداوي
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الرجممله وين كانممف هنممال ذلممت ال ممادله وأنمما أسممتبود هممذا كممل االسممتبواد علمم  

 عالمات است هام وي القضية لم نجد لها حت  اآلن جوابًا مقنوًا.

كان ثرثماًراه ولمم يكمن كتوًمما كمما ينببميه  رحمه هللا ولكن يبدو أن هنداوي 

حت  ذكر األسمتاذ وريمد عبمد الخمالق: أنمه قمال ومي المركمز الومام أممام عمدد ممن 

اره رجل البموليم ال ياسمي ومي عهمد النال: النم نقتل جماله وأن م مد الجز

 الملكية سموهه وربما أبلو ذلت يل  الجهات الم اولة.

كممما أن هنممداوي فلمم  مممن م مممود ال ممواوكي رامميم الجهممان ال ممري وممي 

م اوظة الجيزة م دًسا لم مود عبد اللطيمهللا لين مذ بمه مهممة االغتيماله ومرو  

ا. وربممما كممان هممذا أو يعطمماءهه قمماااًل: ين المريممد يممرو  وكممرة االغتيممال مطلقًمم

 غيره سب  و رب الخبره ال ي تطيع أحد الجزم.

وهكذا يبدو من سير األحدال: أن سر هذه الممنامرة الغتيمال عبمد النا مر  - 2

قممد انكشممهللا قبممل أن وقممع الواقوممةه وأن عبممد النا ممر علممم بهمماه وعلممم مممن 

المكلممهللا باغتيالممهه ولكنممه لممم يقممب  علمم  الشممخله ويودعممه ال ممجنه كممما 

ع وي مثل هذه ال االته بل أراد أن ي ت يد من ال ادثة بومد أن انكشمهللا يتوق

 قناعها.

ممم ذلممت عنممد هللا ووممال . ولكممن سممموف مممن بومم   ل  أممما كيممهللا انكشمم ف؟ وَول

قممال وممي مقابلممة ولي زيونيممة وممي  - نُ ممي اسمممه - اإلخمموان: أن أحممد رجممال األمممن

ابممة مممع هنممداوي وكممان ي ممكن وممي يمب - القمماهرة: ين األسممتاذ عبممد الوزيممز كامممل

عملية اغتيال عبد النا ره و وهمه خطمورة  هعلم بتدبير - دوير وي بناية واحدة

هذا الومله وسوء أثره عل  الجماعةه وحماول أن يثنيمه عمن عزممهه ولمم ينمثنه 
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ولم رأا ودميمه عل  التن يذه أراد أن يبلو قيمادة الجماعمةه لتمنمع هنمداوي ممن 

لو ول يل  قيمادة الجماعمة الخت ماء المريمد: ودروه المن رده ولما لم ي تطع ا

اودممل بمممن يوممرف مممن رجممال األمممنه وأبلبهممم بنيممة هنممداويه ليبممرك ذمممة 

الجماعةه وكان غرضه أن يقبضوا عليه وعلم  م ممود عبمد اللطيمهللاه قبمل أن 

. وأبلو م اول األممن عبمد النا مره ولكنمه لمم يقمب  علم  (14)ي دل أي ييء

غتيماله ألممر أرادهه كمما ومدل علم  ذلمت الشمواهد المدبملره وال عل  المكلهللا باال

التي ن خذها من ووليقات األستاذ  الح أبمو رقيملمق أكثمر ممن اهمتم بهمذه القضمية 

 والتوليق عليها. من ذلت:

استبواد أن يخ ق مثمل م ممود عبمد اللطيمهللا ومي ي مابة هدومهه وهمو أمهمر  - 1

كممما  - أفلممقرام عروممه يخوانممه وممي حممرب ول ممطين. والم مماوة قريبممةه وقممد 

ثماني ر ا ات. ولم ود  عبمد النا مر وال أحمدًا مممن كمان ومي  - قالوا

 المندة.

 مباح  - ( أكتموبره ومهمرت  م هللا الدمباح26وقع ال ادل وي م اء ) - 2

م( و مل وي  در    اوها األول  نب  القمب  علم  1954( أكتوبر )27)

 قال جريدت األهرام:...  الجاني األثيم بدون نشر  وروه

م يكممد الجمماني األثمميم يطلممق ر ا مماوه البممادرةه حتمم  كممان الجمهممور قممد لمم»

هجم عليهه وعل  ثالثة أيمخا  يق مون علم  مقربمة منمهه ودخمان الر ما  

يتداعد من حولهمه وكاد ي تت بهمه لوال أن بادر رجمال البموليم والمخمابرات 

                                        

الن م ييء من هذه الروايةه وال أعمرف أن المدكتور عبمد الوزيمز كاممل أوضم  بهما وي  (14)

يل  ممن حولمهه وقمد رأيمف يمياًا ممن مذكراومهه ووجدومه يثيمر و ما الت حمول ال مادله ال 

 وددا هذه الرواية.
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هكمذا نشمرت جميمع الدم هللاه »بالقب  عليهمه وضبا ال الح وي يد الجاني. 

كما أنه لم ينشر ييء بود ذلت عن الثالثة اآلخرين الذي قيل ينهمم ضمبطوا ممع 

ويممدع  الجمماني ...  ه وقممد اقتيممد األربوممة يلمم  نقطممة بمموليم يممريهللا«الجمماني

 م مود عبد اللطيهللاه ويومل سباًكا وي يارع ال الم بإمبابة.

 .«وهن  سما : لم ذا لم تنشر ل رٱ الج ني في ال   ؟»

مكان الذي كان يقهللا ويه الجاني علم  أربومة أممرف وارغمة وقد عثر وي ال - 3

( ملليمتره وهي وختلهللا عن فلقات الم دل الذي ضبا ممع 36من عيار )

المتهمه يذ ين الم دل الذي عثر عليه ممع الممتهم ممن نموع المشما المذي ال 

 «  يل ل األمرف ال ارغة

كتمموبر ( أ27كمان همذا ممما نشمروه جريممدة األهمرام وممي عمددها الدممادر يموم )

م(. وأثار ذلت الت ا ل عن سر اختالف األمرف ال ارغة عمن فلقمات 1954)

 وبدأت هم ات: هل هنال يخل هخر؟ ...  الم دل المضبوف وي يد الجاني

ووممي ن ممم الوممدد نشممرت الدمم هللا أن الجمماني ينتمممي يلمم  جماعممة اإلخمموان 

 الم لمين..

هللاه وأنممه مممن وومموال  وممي األيممام التاليممة نشممر اعتراوممات م مممود عبممد اللطيمم

وأنممه كممان مكل ًمما باغتيممال عبممد النا ممره ...  الجهممان ال ممري لخخمموان الم مملمين

( ضممابًطا ممممن 160) لتبممدأ حركممة اغتيمماالت لبقيممة أعضممماء مجلممم الثممورة و

الضممباف األحممراره والقيممام بثممورةه وأن الجهممان ال ممري كممان سمميقهللا أمممام أي 

 و ركات مضادة.

ف مخممانن أسممل ة للجهممان ال ممريه ومممع االعتراوممات بممدأ نشممر أنبمماء اكتشمما



 94 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

ومتهممين ...  والقب  عل  أومرادهه ومخمانن ومي جميمع م اوظمات الجمهوريمة

فمالب بالجامومات وم مامين ومدرسمين وعممال ...  من مختلهللا ال اات والمهن

أي مممن واممات الشممو  ...  ووالحممين وضممباف بممالجي  وضممباف بمموليم ووجممار

 ود والرأسمالية الوفنية.جميوها: الومال وال الحين والمثق ين والجن

ومضمف خم مة ...  الجاني األثميم لوكان النال وي له ة يديدة لموروة يك - 4

وأخيممًرا نشممرت  مموروهه ...  أيممام كاملممة دون أن ونشممر لممه  ممورة واحممدة

ونشممر و تهمما أنهمما:  ممورة ...  وهثممار التوممذي  واضمم ة وماًممما علمم  وجهممه

 عليه وقف القب  عليه  للجانيه ويبدو ويها هثار اعتداء الموافنين 

ملممف أحاديممث النممال وتنمماول وممي كممل المجمماالت ممما كممان يوتزمممه اإلخمموان 

كانممف النممال و ممتقي مولوماوهمما مممما ونشممره ...  الم مملمون مممن خممراب للممبالد

وكان بو  الم كرين يراودهم الشت وي حقيقة ال ادل من ضمبا ...  الد هللا

  ممن عيمار ال يطمابق الجاني والم دل وي يدهه والوثور عل  فلقمات ر ما

 ر ا  الم دله وال يريدون أن يددقوا أن ال ادل من ودبير اإلخوان.

م(ه أي بوممد ال ممادل 1954( نمموومبر )2يمموم ) - ووجمم ة وبممال أي مقممدمات - 5

ابق جممال ب بوة أيام نشرت جميع الد هللا الدباحية  ورة المرايم ال م

الدممورة حكايممة النا ممره وأمامممه عامممل بنمماء مم ممًكا بم ممدل. ومممع  عبممد

كمان ...  وهمذا اسممه...  وقول ال كاية: ين عامل البناء خمديوي هدم...  مثيرة

عنممد ميممدان المنشممية يمماهد ...  ي ممتقل التممرام يمموم ال ممادل عااممدًا يلمم  منزلممه

جممماهير مممن النممال مجتموممة وسمم ل عممن سممر وجموهمممه ولممما علممم أن عبممد 

 جماهير.النا ر سيلقي خطابًا نزل من الترام واندل وسا ال
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وعنممدما دوا  مموت فلقممات الر مما ه وسمماد الهممرم اآلالف المجتموممة 

وو   مه ووجمده م دًسماه ...  سقا ووا األرضه ويور بشيء يل وه وي ساقه

وأيقن وي ال ال أنه الم مدل المذي ...  وكانف ماسورة الم دل ال وزال ساخنة

ل استخدمه الجاني وي يفمالا الر ما  علم  نعميم المبالد   ووضمع الم مد

 وي جيبه واعتزم بينه وبين ن  ه أن ال ي لم الم دل يال لوبد النا ر يخديًّا.

وو تطرد القدة وي استكمال حبكة خيوفهاه وحت  ال يت اءل القارك عمن 

وتقمول ...  ال ر وي عدم و ليمه الم مدل ومي ن مم الليلمة وانتظماره خم مة أيمام

 القدة:

ولمم يكمن يملمت ...  ( قرًيا25)ين الوامل خديوي هدم رجل وقير جدًّا يوميته 

و مار علم  قدميمه الم ماوة ...  ثمن وذكرة قطار أو أوووبيم ي مله يل  القماهرة

وو مملها يمموم أول نمموومبره وووجممه وممي ال ممال ...  مممن اإلسممكندرية يلمم  القمماهرة

... وأعطماه الم مدل  يل  مجلم قيادة الثورةه وفل  مقابلة جمال عبد النا ر

 ااة جنيه  النا ر بم وكاو ه عبد

( ملليمتمر لتكمون 36وهكذا مهر سالح جديد وي الجريمة فلقاوه من عيار )

واخت مف وماًمما سميرة الم ممدل ...  ممن ن مم أممرف الطلقمات التمي عثمر عليهما

 ... الذي ضبا وي يد الجاني ل ظة القب  عليه

 ... هكذا أراد ال اكم ورجال الت قيق

الجماني وومرف علم  الم مدل ووي اليوم الثاني مبايرة نشرت الد هللا أن 

الذي عثر عليه خديوي هدمه وقمرر أنمه ن مم الم مدل المذي اسمتخدمه الغتيمال 

عبممد النا ممره وأنممه و مملمه مممن راي ممه وممي الجهممان ال ممري الم ممامي هنممداوي 
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دويممر. وووممرف هنممداوي هممو اآلخممر علمم  الم ممدله وقممرر أنممه ن ممم الم ممدل 

ي الم مامي يبمراهيم الطيم  الذي أعطاه للجانيه وكان راي ه وي الجهان ال مر

 أعطاه له لي لمه للجاني 

وهكممذا اخت ممف وماًممما سمميرة ...  هكممذا ووممرف االثنممان علمم  سممالح الجريمممة

واحمد وقما أنكمر ...  الم دل األول الذي ضبا مع الجاني ل ظمة القمب  عليمه

همممذا ...  أن الم مممدل المممذي عثمممر عليمممه خمممديوي هدم يتولمممق بالجهمممان ال مممري

وجاء ينكماره أممام م كممة الشمو  عنمدما ...  الطي  ن  هالشخل هو يبراهيم 

عرض عليه راي ها جمال سالم الم دله وقرر أنمه لميم ن مم الم مدل المذي 

 ينما هو م دل هخر....  أعطاه لهنداوي

كما أغ مل أثنماء ...  أغ لها وماًما...  ولم ي قق جمال سالم هذه النقطة الهامة - 6

يهود اإلثبات الذين ضبطوا الجماني ل ظمة  الم اكمة وكليهللا االدعاء بتقديم

وبالمدادوة: من الواملين بمديريمة الت ريمر ...  وكانوا...  اروكاب الجريمة

التمي أنشم ها مجممدي ح منين أقمرب الضممباف األحمرار يلم  قلمم  جممال عبممد 

 النا ره وهنالء الشهود مورووون ب سمااهم ووماا هم.

هدم الواممل المذي عثمر علم   ولول االدعاء خشي أن يقمدمهمه ويقمدم خمديوي

 الم دله حت  ال وتخبا أقوالهمه ويظهر ييء م ظور كانوا ي موون إلخ اامه

ين أي فالمم  بال ممنة األولمم  حقمموا يولممم أن أول يممهود ي ممتمع يلمميهم هممم ... 

يهود اإلثبات الذين لهمم  ملة بضمبا الجماني أو مشماهدة الجريممة أو اكتشماف 

 ... سالح الجريمة
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 .(15)بوة لم يدلوا بشهادوهم م اكمة الجانيولكن هنالء األر

وذكر  الح أبو رقيق بود ذلت ما حدل وي أثناء الم اكممة برااسمة جممال  - 7

...  ض كوا علينما»سالم من مهانل ومآله انتهف بدرا  هنداوي دوير: 

 .« ... خدعونا

 «القممميل الممواقي مممن الر مما »ثممم ممما ذكممره ح ممن التهممامي مممن قدممة  - 8

لوبمد النا مر ولمت الليلمةه ومما حولمه ممن وقمااع وو ا ميل ال  الذي كان يومد

أذكرها اآلنه ولكنها وزيد األمر غموًضاه وين ياف قلف: وزيده وضموًحاه 

أن وممممدبير دويممممر ومممممن موممممه قممممد كُشممممهللاه وأن عبممممد اللطيممممهللا لممممم يطلممممق 

 الر ا ات الثمانيه وينما أفلقها غيره.

عبمد اللطيمهللاه والمذي وقال أبو رقيق: ين الشخل الذي كان بجوار م مود 

أفلق الر ا ات وي الهواءه وورل دون أن يم ت به أحده موجمود علم  قيمد 

ال ياةه وكل مظاهره ودل عل  أنه واب وأناب. وكان أبو رقيق يرجو أن يكممل 

 .(16)ووبته بإمهار ال قيقة التي ملم ب ببها أنال كثيرونه بل جماعة ب سرها

بال مادله ووموجئ بإسمناده يلم  وذكمر األسمتاذ ح من الوشمماوي أنمه وموجئ 

اإلخوانه وقد س ل وي ذلت يوسهللا فلوف رايم الجهمان ال مريه و كمد: أنمه ال 

يورف يياًا عن ذلته والم روض أنه الم اول عن ال ركات ال رية. ووضمح 

يوسمممهللا فلومممف: أن الخطمممة الموضممموعة كانمممف وقتضمممي أن وجتممممع الهيامممة 

                                        

 «اإلخوان الم لمون: أحدال  منوف التماريخ»انظر ما قاله  الح أبو رقيق وي كتاب:  (15)

 وما بودها. (36ه  : 3)م: 

 (.281ه 280ريتشارد ميتشل ) :  «اإلخوان الم لمون»انظر:  (16)
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ن قراراوهماه كمما أكمد يوسمهللا الت سي ية بود غمده وأنمه سمتوقبها مظماهرة إلعمال

فلوف: أنه أيقمن أن األسمتاذ يبمراهيم الطيم  الم ماول عمن الجهمان ال مري ومي 

القاهرة: لم يكلهللا األستاذ هنداوي دوير ب ن يومل الغتيال جمال عبمد النا مره 

وي ممتنتج األسممتاذ ح ممن عشممماوي مممن ذلممت كلممه: أن ال ممادل علمم  هممذا الن ممو 

 وردي ي اس  عليه واعله.

ليممذكر: أنممه ينيممد اوجمماه األسممتاذ يوسممهللا فلوممفه الممذي كممان ييمانممه  ثممم يوممود

للممق النممار وموقممهللا عبممد ...  يدممل يلمم  أن ال ممادل مل ممق ألن الم مماوة بممين ُمط 

( متره وللميل الشديد وي االوجاهه يذ كان عبد النا ر يقهللا علم  300النا ر )

تهم مندة عاليةه ثم لوقوف عبمد النا مر وراء حماجز ممن البشمره وذهماب المم

وحممده دون يممريت ي ممندهه واسممتومال م ممدله وهممو أداة ضمموي ة وممي مثممل هممذه 

ال مماله وعممدم ي ممابة الهممدف مممن يممخل موممروف جيممدًا بالمهممارة ال ااقممةه 

كمل ذلمت يموحي ...  وموروف كذلت ب نه ال يطلق النار ببير و كمد ممن اإل مابة

 أن ال ادل غير موقول.

أن يرسمل هنمداوي دويمر  ويوسمهللا فلومف كمان دااًمما يت ماءل: أممن الممكمن

يخًدما واحمدًا لهمذا ال مادله ممع أنمه ي متطيع أن يرسمل عمدة أيمخا ؟ وهممل 

 يمكن أن يرسل م دًسا واحدًا بداًل من عدة م دسات وعدة قنابل؟

ويذكر األستاذ ح ن الوشماوي أنمه سممع ممن موممهللا عماين مكمان ال مادل 

للر ا ه وأنه يوتقمد ليم به أي أثر  ا أن ال ااا المواجه إلفالا الناررسميًّ 

ا  بالبمارود وقمد دون ر ما ه وأن أن الم دل الذي سُموف فلقاوه كان م شوًّ
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 .(17)النا ر كان يولم سل ًا ل ظة اإلفالا عبد

 رأي الدكتور أحمد يلبي:

وأود أن أسممجل هنمما رأي أسممتاذ جمماموي مممنر  متممابع ألحممدال الودمممره 

حمد يملبيه أسمتاذ التماريخ وليم من اإلخوانه وهو المرحوم األستاذ الدكتور أ

ه يقمممول ومممي الجمممزء التاسمممع ممممن «دار الولممموم»وال ضمممارة اإلسمممالمية بكليمممة 

 :«موسوعة التاريخ اإلسالمي»

رأيي الذي أدين بهه والذي كونته من دراسات وو كير خالل ربمع قمرن منمذ 

وقع ال ادل حت  كتابمة همذه ال مطوره همذا المرأي يتخمذ دعامتمه ممن األحمدال 

 التالية:واألقوال 

الدقة الشاملة ومي يعمداد ال مرادا وونظميم المذين ي تلمون مقاعمدهه وقمد  أواًل:

سبق أن اقتب منا كلممات يبمراهيم الط ماويه المذي يقمرر أن هيامات ثالثًما كانمف 

مكل ة باحتالل مقاعد ال راداه همي هيامة الت ريمره وعممال مديريمة الت ريمره 

مقومد يمكمن أن يت ملل يليمه  وال رل الموفني؛ وهمذا يوضمح أنمه لمم يكمن هنمال

مبامر ليوتدي عل  جممال عبمد النا مره ومما كمان الو مول يلم  المقاعمد أممًرا 

 مي وًراه ولم يترل للجماهير يال المقاعد الخل ية النااية.

قضممية الجنيهممين اللممذين و ممدثف عنهممما الدمم هللا المدممريةه وقالممف:  َ نيًىى :

  أوالده وأسمروهه همي ومي ينهما أعطيا لم مود عبد اللطيمهللاه لين مق منهمما علم

وقديري أسطورة لم يَُجد حبكها؛ والمبلو الذي يقدم لمن هو وقير ويطلم  منمه أن 

                                        

( باختدمممار. نقممماًل عمممن كتممماب د. أحممممد يممملبي: 76 - 74) :  «اإلخممموان والثمممورة» (17)

 (.425ه 9/424) «موسوعة التاريخ اإلسالمي»
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يقدم عل  هذه المبامرة ال بد أن يكون مبلبًما ضمخًماه يبمري باإلقمدام علم  همذا 

 الجرم.

ثماني ر ا ات ونطلق من م دل يم ت به رجل مشهود له بالدقمة  َ لثً :

 ونجح واحدة من هذه الر ا ات وي ي مابة الهمدف أو وي ي ابة الهدفه وال

ي ممابة أي يممخل مممن الممذين ي يطممون بجمممال عبممد النا ممره أو ي ممابة أي 

 ين ان عل  اإلفالا. هذا وي وقديري م ت يل.

ثم ين المشروين عل  ال رادا سرعان ما فم نوا النمال ودووموهم للهمدوءه 

أن يكمون هنمال مزيمد ممن  ولو كانف هنال ممنامرة ووماًل الن م  ال  مل مخاومة

 الر ا .

ومما يتدل باإل مابات نمذكر أن اإل مابات القليلمة التمي حمدثف كانمف ممن 

نجممام انك ممره ربممما مممن الزحممام والجممموع التممي و ركممف عقمم  ال ممادله ولممم 

 وكن هنال ي ابات من الم دل عل  اإلفالا.

أفلمق  كانف الم اوة بين المكان الذي قيمل: ين م ممود عبمد اللطيمهللاه رابعً :

( متممره وكممان عبممد النا ممر علمم  300منممه النمماره وبممين جمممال عبممد النا ممر )

مندممة عاليممةه وهممذه الم مماوة وارو مماع الهممدف يجوممالن مممن الم ممت يل نجمماح 

الخطة وي ابة الهمدفه وبالتمالي ال يقمدم علم  همذا الوممل جماعمة لهمم خيمرات 

 بالتخطيا واألمور الو كرية.

الم مممملمين كانممممف عنممممدهم ذخمممماار مممممن الموممممروف أن اإلخمممموان    مًسىىىى :

ومممدمرات هاالممةه ولممو اوجهمموا لالغتيممال لكانممف هنممال وسمماال أخممرا لت قيممق 

هدوهمه ومن الم ت يل أن يقدموا عل  هذا الومل بم مدل ال ي متومل عمادة يال 
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عند الم اوات التي ال وتجاون أ ابع اليدين من األمتاره وقد و مدثف الدم هللا 

لمدا بوم  اإلخموان باإلسمكندرية كانمف  هنذال عن أسل ة وم رقوات ضبطف

 .(18)وك ي لن هللا المدينة كلها

حكايمممة النممموبي المممذي حممممل الم مممدل سممميًرا علممم  األقمممدام ممممن  س دًسىىى :

 اإلسكندرية يل  القاهرة حكاية ساذجة ننقدها من النقاف التالية:

كيهللا او هم م مود عبد اللطيهللا قبل الوثور عل  الم دل؟ ممع مالحظمة أن  - 1

 لذي قيل: ينه وجد موهه لم ي تومل ذال الم اء.الم دل ا

كيمممهللا أولمممف الم مممدل الم مممتومل ممممن المممذين قبضممموا علممم  م ممممود عبمممد  - 2

 اللطيهللا؟

 لماذا لم ي لم النوبي الم دل لنيابة اإلسكندرية؟ - 3

لماذا جاء هذا الرجمل سميًرا علم  األقمدام فيلمة همذه الم ماوة التمي ال وقطمع  - 4

 عادة سيًرا عل  األقدام؟

(ه 26أنممه كمان يقمود سمياروه م ماء يمموم ) (19)يمروي  مالح الشماهد سى بعً :

وسمممع جممزًءا مممن خطمماب الممرايم مممن مممذياع بال مميارةه ثممم سمممع الطلقمماته 

و سرع ن و بيف المرايم ليكمون ممع أوالده ومي همذه األنممةه ولمم يجمد  مالح 

الشمماهد بالبيممف اضممطرابًا أو ذعممًراه وأخممذ يممداع  أوالد الممرايم الممذين كممانوا 

أسرة المرايم كانمف وولمم سمل ًا بمما سميجريه وقمد يلوبونه وهذا يوحي لي ب ن 

                                        

 م(.1954( نوومبر سنة )8األهرام وي ) (18)

 (.283) :  «ذكرياوي وي عهدين» (19)
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. (20)يمماهد هممذا االفمانممان قبممل أن يتدممل بهممم عبممد النا ممر مممن اإلسممكندرية

 انته .

 - كممل هممذا ينكممد ممما قلتممهه وأنمما مطمممان ومممام االفمانممان: أن قيممادة اإلخمموان

ليم لها أدن  عالقة بهمذا ال مادله وأن المذي وكمر ويمه ودبمر  - الولنية وال رية

ه أواًله هو هنداوي دويره وأن خطته كُشم ف لوبمد النا مر يقينًماه وين كنما خطت

 ال نولم كيهللا وم ذلت عل  وجه القطع.

علم  الطريقمة  - ممع رجالمه - وأن عبد النا ر استبل هذا األممره وأخرجمه

التي وم بهاه والتي ودل كمل خطواوهما ووقااوهما علم  أن م ممود عبمد اللطيمهللاه 

  ه وليم م دسه الذي انطلق منه الر ا .ليم هو الذي أفلق الر ا

وحممق لممي أن أووممل؛ وممإن هممذا  «حممادل المنشممية»لقممد أفلممف الوقمموف عنممد 

ال ممادل كممان هممو ال ممب  الظمماهر ويممما حمملم بممي وبممإخواني مممن ونكيممل وووممذي  

ووشريده استمر عدة سمنواته حتم  أعمدم و موة ممن كبمارهمه وقضم  بوضمهم 

ومزال لمه هثماره ومي سمير الجماعمة حتم  عشرين عاًما وي األيمبال الشماقةه وال 

 اليوم. وليم كثيًرا أن نطيل عنده الوقوف والت مل والمقارنة والت ليل.

 م كمة الشو :

كانممف الم كمممة التممي  - مما بممين حادثممة المنشممية واعتقمالي - وومي هممذه ال تممرة

اها:  يكلها عبد النا ر لم اكممة األسمتاذ الهضميبي وقمادة اإلخموانه والتمي سمم 

م أو الم مماَكم؟ ال ممق أنهمما كانممف «ة الشممو م كممم» ه وهممل الشممو  هممو الم مماكل

                                        

 - 425(: ثممورة يوليممو مممن يمموم يلمم  يمموم )9)م: « موسمموعة التمماريخ اإلسممالمي»انظمر:  (20)

427.) 
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م اكمة للشو  المقهور الذين يمثلمه اإلخموانه أو يمثلمون فالاومه التمي وومي  

هموممممه وهالممممه وهمالمممه. وكانمممف همممذه الم كممممة البريبمممة األفمممواره الوجيبمممة 

واء ممن األدواره ووقد جل اوها لم اكمة اإلخوانه وكانمف ومذاع م ماًء علم  الهم

يذاعة القاهرةه ولم يكمن أنشمئ التلي زيمون بومد. وكنمف أسمموها كلمما أوي مف لمي 

ال ر ةه وكنف أجد ويها الوج  الوجاب من رايم الم كمة قااد الجناح جممال 

سممالمه الممذي ال يدمملح أن يكممون قاضمميًا مممدنيًّا وال ع ممكريًّاه وهممو يتدممرف وممي 

ناهيممت بقمماض ي مماكم  الم اكمممة ودممروات ال ودممدر عممن ين ممان عاقممل سممويه

م تشاًرا من أكبر م تشماري مدمر مثمل ح من الهضميبيه وقاضميًا وقيًهما ممن 

أوقه قضاة مدر والومرب مثمل عبمد القمادر عمودةه وأديبًما وداعيمةً وم كمًرا ممن 

 أعظم دعاة الودر مثل سيد قط ه وغيرهم.

لقد سمموته يقمول لمأل  الممنمن الدمادا يوسمهللا فلومف: وقمدر وقمرأ ال او مة 

 لوب؟بالمق

 أهذا يقوله امر  عاقل؟

ويطل  منه أن ي  مر سمورة الزيتمونه كنموع ممن ال مخريةه ومما دخمل همذا 

 بموضوع الم اكمة؟

ويبممدو أن هممذا . «المجنممون»لقممد كممان بومم  روقمماء جمممال سممال ي مممونه: 

 الو هللا   يح يل  حد كبير.

حماد الممزام عدمبيًّا يلم   رحممه هللا يقول أنور ال مادات: كمان جممال سمالم 

حممد غيممر فبيومميه غيممر متممزن وممي جميممع نممواحي يخدمميتهه ولممما وجممد النممال 
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 .(21)مندروة عنه ل وء مواملته بدأ يثير الموارل هنا وهنال ووي كل مجال

وكان ال ادات هو عضو اليمين وي م كمة الشو ه وكان ال يمتكلمه الممتكلم 

 الوحيد هو جمال سالم.

ال سالم ال يهاب الدمه ويهمدد بالقتمل وي مث عليمهه وقمد وقال رواقه: كان جم

اندوع مرة مت ثًرا بجمال عبد النا ر ضد نجي ه و علن جمال سالم: أنه سميقوم 

بقتل م مد نجي ه ووخليل المجلمم منمهه وعلم  المجلمم أن يقموم بم اكمتمه 

عل  وولته. وعندما اعترض ضباف المدووية عل  ودروات مجلم الثمورة ومي 

م( اقتممرح جمممال سممالم أن ي مماكموا م اكمممة  مموريةه ويممتم 1953نة )ينمماير سمم

 .(22)يعدامهم ووًرا

ولقممد يممهد بمهزلممة هممذه الم اكمممات أو م سمماوها كممل مممن يمماهدها أو حتمم  

 قرأهاه مع أنهم ربما حذووا من المكتوب يياًاه أو أيياء.

ومن همنالء: الكاوم  األمريكميه دكتمور ريتشمارد ميتشمله األسمتاذ بجامومة 

ه وورجممه يلم  «اإلخموان الم ملمون»هن هربره والمذي أل مهللا كتماب:  - شجانمت

 الوربية الدكتور م مود أبو ال ووده وعل ق عليه األستاذ  الح أبو رقيق.

 يقول ميتشل:

أما الم اكمات ن  ها وكانف نموذًجا ال ين   لما وملكه ال كوممة الثوريمةه »

ب كمم القمانونه يذ اوضمح منمذ وما وض يه علم  ن  مها ممن حقموا وتولمق أ ماًل 

                                        

 (.180) :  «الب ث عن الذات» (21)

 «موسمموعة التمماريخ اإلسممالمي»(. انظمر: 94) :  «ممذكرات عبممد اللطيممهللا الببممدادي» (22)

 ( للدكتور أحمد يلبي.9/366)
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البدايممة أن هخممر يمميء ورمممي يليممه ال كومممة هممو ييضمماح القضمميةه ووقممدير مممدا 

يدانة كل ومرد ويهماه بمل ينمه ومي ال ماالت التمي عينمف ويهما الم كممة الم مامينه 

فرح هنالء أسالة وأبدوا مالحظات كان من األخلمق أن وتمرل لممثمل االوهمامه 

وقد كان ودروه أقرب يلم  ودمرف الممدعي  - أما رايم الم كمة: جمال سالم

الوممام؛ كممان يقممافع دون و ممرم يجابممات الشممهود يذا لممم ووجبممه اإلجابممةه وكممان 

يضع الكلمات وي أوواههمه ويتقمول علميهم مما لمم يقولمواه وكمان أحيانًما ي متومل 

التهديممد لي ممرض علمميهم اإلجابممة التممي يريممدهاه وكانممف األسممالة ودمما  ب يممث 

 ممما وريممده الم كمممةه وكممان يوقممهللا كممل م مماول للتخ يممهللا مممن و ممتبود أي رد يال

ومموور الموقممهللاه بممل ينممه كممان يتبممادل مممع الشممهود وممي بومم  األحممايين الشممتاام 

الوضويةه ووي غالبيمة همذه ال ماالت كانمف الشمتاام ونهمال ممن جانم  الم كممة 

وحممدها. وكانممف وواجممه يمماهدًا بممآخره وقممد ني ممف يممهادة أحممدهما لتثيممر الشمماهد 

وسممممح لل ضمممور أن يشممماركوا ومممي الضممم ت علممم  الشمممهود والهمممزء اآلخمممره 

وال خرية بهم وسبملهمه وكانف أكثر األسالة وي مثل همذه المواقمهللا غيمر متولقمة 

بالجريمممةه ووضمممنف ويممما وضمممنته أسممالة وتولممق بممإعراب القممرهن وو  مميرهه 

 بقدد يحرام الشهود ويرباكهم.

ال ال خماا ينه وومي أغلبيمة  أما الشهود أن  هم وقد كانوا مشويينه وبطبيوة

األحمموال غيممر  ممري ين وال  ممادقينه وف  ممف األدلممة بالتنمماق ؛ وذلممت ألن 

الم كمممة مممن ناحيممة كانممف ووجممه الشممهوده وألن الشممهود أن  ممهم كممانوا غيممر 

 . انته .(23)راغبين وي الكالم من ناحية أخرا

                                        

قويف يياعات التوذي  وي ال جونه حت  ين ال كومة نشرت وكمذيبًا رسمميًّا ومي يحمدا  (23)

(ه كمممما يمممجوف 6 - 3م( ) : 1954( دي ممممبر )15) «م أ ل»المجمممالت المواليمممة لهممما 
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 وترة ما قبيل االعتقال:

راومم  بايمما وممي حممدااق يممبراه وركممُف الشممقة التممي كنممُف أسممكن ويهمما بشممارع 

حمين عروممُف أنهمم ي مم لون عنممي؛ ألنهما أم ممف مدمميدة لرجمال المباحممثه ومممن 

دخل يليهما وقمد ذهم  يلم  الموتقمل برجلمهه وكنمف حريًدما علم  أال أعتقمل ومي 

ذلممت الوقممف حتمم  وظهممر نتيجممة امت ممان وخدممل التممدريمه وأعممين مدرًسمما 

 انع أن أعتقل بودها.بالمواهد الدينيةه وأثبف حقي وي ذلته ثم ال م

 هكذا كنف أودور األمره وقد مهرت النتيجمة بال ومله وكمان ورويبمي األول

علممم  فمممالب الكليمممات المممثالل: أ مممول المممدين  - ب ضمممل هللا وومممال  وووويقمممه -

والشممريوة واللبممة الوربيممةه وعممددهم وممي ولممت ال ممنة خم مممااة فالمم . وبقممي 

 انتظار التويين.

األ مدقاء ممن اإلخموان المذين أح م  أنهمم  وكنف وي هذه ال ترة أبيمف عنمد

غير مطلوبين لالعتقاله وأقيم ومي بيمف أحمدهم عمدة ليمال ثمم أغمادرهه وال أكماد 

أغادره حت  يداهمه البوليم ويقب  عل  من ويمه. وضماقف القماهرة علمي  بمما 

رحبفه ووكرت ومي االختبماء بويمدًا عمن القماهرة حتم  يمتم التويمين ممن ناحيمةه 

اإليممذاء والتوممذي ه حيممث وكممون علمم  أيممدها وممي ال تممرة  وحتمم  وخممهللا وفمم ة

                                                                                             

الد اوة عل  أن وبدد من عقول النال وكرة التوذي ه وذلت بنشر  ور ووقمارير وظهمر 

م( 1954( نمموومبر )26ظممر: مجلممة المدممور )األحمموال الطبيممة لل ممجون والم ممجونين. ان

(ه حيممممث نشممممرت  مممموًرا للم ممممجونين 15 - 11م( )1954( دي مممممبر )3(ه )21 - 10)

يشربون الشايه ويتجولون وي ال دااقه كما نشرت  مورة الممتهم بم اولمة القتمله وهمو 

وببم  النظمر عمما حكمي ممن  - ي تمتع بالشممه وقد أدل  بيده وي حوض ممااي للزابمق

عة عن التوذي ه والظماهر أنمه مما ممن يمت ومي اسمتومال الونمهللا السمتخال  قدل م ز

 ريتشارد ميتشل.«. المولومات
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 األول ه ثم ي دل االسترخاء يياًا وشياًا.

 يل  منزل خالتي وي فنطا:

ولهممذا وكممرت أن أدع القمماهرة وأذهمم  يلمم  منممزل خممالتي بطنطمما لمممدة مممن 

الزمنه عل  أن أقبع داخل البيف وال أخرم منهه حت  ال ينتشمر خبمر وجمودي 

له رغم ما وي ذلمت ممن خطمر علم  خمالتي وعلم  نوجهماه هنال. وهذا ما حد

وممإن ييممواء أي مطلمموب لالعتقممال جريمممة يواقمم  عليهمما بكممذا وكممذا سممنةه بتهمممة 

به لممم وبممال بالوقوبممة ال هممي وال رحمممه هللا الت ممتر علمم  مجممرم  ولكممن خممالتي 

ما وبلمق بابهما ومي وجمه  نوجهاه وقد كانف ووتبرني بمثابمة ابنهماه وهمل رأيمف أمًّ

 ا؟ابنه

وال قيقممة أن وكممرة االختبمماء لمممم وكممن مووقممةه وقممد جربتهممما مممن قبممل سمممنة 

م( وممممي عهممممد الملكيممممةه حممممين اختبمممم ت أنمممما وأخممممي و ممممديقي م مممممد 1949)

الدمرداده ثم اضطررنا لت ليم أن  نا حينما أخذوا والدوهه والوضمع اآلن أيمد 

 وأق   بما ال يو هللا من ذلت الوهده ولماذا أعرض خالتي لألذا والبالء؟

عل  أني وي الواقع كنف موتقاًله اعتقلف أنا ن  ي وي المنمزله ممع الخموف 

 والقلق عل  ن  ي وعل  من حوليه وقديًما قالوا: وقوع البالءه وال انتظاره.

ولكني كنف أنتظر التويين باألنهر الذي أعتبره باب م تقبليه وقمد عرومف 

ونارنمي ويمهه  من األ  الدديق الشيخ مدباح عبمده المذي كمان يومرف مكماني

أنمممي عينمممف بال ومممل ومممي موهمممد بنهممما المممدينيه وأنمممه مكتممموب أممممام اسممممي عنمممد 

 الم اولين وي األنهر: يذا حضر ليت لم الومل يُ ل م يل  المباحث 

كما اقترح الشميخ مدمباح علمي  أن أحلمق ل يتميه وكنمف أفلقتهما منمذ ممدةه 
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ا بوم  المشميخ وقال: ينه سمع أن نبانيمة التومذي  ومي ال مجن ال ربمي أجبمرو

 أن ينت وا ل اهم ب يديهمه من باب التنكيل واإلهانة ويدة اإليالم والوذاب.

 ووواًل فلبنا حالقًا م مونًاه وحلق ل يتي بالموسي.

بممدءوا يزورونممي عنممد  -  مم ا وممراب - كممما أن بومم  أقمماربي وممي القريممة

خالتيه نارني خالي وابن عمميه وخالتمان لميه وهخمرون ممن أقماربي يمذهبون 

يل  م طة القريةه يوًما بود هخره وهذا مما يثير االنتباه. وال سميما عنمد ال ملطة 

 الم لية المكل ة بتبليو أي ييء يتولق بي.

ولهمذا سممرعان ممما ونبممه يمميخ خ ممراء القريممة لل ركممة غيممر الواديممة ألقمماربيه 

 وعرف أنهم يذهبون يل  خالتي وي فنطاه و بلو رجال المباحث باألمر.

المنمزل الخمارجي بشمدةه وينمادي: يالي وجدنا ممن يقمرع بماب ووي يحدا الل

بدويةه وهو اسم خالتيه الذي يوروه أهل قريتناه أما أهل فنطا وينادونهما: أم  يا

عبدهه عل  اسم خمالي عبمد ال ميمد يمقيقها. وهمذا عرونمي أن دليمل ال ملمة التمي 

 جاءت وي جنح الليله كان من   ا.

ه وأنمما أضمن علمميهم أن ين ممبوا «ار ال جمرنو  »وكمان النممال ي ممون هممنالء: 

 يل  ال جر والنوره بل ينببي أن ي موا: نوار الظالم.

 اعتقالي وو ليمي يل  مباحث الم لة الكبرا:

كممان الممذين جمماءوا للقممب  علممي  هممم مباحممث الم لممة الكبممراه وسممرعان ممما 

اسممتاقوني يلمم  و تممي  المباحممث الوامممة بالم لممةه وكممان علمم  رأسممه: ضممابا 

ك نه وح  م ترله اسمه: م مد يديده وكمان لمه ممن لقبمه ندمي  أي  يرله

ندممي ه وهممو يممديد وممل غلمميله ولكممن علمم  أهممل اإليمممان والممدينه ولمميم كممما 



 109 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

يَّآُء َعلَٰ و هللا هللا أ  اب م مد بقوله:  نَُمم  }أَشِّ ُك َّ رِّ ُرَ َم ُٓء بَي   .[29ال تح: ] {ٱل 

دي ويهمماه ويقبممال وكممان يوممي  وممي الم لممةه ويوممرف نشممافي بهمماه ور ممي

النال علي  من كل الطبقماته وهمو مما يبيظمه ويضميق بمه  مدرهه وهن األوان 

ليش ي غليله منيه وقمد أ مب ف سمجينًا لديمهه وهمو اآلممر النماهيه وعنمده ممن 

 ال لطات ما ال حد لهه وال ي  ل عما ي ول.

يافه وقد استقبلني بال  اوة الالاقة بمثلي: التوليق وي ال لكةه والضمرب بال م

 قبل أن ي  لني سنااًل واحدًاه ولكنه التش ي.

ثممم بممدأ ي قممق موممي بتهمممة االنضمممام يلمم  الجهممان ال ممريه ولمميم عنممده مممن 

الوقااع أو األدلة ما يثبف عضويتي وي همذا الجهمانه يال دعموا راميم الجهمان 

بالم لة عبمد ال ميمد الروماعيه واوخمذ ممن أسمالي  اإليمذاء والتهديمد كمل مما ومي 

 يجول مني عندًرا ووااًل وي هذا الجهانه ولم أكن كذلت.وسوهه ل

بممل بلممو هممذا الرجممل مممن سمموء األدب والجبممروت أن فلمم  منممي أن أضممع 

حذااي ووا عمامتيه ولما قلف له: ين الوماممة رممز الولمم اإلسمالميه ويهانتهما 

يهانة لخسالمه سخر مني وقال كالًما أست ي أن أذكرهه وأمر أحمد مخبريمه أن 

 ااي ووا عمامتي.يضع حذ

.  قلف له: أكنف ودنع ذلت لو كانف عمامة سوداء؟  ولم يرد علي 

وكممان موممي وممي حجممز المباحممث األ  الداعيممة الكممريم األسممتاذ م مممد كمممال 

يبممراهيم مممن يخمموان نوتمم ه وكممان يومممل وممي نيابممة سمممنوده ولممما رهنممي أمهممر 

بن  ممممته االعتممممزان والشمممممو ه قممممال لممممي: هممممنالء يذا رأول يممممامًخا موتممممًزا 

اوترسمموله وحمماولوا أن يممذلول ممما اسممتطاعواه وأن يقهممرول بكممل ممما يقممدرون 
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 حت  يك وا عنت. «التم كن»عليهه وأح ن فريقه موهم أن وظهر 

وقال: همذا مما حاولمف أن أوولمه موهممه قلمف لهمم: أنما رجمل مقمركه  مووي 

رهن جميل بالقرهنه وكانف كل مهمتي وي اإلخوان أن أوتتح ح الوهم بقراءة القم

 بدووي.

قلف لأل  كمال: ألمم نكمن ننكمر علم  النمال قمولهم: يذا كمان لمت عنمد الكلم  

ارهم ما دمف ومي دارهممه وأرضمهم مما دممف دحاجة قل له: يا سيدي  وقولهم: 

وممي أرضممهمه ون مممي هممذه: أخممالا الوبيممد؟ وكيممهللا وندمم ني اليمموم أن أوخلممق 

 ب خالا الوبيد؟

قمال: كالممت  م يح ومي الظممروف الواديمةه أمما ومي الظمروف االسممتثناايةه 

ولهممما سممملوكها الخممما  بهممما. ألمممم و مممدثونا أنمممتم علمممماء الشمممرع عمممن أحكمممام 

الضروراته وأنها وبيح الم ظوراته وعن أحكمام اإلكمراه ومما يتروم  عليمهه 

وأن من الد ابة األخيار من اضمطروه الظمروف االسمتثنااية أن ينطمق بكلممة 

لك ر مكرهاه وممل خاا ًما مشم قًا علم  ن  مه ودينمه ممن همذه الكلممة حتم  نمزل ا

نِّ }إِّالَّ َمن  قوله ووال :  يَم  ِّ  ۡ  بِّىء
س
َمىئِِّن بُىهُ  ُمط  كَ َولَل  رِّ ه وقمال وومال  ومي [106الن مل: ] { أُه 

ء  }َوَمن يَ   مواالة الك ار من دون المنمنين  ِّ فِّىي َشىي  ىَن ٱّلِلَّ َ  مِّ ىَك فَلَىي  لِّ
ٓ أَن عَىص  ذَ  إِّالَّ

مُ  ن  َّقُ ان مِّ ق  م  تَت  .[28هل عمران: ] { تُقَى 

قلف:  مدقفه ولكمن هنمال خيموف دقيقمة بمين المشمروع والممنموع ومي همذا 

التوامممله والولممماء قممالوا: المممداراة لل مم هاء ون مموهم مشممروعةه أممما المداهنممة 

 وم ظورة.

ةه ال قممال: وأنممف ال يطلمم  منممت أكثممر مممن المممداراة لهممنالء ال مم هاء الق مما
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المداهنة لهم. كل ما أفلبه منمت أن وتظماهر بالضموهللا وين كنمف قويًّماه حتم  ال 

 يتجبروا عليته وي اولوا أن يك روا أن ت بما لديهم من وساال ييذاء.

 قلف: وهذه م نة أخرا داخل الم نةه أس ل هللا ووال  أن يويننا عليها.

 ووذكرت قول حكيم الشوراء أبي الطي :

ومممي أيمممام يقضمممي علممم  الممممرء 

 م نتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

حتمممم  يممممرا ح ممممنًا ممممما لمممميم 

 بال  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن 

 

واجتهممدت أن أنتدممح بندممي ة األ  كممماله وين كنممف  مموبة علمم  ن  ممي. 

وعلمم  المممرء وممي نمممن كهممذا أن يممروض ن  ممه علمم  و مممل الدمموابه ماديممة 

 كانف أو ن  يةه وقد قلف وي النونية:

 هممون عليممت األمممر ال ووبمم  بممه

 

 ين الدمممواب وهمممون بمممالتهوين 

ويبممدو أن ندممي ة األ  كمممال قممد هوممف أكلهمماه وك مموا األذا عنمميه أو لولهممم  

ملوا من كثرة ما  در منهم ممن أذاه ألميم يممل الممنذي كمما يممل غيمره ممن 

النال؟ ين الوقارب ال ولد  يال وي مرف موينه واألواعي ال ووم  يال ل مب  

يممنذي  خما ؟ والوحممود ال و تممرل يال ل اجممة ومدعوها. ولممماذا نممرا اإلن ممان

أخاه اإلن ان ومي اإل مباح واإلم ماءه وب مب  وببيمر سمب  وك نمما يتلمذذ بهمذا 

 اإليذاء؟

ا مممن ال ممبع الضمماري؛ ألن  ين اإلن ممان يذا وجممرد عممن اإليمممان أم مم  يممرًّ

ال ممبع ال يب ممث عممن وري ممته يال يذا جمماعه ويذا وجممد ال ري ممة لممم يب ممث عممن 

ال يشمبوه وري مة  - اإليممانيذا حمرم ممن  - غيرها حت  يجموعه ولكمن اإلن مان

وال وراامه وقد يقتل األلوفه بمل الماليمين وهمو ال يشمبع وال يرومويه بمل همو 

 أيبه بجهنم التي يقول هللا لهاه هل امتألت؟ ووقول: هل من مزيد؟
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عل  أن بوم  همنالء المتجبمرين المذين رأيمتهم يممدون يلمي  بماألذاه لي موا 

  الشمر قهمًراه ب كمم عملهمم وومي متهمه أيراًرا وي حقيقتهمه ولكنهم قهروا علم

والوامة وي مدر يقولون: أكل الوي  مر. وأكمل عيشمهم يضمطرهم أن ي ولموا 

ممما ال ي بممونه وأن ين ممذوا ممما يممنمرونه وأن ي ممارعوا يلمم  ون يممذهه ويظهممروا 

 وجاوبهم موهه وولذذهم بهه حت  ال ول ق بهم وهمة قد و رمهم من عملهم.

مبممدع هايممم الرومماعي وممي رااوتممه الشممهيرة: وقممد عممرض أخونمما الشمماعر ال

لل ممجان الممذي ي رسممه وممما يممدور بخممافرهه عرًضمما  «رسممالة وممي ليلممة التن يممذ»

 يتضمن لم ة ين انيةه يقول ويها:

 هو في  األخالا مثلت يا أبمي

 

 لممم يبممد وممي مممم  يلمم  الوممدوان

 لكنممممممه ين نممممممام عنممممممي ل ظممممممة 

 

 ذاا الويممممال مممممرارة ال رمممممان

 ن ممموه أنممما ال أحمممم بممم ي حقمممد 

 

 مممماذا جنممم  وتم مممه أضمممباني؟

عل  أية حاله بقيف وي حجز الم لة أياًمما ال أذكمر عمددهاه لمم ي متطع أحمد  

من األهل واألقارب أن يدل يلي  أو يورف عني يياًاه رغم أنهم يمرون علم  

و تي  المباحث غادين وراا ينه ولكنهم ال يدرون ما يدور ويهه وهو أيمبه بمما 

 ن قبر ابنه القري  منهه والذي أ بح كما قال:و  ه ابن الرومي م

 بويدًا عل  قربه قريبًا عل  بود 

ثممم انتهممف مهمتنمما وممي مباحممث الم لممةه بوممد أن انتهمم  الت قيممق مونمماه وهن 

األوانه لنرحل يل  فنطماه ومنهما يلم  القماهرةه لنمدخل ممع يخواننما هنماله ومي 

 وما أدرال ما ال ربي؟ه «ال جن ال ربي»األوون الكبير الذي ينتظرناه وهو 
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 قضية خالتي التي هووني:

وقبل أن أحدثت قاراي عمن ال ربمي ومما ويمهه أحم  أن أذكمر لمت مما جمرا 

لخالتي التي هووني وي بيتها ولت األيامه ما فلع النهاره حت  قبضموا عليهما همي 

ونوجهمماه ثممم أورجمموا عممن نوجهمما؛ ألن البيممف بيتهمما همميه وبقيممف هممي حبي ممة 

واء مجمرم مطلموب لالعتقماله ووق مف أممام القاضميه المذي عل  ذمة قضمية ييم

 س لها: كيهللا وولف ذلته وأنفل وولمين ما وي هذا ال ول من عقوبة قاسية؟

قالف له: يا سيادة القاضيه ينه لميم يخًدما غريبًما هويتمه. ينمه ابنميه ماومف 

أمممه ووركتممه لمميه أوتطممرد األم ابنهمما يذا أوا يليهمما؟  ثممم ينممه بممريء لممم يروكمم  

 ًما.جر

وو ثر القاضي بكالمهاه ولكن الجو كان مش ونًا ضدهاه وضد أمثالهماه ومما 

كممان مممن القاضممي يال أن أجممل القضمميةه ومممل ينجلهمما حتمم  هممدأ الجمموه وبممدأ 

 اإلورام عن بو  الموتقلينه ثم حكم لها وي النهاية بالبراءة.

 مع كل قدٍَر لطهللا:

لطمااهللا أقمدار هللا: ممن يقول ابن عطماء هللا ومي حكممه الشمهيرة مت مدثًا عمن 

يىىَف مممن ان كممال لط ممه عممن قممدرهه وممذلت لقدممور نظممره    ُٓء{ ل َِّمىى  يََشىى}إِّنَّ َرب ِّىىي لَطِّ

 .[100يوسهللا: ]

يوني أن وي كل م نة من ةه وومي كمل قمدر لط ًماه علممه ممن علممهه وجهلمه 

من جهلهه وكثيًرا ما ال يولمه النال يال بومد ممدة. كمما ومي م نمة يوسمهللا وبيومه 

مدره واوهامه ودخوله ال جن؛ ألن هللا ووال  يدخلمه ليقموم بمهممة ويهما لوزيز 

ينقماذ مدممر وممما حولهمما مممن مجاعممة مهلكممةه لموال ممما هيمم ه هللا لممه ليقمموم بممه مممن 
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 وخطيا نراعي لمدة خم ة عشر عاًما.

لقد كنف ضيق الددره يديد الت ذي بمما جمرا لمي ومي مباحمث الم لمة ممن 

د ذلت وبين لي أن هذا كان ويه خير كثير لمي ممن ييذاء وييالم وووذي ه ولكن بو

 حيث ال أدري:

أع اني الت قيق الذي حمدل ومي الم لمة ممن يعمادة الت قيمق مومي ممرة  أواًل:

أخرا وي ال جن ال ربيه حيث و لموا الملهللا كماماًل م متوو ه والت قيمق ومي 

الم لة عل  ما ويه ال يداني ما يجري وي ال جن ال ربي من أهموال وشمي  لهما 

 الولدانه ووقشور من ذكرها األبدان.

الم لممة كممان م دمموًرا وممي قضممية واحممدة:  الت قيممق الممذي جممرا وممي َ نيًىى :

قضية الجهان ال ري وي الم لةه ولم ي م لني عمن نشمافي اآلخمر ومي القماهرةه 

وهممو متوممدد النممواحي؛ ولهممذا لممم ي مم لني عممن نشممافي وممي ق ممم نشممر الممدعوة 

ورحالوممي وممي الدممويد والوجممه الب ممريه وال عممن نشممافي وممي ق ممم الطممالبه 

وهممما المختل مممةه وقمممد كنمممف الم ممماول وخدوً ممما فمممالب جامومممة األنهمممر بكليا

اإلخواني عنهمه ولم ي م لني عمن نشمافي ومي ق مم االودمال بالومالم اإلسمالمي 

ورحالومي يلمم  لبنممان وسمموريا واألردنه و مالوي بطممالب البوممول اإلسممالمية 

 وغيرهم ممن يدرسون وي مدر.

من لطهللا هللا أنه كان هنال ان دال بين الجهات المختل ةه وكمل جهمة وب مث 

 ا يخدهاه وال  لة لها ببيرها.ويم

أذكر أنا كنا وي يحدا الخرجات التي يخرجوننا ويهما نمرك  أممام ال مجنه 

وقد ووجاف باأل  األستاذ أحمد عادل كماله ينتقل ممن مكمان يلم  مكمانه حتم  
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و ممل يلمم  جممواريه وقممال لممي: هممل سمم لول عممن رحلممة سمموريا؟ قلممف: اله لممم 

ف عنهما ال ومذكر عنمي يمياًا. قلمف: ين يذكروا لي أي ييء عنهما. قمال: لمو سمال

ياء هللا. وقد كنا التقينا هنال وي مدينة حماة. ولكن من رحمة هللا أنمي لمم أسم ل 

ل ييء حول هذه الرحلة.  عل  اإلفالا عن أيم

* * * 

(4) 

 يل  ال جن ال ربي

* * * 

 يل  ال جن ال ربي:

قالنما ومي م(ه وكمان اعت1954عروف ال جن ال ربي وي اعتقال يناير سمنة )

(ه وكان سجنًا ان راديًّاه كل موتقل ومي ننزانمةه ولكمن ال مجن ومي 4عنبر رقم )

ولممت ال تممرة خممال مممن اإليممذاء والتوممذي ه حتمم  كتبممف قدمميدة أوبممزل ويهمما بممـ 

نشممروها مجلممة ال ممجن التممي كممان يشممرف عليهمما األ  األسممتاذ عممز  «ننزانتممي»

 الدين يبراهيم.

اليممومه وشمميء هخممر وماًممماه ال يمكممن  أممما ال ممجن ال ربممي الممذي رحلنمما يليممه

 و  ه وال ودويره بالكلمات وال روفه نثًرا أو يوًرا.

لقد عرف النال من قديم الزمن ال جونه وما يجري ويها من ونمون األذاه 

ومممي ورن ممماه وعمممن سمممجون  «الباسمممتيل»وألممموان الومممذابه سممممونا عمممن سمممجن 
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شماعر الوربمي يدمهللا األكاسرة والقيا رة وال راعنة وغيمرهمه وقرأنما قمول ال

 سجنه بقوله:

خرجنممما ممممن المممدنيا ون مممن ممممَن 

 اهلهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 ول منا ممن المموو  نُومدم وال األحيما

 يذا دخمممل ال مممجان يوًمممما ل اجمممة 

 

 ورحنمما وقلنمما: جمماء هممذا مممن الممدنيا

 ون ممممرح بالر يمممماه وجممممل حممممديثنا 

 

يذا ن مممن أ مممب نا: ال مممديث عمممن 

 الر يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما 

 

ولكن ال جن ال ربي أعط   ورة عن ال جن ال نظير لها ويما أعلمم. وقمد 

وجممممع ومممي همممذا ال مممجن: الطراامممق القديممممة للتومممذي ه والطراامممق ال ديثمممةه 

الم ممتوردة مممن النانيممة وال ايممية والشمميوعيةه التممي و ننممف وممي أسممالي  ووممذي  

ا البشممر ويذاللهمممه وم اولممة التمم ثير علمم  أوكممارهم وسمملوكهمه عممن فريممق ممم

ه وهممو ممما ذكممره  ممالح ندممره مممدير المخممابرات «غ مميل المممخ»ي مممونه: 

ه وهممو ممما «ال ممرب الن  ممية»المدممريةه ورجممل عبممد النا ممر وممي كتابممه عممن 

 - اجتهدوا أن يطبقوا نظرياوه عل  اإلخوان بجالومة البمدوي أو الدمويدي القمح

 .«ال جن ال ربي»وي هذا األوون الكبير الملته  الم م  : 

ربمممي ومممي مدمممر بنممماه اإلنجليمممز أيمممام االحمممتالله ليواقممم  ويمممه وال مممجن ال 

الو مماكر الممذين يخممال ون القممانونه وقممد ق ممم علمم  أسممال أن يكممون لكممل سممجين 

 ننزانة ي جن ويها ان راديًّا.

والزنزانة: همي حجمرة  مبيرة ن مو متمرين ومي متمر وندمهللا وقريبًماه ويهما 

 توحممة باسممتمرار ناوممذة  ممبيرة عاليممة قريبممة مممن ال ممقهللاه م ممورة بال ديممده م

إلدخال الهواءه حيطانهما وأرضميتها أقمرب يلم  اللمون األسموده لهما بماب أسمود 

 أيًضا يبلق بق ل من الخارم.
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وكنف أنا وموظم الموتقلين وي ال جن الكبير: وهمو مبنم  مربمع مكمون ممن 

أربومممة أضمممالعه كمممل ضممملع ويمممه خم مممة ممممن ثالثمممة أدواره كمممل دور مكمممون 

مممما الزنمممانين ومممي المممدورين الثممماني والثالمممث وعشمممرون ننزانمممة أو أكثمممره وأ

ي وفهمما سممور يطممل علمم  سمماحة ال ممجنه ولل ممجن سمملممانه لكممل  «ورانممدة»

وويمه دورومان للميماهه  «أو ال ود»ضلوين سلم ينزل ال جناء منه يل  ال احة 

وي كل دورة و وة مراحي  علم  مما أذكمره وقمد أنشماتا لتك مي نمزالء ال مجن 

ثمااة يمخله وهيهمات أن يمتلمئ. وكيمهللا يك مي اآلن كله يذا امتأله أي ن و ثال

أكثر من أل ين؟ يذ كل ننزانة ويها سبوة أو ثمانية. لهذا كان من أسمباب الومذاب 

وي ال مجن ال ربمي كيمهللا يمكمن اإلن مان أن يقضمي حاجتمه البشمرية ومي دورة 

 المياه؟

 االستقبال وي ال جن ال ربي:

ال كمم ويمه علم  األسمتاذ و لف ال جن ال ربي وي م اء اليوم الذي  در 

الهضمميبي واإلخمموة ال ممتة موممه باإلعممدامه وهممم: عبممد القممادر عممودةه وم مممد 

ورغلمميه ويبممراهيم الطيمم ه ويوسممهللا فلوممفه وهنممداوي دويممره وم مممود عبممد 

اللطيممهللاه وحولمموا مممن ال ممجن ال ربممي يلمم  سممجن هخممر. ولهممذا لممم يقممدر لممي أن 

يممرونه وهممم  مم وف أمممام ألتقممي بهمممه أو أراهممم ولممو مممن بويممده كممما رههممم الكث

ال جنه وي خطوات ع كرية عل  أنبام أغنية أم كلثومه وهي وبني: يما جممال 

يمما مثممال الوفنيممةه أجمممل أعيادنمما المدممريةه بنجاوممت يمموم المنشممية  وهممي ن ممم 

األغنيممة التممي و ولممف بوممد ذلممت و ممارت: أجمممل أعيادنمما المدممريةه برااسممتت 

 للجمهورية 

كان جنود ال جن يرقبوننا علم  أحمر ممن  عندما دخلف باب ال جن ال ربي
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الجمره لي تقبلونا بالت ية الالنمة ألمثالنا: بالكرابيج وله  مهورنماه وبالشمتاام 

 وخرا أسماعناه وبالمشاهد الردياة ونذي أبدارنا.

كممان المموفيم ال يممزال حاميًمماه والرحمم  الط ممون وممدور بقمموةه ال وط ممن 

ي  البمدنيه واإلهانمة الن  مية. يذ ال  ه بل وط ن البشمر و مف حجريهما: التومذ

المقدود أن ي لخ النال من هدميتهمه وأن يواملوا ك نهم مواٍد وي حظمااره ال 

حرمة لهم وال كرامة وال حقوا. عل  أن الموايي وي ال ظماار يجم  الرحممة 

بها والوناية بهاه ويال احتجف ألجلها جماعمات الرومق بمال يوان ومي الومالم. أمما 

 ن مع ولم نقرأ أن أحدًا احتج لما نلقاه من عذاب وهوان. ن ن ولم نر ولم

 حمزة الب يوني:

مَم؟ بلمه أن  النال كل النال هنا خمانوون خاضموونه ال يملكمون أن يقولموا: لل

يقولوا: ال. وقد أعايوهم ومي رعم  رعيم ه أخمرل األل منةه ونلمزل القلموبه 

 ويل األيدي.

  عل  ما يقوله وال يجماني هنا واحد وقا هو ال اكم ب مرهه الذي ال ي اس

قاامد  «البايما»عل  ما يقترفه بل ال ي  ل عما ي وله وله كل سملطة اإللمه  ينمه 

ال جن حمزة الب يونيه الذي يت دا القانونه ويت دا النظامه ويت دا المدينه 

بو  اإلخوة حمين ويت دا كل ييءه حت  هللا ووال  وي عريهه وقد رد عل  

ربه قمال: هماووا لمي ربكمم وأن أحطمه ومي ننزانمة   لونمه هللا  قالوا: يا ربه يا

لَِّك يَط  وأخممزاهه وكلممما رأيتممه وممذكرت قممول هللا ووممال : 
ىىبِّ }َهىىَِ  ٰ  ُهىىص ِّ لَل  ُ َعلَىى بَىىُع ٱّلِلَّ

 .[35غاور: ] {ُمتََكب ِّٖر َجبَّ ٖر 

وينوب عن حمزة الب يوني وي حكم ال مجن ع مكري بروبمة رقيم  أول أو 
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أممين ال ميده المذي ي متطيع بدم ير  م اروه أن يمدخل اسممه:  «باد جاوي »

الموتقلممين يلمم  الزنممانينه وأن يخممرجهم منهمماه وأن يقمميمهم ويقوممدهم كممما أراده 

وكلممما أراده وكي ممما أراد. وهممو يمماب ن يممهللا ن يممله ولكنممه منممت خ بممالبرور 

والوج  والزهو بن  ه. ينه يوتبر ن  ه ك نه عضو وي مجلمم الثمورةه قمال لنما 

  وون يل  ال كمه ها ن ن مونا ال كم أخذنا ييه؟يوًما: و

بقينا وي ساحة ال جن الكبيره وكل من يمر بنا ممن الو ماكر يجمرب سموفه 

وينمماه وقممد سممجلوا أسممماءنا وبياناونمما المختل ممةه وغممدا لكممل منمما مل ممه عنممدهمه ثممم 

( الذي ي تقبل المتهمين الجدده حتم  يدم   الت قيمق 4حولونا يل  سجن رقم )

م ينتقلون عادة يل  ال مجن الكبيمر. وهمذا مما حمدل لمي. وقمد ذهبمف يلم  موهمه ث

( لوممدة أيممام ال أذكرهمماه ثممم عممدت يلمم  ال ممجن الكبيممر ووضمموف وممي 4سممجن )

( مممع عممدد مممن أخمموان الم لممة 242ننزانممة وممي الممدور الثالممث أمنهمما رقممم )

 المتهمين موي. وكان وي كل ننزانة عادة سبوة أو ثمانية.

ي النونيممة ل ظممات دخممولي يلمم  ال ممجن ال ربمميه وقممد  ممورت وممي قدمميدو

واسممتقبالي ويممهه وممما يمماهدت مممن أهمموال االسممتقبال وممي أبيممات ي  ممن بممي أن 

 أذكرها هنا.

 يا ساالي عن قدتي اسمعه ينهما

 

قدممممممل مممممممن األهمممممموال ذات 

 يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجون

 

ًعممما  أم مممت بقلبمممت أن يطيمممر م ز 

 

 وومممول عمممن دنيمممال حتممم  حمممين

 وممممالهول عمممماٍت وال قممممااق مممممرة 

 

 علممم  التدممموير والتبيمممينو ممممو 

والخطممم  لممميم بخطممم  مدمممٍر  

 وحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدها

 

 بل خط  هذا المشمرا الم مكين

 وممممي ليلممممة لمممميالء مممممن نمممموومبر 

 

عُف ممن نمومي لدموت رنمين  وُزمل
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 وهجمم ببتمة «كمالب الدميد»وإذا 

 

 وو مممموفني عممممن ي ممممرة ويمممممين

 وتخط ممممموني ممممممن ذوي وأقبلممممموا 

 

 ورًحممممما بدممممميد للطبممممماة سممممممين

وعزلمممممف عمممممن بدمممممر ال يممممماة  

 وسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموها

 

 وقذوف وي ق مل الومذاب الهمون

ح مممبت  «ال ربمممي»ومممي سممماحة  

 باسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

 من باعمث للرعم  قمد فرحموني

 ممما كممدت أدخممل بابممه حتمم  رأت 

 

 عينممماي مممما لمممم و ت مممبه منممموني

 ومممي كمممل يمممبر للومممذاب منمممامر 

 

 كممممل جبممممين -وهللا  -ينممممدا لهمممما 

 وتممرا الو مماكر والكممالب موممدة 

 

 للممممنه  فمممموع القااممممد الم تممممون

 وومممم  بنابهمممما ونميلهمممماهممممذي  

 

 يومممدو عليمممت ب ممموفه الم مممنون

 ومضممممف علمممميم دقممممااق وك نهمممما 

 

 مممممما لقيممممف بهممممن بضممممع سممممنين

يمما ليممف يمموري ممما دهممان؟ وممما  

 جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا؟

 

 ال نلمممف حيًّممما أم لقيمممف منممموني؟

 عجبًمما   أسممجن ذال أم هممو غابممة 

 

 بممرنت كواسممرها جيمماع بطممون؟

 أأرا بنممماء أم أرا يمممق ي  رًحممم  

 

 ف مممممممون؟جبمممممممارة للممممممممنمنين 

 واًهممما   أومممي حلمممم أنممما أم يقظمممة 

 

 أم ولممممممت دار خيالممممممة ووتممممممون؟ 

ال ... ال أيممممت ... هممممي ال قيقممممة  

 حيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

 أأيممت وممي ذاوممي وعممين يقينممي؟ 

 هممذي مقدمممة الكتممابه وكيممهللا ممما 

 

و مممموي ال دمممممول ال مممممود ممممممن 

 مضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون؟ 

 

 ونون التوذي  وأدواوه وي ال جن ال ربي:

اسمتخدمها نبانيمة ال مجن ال ربمي: الكمالب وكان ممن أدوات التومذي  التمي 

المتوحشةه ي لطونها عل  الموتقله لتنه  من ل مهه وقمد دربوهما علم  ذلمته 

 حت  أ ب ف م خرة لهم وي مهمتهم.

بيد أن هذه الكالب ال ذن  لها ويما و وله وهمي م مخرة لخن مانه ينمما ذنم  
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 ر حق.اإلن ان الذي سلطها عل  أخيه اإلن ان لتنذيه وورهبه ببي

ومع هذا كثيًرا ما رأينا هذه الجوارح من الكالب وخمذل أ م ابها ومولميهما 

 ويما أرادوه منهاه وال و تجي  لهم وي ين اذ ما فلبوه منها من ير وييذاء.

وقممد جممرا هممذا مممع أكثممر مممن أ  مممن اإلخمموان الممذين أغممروا بهممم الكممالبه 

ل المدكتور مدمط   وكانف الكالب خيًرا منهم وأرا وأرق . ممنهم األ  ال اضم

عبد هللاه وكان ممن خيمر األفبماءه وممن خيمرة النمال دينًما وخلقًما ووضماًله وقمد 

 فبيبًا وي فنطاه وكان رايً ا إلخوان مديرية البربية. عروته حين كان

جممميء بالمممدكتور مدمممط   ممممن القممماهرةه وأدخلممموه ومممي ننزانمممة ان راديمممةه 

الكممالب ب طروهمما و ممم وأدخلمموا موممه الكلمم  بوممد أن جوعمموهه ولكممن يبممدو أن 

باإلن ان الطي ه وو نم بهه وورا لهه وبود مدة وت وا الزنزانة لينظمروا ممدا 

الجراح التي أ مي  بهما المدكتوره ووجمدوا أن الكلم  يجلمم أممام المدكتور ومي 

وداعة وسكونه وينظر يليه وي ود وحنانه والدكتور مشبول بالمذكر والت مبيح 

 واالستب ار.

ب أروممق وأحممن مممن هممنالء الممذين ينت ممبون يلمم  بنممي أجممله لقممد كانممف الكممال

 اإلن ان 

أماممه يال  - كما ي مونه «البايا»أو  - ووي النهاية لم يجد الب يوني المتجبر

 اإلورام عن الدكتور مدط   من ال جن االن رادي مع الكل .

 ووذي  حت  الموت:

ماديًّمما كمل مممن يمدخل ال ممجن ال ربممي ال بمد أن يم ممه بومم  ألموان الوممذابه 

ومونويًّاه ج ديًّا ون  يًّاه ييجابيًّا وسلبيًّاه وين كان الموتقلمون يت ماووون ومي ذلمت 
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 و اووًا كبيًرا.

علممم  أن أق ممم   مممنوف الومممذاب كمممان ممممع المتهممممين المممذين ي قمممق موهمممم 

لل دول عل  اعتراوات موينمةه علم  اعتبمار أن لمديهم أسمراًرا يكتمونهما عمن 

 توذي  الذي ي ل عقدة أل نتهم بالرغم عنهم.الت قيقه وال ينطقهم يال ال

وكان بو  الموذبين ال يوجد لديه أسرار أو مولوماته كما ووهمواه ولكمن 

ال بممد أن يوتممرفه و حيانًمما يوتممرف لهممم بوقممااع وهميممة مممن  ممنع خيالممهه حتمم  

 يروووا أيديهم عنهه ويا ويله ثم يا ويله لو اكتش وا كذبه.

ولكنه يريد أن ي ممي يخوانمه ممن ال مجن  وبوضهم لديه أسرار ومولوماته

 والتوذي  والوقوبة المروقبة.

 الشيخ م مد الدوابي الدي :

وبوضهم ي مي يخديات يخاف أن ومم ب ذاه وسنها ووضوها الدم ي 

ومنزلتهاه ال وجولها و تمل ذلمت. وهمذا مما حمدل ألخينما ونميلنما الشميخ م ممد 

ومي كتيبمة األنهمر ومي موركمة الدوابي المدي  خمريج كليمة الشمريوةه ورويقنما 

القناةه وقد كان مطلوبًا لالعتقاله وهداه و كيره يل  أن يخت ي وي منزل الوالممة 

الكبير الشيخ ح نين م مد مخلوف م تي المديار المدمرية األسمبقه وقمد حكم  

للشيخ قدتهه ورح  بهه وهواه وي بيتهه عل  رغمم خطمورة همذا األممره ولكمن 

خ و جماره وأكمرم مثمواهه وُخلمق الم ملم يم ب  عليمه أال أخانا م مد استجار بالشمي

يجير من استجار به. وبقي وي بيته مدة من الزمن باسم  ادا أونديه ثمم هيمئ 

لممأل  م مممد جمموان سمم ر باسممم هخممره وسمماور يلمم  جممدةه وقممد كشمم ف ال مم ارة 

المدممرية وممي جممدة يخدمميتهه وقبضممف عليممه بطريقممة ال أعممرف و ا مميلهاه 
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ة وأدخمل ال مجن ال ربميه وبمدأ الت قيمق مومه ب مناله عممن وأعادوه يل  القاهر

عمل له الجوانه ومن ساعده عل  ال  ره وبود موا لة التوذي  اعتمرف بممن 

ساعدوه عل  ال  ره ولكن بقي سمنال مهمم لمم يجم  عنمه م ممد المدي ه وهمو: 

 أين كان يقيم فوال المدة التي اخت   ويها قبل س ره؟

ه وأن ينالممه أدنمم  هالشمميخ مخلمموف ب ممبب وهنمما خشممي األ  م مممد أن يضممار

ييء من أذا أو يهانة؛ ولهمذا روم  أن يجيم  عمن همذا ال مناله وكلمما رأوه 

 ممامتًا بممالبوا وممي ووذيبممهه وهممو مدممر. علمم  ال ممكوت. ومممن الموممروف: أن 

اإلن ان قد يدبر عل  الضرب األول وين ايتد وفمال. ولكمن أق م  الضمرب 

ح ممن هثمار وأوجوه هو الضرب الثمانيه أي الضم رب والج مم مجمروح ومشمر 

الضممرب ال ممابقه وهنمما يكممون الضممرب يممياًا ال يطمماا. وهممذا ممما حممدل ألخينمما 

الدي ه ولكثير من يخوانه الموذبين. حت  قال اإلخوة الذين يماهدوه: ين ج ممه 

قد بات كتلة ممن الجمراح والمدم والقميح والدمديده وكمانوا يذا أرادوا أن ي خمذوه 

كاوم  الت قيمقه يت يمرون ومي وو ميله؛ ألنمه ال ي متطيع أن من الزنزانة يل  م

يمشمميه وال ي ممتطيوون هممم أن ي ملمموه؛ ألنممه كومممة مممن الجممراحه وأخيممًرا لممم 

 يوضع ويهاه وينقل عليها. «عربة القمامة»يجدوا يال 

وما هي يال أيامه حت  و اقمف جراحمهه ووضماع ف هالممهه وواضمف روحمه 

اإلن ممان ألخيممه اإلن ممانه والمدممري ألخيممه يلمم  باراهمماه وشممكو يلمم  هللا ملممم 

  (24)المدري

                                        

 «أعمالم ال ركمة اإلسمالمية»انظر: ما كتبه عنه  ديقنا األسمتاذ عبمد الوقيمل ومي كتابمه:  (24)

 (. فبوة دار التونيع والنشر اإلسالمية.600 - 591) : 
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وكمان الممذين يمووممون و ممف التوممذي ه يل ممون عممادة وممي بطانيممة مممن بطممافين 

ال جنه وي مله بو  الجنموده ثمم يمذهبون ومي  م راء الوباسمية لي  مروا لمه 

ح رةه ثم يواروه الترابه لم يب له ولم يك نه ولمم يدمل عليمه أحمد. ثمم يكتم  

 عنه يوم كذا   وبذا يبرأ ال جن من عهدوه. ومن ذا سي اسبهم؟أمامه: أورم 

( 4ولقممد يممهدنا أيامنمما األولمم  وممي ال ممجن ال ربمميه وكنمما وممي سممجن رقممم )

واحممدًا مممن هممنالء الممذين قضمموا ن ممبهم و ممف التوممذي ه مل ووًمما وممي البطانيممة 

ال وداءه وم مواًل عل  عاوق بوضهمه يمهدنا ذلمت ب عيننماه يذ كانمف األبمواب 

 ت ة دون أن يشورواه ثم سرعان ما أغلقوها بودبية وان وال.م 

ولقد قتل عدد من اإلخوان بهذه الطريقة البشوةه منهم: األ  م مود يمونمه 

 من عرب جهينةه واأل  عليم الخوليه المومهللا ب خبار اليومه وهخرون.

ومممما أذكممره: أن أحممد الشممباب جمميء بممه يلمم  ال ممجن بوممد وتممرات الت قيممق 

ألول ه وكان جو ال جن هاداًا ن بيًّاه ولكنهم حققوا مومه بشميء ممن والتوذي  ا

الق وة الزاادةه وكان الشاب قويًّا أبيًّا م تول الذراعينه  مبوًرا علم  التومذي ه 

واثقًا بن  هه منمنًا بربهه وهذا النوع من الرجال يبيظهم ويثيرهمه ويبمدو أنهمم 

أبمو الخيمره وأنهمم مزقموا  ضربوه ضربة كانمف قاولمةه أذكمر أن اسممه: وماروا

الد  ة التي كت  ويهاه واعتبر ك ن لم يدخل ال جن ال ربيه ولمم يممر بوتبتمه 

 قا.

مشهد التوذي  حت  الموت وي وقمرة منهماه قلمف  «النونية»وقد  ورت وي 

 ويها:

الجليممد وجبممت  «ننممانينَ »واسمم ل 

 عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن

 

 وممممن الوممممذابه و ممممنوة التلقممممين
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 وميبالنار أو بمالزمهرير ... وتلمت 

 

 حممممينه وهممممذا الزمهريممممر ب ممممين

 يُلقمممم  ال تمممم  ويممممه ليممممالي عاريًمممما 

 

 «كممانون»أو يممبه عممار وممي يممتا 

لمممم  االعتممممراُف كممممما   وهنممممال يُم 

 ايمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتهوا

 

 أو  ال ... وويمممل مخمممالهللا وحمممرون

 وهو أعدل يماهد «المقطم»وسل  

 

 كمممم ممممن يمممهيد ومممي المممتالل دومممين

 قتلتمممه فُبممممة مدمممر أبشمممع قتلمممة 

 

 الم ممنون ال بالر مما  وال القنمما

 بمممممل علقممممموه كالذبي مممممة هُيامممممف 

 

 ... للقطمممممع والتمزيمممممق بال مممممكين

 ووهجممممممدوا ويممممممه ليممممممالي كلهمممممما 

 

 جلممده وهممم وممي الجلممد أهممل ونممون 

 وممإذا ال ممياف عجممزن عممن ينطاقممه 

 

 ومممالكي بمممالنيران خيمممر ضممممين  

 ومضمممف ليممماٍل والومممذاب م مممجر 

 

 ل تممم  ب يممممدي المجممممرمين رهممممين

 لممممم يوبامممموا بجراحممممه و ممممديدها 

 

 ي ممممممممووا لتممممممم وه وأنمممممممينلمممممممم 

قممالوا: اعتممرف أو مممف ... و نممف  

 مخيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  

 

 ومممم ب  ال تمممم  يال اختيممممار منممممون

ممطُُر وممي   وجممرا الممدُم الممدواُا يَ  

 الثممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا:

 

 يمما يخممووي استشممهدت واحت ممبوني

 هل كان التوذي  بولم عبد النا ر؟ 

اعتذر بو  النمال عمن عبمد النا مره وقمال: ينمه لمم يكمن يولمم بمما يجمري 

جون ال ربية وغيرها من مآل وأهمواله ونقمول: ينمه راعه وم ماول داخل ال 

 عن رعيتهه ون ن هنا ننشد قول الشاعر الوربي:

يذا كنممممممف ال وممممممدريه وتلممممممت 

 مدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميبة

 

وين كنمممممف ومممممدري والمدممممميبة 

 أعظمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

ولممو لممم يكممن حمممزة الب مميوني يولممم علممم اليقممين أن مهممره م ممنود مممن عبممد 

أقممدم عليممه مممن مممذابح ووظممااع بقلمم   النا ممر وقممادة الثممورةه ممما أقممدم علمم  ممما

ج مموره ول ممان عقمموره ولممو لممم يولممموا ويممه هممذه الضممراوة وهممذه الوحشمميةه ممما 
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 وضووه وي هذا الموضعه وال كل وه هذه المهمة.

ومن الموروف من سميرة عبمد النا مر: أنمه كانمف ورومع يليمه وقمارير واويمة 

التقمارير. حتم  ين عن سياسة مدر وي جوانبها المختل ةه وأنمه كمان يقمرأ همذه 

ال ممادات بوممده لممم يكممن يقممرأ هممذه التقمماريره قمماااًل: ينهمما هممي التممي قتلممف عبممد 

 النا ر 

ولهممذا ال يتدممور أن و ممدل هممذه الوقممااق الهاالممة داخممل ال ممجون ال ربيممةه 

ويخر النال ويها  رع  من التوذي ه وال ينقل أحمد يلم  عبمد النا مر بوم  

م أنممه ال يمم من ألحممد قمماه ولهممذا كممان ممما يجممري وممي ملكممه. وفبيوممة هممذا النظمما

بوضهم يشت وي بو ه وبوضهم يتج م عل  بو ه وكيهللا يمزعم ناعمم أن 

عبمد النا ممر كمان وممي غيبمة أو غ لممة عمن الوقممااع الهاالمة التممي وقمع وممي ال ممجن 

 ال ربي؟

ومن النال من قال: ين ما حدل من وومذي  لخخموان ولبيمرهم ومي ال مجن 

بمد النا مره وال بولممه. ينمما همو ب ومل مراكمز ال ربي وغيرهه لمم يكمن بمإذن ع

القواه التي أ ب ف لهما القمدرة علم  أن و ومل مما وريمد وين لمم ي وهما أممر ممن 

 عبد النا ر.

لممم وكممن قممد  - التممي و ممدثوا عنهمما بوممد ذلممت - وأقممول هنمما: ين مراكممز القمموا

ن م( وقد كما1954أما وي سنة ) وكونف بوده ينما كان وكوينها بود ذلت ب نوات.

النا مر همو الم ميطره وهمو الطماغوت األكبمره وال سميما بومد انقضاضمه  عبد

 عل  م مد نجي .

ولقد حك  الثقات أنهم رأوا عبد النا ره وهو يشهد التومذي  بوينمي رأسمهه 
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 ويتلذذ بهه ك نما يشاهد ويلًما سينماايًّا للت لية والترويه 

 أن جممال عبمد يقول الرااد المجاهد الدمادا مومروف ال ضمري: أيمهد هللا

النا ر كان ي ضر يخديًّا يل  ال جن ال ربمي  وكمذلت جممال سمالمه وعلمي 

 .(25) بريه ليتلذذوا بالتوذي  الذي يقع عل  اإلخوان

وناابمممه  «نا ممر»ويقممول الم تشممار علممي جريشممة: ينمممه يمماهد الطمماغوت 

 .(26)يشهدان  ور التوذي  وي غروة حمزة الب يوني «عامر»

عل  أن القرهن الكريم ي مل ورعون وهامان وجنودهما الم اولية جميوًاه 

طِّ نَّ فِّر  إِّ }كما قال ووال :  َن َوُجنُ دَُهَم  َه نُ ان َ   َم  َن َوَه  ه [8القدل: ] {ينَ   َِّع  

و رعون ي مل التبوة بما يددر من أوامره وما يولي من منا  ه وهامان 

 نود بما يبايرون من اإليذاء والمظالم.بما ين ذ من ووليمات ال رعونه والج

ِ  وقال ووال :  ىيَن }فَأََ  لِّمِّ
قِّبَىقُ ٱلظَّ  ىَف َهى َن َع  يَم ِّۖٓ فَءنُظر  َهي  ُمم  فِّي ٱل 

نَ   ِ هُ َوُجنُ دَكُ  فَنَبَ نَ 

َمقِّ  40 قِّيَ  َم ٱل  ُع َن إِّلَٰ ٱلنَّ رِّۖٓ َويَ   ق  يَي  ُمم  أَئِّمَّ
نَ   .[41ه 40القدل: ] اَل يُنَيُروَن{َوَجعَل 

 وإذا كان جنود ورعون يت ملون الم اوليةه وكيهللا ب رعون ن  ه؟

ه عنممدما أُخممذ يلمم  رضممي هللا عنممه وقممد حكمموا أن اإلمممام أحمممد بممن حنبممل 

ال جنه ونزل به من األذا ما نزل وي وتنة خلق القرهن الشمهيرة ومي واريخنماه 

                                        

 (.26لجابر رنا ) :  «نا رمذابح اإلخوان وي سجون »انظر:  (25)

(. ينكد هذا مما ذكرومه ال ميدة 18ه 17لولي جريشة ) :  «عندما ي كم الطباة»انظر:  (26)

م(. قالممف: ينممي كنممف ملقمماة علمم  األرض جثممة هامممدةه 1965نينمم  البزالممي وممي م نممة )

ال عبمد النا مره وأح  ف ب ركة غير عاديةه وت ف عيني بدووبةه ووجدت أمامي جم

أيممام مممن »ال كمميم عممامره ويم ممت وممي يممده نظممارة سمموداء. انظممر:  كتممهللا عبممديتكممئ علمم  

 (.143) :  «حياوي
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   ي ة؟س له سجانه يوًما عن األحاديث التي وردت وي أعوان الظلمة: أهي 

 قال له: نومه هي   ي ة.

 قال ال جان: وهل وراني من أعوان الظلمة؟

قال اإلمام: اله ل ف من أعوان الظلمة. أعوان الظلمة من يخيا لمت ثوبمته 

 يلخ. أما أنف ومن الظلمة أن  هم  ...  ومن يطهو لت فوامت

وقد س لني كثيرون عن رأيي وي عبد النا ره ووقويمي لشخدمهه ومبادامه 

ومرحلممة حكمممهه وممإن النممال قممد ذهبمموا ويممه  «النا ممرية»التممي عروممف باسممم: 

مذاه  يت ه ما بين مقدل لهه حتم  قمال نمزار قبماني ومي رثاامه لمه: قتلنمال يما 

ل برأيمي اآلنه وأنما أحمت ...  هخر األنبيماءه وممتهم لمه بالومالمة والخيانمة والمردة

م(ه وويهمما مممات عبممد 1970ألقولممه بدممراحة عنممد الو ممول يلمم  أحممدال سممنة )

النا ره وهنال س قول كلمتي ويمهه عمن يماء هللا. وأرجمو أن يمووقني هللا لقولمة 

 ال ق بين المقدسين والمتهمين.

 ال كم باإلعدام عل  سبوة من قادة اإلخوان:

كمما ذكمر ريتشمارد  - ال ربمييموم و مولي يلم  ال مجن  - ( دي ممبر4وي )

قممال: أ ممدرت م كمممة الشممو  أول  «اإلخمموان الم مملمون»ميتشممل وممي كتابممه: 

أحكامها ضد الذين ايتركوا وي م اولة القتل ور ساء كل ممن الجهمان ال مري 

والجمويممة الولنيممةه و كممم علمم  سممبوة مممن أعضمماء مكتمم  اإلريمماد كلهممم مممن 

يممبال الشمماقةه وهممم: كمممال م تشمماري الهضمميبي بال ممجن مممدا ال يمماة مممع األ

الوزيز عطيةه وح مين كممال المدينه   ةه وم مد خميم حميدةه وأحمد عبدخلي

ومنيممر الدلممةه وم مممد حامممد أبممو الندممره و ممالح أبممو رقيممقه كممما حكممم علمم  
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عضوين هخرين من أعضاء المكت  بال جن خم مة عشمر عاًمماه وهمما: عممر 

اء ممن المكتم  كلهمم ممن التلم انيه وأحمد يريف. وبرامف سماحة ثالثمة أعضم

ال متاره والبهمي  بمد المرحمن البنماه وعبمد المومز عبمدأ دقاء ال كومةه وهم: ع

الخولي. وحكم باإلعدام بالشنق عل  سمبوة ممن أعضماء الجمويمةه وهمم: ح من 

الهضيبيه وم مود عبد اللطيهللاه وهنداوي دويمره ويبمراهيم الطيم ه ويوسمهللا 

عممودةه ثممم خ ممهللا مجلممم الثممورة فلوممفه والشمميخ م مممد ورغلمميه وعبممد القممادر 

ال كم علم  الهضميبي يلم  ال مجن المنبمد ممع األيمبال الشماقة ب جمة أنمه ربمما 

. «ضمموهللا  مم ته وكبممر سممنه»وقمع و ممف ومم ثير مممن حولممهه وهممو رأي يوممزنه 

 وروضف ال كومة التماًسا لوبد القادر عودة بإعادة النظر وي القضية.

ال جن بخم ة أيامه يمورنا ووي اليوم التاسع من دي مبره بود و ولي يل  

داخل ال جن بجمو غيمر عماديه وكمان هنمال قلمق وهلمع لمدا قيمادة ال مجن: أن 

ي دل ييء من الموتقلينه ولذا يمددوا القبضمة أكثمر ممن أي يموم مضم ه ولمم 

نولم ن ن ما ال ر وراء هذا؟ ثم علمنا أنه ومي همذا اليموم قمدمم يلم  حبمل المشمنقة 

 باإلعدامه ما عدا المريد.كبار يخواننا الذين حكم عليهم 

 ووي ذلت يقول ميتشل:

دي مبر ن ذت أحكام اإلعدام ومي جمو ممن المذهول وعمدم التدمديق  9ووي »

ساد مدمره وعلم  المرغم ممن احتجاجمات الومالَم الوربمي. وقمد سمجل عمدد ممن 

الذين حضروا الشنق كلمات المتهممين. كمان عبمد اللطيمهللا ودويمر يتلموان هيمات 

لقممد كانممف »ممما خمموف يممديده و مماح الطيمم  مباضممبًا: مممن القممرهنه وقممد عراه

أممما فلوممف وقممد فلمم  وممي هممدوء   «الم اكمممة مهزلممةه يذ كممان أعممدا نا قضمماونا

ع مم  أن »الدمم ح مممن الشمميخ ورغلممي الممذي أحممم ب نممه قممد خانممهه ثممم أضمماف: 



 130 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

أما ورغلي وقد مهرت عليه ال مكينة ولمم . «يب ر لي وألولات الذين أساءوا يلي  

ه وختم عمودة حياومه «يني م تود للموت ويني أرح  بلقاء هللا»يزد عل  قوله: 

ال ممد هلل المذي جولنمي يمهيدًاه أال وليجومل دممي »منتوًشا مرووع الرأل قاااًل: 

 .(27)«لونة عل  رجال الثورة

قوبلف أخبار اإلعدام وي مدر بذهول وسكون مروعه وكانف ال كوممة قمد 

ميات الو مكرية حمول المدينمة. أخذت احتيافهاه ووزنت دوريات الجي  وال ا

أما خارم البالد وقد قامف مظماهرات احتجمام ومي األردن وسموريا وباك متانه 

وومممي دمشمممق وقمممهللا مدمممط   ال مممباعي بومممد الدمممالة علممم  الشمممهداء مطالبًممما 

وقممد اسممتجابوا لممهه وعممادت  «االنتقممام للشممهداء»الجمهممور أن يواهممدوه علمم  

 القطيوة. الوالقات مرة أخرا بين سوريا ومدر يل  حد

سارت األحدال مااوة بود ون يذ اإلعدامه وعهد ب عممال م كممة الثمورة يلم  

ثالثة م اكم ورعية يرأسها ضباف أقمل روبمةه حتم  يذا أغلقمف الم ماكم أبوابهما 

وي أواال وبراير كان حوالي ألمهللا ممن اإلخموان قمد قمدموا يلم  الم اكممة. وبلمو 

عممنهم ال كممم جميوًمما  مجممموع مممن حكممم علمميهم باإلعممدام خم ممة عشممر خ ممهللا

باستثناء األولينه وحكمم بمالبراءة أو بالوقوبمة ممع ييقماف التن يمذ علم  أكثمر ممن 

ندممهللا مممن قممدم يلمم  الم اكمممةه كممما قممدم غالبيممة أعضمماء الهياممة الت سي ممية يلمم  

الم اكمةه ولكنهم يما براوا أو حكم عليهم بإيقاف التن يذه وبقمي عمدد ال حدمر 

دموا يل  م اكمةه أو الذين براوا بومد م ماكمتهم ومي له من اإلخوان الذين لم يق

ال ممجون علمم  مممدا الشممهور. وجممدير بالمالحظممة أن مممن بممين جميممع اإلخمموان 

                                        

قولمة هنمداوي دويمر:  «ميتشمل»هنا يولق  الح أبو رقيق قاااًل: لماذا لم ي جل المنلمهللا  (27)

 «....  أين جمال عبد النا ر؟ يننا لم نت ق عل  هذا»
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الذين قدموا للم اكمة لم يكمن هنمال يال و موة وعشمرون ممن القموات الم مل ةه 

غممالبهم مممن جنممود الدممهللاه وأن األحكممام الخ ي ممة ن ممبيًّا التممي  ممدرت علمم  

م وواًل أمام م اكم قانونيةه ووحي وي منطوا همذا الموقمهللا: موظمهم وم اكمته

أن جممريمتهم الكبممرا كانممف جموهممم بممين عضمموية الجمويممة وخدمممة الدولممةه 

ومي الجمي   «خاليما»وأعظم من ذلت أهمية هو نتيجة م اكمتهم يذ كان وجمود 

وقوم بتدبير أعمال مخربةه أن ضممن الوسماال الراي مية التمي جولمف ال كوممة 

 جدل مع الهضيبي الذي دأب عل  ن ي هذا الزعم. منها م ل

علمم  أنممه  ممدرت أحكممام لهمما ونن هخممر علمم  ضممابطين مممالم همماربين مممن 

الودالممةه يذ حكممم علمم  كممل مممن: أبممي المكممارم عبممد ال مميه وعبممد المممنوم عبممد 

 .(28)الرءوفه غيابيًّا باإلعدام رميًا بالر ا 

 م اكمتي:

 أذكر عددهاه ولكنهما لي مف كثيمرةه بود أن مكثنا أياًما وي ال جن ال ربي ال

ه ونزلنما «لوريمات ع مكرية»نودي علينما للمذهاب يلم  الم كممةه و شمرنا ومي 

منهمما م لوقممة رءوسممنا جميوًمما بالموسمميه وكممان الم مماكمون وممي هممذا اليمموم مممن 

 يخوان الم لةه ويخوان ب يون بالبربيةه ويخوان بين ال رايات بالقاهرة.

 اكممات سمريوةه قمد ال و متبرا م اكممة ال مرد وكانف األعداد كبيرةه والم

أكثر من ثالل دقااق أو خمم عل  األكثر. وربما كانمف م ماكمتي ممن أفمول 

الم اكمات ن بيًّا؛ لما جرا ويها من نقاد لمم يكمن موتمادًاه وين كانمف لمم ولبمث 

 أكثر من دقااق مودودات.

                                        

 (.295 - 293 : لريتشارد ميتشل ) «اإلخوان الم لمون»انظر:  (28)



 132 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 :تال ممثص االدع ء التممق الم جمق إليَّ وإلين  جميعً س هي

االيترال مع هخرين وي او اا جنااي لقل  نظام ال كم عن فريمق يحمدال  - 1

وتنممة داميممةه والقيممام باغتيمماالت واسمموة النطممااه واروكمماب عمليممات وممدمير 

بالبمة الخطمورة للمراومق الوامممةه ووخريم  يمامل وممي جميمع أن ماء الممبالده 

 بالقوة. ومهيدًا الستيالء الجماعة التي ينتمي يليها عل  مقاليد ال كم

وااليممترال وممي جهممان سممري م مملح منمماه  للدولممة ومخممالهللا لقوانينهمماه  - 2

 بهدف قل  نظام ال كم بالقوة.

قال ممثل االدعاء كالًما كثيًرا يطلم  ويمه لمي وإلخمواني أقدم  الوقوبماته 

وقال عني أكثر مما قال عن غيمري ممن المتهممينه وينمي كنمف أهيمئ اإلخموان 

ه وأعدمهم لليوم الموعوده وأعدهم علم  ذلمت بجنمة لومليات االغتيال والتخري 

 ال ردوله يل  هخر ما قال مما لم أعد أذكره.

 وقال رايم الم كمة: مذن  أو غير مذن ؟

 قلف: غير مذن .

: ألمم وكمن عضمًوا ومي الجهمان  - وقمد ن ميف اسممه - س لني راميم الم كممة

 ال ري لخخوان؟

  وأحاضمر وأدرله وأنظمم م( أخط1943قلف: أنا من اإلخوان منذ سنة )

 القدااده وأجوب البالده وي وضح النهاره وو ف األسماع واألبدار.

 قال: حضروت حتخط  لي خطبة؟

 قلف: اله ولكني أيرح ل يادوت أن عملي وي اإلخوان عمل علني بطبيوته.
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لمة قمال: ينمت عضمو ميد الرواعي رايم الجهمان ومي الم قال: ولكن عبد ال 

م الجهممان وممي البربيممة قممال لممه: ينممت الموجممه الروحممي وممي الجهممانه وين راممي

 للجهان وي البربية.

قلف له: يا سيادة الرايمه أنما الموجمه الروحمي لخخموان كلهمم ومي البربيمةه 

 ولكني لم أبايع أحدًا لالنضمام يل  الجهان ال ري.

 قال: هل وورف يوسهللا فلوف؟

الموتقمل  قلف: وممن ومي اإلخموان ال يومرف يوسمهللا فلومف؟ لقمد عروتمه ومي

 م( وي جبل الطور.1949سنة )

 قال: وهل عملف موه بود أن وول  رااسة الجهان ال ري؟

 قلف: ال. ال موهه وال مع غيره.

 و در ال كم علي  بال جن عشر سنوات مع ييقاف التن يذ.

وكان الذي ي خذ حكًما مع ييقاف التن يذه أو الذي ي خذ حكًمما بمالبراءةه يبقم  

يبادرهه حت  سمال أحمد اإلخموة الظروماء بومد ال كمم: بمماذا حكمم وي ال جنه ال 

 عليت؟ و جاب: براءة مع ييقاف التن يذ 

بل هذا ي ن الذين لم يقدموا يل  الم اكمة أ ماًل. بمل همو يم ن أنمال أخمذوا 

خط ه وليم لهم أي  ملة بماإلخوان ممن قريم  وال ممن بويمده ولكمنهم حشمروا 

اإلخمموان. وكثيممر مممنهم خممرم مممن  وممي نمممروهم وجممرا علمميهم ممما جممرا علمم 

 ال جن وقد أ بح من اإلخوان.
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 الب يوني ي اكمنا بود الم اكمة:

وعدنا يل  ال جنه ودخلنا ننانينناه وأخلدنا يل  النوم قلياًله ويذا بالزنمانين 

و تح علينا وج ةه وقلنا: يما سمتار اسمتره اللهمم ينما نوموذ بمت ممن يمر همذه الليلمةه 

 انين وي هذا الوقف قبل منتدهللا الليل ال يكون يال لشر.وير ما ويها. وتح الزن

وما هي يال ثوان حت  نودي علينا بالنزول يل    ن ال جنه ووجمدنا قاامد 

ال جن حمزة الب يوني ينتظرنا وي سماحة ال مجنه وحولمه نبانيتمه وع ماكرهه 

ال ممجن أمممين ال مميده و ممدر يلينمما األمممر أن نممرك   « ممول»وعلمم  رأسممهم 

ا يمكننا ومي  مورة داامرة أو حلقمة م رغمة ومي سماحة ال مجنه ونودو ب سرع م

والو اكر بالكرابيج ممن حولنما يضمربوننا لن مرع أكثمر وأكثمر. ويذا سمقا أحمد 

منا انهالوا عليه بمالكرابيج حتم  يقمومه وال أدري كمم مضم  علينما ممن الوقمفه 

 ون ن نلهث و ف ال ياف؟

ين مممن عمممريه ولممم ولكنممي كنممف يممابًّا قمموي الج مممه وممي الثامنممة والوشممر

يزعجني هذا الرك  كثيًراه وقد كنا نممارل المشمي والجمري ممن قبمله ولكمن 

قلبممي كممان يتقطممع ييمم اقًا علمم  يخمموة لممي بوضممهم كبممار وممي ال ممنه أو بوضممهم 

يشكون من ال ممنة وثقمل الج ممه مثمل: األ  م ممد كممال يبمراهيمه ممن يخموان 

سميما بومد أن فالمف مدومهه  نوت ه ممن ال ي تطيوون موا ملة همذا الوَمد وه وال

وكممانوا يخممرون مممن اإلعيمماءه وع مماكر الب مميوني ال يرحمممونهمه وال يشمم قون 

عليهمه بل يزيدونهم عمذابًا علم  عمذابهم بمضماع ة الضمرب علميهمه وال حمول 

 وال قوة يال باهلل.

وأمرنمما أن نقممهللا  «فممابور وكممدير»ثممم أوقممهللا هممذا الطممابوره وهممم ي مممونه: 
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لنمما القااممد الب مميوني مممن  «يدممروه»مممما يق مممه أو  مم ووًاه لن خممذ حظومنمما 

وهمذا ندمي  األغلبيمةه ومنما  «عشمرة كمرابيج»الكرابيجه ومنما ممن كمان حظمه 

مممن ندمميبه خم ممون كرباًجمماه مممنهم: األ  خليممل دبممايحه مممن بممين ال ممراياته 

 وال قير يليه ووال .

وأ  اب الوشرة علميهم أن يقومدوا ومي األرض ويممدوا أرجلهمم ليضمربهم 

 جنوده واحدًا بود اآلخر.ال

ووقيد ويهما أرجلهممه ويجلمدون  «ال لكة»أما أ  اب الخم ينه وتند  لهم 

 بإيراف حمزة ن  ه.

وقممد جمماء دوريه وُوضمموُف وممي ال لكممةه واسممتمر الضممارب يضممربه وال 

أدري هل أكمل الخم ين أو وقهللا دونهاه وال أذكر أنهما هلمتنمي كثيمًراه يال أنمي 

 قي ببزارة.رأيف الدم ي يل من سا

ووقممهللا حمممزة يخطمم  وينمما: ن ممن الممذين حوكمنمما وممي ذلممت اليمموم مممن يخمموان 

البربية وبين ال راياته والذين سي اكمون غدًاه وقد أحضرهم حممزة ليشمهدوا 

 ب عينهم ما نزل بناه ليتخذوا منا عبرة.

 يقول الب يوني:

 حاكمكم وريدون أن وجولوا من أن  كم أبطااًل باإلنكار أممام الم كممة. أنما سم

هناه وأ در عليكم ما ياف من أحكامه حتم  اإلعمدامه ولمن ي اسمبني أحمد. أنما 

 هنا القانونه ال قانون غيري 

ه وقمال: حضمروت رايممح وخطم  لمي أممام الم كممة وونكمر ممما  ثمم الت مف يلمي 

 ن   يليت؟
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 قلف: من حق كل ين ان أن يداوع عن ن  ه.

وخطبها وي الم لة أو ومي  قال: واخط  لنا اآلن خطبة من خطبت التي كنف

 األنهر.

 قلف: المجال ليم مجال خطابة.

قال: اختر لت واحدة من اثنتين: يما أن وخط  لنا خطبمةه ويمما أن وبنمي لنما 

 أغنية  

 قلف: ل ف من أهل البناء حت  أغني.

 قال: و سمونا خطبة من خطبت.

قلبمهه قلف: ال ب له وماذا وملت يذا سملا عليمت متكبمر جبماره مطبموع علم  

ال يخش  خالقًاه وال يرحم مخلوقًاه جنموده ممن حولمه مطيومون لمه كم دوات ومي 

يديهه وأنف أسير عندهه وهو يقول عن ن  ه: أنا القانون. وهو كمذلت ووماًله ومال 

رقابة عليهه وال أحد ي اسبهه وكم من ياب قض  ن به ومي ننمانين التومذي ه 

ملمت أممام جبروومه وو لهمه ويط  من سجالت ال جنه ولم ي مااله أحمد. وهمل و

 يال أن ونمر وتطيع؟ 

لهذا لم أملت حين أ ر أن أخط  أو أغنيه يال أن أختار الخطبمة. وحممدت 

هللا وومممال  وأثنيمممف عليمممهه و مممليف علممم  نبيمممهه ثمممم قلمممف مخافبًممما اإلخممموان 

الموجودين وي ساحة ال جنه وبالقرب منا يخوان داخل الزنانين ي مموون مما 

 يجري:

: ينمه لممم  ممل  هللا عليمه وسملمن عبممد المطلم  عممم رسمول هللا قمال الوبمال بم
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ينممزل بممالء يال بممذن ه ولممم يروممع يال بتوبممة. وين أحمموم ممما يكممون المممنمن يلمم  

التوبة واالستب ار يذا نزلف به الشدةه وحل بمه الكمربه ووليمه أن يقمول مما قالمه 

نَىى  لَنَُكىى نَنَّ }َربَّنَىى  َللَم  أبمموه هدم وأمممه حممواء:  َ م  ىىر  لَنَىى  َوتَر  ىىَن نَىى ٓ أَن َُسىىنَ  َوإِّن لَّىىم  تَغ  ِّ مِّ

ينَ  ىىرِّ سِّ
َخ  ه وقممد قممل علينمما القممرهن قدممة نبممي هللا يممونم ذي [23األعممراف: ] {ٱل 

النونه حين التقممه ال موته ونمادا ومي الظلممات: ملممة الب مره وملممة الليمله 

هَ إِّالَّٓ وملمة بطن ال وت: 
ٓ إِّلَ  ىينَ  أَنىَت ُسىب  }أَن الَّ لِّمِّ

ىَن ٱلظَّ  نََك إِّن ِّىي ُهنىُت مِّ األنبيماء: ] {َ  

تَ }فَ ه قال ووال : [87 لَِّك نُ َجب  ءس 
غَىم ِّإ َوَهىَِ  ىَن ٱل  ىهُ مِّ

نَ  ي  نِّينَ  ۨنَ  لَىهُ  َونَجَّ مِّ ُمىم  ىي ٱل  األنبيماء: ] {جِّ

88]. 

دعى ٱ أ ىي ذ  النى نس مى  دعى  بمى  مكىروب إال »:  ل  هللا عليه وسلمقال 

 .(29)« عنه: ال إله إال أنت سب  نكس إني هنت من الظ لمينفرج هللا

ه والتنزيمه عمن كمل «ال يلمه يال أنمف»وتضمنف همذه الكلممة: التوحيمد بقولمه: 

ينمممي كنمممف ممممن »ه واالعتمممراف بالمممذن  بقولمممه: «سمممب انت»نقمممل بقولمممه: 

 .«الظالمين

 وال أدري أكممان الب مميوني ي مممع ممما أقممول أم ال؟ ويذا سمممع هممل وهممم أم ال؟

علمم  كممل حممال لقممد أرضمم  غممروره بإرغممامي علمم  الخطابممة. وربممما وهممم مممن 

 كلمتي أنها اعتراف منا ن ن اإلخوان ب ننا كنا من الظالمينه و كف عني.

وعدنا يل  ننانيننا بجراحاوناه وحاول يخواني أن يخ  وا عني مما نمزل بمي 

ة القلبيمةه وال من ضراء وهالمه وقلف لهم: أنا وهللاه وي غاية ال كينة والطم نينم

ه وقممد  ممل  هللا عليممه وسمملمأيممور بمم ي ألمممه وال أقممول يال ممما قممال رسممول هللا 

                                        

 سويد بن أبي وقا . ( عن3227رواه الترمذي ) (29)
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 جرحف أ بوه: 

 همممممل أنمممممف يال ي مممممبع دميمممممفل »

 

 (30)«ووممممي سممممبيل هللا ممممما لقيممممفل 

ولكني أي قف عل  كثير من يخواننما الضمو اء والشميو  والمرضم ه المذين  

أنرهممه ويي مر أممرهمه ويقموي أرهقهم همذا التكمدير. أدعمو هللا وومال  أن يشمد 

 عضدهمه ويجول ذلت وي ميزانهم.

ومي وقمرة  ه«النونيمة»وقد  ورت ما جمرا لنما بومد الم اكممة ومي مل متمي 

 بلبف ثالثين بيتًا. وويها قلف:

 أنا ين ن ميف ول مف أن م  ليلمة

 

 وي ساحة ال ربمي ذات يمجون

 عدنا الم اء من الم اكممة التمي 

 

 كانممف ودممول وكاهممة ومجممون

 ما كاد يورونا الكرا حت  دعما 

 

داعي الردا ... وك ال  موت 

 أممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممين

 

 وتجمممع اإلخمموان ممممن حوكممموا

 

 ذا اليمموم مممن فنطمما يلمم  ب مميون

أمممممممممما األلممممممممم  سمممممممممي اكمون  

 و حضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروا

 

 ليممممروا يقينًمممما لمممميم بممممالمظنون

 ويذا بقاامممممدنا المظ مممممر حممممممزة  

 

وممممي ع ممممكر يمممماكي ال ممممالح 

 حدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممين

 

 حشمممد الجنمممود و ممم  ها بمهمممارة

 

 نممممممه عمممممممرو ب جنممممممادين  وك 

 وأحافنممممممما ببنمممممممادا وممممممممداوع 

 

 وبممرت لنمما وَاهمما َك لممي التمنممين  

 ثقيممل مرهممق «وكممدير»فممابور  

 

 ومممي وقمممف أحمممالم وهن سمممكون

 نوممدو كممما ووممدو الظبمماء ي مموقنا 

 

 لهُ  ال ياف يكف من الت خين

 ومضمممف علينممما سممماعتان وكلنممما 

 

 عرا ودب   مثل ومي  عيمون

 َعَجماًل علم من خر  يغماًء يُ لمق  

 

 ضمربات  موت للومذاب مهممين

                                         

 جندب بن عبد هللا. ( عن3268(ه والترمذي )3363(ه وم لم )2592رواه البخاري ) (30)
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ومممن اروممم  وممي األرض مممن 

 يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميخوخة

 

ل مهمممين  أو علمممة ... داسممموه دَو 

نمما بممه   لممم يكممهللا حمممزة كممل ممما نُن 

 

 ممممن ومممرف يعيممماء وممممن وممموهين

ا دووممممة   ومممم و  يممممونع بممممالم ر 

 

 بال وف ممن عشمٍر يلم  خم مين

 كمممممل ينممممممال ندمممممميبه بنزاهممممممة 

 

 وممي الوممد واإلوقممان والت  ممين  

 ويذا ن ميف ول مف أن م  خطبممة 

 

مممممممما نال  ممممممموت خطيبهممممممما 

 يشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجيني  

 

 -وهمممو منمممت خ  -يذ قمممال حممممزة 

 ولممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 وقمممارون:وال يتمممرل ل رعمممون 

أيممن األلمم  ا ممطونوا البطولممة  

ا  وادمَعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو 

 

 أنممممي أعممممذبهم هنمممما ب ممممجوني 

 أمننتممممو همممذا يخ مممهللا عنكممممو؟ 

 

 كاله و مُركُُم انته ه وسملوني؟ 

 أم و  ممبون كممالم ألممهللا منكمممو 

 

 عمممنكم وعمممن وومممذيبكم يثنينمممي؟ 

 ينممي هنمما القممانونه أعلمم  سمملطة 

 

ممممممممممن ذا ي اسممممممممم  سممممممممملطة 

 القممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانون؟  

 

 مت مممرد ومممي ال كمممم دون موقممم 

 

 من ذا يخال ني ومن يودميني؟ 

 وممممممإذا أردت وهبممممممتكم حريممممممة 

 

 أو ياف ذقتم من عمذابي الهمون

 مممن منكمممو سممام ته وبرحمتممي 

 

 ويذا أبيمممُف ومممذال فممموع يمينمممي

 مووًما وهما عنمدي لمه ومن ابتبم  

 

 مممموت بمممال غ مممل وال وك مممين  

 يمما وممارل المموادي وقااممد سممجنه 

 

 أبنممو الكنانممة أم بنممو  ممهيون؟ 

 هال ذهبمف يلم  ال مدود حميتهما 

 

 وأريتنممممممما أوكمممممممار نمممممممابليون؟ 

 اذهممم  لبمممزة يممما هُممممام وأن مممنا 

 

 بجهادل الدامي  الح المدين  

 أووندنا كمب  النملطماح ... ونوجمة 

 

اٌء ببير قمرون؟ وي ال رب   جمم

وكان لل جن ال ربي فبي  ي ترض أن ي وي كل يموم ليشمرف علم   م ة  

الم اجينه يوالج مرضاهمه ويداوي جرحاهمه ويجبر ك راهم. ولكنمه لمم يكمن 

يمم وي كممل يممومه كممما هممو الموتمماد والمطلمموبه وخدوً مما مممع كثممرة الجرحمم  
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مجمروحين كمان ممن والمدابين من جراء التوذي ه ولكن يهمال المدمابين وال

 جملة التوذي  الم روض علينا.

وهذا جومل الجمرح ومي سماقي اليمنم  يشمتد ويت ماقم ويتقميحه وينمذر بوواقم  

خطيمممرةه وأخيمممًرا و ممملف يلممم  فبيممم  ال مممجنه وأعطممماني بوممم  الممممراهم 

والبودرة ون وها مما ساعد عل  التاام الجرحه وكنف أراجع الطبيم  كمل عمدة 

حتمم  التم مه وال مممد هلله وين بقيممف هثماره موممي بوممد أيمامه وأغيملممر علم  الجممرحه 

ذلمممت غممماارةه وممممل موضممموه ح اًسممما ألي لم مممة أو حركمممة غيمممر م  ممموبةه 

و ممرعان ممما وممنثر ويممهه وربممما سممال منممه يمميء مممن الممدم. وال مممد هلل علمم  كممل 

 حال.

ومما أذكره وي ولت األيام: أنمي كنمف يوًمما ممع مجموعمة كبيمرة ممن اإلخموة 

جوممهه وممي فممابور فويممله وكنمما نزلنمما مممن ننانيننمما قبممل ننتظممر الطبيمم  لنرا

الودره وأويكف الشمم أن وبرب ولم يجمئ دورنماه وخ نما علم  الودمر أن 

يضيعه وقلف لخخموة: ننتهمز همذه ال ر مة وندملي الودمر ومي جماعمةه وكنما 

ننتظممر وممي أحممد الونممابره و ممليف يماًممما بمماإلخوةه ورهنمما أحممد الو مماكر الق مماة 

ولممما نظممر يلينمما مممن  «ديمماب»روت ويممدة األذاه واسمممه: المشممهورين بممالجب

 الناوذة قال: يا أوالد الكل ه أنتم قلبتموها جامع  

وانتظرنا دياب حت  خرجنا من الدالةه ويوتبمر همذا وضماًل منمهه حيمث لمم 

يجبرنا عل  الخروم من الدالةه ثم أمرنا ن ن المدلين أن ندمطهللا  م ينه 

ل وممي مواجهممة موتقممل هخممر. وقممال: كممل  ممهللا وممي مقابممل اآلخممره وكممل موتقمم

س   ملر بد اروي ليضرب كل موتقل  احبه عل  وجههه ثمم أ م ر أخمراه 

ليرد عليه من يقابله بمثلها. وكانف لوبة م لية لهذا الذا  أو الذيابه أن يت مرم 
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عليناه ون ن يد ع بوضنا بوًضاه وممن رهه وهماون ومي أداء واجبمه ناده نكمااًل 

 ا  لينا جماعةه وما كان لنا أن ندليه ول نا وي جامع وعذابًا. كل هذا ألنن

هذه ال نة ال مياة ومي ال مجن: أن يضمرب  «الدياب»وال أدري هل سن  هذا 

اإلخوان بوضهم بوًضاه وهو أمر ي موء كمل ممنمنه وي مز ومي ن  مهه أن يممد 

يمده يلمم  أخيمه بمماألذاه وهمو الممذي ي تمرض ويممه أن يمرد عنممه األذا. أو أن هممذا 

 قد وولم ذلت من أساوذوه وي التوذي  من قبل؟ «الدياب»

 وق ة مع جريمتي التي حوكمف عليها:

 كانف وهمتي التي قدمف بها للم اكمة وتمثل وي جريمتين:

أنه ايترل ممع هخمرين ومي يعمداد خطمة وقموم علم  وخريم  المبالده  األولٰ:

 واغتيال الوباده وقاامة فويلة من التهديم والتقتيل واإلو اد.

أنممه ايممترل مممع هخممرين وممي ينشمماء جهممان سممري م مملح مخممالهللا  والث نيىىق:

 لقوانين الدولة.

أما الجريمة األول  وال علم لي بهاه وال أعرف عنها يمياًا ممن أي مدمدره 

أن أحدًا وي اإلخوان قد أعد مثل هذه الجريممة  - وما علمف بود ذلت - وال أعلم

األرض. وأعتقممد أن األسممتاذ الكبممرا مممن التخريمم  واالغتيمماالت واإلو مماد وممي 

وقممد أ ممبح المهمميمن علمم  يمماون الجماعممةه بوممد عممزل ال ممندي  - الهضمميبي

ال يواوق عل  مثل هذه األعماله وهو رجل  مدا واسمتقامةه ال  - ومجموعته

يورف الووم وال االلتواءه وقد عمل فول عمره قاضيًا حت  و ل يل  أعلم  

ونه وال ي متجيز ضمميره مثمل همذه درجات القضاءه م اوًظا عل  النظام والقان

 األعمال؟
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عل  أية حال هذه الجريمة التي اوهمف بها مع كثيرين من يخموانيه لمم يكمن 

 لي ويها ناقة وال جمله وال ياة وال دجاجةه وال حت  بيضة 

 :«النظام الخا »أنا والجهان ال ري 

ي بمه أما وهمة االيترال وي الجهان ال ري أو النظام الخا ه و ذكر عالقتم

 كيهللا كانفه ومت  كانف.

وي يوم ممن األيمامه وأنما ومي مدينمة الم لمة الكبمراه أممن ذلمت كمان بومد أن 

م(ه جممماءني أحمممد اإلخممموان 1954خرجمممف ممممن االعتقمممال األول ومممي ممممارل )

القدام  المورووين ومي الم لمةه وهمو األ  سمليمان مطماوعه وقمال لمي: ين أًخما 

 مهما هنا يريد أن يلقال عل  ان راد.

 ف له: هل جاء من فنطا أو من القاهرة؟قل

 قال: اله بل هو يومل وي الم لة ذاوها.

 قلف له: هل هو من اإلخوة الذين أعروهم؟

 قال: اله ين مرووه و تم عليه أال يظهر مع اإلخوان.

 قلف له: ال ب ل وال حرم أن ألقاه.

وذه  بي األ  مطاوع يل  منزل أ  يومل وي يمركة الم لمةه وعرومف أن 

مه: عبد ال ميد الرواعيه وأن أ له من الشرقية. وقمال: ينمه يرقم  نشمافي اس

مممن بويممده وي ضممر خطبممة الجموممةه وغيرهمما مممن األنشممطة البويممدة عممن يمموبة 

اإلخممموان. وعلممممف منمممه أنمممه المكلمممهللا برااسمممة التنظممميم الخممما  ومممي الم لمممةه 

 واإليراف عليهه وأنهم يطلبون عوني وي أداء مهمتهم.
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 - راميم اإلخموان بالم لمة - األستاذ م ممد عبمد الومالقلف له: وهل يورف 

 بهذا األمر؟

 قال: ال؛ ألن األوضاع من حولنا وقتضي أن يكون عملنا سريًّا؟

قلف له: ال مانع أن يكمون الوممل سمريًّا ومي بوم  األحيمانه وقمد قمال سميدنا 

ٓ }اَل تَق  يوقوب البنه يوسمهللا:   ٰ َِ َعلَى يَى  يىيُوان لَىكَ َ تِّىَك إِّ   ُيىُّ  ُرء  ه [5يوسمهللا: ] {فَيَكِّ

 ولكن أال يولم الم اول وي اإلخوان ما يجري وي منطقته؟

قممال: وممي بومم  المنممافق يكممون الم مماول عممن المنطقممة هممو الم مماول عممن 

 التنظيم الخا ه ولكن ليم وي كل منطقة.

 قلف له: وما هو المطلوب مني؟

 قال: الوناية الثقاوية والروحية ب عضاء التنظيم.

 هذا ما أقوم به بالن بة لجميع اإلخوان. قلف:

قال: نريد جرعات أقواه وعناية أكبر للشباب المنتظمين مونا. وقد قال لمي 

 ال ام: ينت الموجه الروحي للنظام وي مديرية البربية.

 قلف: من ال ام؟

 قال: ال ام أحمد البم.

ه ووروف منه أن ال ام أحممد همو الم ماول عمن النظمام الخما  ومي البربيمة

وبتوبير اإلخوان: مكت  يداري البربية. ولم يطل  منمي الرجمل أن أبايومه كمما 

 ي ول مع غيريه لوله استكثر أن يبايع مثلي مثله.

وانتهف المقابلة األول  واألخيرة ممع عبمد ال ميمد الروماعي م ماول التنظميم 
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وي الم لةه ومللمف أضمرب أخماًسما ومي أسمداله وأوكمر ويمما سمموفه وأقلم  

وجهة النظر ويه. لقد كنف أسمع عن النظام الخا  من قديمه ولكن لمم يومرض 

قمالوا عنمه: ينمه علي  أحد قبل ذلمت االنضممام يليمه. حتم  أسمتاذنا البهمي الخمولي 

كان ممن يبايوه اإلخوان علم  المدخول ومي همذا النظمامه ولكنمه لمم ي مدثنا يوًمما 

 .«كتيبة الذبيح»عنهه ولم يطل  يلينا  راحة االنخراف ويهه حت  أيام 

ووكرت وي ن  ي: هل أ لح لنظام خا ه وأنا بطبيوتي رجل عمام؟ وهمل 

رض الطاعمة الوميماء ممن أ لح وي ونظيم سريه وعملي كله علني؟ ثم ينه ي ت

أورادهه وأنا ال ألتزم يال بطاعمة مبدمرةه وال أوومل يمياًا ال أوهممهه وال أعمرف 

 و واه وال مشروعيته؟

ثم ما هذا النظام المذي يجومل ومي المنطقمة الواحمدة م ماواًل سمريًّاه وم ماواًل 

؟ علنيًّا ال يولم عن الم اول اآلخمر يمياًاه وهمل يجيمز اإلسمالم همذه االندواجيمة

وممما ال كممم لممو  ممدر أمممران متوارضممان لممأل : أحممدهما مممن الممرايم الولنمميه 

 واآلخر من القااد ال ري؟

ثم كيهللا ي رض عل  النمال م ماول ال يورومون عنمه يمياًا؛ ألنمه ال ي ضمر 

يل  دار اإلخوانه وال ي مع م اضرة وال درًسماه وال يشمارل ومي نشماف عمامه 

ي  ومي مخبم  سمري كاإلممام الباام ه وال ن تطيع أن ن كم له أو عليه؛ ألنه يوم

 ال نورف عنه كثيًرا وال قلياًل؟ 

عل  أن هنا خلاًل واضمً اه يذ كمان يجم  أن يكلمنمي ال مام أحممد المبم ومي 

ذلممت أواًله و نمما أعروممه وأعممرف واريخممهه وأعممرف منزلتممه وممي الممدعوةه أممما أن 

 يكلمني رجل مجهول غير مولومه وهذا ما ينببي أن ينكر وال ي ت ا .
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كان هذا ما يدور وي خلدي وما يجول ب كري وي ولت ال ترةه ولكن لمم أوخمذ 

موق ًمما حاسممًماه يذ لممم يكممن مطلوبًمما منممي يمميء غيممر عممادي أوولممهه وكنممف أنتهممز 

ةه أو ال ر ة ألناق  األمر ومي القضمية ممع ال مام أحممد المبم م ماول البربيم

عنمممدما و ممممح سممميما مممع المريمممد الومممام ن  ممهه  مممع اإلخممموة وممي القممماهرةه وال

 الظروفه ولكن الظروف كانف وتبير ب رعة هاالة.

ولممم يطلمم  منممي أي يمميء وممي ولممت ال تممرة يخممتل بممالتنظيمه غيممر أن األ  

سليمان مطاوع جموني مرة بودد من اإلخوة وي لقاء خا  عرومف ممن سمياقه 

أنهم أعضاء وي التنظيمه وكنف أعرف أكثر هنالء اإلخوة وي يوبة اإلخموان. 

متممانون عممن غيممرهمه يال أنهممم أقممل كالًممماه وأقممل نشمماًفا عاًممما مممن وهممم ال ي

 غيرهم  وربما اختبروا ووجدوا أقدر عل  الكتمان والطاعة المطلقة.

وقد جمونمي ال مجن ال ربمي بومد ذلمت بهمنالء اإلخموة الطيبمين المخلدمين. 

وقد حوكموا مويه و در علينا جميوًا ال كم ممن الم كممة الو مكرية بال مجن 

همو اعتمراف نوات مع ييقاف التن يذ. وكان الدليل الوحيد علينما جميوًماه عشر س

ال ميممد الرومماعي م مماول التنظمميمه الممذي انممدوع عنممدما م ممه التوممذي  يلمم   عبممد

االعتممراف بكممل يمميء. هممذا مممع أنممي لممم أبايوممه ال هممو وال غيممرهه والبيوممة مممن 

لي االنضمممام يمروف االنضمممام يلمم  التنظميم. كممما لممم أقمل لممه أي كلمممة و يمد قبممو

يليمهه ولممم أيممارل وممي أي عمممل خمما  ين ممرد بممه النظممامه وال فلمم  منممي ذلممت. 

وكانممف ال تممرة ولممت حاولممة باألحممدال والتبيممرات المتالحقممةه ولكممن يظهممر أن 

الرومماعي اعتبممر سممكووي عنممد مقابلتممه ك ممكوت البكممر حينممما يوممرض عليهمما 

 الزوامه وإذنها  ماوهاه وسكووها يوبر عن رضاها 

إلخوة من أبناء الم لة الذين حوكموا موي لم يددر منهم أي عممل وكذلت ا
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 م ظوره ولم يكل وا ب ي ييء مخالهللا للقانون.

أممما الرومماعي وقممد حكممم عليممه بوشممرين سممنة علمم  ممما أذكممره باعتبمماره أحممد 

 الم اولين وي يحدا المنافق الكبيرة.

لطات هذه هي عالقتي بالتنظيم الخا  أو بالجهمان ال مريه كمما سممته ال م

 ال وجولني منه وي عير وال ن ير. - كما ورا - ال كوميةه وهي عالقة

 وق ة لتقويم النظام الخا :

اه: 1940وي سنة ) النظمام »م( أنش  األستاذ البنا جهاًنا داخمل الجماعمةه سمم 

يضمممم يليمممه ممممن أومممراد الجماعمممة اإلخممموة المممذين عروممموا بإخال مممهم  «الخمما 

والتزامهم بتواليمهما وووجيهاوهماه كمما يتميمزون باللياقمة للدعوةه وثباوهم عليهاه 

البدنيممةه والقممدرة علمم  االحتممماله والدممبر علمم  المكممارهه وكتمممان األسممراره 

وال مممع والطاعممة وممي المنشمما والمكممرهه واالسممتوداد للتضمم ية والبممذله ولممو 

 بالن م والن يم.

ظمام واختيمار وكلهللا األستاذ البنا خم ة من اإلخوان باإليراف عل  همذا الن

 جنودهه وودريبهم عل  متطلبات للجهاده ويعدادهم لليوم الموعود.

 وه ن وراء تك ين هِا النظ م عيٱ أهياف يسعٰ إلٰ ت قيقم :

أولها: مقاومة اإلنجليزه الذين ي تلون مدر وال ودان وغيرهما ممن بمالد  - 1

الومممرب والم ممملمينه وممممن المومممروف أن ال ريمممة وال ممميادة واالسمممتقالل 

لألوفان ال ونال بالخطم  وال بالم اوضماته مما لمم و مندها مقاوممة يموبية 

 م ل ةه ورغم الم تل عل  الرحيل من أرض لم يود يجد ويها األمان.

وأكد ضرورة هذا التنظيم: أن التجنيد وي ذلت الوقف لم يكن يجباريًّاه وكمان 
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 .من يملت عشرين جنيًها ي تطيع أن يو ي ن  ه من الخدمة الو كرية

وثانيها: مقاوممة المشمروع الدمهيونيه المذي غمزا المنطقمة بمكمر ودعماءه  - 2

وأقام م تومرات يمت  ومي أرض ول مطينه وال ومزال الهجمرات الجماعيمة 

وتمموال  علمم  أرض اإلسممراء والموممرامه و رضممها الودممابات اإلرهابيممة 

الدممهيونية بال ديممد والنمماره وونيممدها ال كومممة البريطانيممة المنتدبممة علمم  

 مممطينه والتمممي وعمممدت اليهمممود ممممن قبمممل علممم  ل مممان ونيمممر خارجيتهممما ول

بإقاممة وفمن قمومي لهمم. وقمد وركمف لليهمود ال بمل علم  البمارب  «بل ور»

ا وجهممًراه علمم  حممين  ي ممل ون أن  ممهم بممما يقممدرون عليممهه وسمماعدوهم سممرًّ

 حرمف عل  أهل البلد ال ل طينيين أن يملكوا أي سالح.

لمدجج بال الحه الم تبيح للدماءه باألمماني وال يقاوم المشروع الدهيوني ا

ال ارغةه وال باألقوال المو ولةه بل ما أخذ بمالقوة ال ي مترد يال بمالقوةه والشمر 

 بالشر ي  مه والبادك أملم.

 والشر ين ولقه بمالخير ضمقف بمه

 

 ذرًعممماه وين ولقمممه بالشمممر ين  مممم

والنممممممال ين ملممممممموا البرهممممممان  

 واعت ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وا

 

الممدنيا مممن وممال رب أجممدا علمم  

 ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملم

 

وال بد من يعداد جيل مجاهد؛ ليقهللا وي وجه أفماع بنمي  مهيونه ويواجمه 

 القوة بالقوة الم تطاع يعدادهاه ليره  بها عدو هللا وعدوه.

ثالثهمما: حمايممة الممدعوة مممن أعممدااها الممذين قممد ي مماولون اقممتالع جممذروهاه  - 3

وة القممانونه عممن وييقمماف م مميروهاه وووويممق حركتهمماه بقممانون القمموةه أو بقمم

فريق األحكمام الورويمة أو الطموارك الو مكرية. وقمد يمتم ذلمت عمن فريمق 

الم تلممين األجانمم  مبايممرةه وقممد يكممون عممن فريممق عمالاهممم مممن ال كممام 
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 الذين ي ومرون ب مرهمه ويدورون وي ولكهمه وين ذون لهم مطالبهم.

وهنا يج  أن وداوع الدعوة عن ن  مها ووجودهماه يذا اعتمدي عليهماه وعلم  

حرماوهمماه وحرمممف مممن حقهمما وممي يبممال  كلمممة اإلسممالم يلمم  النمماله وجموهممم 

بَ }وَ عليممهه ووممربيتهم علمم  منهجممه. وقممد قممال ووممال :  يَن إِّذَآ أََلىى بَُمُم ٱل  ِِّ ىىٱلَّىى ُي ُهىىم  غ 

ُرونَ   .[39الشورا: ] {يَنتَيِّ

غرل روح الجهاد وي الشباب الم ملمه همذا الجهماد المذي فم مف رابوها:  - 4

موالمهه وخنقف أن اسه وي مجتموات الم لمينه وحل م لمه روح الميوعمة 

والطممراوةه واإلخممالد يلمم  الراحممة والدعممة ونوومممة الوممي . واألمممم التممي 

دي ف حقوقهاه وانتهكمف حرماوهماه واحتلمف أرضمهاه يجم  عليهما أن وومد 

لت ريممر أرضممهاه واسممتوادة حقهمماه وفممرد غا ممبيها. وال أبناءهمما للجهمماد 

سمميما األمممة اإلسممالمية التممي أمرهمما هللا بالجهمماد وممي سممبيلهه وايممترا مممن 

 أبنااها أن  هم وأموالهم ب ن لهم الجنة.

ولقد جولف دعوة اإلخوان من يواراوها منذ ارو وف رايتها: الجهماد سمبيلناه 

 بد أن يكون لهمذا الشموار ممدلول عملمي والموت وي سبيل هللا أسم  أمانينا. وال

وممي وكمموين أبنااهمما. وكممان النظممام الخمما  هممو الممذي يمموور ذلممت بقمموة وجممالءه 

ويدرب الشباب عل  األعمال الجهادية والو كرية الالنمة لكل من يهيئ ن  مه 

 للدخول وي موركة مع أعداء األمة.

م بمما أنمزل هللاه وال خام ها: ال وي يل  وبيير ال كم الولماني الذي ال ي ك - 5

ي ممتكم يلمم  يممريوة اإلسممالم وقيمممه وممي وشممريوه ووقنينممهه وال وممي اقتدمماده 

وسياستهه وال وي وربيته وووليمهه وال ومي ثقاوتمه ويعالممهه وال ومي وقاليمده 
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وكممون فالاوممه مممن أبنمماء النظممام  «انقممالب ع ممكري»وهدابممهه عممن فريممق 

لي مف ديمقرافيمة حقيقيمةه  الخا . بود أن ثبف أن الديمقرافية ومي بالدنما

ره وحتمم  لممو لممم وممزوره وإنهمما وممنثر ويهمما قمموا مختل ممةه  واالنتخابممات وممزوم

 وجولها غير موبرة ب ق عن يرادة الشو  وووجهاوه ال قيقية.

هذه هي األهداف الخم ة التي كان يرج  من النظام الخما  أن ي ققهما أو 

 ي ممع أي م مملم أو ي مماهم وممي و قيقهمماه وكلهمما أهممداف مشممروعة ومقبولممةه وال

وفني حر يال أن يرح  بهاه وخدوً ا وي ولمت المرحلمة ممن مراحمل وماريخ 

 األمة اإلسالمية عامةه والوربية خا ةه والمدرية عل  وجه أخل.

ولكن ماذا كان موقهللا النظام الخما  ممن همذه األهمداف؟ وهمل اسمتطاع أن 

و وبيمرت؟ أو ي قق يياًا منهما؟ وهمل ملمف همذه األهمداف باقيمة ومي برنامجمه أ

 وقدت مدداقيتها؟

 - مقاومة االحتالل البريطاني واالستومار الدمهيوني - أما الهدوان األوالن

وال ينكر أن النظام قمد قمام مشمكوًرا بمبو  األعممال ضمدهماه وضمرب بوم  

المنس ات التابوة لكل منهماه وربما قيل: لم يكن وجود النظام الخما  يمرًفا 

عمن فريمق ونظميم المقاوممة الوفنيمة الشموبيةه كمما لت قيق ذلته وقد يمكن ذلت 

حممدل وممي كثيممر مممن الشممووب واألوفممانه ولكنمما نقممول: ين الومممل ال ممري وممي 

حاالت مقاومة الومدو الم تمل أكثمر جمدواه وخدوً ما ممع وجمود ال كوممات 

 الموالية لهه أو الم تخذية أمامهه والتي و اكم الوفنيين ووزجهم وي ال جون.

وتح باب التطوع لجهاد الودو الدهيوني وي ول مطين سمنة وقد يهدنا عندما 

م(: أن المممذين وقمممدموا لجهممماد 1951م(ه والومممدو البريطممماني ومممي سمممنة )1948)
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األعداء من اإلخوان عامةه ومن الشو  كاومةه كمان أكثمرهم ممن غيمر أعضماء 

 النظام الخا .

ايممة كمما وبمين أن النظمام بكممل مما لديمه مممن قموة بشمرية وماديممةه لمم يمكنمه حم

م( وي عهمد الملكيمة 1948الدعوة من الضربات التي وجهف يليهاه سواء سنة )

م( وي عهد الثورة؛ ألن سيهللا ال كوممة أقطمعه وقموة 1954المدريةه أم سنة )

 ال كومة أغل .

بل كان النظام الخا  وي كمال الوهمدين ممن أسمباب اضمطهاد اإلخموان ممن 

وينشاء جهمان سمري م ملح  خدومهمه واوهامهم بالومل عل  قل  نظام ال كمه

مخال ًا قوانين الدولةه واوخذوا من بو  األعمال التمي حمدثف ممن النظمام ضمد 

اإلنجليممز أو الدممهاينة: ذريوممة لضممرب اإلخمموان وحممل جممماعتهمه واوهممامهم 

 باستخدام الونهللا.

ويذا قارنا بين جماعة اإلخوان وي مدر والجماعة اإلسمالمية ومي باك متان 

و األعلمم  المممودوديه نجممد كلتمما الجممماعتين و ممارب مممن التممي أس ممها اإلمممام أبمم

ال مملطات ال اكمممةه ولكممن الجماعممة اإلسممالميةه سممرعان ممما يقممهللا القضمماء وممي 

م اكمه الوليا بجانبهاه وي كم لها بالوودة يل  ممارسة نشافهاه ويلبماء ال ظمر 

الم روض عليهاه يذ لم يكن لديها نظمام سمري خما ه ي متخدم القموة ومي ون يمذ 

 هه ولذا لم يجد القضاء أمامه أي وهمة يمكن أن يلدقها بها.أغراض

أما يعداد الشباب للجهاد وودريبه عل  متطلباومهه ومال ق أن النظمام الخما  

قممد قممام بهممذه المهمممة خيممر قيممامه وربممم  علمم  الجهمماد وال ممداء والتضمم ية: يممبابًا 

ثمارهمه وكمانوا كانوا ب ق نماذم وُمثاًل رويوة لبيرهم ومي ربمانيتهم وثقماوتهم ويي
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ب ق: رهبان الليله وورسان النهمار. ووكماد و  مبهم ممن بقايما ال ملهللا الدمالح. 

 وقد ضم النظام ويما رأيف: خيرة الونا ر اإلخوانية.

عل  أني أقمول: ين التمدري  علم  متطلبمات الجهماد وال مالحه كمان مطلوبًما 

ن أ ممبح التجنيممد والنًمما ويممما سممبق. أممما اليمموم وإنممه لمم يوممد م تاًجمما يليممهه بوممد أ

يجباريًّاه وغدا كل موافن يورف كيمهللا ي متخدم البندقيمة والممدوع. وأمما أعممال 

الخشممونة والتربيممة البدنيممةه وممال و تممام يلمم  نظممام سممري خمما  لمزاولتهمماه بممل 

يمكن أن ومارل وي الومراء ومي المرحالت والمخيمماته وعلم  ممرأا وم ممع 

 من الجميع.

الب ع كريه همذا األممر ناقشمته بت دميل بقي ما يقال عن وبيير ال كم بانق

ال مل اإلسمالمي وريضمة »وي الجزء الثاني من سل لة حتمية ال ل اإلسمالمي: 

ه وبينممف خطممر االنقالبممات الو ممكرية وأضممرارها علمم  الشممووبه «وضممرورة

وهي ال و متومل يال للضمرورةه ومما أبميح للضمرورة ...  حت  لو كانف يسالمية

بطها. والدكتور ح من الترابمي ممدبر ومخطما يقدر بقدرهاه وبشروفها وضوا

االنقممالب الو ممكري الممذي أومم  بثممورة اإلنقمماذ وممي ال ممودانه يقممول اليمموم: لممو 

اسمممتقبلف ممممن أممممري مممما اسمممتدبرت مممما أقمممدمف عليمممه. ويقمممول: احمممذروا ممممن 

 «ثمورة اإلنقماذ»الو كريينه ومديركم موهم هو ن م مديري  هذا ممع وميمز 

ورا ويها قطرة دم حين استولف علم  ال كممه وأنهما ب نها كانف ثورة بيضاء لم 

 وبنف اإلسالم ويريوته من أول يومه ولم وتخل عنه يل  اآلن.

هذا مع  مووبة نجماح االنقالبمات الو مكرية الشموبية ومي مواجهمة الجيمود 

ال كوميممة والقممموات الم مممل ة. وقممد ضمممربف ممممثاًل لممذلت: مممما أ ممماب منظممممة 

ممان علمم  أيممدي الجممي أيلممول »  األردنممي ويممما ُعممرف بكارثممة الت ريممر وممي عم 
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ه وكيممهللا قضمم  الجممي  علمم  هممذه القمموة الو ممكرية الشمموبية وممي ثالثممة «األسممود

 أيام؟ 

كممان النظممام الخمما  يشممكل جماعممةً داخممل الجماعممةه أو كممما يقولممون: دولممة 

داخممل الدولممةه بممل كممان يوتبممر ن  ممه هممو الجماعممة ال قممةه وممما اآلخممرون يال 

 كبثاء ال يل.ونينةه أو كثرة  «ديكور»

وهذا أممر لمه خطورومه ومي التربيمة: اإلعجماب المن مه وهمو أحمد المهلكماته 

َىىالث مملكىى ت: شىىح مطىى ُس وهىى ى متبىىعس وإعجىى ب »كممما جمماء وممي ال ممديث: 

 .(31)«المرء بن سه

ويترو  عل  هذا احتقاره لبيرهه واعتقماده أنمه همو اللم ه وممن عمداه قشمره 

ب سىىب »: «الدمم يح»وممي وأنممه هممو الجمموهره واآلخممرون عممرض ويممكل. و

 .(32)«امر  من الشر أن ي قر أ  ك المسلم

كت  وي مجلة اإلخوانه ومي  رحمه هللا وأذكر أن األستاذ عبد الوزيز كامل 

؛ «مهندسمي ال مطح»و «مهندسي القماع»حياة اإلمام البنا مقالة و دل ويها عن 

ه واآلخممرون يوملممون وممي قاعممات الوممرض «الوريممة»األولممون يوملممون وممي 

ه وك نه يشير يل  رجال النظام الخا  ويل  غيرهم من اإلخموان « تريناتال»

الوماديينه ورد عليممه الكاومم  الشمماب المتمم لق م مممد وت ممي عثمممانه منكممًرا عليممه 

هذه الت رقةه وأن المدار عل   دا النية و الح الومله سواء كان يوممل ومي 

                                        

 مم يح الجممامع »عممن أنممم وعممن ابممن عمممره كممما وممي  «األوسمما»رواه الطبرانممي وممي  (31)

 (.3045) ( و3039) «الدبير

 رواه م لم عن ابن عمر. (32)
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 ال طح أم وي القاع.

...  بعنى ن فرسىه فىي سىبيص هللاطى بٰ لعبىي ذ ىِ »: «  يح البخاري»ووي 

ه «إن ه ن في ال راسق ه ن في ال راسقس وإن ه ن في السى لق هى ن فىي السى لق

 يوني: أنه يندي مهمته حيث وضع.

وهممذا البممرور لممدا أعضمماء الجهممان الخمما  وممي أن  ممهمه مممع وجممود القمموة 

الماديمممة ومممي أيمممديهمه جولهمممم ي مممتخ ون بالقيمممادة الشمممرعية للجماعمممةه وي تمممون 

 ممهم بممما يجممون وممما ال يجممونه حتمم  ينهممم خرجمموا علمم  فاعممة يمممامهم ألن 

ومريمدهم األول ن  مهه ون مذوا بومم  الومليمات الخطيمرة ببيممر يذنمهه كمما وممي 

مقتل الخاننداره قبل حل اإلخوانه وحادل ن مهللا م كممة االسمتاناف بومد حمل 

ي اإلخوانه وهو الذي اضطر اإلمام البنا أن يددر بيانه الخطيمر والشمهير المذ

   «هنالء لي وا يخوانًا ولي وا م لمين»قال ويه: 

وأذكممر أن األسممتاذ ح ممن الهضمميبي المريممد الثمماني لخخمموانه بوممد أن بويممع 

مريممدًاه وعلممم بوجممود النظممام الخمما  وممي الجماعممةه أنكممر ذلممته وقممال كلمتممه 

 الشهيرة: ال سرية وي اإلسالم 

إلبقمماء علمم  ويبممدو أن بومم  م تشمماريه أيمماروا عليممه أن مممن المدممل ة ا

النظام الخا  وي الوقف ال اضره وقد اقتنع الرجمل بمذلته ولكنمه أ مر علم  

أن يبيمممر قيمممادة النظمممامه بومممد أن اسمممتبدت بممماألمره وخال مممف القيمممادة الشمممرعية 

 للجماعةه وغدت وتدرف وك نها ال لطة الشرعية وحدها.

وحممين أبلبممف قيممادة النظممام بممما قممرره مكتمم  اإلريمماده روضممف االندممياع 

مرهه وقررت عمل انقالب داخلي ومي الجماعمة عمن فريمق النظمامه ي مرض أل
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 ما يريد ب ق القوةه ال بقوة ال ق.

وكان ما كان مما ذكرناه من قبله من احتالل المركز الومامه واقت مام منمزل 

 يلمخ...  المريده وم اولة ورض االستقالة عليهه ووكليهللا لجنة إلدارة الجماعمة

ة كلهما باإلخ مااه ولمم ي ال هما التوويمقه ولمم وتجماوب وقد باءت هذه الم اول... 

موهمما الجماعممةه وكانممف الشممرعية المجممردة مممن ال ممالحه المنيممدة بالجماعممة: 

أ ل  وأقدر وأثبف من القوة ال ايية المنيدة بال مالحه وقمد اعتمرف كثيمر ممن 

 الشبان المخلدين الذين ياركوا وي هذه ال تنة الومياء بخطاهمه وومابوا يلم  هللا

ووممال ه وفلبمموا مممن المريممد ال ممماح والو ممو عممنهمه وكممان الرجممل كريًممما وو مما 

 .«ع ا هللا عما سلهللاه ومن عاد وينتقم هللا منه»عنهمه وقال: 

دينًا وخلقًما وسمبقًا  - وكلهللا المريد الهضيبي يخدية م ببة مرموقة مزكماة

داخلممه لممدا اإلخمموانه عريقممة وممي النظممامه عاروممة بقيادوممهه خبيممرة بم - وخبممرةً 

ومخارجهه هي يخدية المهندل سيد وايزه ليتول  يعمادة  مياغة النظمام ممن 

جديد عل  قميم وم ماهيم ورضماها الجماعمة وقيادوهما. وربمما كمان الممراد يدممام 

 النظام وي الجماعةه والخروم به يياًا وشياًا يل  الظهور والولنية بالتدريج.

 مه ال ر مة لي قمق مما أراد أو ولكن قيادة النظام لم ومهل سيد وايزه ولم ومن

ممما أريممد منممهه وواجلتممه بتممدبير مدممرعه ب ممرعةه حممين أرسمملف لممه وممي منزلممه 

وكان غاابًا عمن المنمزله ولمما عماد وومتح  «علبة حلوا»بمناسبة المولد النبوي 

ان جمرت ويممه وقضممف عليمه وعلمم  يممقيقته  «قنبلممة»الولبمة كانممف حلموا المولممد 

ح الولبة. هذه هي رواية اإلخوان لل ادثمةه الدبرا التي كانف موجودة عند وت

 والوهدة عليهمه وقد و دثف عن ذلت من قبل.
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وال أدري بمم ي كتمماب أم ب يممة ُسممنةه اسممت ل هممنالء قتممل أخمميهم وممي هللا ووممي 

الدين والدعوة؟ وكيمهللا همان علميهم سم ت دم ببيمر حمق؟ ألمم يقمرأوا ومي القمرهن 

تُلَنَّىَكۖٓ لَى َ  إِّنََّمى  يَتَقَبَّىُص }أَلَل  قدة ابني هدمه حين قال ابن هدم الشرير ألخيمه الخيممر: 

ُمتَّقِّيَن  َن ٱل  ُ مِّ تُلَىَكۖٓ إِّن ِّىٓي  27ٱّلِلَّ َل  ىَك ألِّ َ  إِّلَي  ٖط يَيِّ تُلَنِّي َم ٓ أَنَ۠  بِّبَ سِّ َِ لِّتَق  لَئِّنس بََسطَت إِّلَيَّ يَيَ

َ َربَّ أََ  ُف ٱ ينَ ّلِلَّ لَمِّ عَ  ه وما عقم  بمه القمرهن علم  همذه القضمية [28ه 27الماادة: ] {ٱل 

ن  بقوله:  ٰ  بَنِّٓي }مِّ نَ  َعلَ لَِّك َهتَب 
صِّ ذَ  ى   أَو  فََسى ٖد  أَج  ىرِّ نَ   َسس  بِّغَي  يَص أَنَّهُ  َمن لَتََص نَ   ءِّ ٓ َر  إِّس 

يع   ضِّ فََكأَنََّم  لَتََص ٱلنَّ َس َجمِّ َر   .[32الماادة: ] {فِّي ٱأل 

يذن ممما أنشممئ ألجلممه مممن  - أو الجهممان ال ممري - لممم ي قممق النظممام الخمما 

وبير األوضماع ومي  أهدافه يال وي حدود ضيقةه ولم وود ال اجة يليه قاامة بود

خطممًرا  - بطبيوتممه ال ممرية المنبلقممة - المنطقممة. بممل أ ممبح وجمموده وممي الجماعممة

عل  الجماعة من الداخله وخطًرا عليهما ممن الخمارم. وأ مبح يثممه أكبمر ممن 

المواجهمممة »أو  «الونمممهللا»ن ومممه. ولهمممذا و مممررت الجماعمممة منمممهه وممممن وكمممرة 

ذلمت الوقمااعه ويمهدت بمذلت مع الدولةه بد ة عامةه كما دلمف علم   «الم ل ة

 .(33)األحدال

 نقاد حول هذه الق وة والوحشية: ما و  يرها؟

هذه الق وة الوحشية التي رأيناها ولم ناها وعايشناها ومي ال مجن ال ربميه 

وعلمم  أيممدي جنممود مممن أبنمماء مدممر كيممهللا ن  ممرها؟ وهممذا الشممو  موممروف 

روات التي ودل علم  بالطيبة والدماثة والرقةه وكيهللا وددر من أبنااه هذه التد

                                        

اإلخمموان الم مملمون: سممبوون عاًممما وممي »وممي كتابنمما:  «اإلخمموان والونممهللا»راجممع ودممل  (33)

ممن كتابنما:  «من الونهللا والنقمة يل  الرومق والرحممة»وودل . «الدعوة والتربية والجهاد

 .«الد وة اإلسالمية من المراهقة يل  الريد»
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 وقدان الرحمة من القل ه وال ياة من الضمير؟

كنا نتناق  ويمما بيننما يناء ق موة همنالء الجنمود ويراسمتهم البريبمة ضمدناه 

وكثيممًرا ممما دعانمما هممذا الممذي نشممهده ونويشممه مممن وحشممية الجالديممن وممي ال ممجن 

ل أو ال ربي يل  و ما ل مهمم: همل األ مل ومي اإلن مان: الخيمر أو الشمر؟ الومد

الظلم؟ وكثيًرا ما وناقشنا حولها. ومنا من انتدمر لخيريمة اإلن مان ومي األ مله 

ومنهم من نا ر ال الس ة الذين يقولون: اإلن ان ذا  مقنع  وأيمد بوضمنا ذلمت 

وأنشد قول أبمي  [72األحزاب: ] {  َه َن َللُ م   َجُم ال  }إِّنَّهُ بقوله ووال  عن اإلن ان: 

 الطي :

الن مموله وممإن والظلممم مممن يمميم 

 وجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 ذا ع ممممممممة ولولممممممممٍة ال يظلممممممممم 

ولوممل مممن أعظممم الولممل الرادعممة عممن الظلممم: خشممية هللاه وخمموف ال  مماب  

والقدا  يوم ووو  كل ن م ما ك بفه ويوم ي خذ المظلوم حقمه ممن الظمالمه 

ومن لم يخ  هللا وح ابهه لم يبال أن يبط  بكل ضمويهللا ال يقمدر علم  المدواع 

 عن ن  ه.

 ر بن أبي سلم  يقول وي مولقته:والشاعر نهي

وممممممن ال يمممممذد  عمممممن حوضمممممه 

 سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالحه

 

ه ومممممن ال يظلمممممل النممممال  يهممممد م 

 يُظلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل 

 

 ك ن الشاعر الجاهلي يقول: املم النال حت  ال يظلمول 

وال ممق أن اإلن ممان ب طروممه م ممتود للخيممر اسممتوداده للشممره متهيممئ لل جممور 

ن م ووزكيتهماه وال يمدعها وهينه للتقمواه والممدار علم  بمذلت الجهمد للرقمي بمال

َم  }َونَ   وهبا به حين وتبع هواها ويهواوها. يقول ووال :  ى  َمَمَمى   7ٖ  َوَم  َسى َّ فَأَل 

َم   َ ى  لََح َمن َزهَّى   8فُُج َرَه  َوتَق  َم َولَي   9َم  لَي  أَف   .[10 - 7الشمم: ] { َ  َب َمن دَسَّى 
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األذا والومذابه ممن أناسمي همم هكذا كنا ن كر ويما يجمري علينما ممن ألموان 

ل همنالء البشمر يلم  سمباع؟ ومما المذي  من قومنا ومن بني جلدونا. مما المذي حمو 

ل أبناء قومنا يل  أعداء لنا؟  حو 

وأود أن أ كد هنا عدة حقااق أح   أنها م ملمةه وو ماعدنا ومي و  مير همذا 

 ال لول اإلجرامي:

ين أي يو  من الشمووب مهمما بلمو ممن فيبمة قلبمهه ورقمة أومرادهه ال  أواًل:

يخلو من أيرار ق اة ورغمف قلموبهم ممن الرحممةه وغلبمف علميهم الشمقوة. وقمد 

قممل علينمما القممرهن أن البشممر حممين كممانوا أسممرة واحممدةه أبنمماء ألب واحممده وأم 

ىُص }وَ : واحدةه وجد منهم الشرير القاسيه الذي قتل أخاه ببير ذن  وال جريرة ٱت 

ى  فَتُقُب ِّىَص  بَ ن  بَى  لُر   لَرَّ
ِّ إِّذ   َ  َ

نَي  َءادََم بِّءل  م  نَبَأَ ٱب  مِّ ىن  َعلَي  َٓ ىرِّ مِّ ىَن ٱأل  َم  َولَىم  يُتَقَبَّىص  مِّ هِّ  أََ ىيِّ

 ُ تُلَنََّكۖٓ لَ َ  إِّنََّم  يَتَقَبَُّص ٱّلِلَّ َن لَ َ  أَلَل  ُمتَّقِّيَن مِّ َِ لِّ  27ٱل  تُلَنِّىي َمى ٓ أَنَى۠  لَىئِّنس بََسىطَت إِّلَىيَّ يَىيَ تَق 

تُلَىىَكۖٓ إِّن ِّىىٓي أََ ىى ُف ٱ َل  ىىَك ألِّ َ  إِّلَي  ىىٖط يَىىيِّ َ َربَّ بِّبَ سِّ ىىيَن ّلِلَّ لَمِّ عَ  ي  28ٱل  مِّ  َ يىىيُ أَن تَبُىىٓ أَ بِّىىإِّ إِّن ِّىىٓي أُرِّ

ىى لِّ
بِّ ٱلنَّىى رِّإ َوذَ  ىىَ   ىىن  أَل  ىَك فَتَُكىى َن مِّ مِّ  َ ان َوإِّ ُُ

ٓ ىىيَن  َك َجىَز  لِّمِّ
َعىىت   29ٱلظَّ  ىىَص   نَ   لَىىهُ  فََط َّ ُسىىهُ  لَت 

ينَ  رِّ سِّ
َخ  َن ٱل  بََح مِّ يهِّ فَقَتَلَهُ  فَأَل   .[30 - 27الماادة: ] {أَ ِّ

أناًسما  - عل  فيبته ورقته وأ الته - وال غرو أن وجد وي الشو  المدري

ودووهم دواوع مختل ة يل  س ت دم اآلخرين ببير حمقه كمما وقمرأ ومي الدم هللا: 

أو أختممه أو أخمماهه أو عمتممه أو خالتممهه َمممن قتممل أوالدهه أو مممن قتممل أمممه أو أبمماهه 

ومن قتل نوجتهه ومن قتلمف نوجهما ومزقتمه يلم  قطمع ووضموتها ومي أكيمال 

 .«البالستيت»من 

ال غرو أن وجد ومي مدمر مثمل حممزة الب ميونيه المذي جولمه عبمد النا مر 
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قاادًا لل جن ال ربيه وهو رجل يت جمر الشمر ممن جميمع جوانبمهه ومال ي كمر يال 

اه ينمه ممن وي الشره وال  ينوي يال الشره وال يتكلم يال بالشمره وال ي ومل يال يمرًّ

نوع قابيل الشرير الذي قتل أخاهه بال ذنم  جنماه. وهمو رجمل ومار  المرأل ممن 

ال كر والثقاومةه ومار  القلم  ممن اإليممان والواف مةه ومار  المن م ممن الطمموح 

خمماف هللاه وال يلمم  المومماليه حممرم الخشممية مممن هللاه وال يمماء مممن النمماله وممال ي

يرحم عباده. ونظمًرا لشمووره بمالنقل الكمامن ومي ذاومهه أراد أن يكملمه بادعماء 

القوةه والظهور بمظهر الجبروته وعل  ممن؟ علم  ممن ال حمول لمه وال قموةه 

عل  أسراء سجناء لديه: جردوا ممن كمل سمالحه وممن كمل قموةه والتجبمر علم  

 ألخ ماء.من ال حول له وال قوة ي ن الضو اء المهانيل ا

ولو أن حمزة همذا خلمع بزومه الو مكريةه وخمرم ممن داامرة ن موذهه ووواممل 

 مع النال بشخده وملكاوهه وكم ي اوي وي النال؟ ينه ال ي اوي   ًرا.

وممن نكممد الممدنيا علمم  األحممرار الشمرواءه أن يممت كم وممي مدمميرهم مثممل هممذا 

لممذي أعطمم  األحممق ال مماجره الم متكبر وممي األرض ببيممر ال مقه بممل المت لمهه ا

لن  ه سلطان األلوهيةه حت  قال ما قمال نممرود ممن قبمل إلبمراهيم حمين حاجمه 

 وي ربه: أنا أحيي وأميف 

 - بالن ممبة لق مموة الجنممود وممي ال ممجنه ويجمم  أن نالحممل: أن الجيممود َ نيًى :

مظنممة الشممدة والق مموة؛ ألنهمما ووممد لمواجهممة األعممداءه مواجهممة  - بدمم ة عامممة

يعالن ال رب عليهمه وال مرب ال وومرف الرقمة  م ل ةه يذا اقتضف الظروف

 والرحمة المطلقةه بل وقتضي قدًرا من البلظة والشدة.

كمما أن الجيمود وخلمو ممن الونا مر التممي وجلم  الرقمة والرأومةه ولميم ويممه 
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 أف اله وال ن اء وال ييو ه وهم الذين يشيوون الرحمة وي المجتمع.

خممموانه كممانوا يختمممارون الجنمممود ين المممذين قممادوا حملمممة التوممذي  لخ َ لثًىى :

المورووين بالق وة والخشونةه وربما وضووا لهم اختبارات وكشمهللا عمن ذلمته 

 ووري هم للقيام بهذه المهمة دون أن يخ ق لهم قل .

ينهم كانوا يلقون علميهم دروًسما وووجيهمات موينمة و همهمم أن همنالء  رابعً :

علمم  أمممن المموفن  الممذين سمميذهبون للتوامممل موهممم أنممال أيممراره وهممم خطممر

 واستقراره ووحدوهه وأنهم لو ورل لهم ما أرادوا لدمروا الوفن ودميًرا.

وموظممم هممنالء الو مماكر أمي ممون ال يوروممون يممياًاه ولي ممف عنممدهم أي ثقاوممة 

 ومنوهم من ودديق ما يقال لهم عن اإلخوان.

وال عج  أن سموف أحد الجنود يقمول ألحمد اإلخموان: يما مخمتلم الموفن  

هذا: أنهم أوهموه أن وهممة همنالء لي مف اخمتالل خزينمة أو متجمره بمل ومون  

 اختالل الوفن كله.

ومما يدل عل  جهل هنالء: ووليقماوهم البريبمة علم  بوم  الوقمااعه و خونما 

الدكتور عبد هللا ريوان سم لوه: بتشمتبل ييمه؟ قمال لهمم: أنما م مامه قمالوا: يونمي 

. ماست الودا من الوساه ين لمم بتشتبل يبلتين وي وقف واحد: دكتور وم ام

 ون ع الدكترة ون ع الم اماة.

وأخونا الشيخ م مد مدط   األعظمي ممن علمماء الهنمده كمان يمدرل ومي 

األنهر الوالميمة ممع يجمانة التمدريمه وأخمذوه ممع اإلخموانه وكمان يلمبم ني 

يخواننمما الهنممود مممن البممالطو األسمموده والقلن مموة ال مموداءه والل يممة ال مموداءه 

 حت  الق م دخلوا ويكم ...  نما رأوه ح بوه ق يً ا  وقالوا: يا والد الـو ي
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ومممن دالاممل الجهممل المطبممق عنممد هممنالء الو مماكر: أن أحممدهم ممممن كممان 

يشرف عل  اإلخموان ومي دورة الميماهه يجمد و موة ممنهم يمدخلون الممراحي ه 

 عممله والباقين ينتظرونهم حت  يخرجواه وقال لهم: يما بهمايمه بمدل وقمووكم بمال

ونتظممرون الممذين وممي المممراحي ه اسممتبلوا هممذا الوقممف وممي الوضمموءه حتمم  يذا 

جاء عليكم الدور وي الدخوله وكونون قمد ك مبتم الوضموءه بمدل انتظماركم ممن 

 غير النمةه لتدخلوا ثم وتوض وا  

ال يورف الم مكين أن دخمول المرحماض لقضماء ال اجمة يمنق  الوضموءه 

 بالضرورةه يوروه الخا  والوام. مع أن هذا أمر مولوم من الدين

ينهممم كممانوا يبممرونهم بوممالوات خا ممة وممدوع لمممن كممان مممنهم أيممد    مًسىى :

ه وهمذه ريموة ماديمة «عالوة يجمرام»ق وةه وأكثر وحشيةه و م  هذا الوالوة: 

بمل  - وقوي من ضوهللا منهمه ووزيمده خشمونة علم  خشمونتهه وجمهمور همنالء

 من المال ل ول ما يراد منه. من ال قراء ممن يبريه القليل - كلهم

كثيممًرا ممما رأينمماهم يتبيممرون وماًممما وممي  - بممرغم هممذا كلممه - ينهممم س دًسىى :

( درجمممةه حينمممما يوايمممرونهم ويخمممالطونهم بال ومممله 180موممماملتهم لخخممموان )

ويرون ب عينهمه ويلم ون ب يديهم: أن هنالء لي وا كما قيل لهمه بمل همم أنمال 

وة القرهنه وييثار بوضهم لمبو ه والتواممل حريدون عل  يقامة الدالة ووال

موهمممم بمنتهممم  اللطمممهللا وح مممن الخلمممقه ممممع أن ممممنهم األفبممماء والمهندسمممين 

 والم امين والمدرسين وأساوذة الجاموات والتجار وغيرهم.

وقد رأيف بن  ي كثيًرا من الجنود المذين كمانوا ومي غايمة ال ظاممة والبلظمة 

اء متواف ين ممع اإلخموانه متوماونين أول أمرهمه سرعان ما و ولوا يل  أ دق
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الذي كان يبكمي ويطلم  ممن اإلخموان ب مرارة  «متولي»موهمه مثل الو كري 

أن ي ام وه عل  ما هذاهم به أواًله حت  أ ب نا نخاف عليه أن ينكشمهللا أممره 

لدا ر سااهه ويديبه من وراء ذلت أذاه ولكنه لمم يكمن يبمالي بمما يدميبه يذا 

وع و اإلخوان عنه. وقد غل  عليه التمدين والدمالحه  كان وي ذلت وبراة ذمته

 ومن يهده هللا وال مضل له.

ولهممذا كانممف ال ياسممة المتمبوممة: أن يبيممروا هممنالء الو مماكر كممل عممدة أيممهره 

 حت  ال يت ثروا باإلخوانه ويتآل وا موهم.

 حادثة غريبة وقوف لي:

كنما ومي وتمرة وأنا أذكر هنا حادثة غريبة وقوف لي وي ال جن ال ربيه وقمد 

من وترات الهدوء التمي كانمف وممر بنما ومي ال مجنه ممن لطمهللا هللا بنما ووخ ي مه 

عناه ومال جهمان جديمدًا ضمبا لتمويمل األسمره وال حموادل ووكمر الدم وه وممع 

هذا ووجاف ب ن نودي عل  اسممي من مردًاه وكمان أي واحمد منما ينمادا عليمه ال 

سل يلينما رسمااله ومماذا وراء همذا يتوقع خيًراه يذ ال ي مح لنا بزياراته وال ور

ذات»النممداء يال يممره نومموذ بمماهلل منممه؟ ونزلممف وأنمما أقممرأ  وأسممتويذ بممرب  «المومموم

ال لممقه مممن يممر ممما خلممقه وبممرب النمماله مممن يممر الوسمموال الخنمماله حتمم  

بمماد جمماوي  ال ممجنه الممذي كممان  ممووه يزلممزل  «أمممين ال مميد»و مملف يلمم  

هذا عل  غيمر مما  «أمينًا»ني وجدت ال جن كله لشراسته وعن ه وعدوانهه ولك

ووقوتهه وقد س لني ب دب: هل حدل منمت يميء؟ قلمف: وهمل ي دمل ممن أحمد 

 هنا ييء وال وولمه؟

 خم ة عشر كرباًجاه وال أدري سب  هذا؟  « رف لت»قال: ين القااد 
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ثمم أغلممق ال جممرة وقمال لممي: اسمممعه أنما س ضممرب بالكربممام علمم  األرضه 

م احمممل حممذاءل وممي يممديته واخممرم وممي هياممة وأنممف قممل: هه بدمموت عمماله ثمم

 المضروب المت لم.

 وقد كانه ون ذ الرجل ما اقترحهه ولم يم  ني ب ذا.

ولممما  ممودت يلمم  الزنزانممةه ورهنممي يخممواني أم ممت بنولممي وممي  ممورة 

ه وقددممف علمميهم ال كايممةه  المضممروبه أحبمموا أن يواسمموني ويهونمموا علممي 

خم ممة عشممر لممي ببيممر مناسممبةه ووجبمموا منهمما: عجبمموا مممن  ممرف الكممرابيج ال

وعجبوا أكثر من موقهللا أممين ال ميده المذي لمم يكمن يتوقومه أحمده وذكمرت همذا 

لممبو  اإلخمموة عنممدما كنمما ننممزل لممدورة الميمماهه قممال لممي أحممدهم: سممب ان مبيممر 

القلوب  وقال هخمر: المذي حمدل ممن أممين مومت يومد ممن الكراممات؛ ألنمه أممر 

يمياًاه وال ممن  يمينًما همذا ال يومرف عنمخارا للوادة  وأح  أن أذكمر هنما أن أ

 أكونه هل أنا عالم أو جاهل؟ ووافهللا موي ين انيًّا ال أكثر.

وهممذا دليممل علمم  أن اإلن ممان وين بلممو مممن الشممر ممما بلمموه وبقمم  وممي أعماقممه 

رواس  خيره وظهر وي بوم  األحيمانه ونمزع بمه يلم  جهمة الخيمر والرحممة. 

 بالطيبة.وال سيما اإلن ان المدريه وهو موجون 

أما سب  هذا األمر البري ه وقد و يرت ويهه وقلف إلخواني: عندي و  مير 

ي تمل أن يكون همو ال مب ه وقمد كمان يمقيق حممزة الب ميوني فبيبًما يوممل ومي 

هياممة الت ريممر بالم لممةه واسمممه الممدكتور عمممر الب مميونيه وربممما جمماء يممزورهه 

ولت ال الةه ومال يبومد أن وجاء ذكر الم لة ونشافهاه وال بد أن يذكر اسمي وي 

يقول له حمزة: يمكننا أن نكرمه بهذه الهدية بمناسبة نياروته وندرف لمه ممن 
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 عندنا خم ة عشر كرباًجا.

 هذا ما خطر ليه والولم عند هللا ووال .

 عيشتنا وي ال جن:

كان الموتاد أن ننزل لمدورة الميماه ممروين كمل يموم: ممرة قبمل ال جمره وممرة 

 يل من يديبه يسهال أو يبلبه البول ل ب  من األسباب.بود الودره ويا و

وكان من وضل هللا علينما أن موظمنما يمبابه وكانمف وك ينما المرومانه ولكمن 

كان وينما يميو  أيًضماه ممن المبتلمين بالبورسمتاوا وغيرهماه علم  أن الشمباب ال 

 يخلو من وعكات ونزل بهه وكل ين ان مورض لآلوات والنزالت.

 بنمما: أن أكلهممم كممان قلممياًل جممدًّاه كممما كممان ردياًمما جممدًّاه وكممان مممن لطممهللا هللا

 وكانف قلته هذه من رحمة هللا لناه حت  ال ن تام يل  دورة المياه كثيًرا.

عل  أن مشكلة البول كانف م لولة عند الضرورةه وقد كان وي كمل ننزانمة 

اا مةه يناء للبول ن تومله عند اللزومه وين كان قلما ي تومل ممن أجمل سموء الر

 ولكن المشكلة وكمن وي الباااه وخدوً ا عنمد اإلسمهال. علم  أن ينماء البمول

كانمف و متومل عمادة بالليمله ووب مل ومي  - أو قدوة البول وكانف ممن الجلمد -

الدباحه وكانف هنال قدوة أخرا من نوعهاه ومأل بالمماء المذي نشمرب منمه 

 فول النهار 

 وب بمبممل يممديده ودققممف وممما ال أن مماه أنممي أ ممبف يوًممما بإسمهال مدمم

علم  الزنزانممة أفلمم  مممنهم أن ي ممم وا لمي بممالنزول يلمم  الممدورة لهممذا المبممل 

الطمماركه ولممم ينلنممي مممنهم يال ال مم  والشممتم الممذي هممو ديممدنهمه وقلممف لهممم: ممماذا 

أوول؟ وقالوا: ودرف وي أي ييء عندله المبولة أو غيرهاه وقمال اإلخموة: ال 
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ري عليت بالبطانيمةه وأنمف وقضمي حاجتمت ووذب ن  ت أكثر من هذاه ن ن نوا

وممي هممذه ال َمب َولممةه قلممف لهممم: ووبقمم  بجوارنمما حتمم  الم مماء  قممالوا: للضممرورة 

 أحكامه ألم وولمنا أن هللا أباح لنا أكل الميتة ول م الخنزير عند الضرورة؟

وعلمم  الممرغم منممي قضمميف حمماجتي بهممذه الدممورة الكريهممةه وأنمما أودممب  

وال سميما أن ال يماء ممن أبمرن الخدمال عنمديه وطمرة عرقًاه وأوممزا خجماًله 

وطرنممي هللا عليهمماه لممم أوكل همماه ولكممن المكممره لممه عممذرهه والمضممطر يركمم  

 الدو ه والمري  ال حرم عليهه والشاعر الوربي يقول:

 يذا لممم يكممن يال األسممنة مركمم 

 

 وما حيلة المضطر يال ركوبهما 

لنماه وأبم  األ  رضموان ممن  وبقي اإلناء بما ويه ن و سماعتين حتم  وت موا 

يخمموان الم لممة يال أن ي ملممه هممو ويدممبه وممي الممدورةه ويب ممل اإلنمماء بالممماء 

والرمله وكريًما لي أن أحمله بن  ي وأنا أول  بهه وحلهللا عل  ذلمته جمزاه هللا 

 خيًرا ين كان حيًّاه ورحمه هللا وغ ر له ين كان قد لقي ربه.

ها يخل واحده وكيهللا و مع سمبوة والم روض أن الزنزانة مبنية لي جن وي

خلمهللا خمالفه بوضمنا رأسمه ومي  - كمما يقولمون - أو ثمانية؟ لقد كنا أحيانًا ننمام

ناحية ورجله وي األخراه ورويقه عل  عك هه بهمذا ن خمذ م ماحة أقمله وكمان 

ا وي الشتاء؛ ألنه يدوانا من يدة البرد المذي نوانيمهه وقمد كمان البمرد ومي  هذا مهمًّ

ا؛ ألننا نوي  وي منطقة   راويةه وكنا ننت   انت اًضماه ودل الشتاء قار ً 

وال سيما مع خ مة الثيماب التمي مونماه وعمدم ك ايمة األغطيمةه وبمرودة األسم لف 

 الذي ننام عليه.

التممي وخت ممي وممي الخشمم ه  «ال بَممق  »وكلنمما عانينمما مممن أمممر هخممر هممو حشممرة 
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عين مقرو مهاه ووظهر وي الليله وتقر  القر ة المنلمةه وتذه  النوم من 

وكان هذا البق موشًشا وم رًخا وي األلواح الخشبية التي وريموا بهما الزنمانينه 

و جمع الموتقلون أن ارحمونا من هذه األلواح وما ويهما ممن خلمق هللا الم متوره 

وكممان مممن كممرمهم أن اسممتجابوا لطلبنمماه وأراحونمما منهمماه وين كممان هممذا جولنمما 

 الشتاءه ولكنه أخهللا من لذعة البق.نقاسي من لذعة اإلسمنف وبرده وي 

 أخذ الكت  التي مونا:

وكممان حمممزة الب مميوني ونبانيتممه يت ننممون وممي ووممذيبنا بكممل وسمميلة يقممدرون 

 عليهاه ويب ثون عن كل ما يكدر خوافرناه ويزعج سراارنا.

من ذلت أن عددًا منا كان ي مل موه بوم  الكتم  ليشمبل الوقمف بقراءوهماه 

انممهه وكممان بوضممنا يويممر إلخوانممه ممما لديممه مممن كتمم  وين ممع ن  ممهه وي يممد يخو

وي ممتوير مممنهمه وكممان موممي كتابممان حر ممف علمم  ا ممط ابهماه ألقرأهممما 

البمن القميم  «يعمالن المموقوين»للشمافبيه و «المواوقمات»بإموان وأناةه وهمما: 

اه ولما عرووا ذلت حر وا عل  أن ي رمونا من همذه المتومة الوقليمة رحمه هللا 

 هم يياًاه وال ورهقهم ع ًرا.التي ال وكل 

والذين جربوا هذه ال مجونه يولممون أن الوقمف ويهما يممر بطياًما بطياًماه وال 

بمماء ال ممل  اةه وكممدنا ندممدا ممما يقولممه الشمموراء الوايممقون: ينمما سمماعته يممهره 

 وليلته دهر.

وهذا أمر جربه النال وي حياوهم وعبمروا عنمه ومي نثمرهم ويمورهمه حتم  

 قال الشاعر:

 الهممممممموم مقدمدمممممماتوأيممممممام 

 

 وأيممممام ال ممممرور وطيممممر فيممممرا
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وممال غممرو أن ا ممط بف موممي بومم  الكتمم  المهمممة هممماًل أن أجممد ال ر ممة 

لقراءوهما قمراءة مت نيممةه وال سميما أنممي كنمف موتقممدًا أن االعتقمال سمميطوله وأن 

همذا الوقمف: ستكون لمدينا أوقمات ومرا  فويلمة مملمةه وخيمر مما يشمبل بمه مثمل 

 الطي : والقراءة. وقد قال أب

 أعز مكان وي الدنا مهر سمابح

 

 وخير جليم وي الزمان كتماب 

وروت كت  األدب أن أحد األمراء أرسل يل  أحد الولماءه يطلم  نيارومهه  

وقال لرسول األمير: ينمي مشمبول بلقماء بوم  ال كمماء واألدبماءه ومإذا ورغمف 

الوماللمه ولكنمه  منهم جاف يل  األميره ورجع الرسول يل  األميره وأبلبه ما قاله

قال له: ينه لم يل ل عنده أحدًاه ال من ال كماء وال من غيرهم. وعجم  األميمر 

 من ذلت: كيهللا يكذب مثل هذا الواللم الكبير؟ 

وبود برهمة جماء الوماللمه وسمل م علم  األميمره وذكمر لمه مما بلبمه رسموله ممن 

 اعتذاره ثم قال له: ولكن رسولي لم ير عندل أحدًا؟ 

قال له: أيها األميره ين رسولت نظر بوين بدرهه ولو نظمر بومين بدميروه 

لرأا هنالء الولماء واألدباء وال كماء وي الكت  التي كانف أمامي  ين همنالء 

لي موا مموو  كمما يظمن النماله ينهممم أحيماء موجمودون ومي همذه الكتم  بممآرااهم 

 وأقوالهمه وهم الذين قال ويهم الشاعر:

 حمممديثهم لنممما جل ممماء مممما نممممل

 

 ألب ممماء مممم مونون غيبًممما ومشمممهدا

ي يمممدوننا ممممن علمهمممم علمممم مممما  

 مضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 ووضممماًل وهدابًممما ورأيًممما م مممددا

بممممال ريبممممة وخشمممم  وال سمممموء  

 عشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرة

 

 وال نتقمممي ممممنهم ل مممانًا وال يمممدا

ومممممإن قلمممممف: أممممممواته ول مممممف  

 بكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماذب

 

 وين قلممف: أحيمماءه ول ممف م نممدا
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 وقال األمير للواللم:  دقف وأح نف.

نولم أن األيهر األول  لن وتاح لنا ويها القراءة؛ ألن الجمو ويهما ملتهم  وكنا 

يديد ال خونةه والتوذي  عل  قدم وسااه وال ياف و كل الل ممه ووشمرب المدمه 

واألدوات ال ديدية األخرا الم توردة من النانية والشيوعية وومل عملهما ومي 

دهره ال بمد لمه أن يبمرده األج اد والن وله ولكن ال اخن لن يظل ساخنًا أبمد الم

 وال بد للقاامين عل  التوذي  أن يملواه وال بد من وقف ي ود ويه الهدوء.

وهنا و لو القراءة واألنم بالكت ه وهذا ما كانه وقد أقبلنا عل  ما مونا ممن 

الكت  نلتهمهاه وقد ي توير بوضنا ممن بوم  مما عنمدهمه ووميًمما للن معه ولكمن 

لينمما كممانوا لنمما بالمر مماده وقممد اسممتكثروا علينمما هممذه الزبانيممة الممذين يشممروون ع

المتوة ال كريةه وال وادة الروحية التمي عب مر عنهما أحمد األاممة حمين سمال: وميم 

 سوادوت؟ وقال: وي حجة وتبختر اوضاًحاه ويبهة وتضاءل اوتضاًحا 

وسرعان ما وتشوا الزنانينه وأخرجوا كل ما ويهما ممن كتم  وأخمذوهاه مما 

ه أخمذوها منماه وك نمما أخمذوا قطومة ممن جلودنماه وومذكرنا قمول عدا المداحهللا

سل نا: الولم ما فووه الددوره وليم مما حوومه ال مطور. وقمول أحمد ال كمماء: 

 الولم ما يدخل موت ال مامه أي ما وي رأست و درل. وقال الشاعر:

 علمممي موممي أينممما يممممف ين ونممي

 

  دري وعاء له ال بطمن  مندوا

كممان الولممم ويممه ين كنممف وممي البيممف  

 موممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

أو كنف ومي ال موا كمان الولمم ومي 

 ال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا

 

ولهذا حمذر األولمون ممن االعتمماد علم  الكتم  دون ال  مله وومي ذلمت قمال 

 الشاعر:

عليممت بممال  ل بوممد الجمممع وممي 

 كتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 ومممممإن للكتممممم  هومممممات و رقهممممما
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 والممماء يبرقهمماه والنممار و رقهمما

 

 وال ار يخرقهاه واللل ي مرقها

 أمًرا خامً اه وهو: أن ال لطة ودادرها  ون ي الشاعر  

 يحراا المداحهللا:

ولما أخذوا منا الكت  بقيف مونا المدماحهللاه ويكماد كمل واحمد ممن اإلخموان 

 ي مل موه مد  ًاه يقرأ ويه ورده اليومي وما وي ر من كتاب هللا.

ولهذا لما أخذوا منا الكت  وضونا همنا وي ومالوة القمرهن وح ظمهه وال وكماد 

وخلمو ننزانممة مممن أ  ي  من الممتالوةه ويوممرف أحكمام التجويممده يتقممرب يلمم  هللا 

ووممال  بتولمميم يخوانممه ممما وولمممهه ووممي حممديث البخمماري عممن عثمممان مرووًعمما: 

بهموا لهمذا األممره ه ولكمن الب ميوني وجنمده انت« يرهم من تعلم القرذن وعل مه»

ووجممدوا الزنممانين وممدوي بممالقرهن كممدوي الن ممله وأن القممرهن أ ممبح لخخمموان 

أنيم وحشتهمه وربيع قلموبهمه ونمور  مدورهمه وجمالء أحمزانهمه وبمام ذلمت 

ىَر الب يوني كل البيله وكان ممن قال هللا وي مثلمه:  ت  }َوإِّذَا ذُهِّ ىَمأَزَّ ىيَكُ ٱش  ُ َو   ٱّلِلَّ

يَن  ِِّ ىىن دُونِّىىهِّٱٓ إِّذَا ُهىىم  يَ لُلُىى ُب ٱلَّىى يَن مِّ ِِّ ىىَر ٱلَّىى َرٱِّۖٓ َوإِّذَا ذُهِّ ِّ ٓ نُىى َن بِّىىءأل  مِّ ىىُرونَ س  اَل يُم  شِّ  {تَب 

 .[45الزمر: ]

من الموتقلمينه  - كل المداحهللا - و مر حمزة جنوده أن يجمووا المداحهللا

ودخلوا الزنانين ي تشونها خشية أن يكون أحدهم خبم  مدم  ًاه ثمم جممع القاامد 

كبيًرا من هذه المداحهللا وي ساحة ال جنه و   عليهما البتمرول  الهمام عددًا

 وأيول ويها النار قاااًل: حت  يبطملوا ننم  

يُودِّ }لُتَِّص أَل     ُ ُب ٱأل  َ لُ دِّ  4َ   َمى  لُعُى َد  5ٱلنَّ رِّ ذَاتِّ ٱل  ٰ  َمى   6إِّذ  ُهىم  َعلَي  َوُهىم  َعلَى

نِّيَن ُشىىُم َد  مِّ ُمم  عَلُىى َن بِّىىءل  يىىيِّ َوَمىى   7يَ   َ مِّ يىىزِّ ٱل  عَزِّ ِّ ٱل  نُىى ان بِّىىءّلِلَّ مِّ ٓ أَن يُم  ُمم  إِّالَّ ىىن   {نَقَُمىى ان مِّ
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 .[8 - 4البروم: ]

 وقد قلف وي النونية:

دونكمموه  «الباستيل»يا عدبة 

 ولمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن

 

هسمممممممممم  علمممممممممم  اإلغممممممممممالا 

 (34)«التمممممممممممممممممممممممممممممممم مين»و

 

 سد وا علي  الباَب كمي أخلمو يلم 

 

كتبممميه ولمممي ومممي الكتممم  خيمممر 

 (35)َخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدين

 

الكتممممابه وممممإن أن ممممَي وخممممذوا 

 مدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هللاٌ 

 

 أولممممممموه بالترويمممممممل والتل مممممممين

وخممممذوا المدمممماحهللاه ين بممممين  

 جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموان ي

 

 قلبًمممممما بنممممممور يقينممممممه يهممممممديني

ممململ عقيمممدوي   ... هللا أسمممودني بظل

 

ممقُوني؟   أوي ممتطيُع الخلممق أن يُش 

 وكديرات م تمرة: 

ووي بو  األوقات ورضموا علم  المتوقلمين يذا وت موا علميهم الزنمانين: أن 

وا وقووًمماه ويممديروا وجمموههم يلمم  ال مماااه ويروومموا أيممديهمه ويلدممقوها يقوممم

بالجداره وأي موتقل ولك  وي ذلت وجزا ه أن يضمرب علم  يديمه بمما ومي أيمدي 

الجنود ممن عدمي همي ومي حقيقتهما خشم  غلميله وقمد أخمذت حظمي ممن همذا 

 الضرب وي أحد األيام.

كمن بدموت ال يخمرم وكنا ندلي جماعةه ونقرأ القرهن داخل الزنزانمةه ول

 من الزنزانةه حت  ال ي مووناه ون ن نتلو القرهنه ويال والويل لنا جميوًا.

وكانوا يمرون أحيانًاه ويقولون: ومامه ويمرد النمزالءه قماالين: وممام يما أونمدم. 

وكانوا يذا ممروا ون من ومي الدمالة وقمالوا: وممامه رد واحمد منما أو أكثمر وقمال: 

 ومام يا أوندم 

                                        

 ن بالق ل.الت مين: مدطلح عندهم يوني: يغالا باب الزنزانة عل  ال جي (34)

 الخدين: الدديق. (35)
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ديدون أي غلطة ألي موتقله لينزلموا بمه أيمد الوقوبمة. وهمي ومي وكانوا يت

ال قيقة لي ف غلطة يال وي نظرهم ومذهبهمه وقد ضبطوا واحمدًا ممن الموتقلمين 

ي ممت م داخممل المرحمماضه حيممث أ ممابته جنابممةه وانهممالوا عليممه ضممربًاه وعممادة 

 اإلخوان وي مثل هذه ال الة أن ي خذوا برخدة التيمم.

التممي يبممول  «قدممرية البممول»ونممزل أحممدهم مممن الممدور الثالممثه وهممو ي مممل 

ويهمما الموتقلممون لممياًله ثممم يب مملونها وممي النهمماره وكانممف قدممرية البممول ملياممةه 

وت اقا منهما يميء ممن البمول علم  ال ملمه ومما كمان ممن الو مكري يال أن أممر 

 األ  أن يل م ال لم حت  ينظ ه 

ء: أن يجممع الموتقلمون ومي سماحة ال مجنه وكان من وساال التكمدير واإليمذا

ويوق وا قياًما عل  أرجلهمم ممدة فويلمة ومي هجيمر الدميهللاه دون أن ي ممح لهمم 

بالت رل يمنة أو ي رةه وي قا بوضهم يعياًءه وي قا غيرهم يغمماًء. ويظلمون 

 هكذا ربما ساعتين أو أكثر حت  يت ضلوا عليهمه ويدرووهم يل  ننانينهم.

وتقلون بالقيام والقوود ثالثين أو أربوين مرةه وهمذه و تمام وأحيانًا ينمر الم

يل  رك  قويةه وال مد هلله وقد كنما يمبابًاه وكنما متممرنين علم  همذه ال ركمات 

وي يو  اإلخوان وومي رحالوهممه وكنمف أ ديهما بي مر وسمهولةه ولكنمي كنمف 

أجدني وي غاية اإلي اا علم  اإلخموة كبمار ال من والمرضم ه والمذين يشمكون 

ن البدانممة وال مممنه ممممن ال ي ممتطيوون القيممام بهممذه ال ركمماته وال يقممدرون ممم

عليهمماه والجنممود بكممرابيجهم ال يرحمممون يمميًخا وال ضمموي ًا وال مريًضمما. وال 

 حول وال قوة يال باهلل.

ن مشمكلةه وي مدل بلبلمة ومي ال مجنه  ل وكان النداء عل  أي اسم مطلوب يكوم
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ومي ال مجنه يطلبمون اسمًما موينًماه ويمرد  وقد كان الم اولون وي مكاوم  اإلدارة

المكلهللا بتلقي المكالماته وي موه علم  غيمر  «األومبايي»عليهم الو كري أو 

ما يمليه الم اوله وقد يكنيه غير ما ي موهه وربمما يقمرأه علم  غيمر مما كتبمهه 

وقد يمليه عل  ع كري هخر لينادا عليه وي ساحة ال جنه ويكون النمداء يمياًا 

 يذكرني بقول الشاعر:هخر. وهذا 

 أقممول لممه: نيممده وي مممع: خالممدًا

 

 ويكنيممه بكممًراه ويقممرأه عمممرا  

ولذلت كثيًرا ما ينادا عل  االسم بطريقة و تمل عدة أسمماءه مثمل: ممد عبمد  

اويه وال ووممرف هممل المطلمموب اسمممه: م مممد أو أحمممد أو حامممد أو ...  هللا الممـ

المنشماويه أو ال موداويه ولميم حمده وهل هو: الشمرقاويه أو البربماويه أو 

 ييء منها بينا.

وكثيًرا ما يتجمع عدد ممن همنالء الم تملمين ومي سماحة ال مجنه وال يمدرا 

من منهم المطلوبه ومن حضر ولمم يكمن همو المطلموب وومرض لخيمذاءه ويذا 

 لم ي ضر وكان هو المطلوب وورض لخيذاء أكثر.

 و ايا ب يونية باستمر اإليذاء:

ممزة الب ميوني لزبانيتمه: أال يمدعونا نمنوم بالهمدوءه وراحمة وكانف و ايا ح

 «التكمممدير»البممماله وفيممم  الخمممافره وأن يجتهمممدوا ومممي الت تمممي  عمممن أسمممباب 

واإليذاء لناه وإن لم يجدوا سببًا اختلقوه اختالقًاه عل  فريقة الذا  ممع ال ممله 

 س ل ه والذا  وي األعل ه وال مل وي األالماء حين قال له: قد عكرت علي  

مممن ذلممت أن بومم  اإلخمموة احتمماجوا يلمم  الممماء لضممرورة الشممربه وقرعمموا 

بمماب الزنزانممة لي ممموهم ال ممراله ويطلبمموا مممنهم أن يمممدوهم بقليممل مممن الممماءه 
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 الذي جول هللا ويه كل ييء حي.

وكان هذا سببًا كاويًما إليموال موركمة ممع همنالء اإلخموةه وممع المدور المذي 

 دور األرضي.كانوا ويهه وقد كانوا وي ال

وال أن   الموركمة التمي ندمبف لمأل  الدمبور البطمل م ممد حلممي ممنمن 

 من يخوان دمياف.

 الضرب الوحشي لأل  م مد حلمي منمن:

اإلخمموان الم مملمون: أحممدال  ممنوف »وأنمما أنقممل هممذه الواقوممة مممن كتمماب: 

 لألستاذ م مود عبد ال ليمه الجزء الثالث حيث قال: ه(36)«التاريخ

كممريم يذ ذال وممي مقتبممل يممبابهه وقممد هالممه ممما يلقمماه كممرام  نوممرض هنمما أل 

رأا األ  ...  اإلخوان علم  يمد همنالء الوحمود اآلدميمة التمي و مم : ع ماكر

وكثمر ...  م مد منمنه وهو من يخوان دمياف منظًرا حز وي ن  هه ولذع كبمده

وكرر هذا المنظر أمامهه وهانمف عليمه ال يماةه وأسمر ومي ن  مه أن يمنمع وكمرار 

 ذا المنظره أو يموت دونه.ه

والمنظر المثير يمتلخل ومي أن يم مر الو ماكر أن يدم ع اإلخموان بوضمهم 

 وجوه بو  وبطريقة قاسيةه ويال أذاقهم هنالء الو اكر ألوان الوذاب.

وفوا األ  م ممد جوان مه علم  همذا الومزم. وفمرأ فمارك جديمد ناد نمار 

لمماء عمن اإلخموانه واوخمذت هذا الوزم ايتوااًله ذلمت أن يدارة ال مجن منومف ا

من اإلجراءات التو  ية ما يكاد يدمل يلم  حمد ممنوهم ممن قضماء حماجتهم ومي 

                                        

 ( فبوة دار الدعوة باإلسكندرية.427ه 3/426) (36)
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 دورة المياه..

وهممو األ  ح ممن عبممد  - ووممي خممالل هممذه الم سمماة اسممتطاع أحممد اإلخمموان

أن  - ال تاحه من يخوان كرداسةه وأحد نممالء األ  م ممد ممنمن ومي الزنزانمة

وبينمما همو ومي دورة الميماه ضمبطه أحمد الو ماكر ي دل عل  قليل من المماءه 

و خممذ منممه الممماءه وأخممرم نمممالءه وممي الزنزانممةه وأمممرهم بدمم وه وممي وجهممه. 

وهجمم ...  وودادف أن كان األ  م مد هو أول الدهللاه وامتنع عن ون يذ األمر

عليه الو كري ليد وه ويضربه كالموتاده وقاومه األ  م ممد مقاوممة يمديدةه 

وكممان وممي نيممة األ  م مممد أن يقتممل ...  و ممكري علمم  األرضانتهممف بوقمموع ال

الو ممكري دواًعمما عممن كرامممة اإلن ممانية أو حممق اآلدميممةه ولكممن اإلخمموان حممالوا 

وممما كممان مممن الو مماكر اآلخممرين يال أن اجتمومموا علمم  ...  بينممه وبممين الو ممكري

 األ  م مممد لينتقممموا منممه؛ وجمماءوا بممه يلمم  ال مماريةه وأرادوا أن يربطمموه يليهمما

ب بممله وممرو  األ  م مممده وقممال لهممم: يننممي س حتضممن ال ممارية دون حبممله 

 واضربوني كما وشاءون.

واحت  األ  م مد منمن ال اريةه وجاء كل ع كري بكل ما يضمرب بمه 

...  من كرابيج وقطع من الخش  وعديه وملوا يضربونه حت  ووبوا جميوًما

وأدخمل اليم ل ومي ن وسمهمه  والذي أذهلهمم...  و لقوا ما ب يديهم متوجبين ذاهلين

لمم يتم وهه ولمم ينمبم ببنمف  - ممع كمل همذا الضمرب القاومل - هو: أن األ  م مد

بل يننا ن من اإلخموان كنما ومي دهشمة ممن همذا ...  ي ةه وهو أمر ال عهد لهم به

حت  يننا س لنا األ  م مد بود ذلت كيهللا اسمتطاع أن يدمبر ...  الدبر الوجي 

أن يدمر  أو يتم وه؟ وقمال: ين المذي أقمدم علم  عل  هذا الضرب المميف دون 

ما أقمدم عليمه وهمو ينتظمر المموت؛ ومإذا جماء مما همو دون المموته وإنمه ال يكماد 
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 ي م له ب لم.

أن األ  م مممد ولمميم مممن أوليمماء هللا؛  - ب ممذاجتهم - واعتقممد هممنالء الو مماكر

وا منمه ولهذا لم ي م ب لم الضمربه واعتقمدوا أنهمم يذا لمم يوتمذروا يليمهه ويطلبم

الدمم ح عممنهمه و يدمميبهم يممر م ممتطير. وممذهبوا يليممه وممي الزنزانممة التممي كممان 

ملقم  بهما يتشم ا وممي دممهه واعتمذروا يليمهه وأحضممروا لمه األخموين: الممدكتور 

 اهـ....  أحمد الملاه والدكتور كامل سليمه وضمدا جروحه

 وأود أن أعلق عل  كالم األ  م ممود عبمد ال لميمه علم  اعتقماد الجنمود ومي

أنممه ولممي مممن أوليمماء هللا الدممال ينه  - ل ممذاجتهم - األ  م مممد حلمممي مممنمن

و قول: بل هو بال ول ولي من أولياء هللا بالمون  القرهنيه ال بالمون  الخراوميه 

الشااع لدا الم لمينه وهو: أن المولي: همو ذو الكراممات أو الخمواراه والمذي 

وهمم خيمار أوليماء هللاه وقمد وكشهللا له أستار البيوبه وما هكمذا كمان الدم ابةه 

َزنُى َن }أاََلٓ إِّنَّ أَو  قال وومال :  م  َواَل ُهىم  يَ   مِّ ف  َعلَىي  ِّ اَل َ ى   يَن َءاَمنُى ان  62لِّيَى َٓء ٱّلِلَّ ِِّ ٱلَّى

ه وكل منمن وقمي همو ولمي ممن أوليماء هللاه وللمَم ال [63ه 62يونم: ] {َوَه نُ ان يَتَّقُ نَ 

وال ه وقد رضمي بمثوبمة هللا غايمةًه وبمالقرهن يكون األ  منمن من أولياء هللا و

دستوًرا ومنهاًجاه وبالرسول قدوةً ونعيًماه وبالجهاد سبياًله وثبمف علم  ذلمته 

 و بر عل  ما يلقاه وي سبيل هللا؟ 

وهكمذا كلمما ممرت وتمرة همدوء وحمممدنا هللا ويهما علم  ال مالمةه سمرعان ممما 

 ججمةه وهمم أبمدًا يلقمون يليهما يخترعون لنا من األسبابه ما يبقمي النمار حيمة مت

 بالوقوده حت  ال وخبو وو ت يل يل  رماد.
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 أجهزة ومويل األسر:

وكمممان ممممما يمممن خ ومممي الجممممر ويتوقمممد: القمممب  علممم  بوممم  اإلخممموة المممذين 

جهممان »ي مماعدون أسممر الموتقلممينه ويطلقممون علمم  كممل مجموعممة مممنهم اسممم: 

والوممري والمممرض أي ومويممل األسممره حتمم  ال وممموت مممن الجمموع  «التهويممل

 وال اجة.

وقد رسموا سياستهم عل  يذالل همذه األسمره حتم  وقهرهما ال اجمةه ويك مر 

أن ها الجوعه والجوع كاوره ويتورض األف ال للضمياعه والن ماء لممد األيمديه 

 وكاد ال قر أن يكون ك ًرا.

وال عج  أن كان يزعجهم كل اإلنعام: أن يجدوا من يباب اإلخموان ممن 

خذ الم اعدات من أهل الخير من اإلخوانه ويو ملها لهمذه األسمر نذر ن  ه لي 

المتو  مممةه وكمممانوا ي خمممذون الم  مممنين يذا عروممموهمه والم دممملين للممممال ممممن 

 الشبابه وموظمهم من فالب الجاموات.

ووي كل عدة أيهر ن تقبل ووًجا من هنالءه الذين كنا ن مع  راخهم وهمم 

ثموم يبطمي علم   مي ات الومذاب يوذبونه وي مكاو  الت قيقه و موت أم كل

واآلالم ب غنيمممة يمممذيوها ميكروومممون ال مممجنه ووتكمممرر كمممل ليلمممةه وهمممي أغنيمممة 

يمم األ يل ذهمبف رول النخيل يا نيمل. و  مة ومتدمورة ومي  م  تت يما »

 .«جميل

 - ولقمد كرهمف همذه األغنيمة لكثمرة مما كرروهما ومي ال مجنه وكلمما سممموتها

 ال.وذكرت ههات الموذبين هن - حت  اليوم
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  ورة عبد النا ر وي ساحة ال جن:

ومممن غراامم  الطرااممهللا: أن يكلممهللا أحممد اإلخمموان الرسممامين البممارعين وممي 

رسم الدور الشخدية: أن يرسم بيده  ورة نيتية كبيمرة علم  جمدار ال مجن 

ال ربيه وومي سماحتهه بم مر حممزة الب ميونيه وأن يكتم  و مف همذه الدمورة 

 ت يا أخي؛ وقد مض  عهد االستوباد عبارة عبد النا ر الشهيرة: اروع رأس

وكانف هذه الكلمة موضع ال خرية والتنكيف من اإلخوانه وهذا يقول: كمان 

الواجممم  أن يكتبممموا و مممف الدمممورة: ارومممع رجلمممت يممما أخمممي؛ و نمممف ومممي عهمممد 

الكربام  وهخر يقول: اروع رأسمت يما أخمي لنقطوهماه ومن ن ومي عهمد اإلفاحمة 

لتمي يتقنهما المدمريونه وهمم يمو  ال كاهمة بالرءول  يل  هخر هذه التوليقات ا

 والنكتة حقًّا.

حت  يني اقترحف يوًما أن يتتبمع أحمد البماحثين النكمات ال ياسمية التمي قيلمف 

منمذ أول عهممد الثممورة حتمم  اليممومه منمذ عهممد عبممد النا ممر وال ممادات ومبممارله 

مما همماااًله يمكممن أن يكممون مجممااًل لدراسممات أدبيممة وولكلوريممة ون  ممي ة و مميجد كمًّ

 وسياسية واجتماعية.

 وقد بلبني أن بوضهم جمع يياًا غير قليل وي ذلت.

 فوام ال جن:

قلياًل من حيث الكميةه ردياًما  - كما أيرت من قبل - كان فوامنا وي ال جن

من حيث الكي ية. كان وطورنا غالبًا من الودل الملميء بال دم  والرممله وال 

ون يلقاء الرممل ويمهه لي رمونما لمذة أدري: أذلت لرداءة نوع الودل أم هم يتومد

 الطوام؟
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وأحيانًا يم وون لنما بمال ول بمدل الومدله وال أسموأ ممن همذا يال همذا. وال مول 

يط و عل  سط ه بكثرة ول مف النظمره حتم  قمال بوم  الظروماء ممن يخواننما: 

لل  ودارت مثاًل. لله بل سول م وم  هذا ال يقال له: وول م وم

الجاومة ممع األرنه همي الطومام اليمومي المقمرر  ووي البَداء كانف ال ا موليا

يجباريًّا علينا. وقد كانف ال ا وليا هي فوامنا اليومي حينما اعتقلنا وي الطمور 

 م( وي عهد الملكية.1949سنة )

ومن الطريهللا هنما: أنمي حينمما وزوجمف قلمف المرأومي: هنمال فومام عنمدي 

ا؟ قالف: ما هو؟ قلمف مخزون منه يك يني لندهللا قرنه وال أريد أن وطبخيه أبدً 

 لها: ال ا وليا الناي ة.

ووواًله ن ذت ما او قنا عليهه وال أح   أننا فبخنا همذه ال ا موليا أو دخلمف 

 بيتنا يل  يومنا هذا 

ووي الوشاء كانوا ي ووننما بطومام لولمه ممن بوم  الخضمار المطهموه أو ممن 

 ييء ال نولمه.

ال جمممه أو قممل: وممي وكممل ننزانممة يبممرف لهمما ندمميبها وممي  مم ن متوسمما 

   نينه   ن لل ا وليا أو الخضاره و  ن لألرن.

أما خبزهم وكان عجيبًا حقًّماه ال نمدري ممن أي ممادة عجنموه وخبمزوهه حتم  

 ن  به أحيانًا ك نما  نع من مادة اإلسمنف.

ومع هذاه كان هذا الطوام ينكل وال يبق  منه يميء؛ ألن قلتمه وعمدم ك ايتمه 

كمل أي فومام وهمو جمااع يمور بلذومهه وين لمم يكمن ممن جولته مرغوبًماه وممن أ

 الطيبات الم تلذات. وقد قيل لبوضهم: أي الطوام أفي ؟ قال: الجوع أعلم.
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وأكل أعرابمي يوًمما علم  ماامدة ال جمامه وقمال لمه ال جمام: كمله ينمه فومام 

 في . قال: وهللاه ما فيبه خبانل وال فاهيته ولكن فيبه الجوع والواوية 

ون من علم  همذا  - وكمان ومي عمز الدميهللا - ينما يمهر رمضمانولقد ممر عل

خ ي ًمما مري ًمماه رقيقًمما  - ب مممد هللا - ال ممال مممن التقشممهللا واإلقممالله وقممد مممر بنمما

كن مات ال جره ال أذكر أننما يمكونا ويمه جوًعما أو عطًشماه رغمم مما همو مولموم 

ممر علينما من فول أيام الديهللا ويدوهاه ولم نشور ب ن ا وقمدنا يمياًا كبيمًرا حمين 

رمضمان بمال ومممر وال نبيم  وال ومينه وال قمممر المدينه وال كناومة وال قطممااهللا. 

وأيد من هذا كله وأق  : أننا قضيناه بويدًا عن أسرنا وأهلينماه وال ن متطيع أن 

 ندلي التراويح جماعة وي ننانينناه وهذا م ظور.

واستوضممنا عممن فيمم  الممم كوالت بطيمم  األذكممار والممدعواته وبممتالوة ممما 

 ن  ل من القرهن بود أن أخذوا منا المداحهللا.

ومن الذكريات األليمة وي هذا الرمضان: مرور حمزة الب يوني علينا ويمهه 

بوجهه األغبره ويوره األيوثه وجبينمه المقطم ه وخمده المشمجومه ويماربه 

المتهدله ول انه الذي ي ميل بالكلممات البذيامة سمياًله ك نمما ال يومرف ممن اللبمة 

يوًمما  - كما همو دااًمما - والشتم وسوء األدبه وقد كان يوم مرورهغير ال باب 

أسود؛ ألنمه ال يدمدر عنمه يال األذاه كمما ال يدمدر عمن الوقمرب يال أن ولمد  

وونذيه وال عن األوو  يال أن وو  وون ث ال مه وكل يناء بالذي ويه ينضمح. 

مه ال أرانما هللا ون مد هللا ووال  أننا لم نمر وجهمه ومي رمضمان كلمه يال همذا اليمو

 وجهه 

 ه وكان مما قلف وي ذلت:«النونية»وقد عرضف لطوامنا وي ال جن وي 
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و طورنمممممممما عممممممممدل مممممممممزين 

 بالَ َدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

ين الَ َدمممممم  وممممممرض علمممممم  

 (37)«التويمممممممممممممممممممممممممممممممممممين»

 

 قممد ع تممه حتمم  اسمممه وحرووممه

 

 ممممممن عينمممممه أو دالمممممه وال مممممين

ضممماقف  «وا مممولية»وغمممدا نا  

 بهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

نها وممنذيني  ن  مميه ور يممة َ مم  

 وعشمما نا يمميٌء ي يملممرل اسمممه 

 

مممملين  وك نممممما  ممممنووه مممممن غل  

 ال فومممم ويمممه وال غمممذاءه وينمممما 

 

 ي لممممو لنمممما مممممن قلممممة التممممموين

 فبمممٌق يُكمممال ل مممبوة أو ندمممم ُه 

 

 وعلي  أن أرض  وقمد ملمموني

 الماء والنظاوة وي ال جن: 

لمم  - كما ذكرنما - كان الماء وي ال جن يحدا المشكالت الوويدةه وال جن

يهي  لي تقبل همذا الومدد الضمخم ممن النمزالءه المذي يزيمد علم  عشمرة أضمواف 

 فاقته الوددية.

وممال يك ممي الممماء الوا ممل يلمم  ال ممجن للشممرب والطممبخ والطهممارةه وغ ممل 

 الثيابه وغيرها. مهما قتر المقترون وي استخدام المياه يل  ال د األدن .

وكنما نقضممي ممددًا فويلممة دون اسمت مامه كممما وبقم  ثيابنمما كمذلت دون غ ممل 

وونظيممهللاه وكممانوا وممي أول األمممر يتلممذذون بإبقاانمما دون نظاوممة وممي أج ممامنا 

 وثيابناه وش يًا ويناه وانتقاًما منا.

وبخا ممة أن مممروف ال ممجن وممي أيممهره األولمم  لممم وكممن و مممح لنمما بممذلته 

خممممم دقمممااق لدخولمممه المرحممماض  وكمممان كمممل موتقمممل ال يكممماد ي دمممل علممم 

ووضمممواهه وكمممانوا يمممدخلون علممم  اضمممطروه مروومممه أن يتممم خر قلمممياًل ومممي 

المرحاض ليخرجوه منه بالكربامه قاالين له: ينت ل ف وي بيف أبيمت أو أممته 

                                        

 .«الطوام المويمن لت»التويين: عبارة عن الوبارات الم توملة وي ال جنه ويقدد به:  (37)
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حت  و خذ راحتت  وذلت ليخرم نزالء هذا الضلع من أضمالع ال مجنه لي  مح 

يوجمد ممن المماء مما يك مي ألن و خمذ المجال لنزالء الضملع اآلخمر. علم  أنمه ال 

 راحتت وي الطهارة والوضوء.

ووممي يمموم مممن األيممام كممان بومم  الموتقلممين ي  ممرون وممي سمماحة ال ممجنه ال 

أدري ألي سب ه ويذا بالماء يت جر من و مف أقمدامهمه حتم  وموجئ ال مجانون 

ه بهذه الوين الثمرة التمي سماقها هللا يلم  الموتقلمينه وهمم أحموم مما يكونمون يليهما

رنقكمم و مف رجلميكم. واوخمذت ...  حت  قال أمين جاوي  ال جن: يا أوالد المـ

 اإلجراءات لخوادة منها.

ن ة من هللا وومال  علم  الموتقلمينه أو كراممة  وكانف هذه البار أو هذه الوين مل

لهمممه لي ممتطيووا أن يشممربوا ويرومموواه وأن يتطهممروا ويبت مملواه وأن يب مملوا 

 ثيابهم ويتنظ وا.

وا ي م ون لنا وي كل أسمبوع ممرة لممدة قليلمة للنمزول لب ميل المالبمم وكان

واالست مام ين أمكن ذلت. وكانوا يوطوننا قطوًا ردياة من الدابون مدمنوعة 

 خديًدا لو اكر الجي ه قلما وددر منها رغوة.

 ومزا المالبم:

وكممان الكثيممر منمما لممم ي مممل موممه مالبممم كاويممةه ولممم نكممن نقممدر أن الممزمن 

بناه ولمم نكمن ن  م  أننما سمنمنع ممن نيمارة أهلينما وأقاربنماه وبوضمنا سيطول 

أخذ من عمله أو منزله أو من الطريقه عل  أسال أنه مطلوب لخمم دقمااقه 

ممدُقوه وينبامموه بممما نممووه و مممموا عليممه مممن سممجن فويممل. ولهممذا بممدأت  ولممم يد 

ه ثياب اإلخوان ونخرا ووبل ه وف مق اإلخموان يرقومون مما موهمم ممن مالبمم
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وهذا ي تمام يلم  يبمرة وخميا ورقومة و منوة أيًضماه ولميم كلنما ي  من ورقيمع 

مالب ممهه وأنمما مممن هممنالءه ولممم يوممد منظممًرا غريبًمما أو يمماذًّا أن وجممد أًخمما يلممبم 

 .رضي هللا عنه جلبابًا مرقوًعاه كما كان سيدنا عمر 

أكثمر ممن  «بيجامتمه»بل ذكر األ  م ممود عبمد ال لميم أنمه كمان ومي منامتمه 

 ثين رقوة.ثال

كنممف يخدمميًّا ممممن حمممل موممه مممن المالبممم ممما يك ممي ل ممنة علمم  األكثممره 

البلمم  يظهممر علمم   م ممتوملة ال الجديممدةه وبوممد سممنة بممدأوكانممف مممن المالبممم ال

الثيابه وخدو ا مع بدء الشتاء الثاني وي ال جنه وقمد رهنمي بوم  اإلخموة 

أو  ني بجلباب ممن األ دقاء من جيران ننزانتنا أنت   من البرده و سو ني و

عنده من الك متور المدمري الم مالويه ذلكمم همو األ  م ممد كممال يبمراهيمه 

ه ولكمن المطلموب  وكان األ  كمال أسمن مني بكثيره وكان ثوبه وض اًضا علي 

 وي ولت ال ترة هو ال تر ال التجميل.

 روح مونوية عالية:

خموان عاليمةه ومع هذا كله وما همو أكثمر منمه ممما لمم يمذكره كانمف روح اإل

ومونويمماوهم قويممةه وييمممانهم راسممًخاه وثقممتهم بمماهلل لممم وضمموهللا أبممدًاه وأملهممم وممي 

 ورم هللا وندره لم ونقطع خيوفه من قلوبهم يوًما.

كممانوا ينمنممون بمم ن هممذه سممنة أ مم اب الممدعواته وحملممة الرسمماالته وأن 

له الطريمق يلم  الندمر ومي المدنياه ويلم  الجنمة ومي اآلخمرةه م رويمة باأليمموا

 مضرجة بالدماءه ملياة بجثث الشهداءه وأن األمر كما قال ابن القيم:

يا مخنث الوزم  الطريق وو  ويه هدمه وناح نوحه وألقي وي النمار يبمراهيمه 
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ووورض للمذبح يسمماعيله وأوذي ويمه موسم ه ونشمر بالمنشمار نكريماه وذبمح 

 يل  هخر ما قال....  ويه ال يد ال دور ي ي 

ى  }وح بنا مما ذكمره القمرهن:  َجنَّىقَ َولَمَّ ُ لُ ان ٱل  تُم  أَن تَىي  ىب  يَن يَىأ  أَم  َ سِّ ِِّ ثَىُص ٱلَّى تِّكُم مَّ

يَن  ِِّ ُسىى ُ  َوٱلَّىى ٰ  يَقُىى َ  ٱلرَّ لُىى ان َ تَّىى زِّ آُء َوُزل  ىىرَّ َسىى ُٓء َوٱلضَّ بَأ  ُمُم ٱل  لِّكُمۖٓ مَّسَّىىت  ىىن لَىىب  ان مِّ َ لَىى  

ُر  ٰ  نَي  ِِّۗ أاَلَٓ َءاَمنُ ان َمعَهُ  َمتَ يَب  إِّنَّ نَي  ٱّلِلَّ ِّ لَرِّ  .[214البقرة: ] {َر ٱّلِلَّ

كمممان عاممممة اإلخممموان يقمممابلون همممذه األهممموال بدمممدور منشمممرحةه وقلممموب 

من ت مممةه وثبمممور مبت ممممةه وتمممراهم داخمممل الزنمممانين يضممم كون وينكتمممونه 

 ويرددون ال ُملََح والطرااهللاه ويت ننون وي ذلت مما ال يخطر عل  بال.

 .«النونية»الذين ينشاون القدااده مثل قديدوي وهنال الشوراء 

 وهنال الزجالون الذين ينل ون األنجاله مثل نجل أحد اإلخوة:

 اللي ما ياو  ال مجن ال ربمي

 

 مهممممممما اوربممممممم  ممممممما وربممممممماد

وهنممال الممذين يقلبممون األغنيممات المشممهورة لتدممبح الاقممة بال مماله ويتبنممون  

أم كلثوم الشمهيرة: يما ممالمني. وكمان  بهاه مثل أحد اإلخوة الذي كان يقلد أغنية

 يبير عباراوها وينشدها بدووه الوذبه ويقول:

 ووضمممممممممممممربني وومممممممممممممنذيني

 

 وون خنممممممممممممممممي ووكممممممممممممممممويني

 ووزعمممممممل لمممممممما أقمممممممول لمممممممت 

 

 يممممممممممممموم: يممممممممممممما ممممممممممممممالمني

وكان قليل من اإلخموة همم المذين قدمرت فماقتهم عمن احتممال همذه األلموان  

موممذورون؛ ألن هممذا ومموا مممن األذا والوممذاب البممدني والن  ممي. وهممم وممي هممذا 

 فاقتهمه وال يكلهللا هللا ن ً ا يال وسوها. والشاعر يقول:

 ممما كلممهللا هللا ن ً مما ومموا فاقتهمما

 

 وال وجمممممود يمممممد يال بمممممما وجمممممد
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حك  لي األ  الشيخ عبد التواب هيكله وكان رويقنما ومي ال مجنه كمما كمان 

رجماًل رقيقًما نميلي وي كلية أ ول الدين: أن أحمد اإلخموان ومي ننمزانتهم كمان 

جمدًّاه مرهمهللا اإلح ماله ال يت ممل الضممرب ب مال ممن األحمواله يذا وقمع لممهه 

ويروود خووًا منه قبل أن يقع. وكان روقا ه من اإلخوان وي الزنزانمة ي ماولون 

ودبيره وو كينه والتخ يهللا عنهه وي تجي  لهمه ولكن فبيوته وبلبهه حتم  ينمه 

مممن ال ممجن حيًّمما: أن يضممرب أبنمماءه نممذر علمم  ن  ممه نممذًرا هلل ووممال  يذا خممرم 

بال ياف كل يوم حت  يتوودوا الضمربه ويت ملموا ألممهه وال يشمق علميهمه كمما 

 يق عليهه يذا ابتلوا بمثل ما ابتلي به أبوهم  

 :«أبشروا»وكالة 

من الموروف أن ال جون من قديم مظنة لكثرة الر ا واألحمالم ممن نمزالء 

وبال ديث عنهاه وبتوبيرها وموروة ما ونول يليمه ال جنه كما أنهم يهتمون بها 

من خير أو يره وقد ذكرنا ويما سمبق قمول الشماعر عمن الم مجون موبمًرا عمن 

 ن  يته ون  ية روقااه من الم اجين:

 ون مممرح بالر يمممماه وجمممل حممممديثنا

 

يذا ن مممن أ مممب نا: ال مممديث عمممن 

 الر يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

ين اللمذين دخمال مومه ولقد ذكر لنا القرهن الكريم وي قدة يوسهللا حكاية ال تي

مها علم  يوسمهللاه ونايمداه و ويلهما لهمماه لمما  ال جن ورأا كل منهما ر ياه قدم

َن }لم مما مممن وضممله ويح ممانه ومكممارم أخالقممه. يقممول ووممال :  ىىج  َودََ ىىَص َمعَىىهُ ٱلس ِّ

نِّٓي أَع   لَ َ  أََ يُُهَم ٓ إِّن ِّٓي أَ نِّۖٓ فَتَيَ  َٓ ُر إِّن ِّٓي أَ َرى  اۖٓ َولَ َ  ٱأل  ر  ُر َ م  نِّٓي أَ   رَ يِّ ىي ى  سِّ َق َرأ  ُص فَ   مِّ

 إِّنَّىى  نَرَ 
ىىهِّٓٱۖٓ يلِّ وِّ

نَىى  بِّتَأ   نَب ِّئ 
ىىهُۖٓ ن  ىىُر مِّ ُهىىُص ٱلطَّي  ا تَأ  ىىز  ىىَن ُ ب  ىىَك مِّ ىىنِّينَ ى  سِّ ُم   ه وقممد [36يوسممهللا: ] {ٱل 

نب هما بت ويل ما رأياهه ولكن بود أن أراهما من وضل هللا عليهه ثم دعاهما يلم  

 نبذ الشرل.ووحيد هللا ووال  واإليمان بهه و
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ولهذا ال نوج  يذا وجدنا وي يخواننا من نزالء ال جن ال ربي واة مشمبولة 

أبدًا باألحالم والر اه ووي كمل  مباح عنمد النمزول يلم  دورات الميماهه و م ل 

اهم األسممتاذ عبممد الوزيممز كامممل:  اإلخمموان عممما رأوا وممي ولممت الليلممةه وقممد سممم 

يمل. وقمد وجمدوا كثيمًرا ممن اإلخموة جماعة الق م الليلمي؛ ألن كمل عملهمم ومي الل

الذين ال وكاد وخلو لياليهم من منامات. ومن المولوم يرًعا: أن ما يراه اإلن مان 

وممي نومممه بوضممها حممديث ن مممه كممما قيممل: الجوعممان ي لممم أنممه سمموا الوممي ه 

 وبوضها ر ا  ادقةه وبوضها حلم من الشيطان.

ه وأكثرهما يكمون وبو  الر ا الدمادقة يكمون  مريً ا نافقًماه وهمو قليمل

رموًنا و تام يل  و ويله كر يا  احبَي  يوسهللاه ور يما ملمت مدمر ومي عهمد 

 .عليه ال الميوسهللا 

و ممدا الر يمما ال يممدل علمم  ييمممان  مماحبها وال وقممواهه وقممد  ممدقف ر يمما 

ال تيممين  مماحبي يوسممهللاه وكانمما مشممركينه و ممدقف ر يمما الملممت وممي البقممرات 

 مشرًكا. ال مانه والبقرات الوجافه وكان الملت

وعلمم  رأسممهم: األ  عبممد ال تمماح  - المهممم أن هممذه المجموعممة مممن اإلخمموان

ير دون وي كل  باح المر ا ممن اإلخموانه  - الشريهللاه من يخوان دمنهور

وينولونها عل  ما ي بون دااًماه و وياًل يبشمر بالندمره يمنذن بمال رم القريم ه 

 وبهالل الظالمينه وذهاب سلطانهم.

المنممام يمً مما وبممز  ووشممراه كممان و ويلهمما: أن يمممم وممإذا رأا أحممدهم وممي 

قادمةه وستمأل الدنيا نوًراه ويذا رأا أحمدهم ومي  - أو يمم اإلخوان - اإلسالم

منامممه يمً مما وبممربه قممالوا: هممذه يمممم األعممداءه أو يمممم الثممورةه يويممت أن 
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 وبرب ووبي .

ويذا رأوا أرًضممما خضمممراء نضمممرةه قمممالوا: أبشمممرواه همممذه أرضمممنا ن مممن 

وانه ويذا رأوا أرًضما أ مبح نباوهما هشميًما ومذروه الريماحه قمالوا: أبشممروا اإلخم

 هذه أرض عبد النا ر وجماعته.

ه وممإذا كانممف «أبشممروا»ولهممذا أفلممق اإلخمموان علمم  هممنالء اإلخمموة: وكالممة 

 وكاالت األنباء وذيع األخباره وهذه الوكالة وذيع األحالم المبشرات.

 لجنة ال روشة:

مهمتهما نشمر األممل بمين اإلخموان عمن فريمق  «بشرواأ»ويذا كانف جماعة 

الممر ا والمناممماته وقممد وجممدت جماعممة بممين اإلخمموان وشمميع الرضمما وسممكينة 

الن م بين اإلخوان عن فريق نشر النكمف وال كاهمات والممداعبات اإلخوانيمةه 

 حت  ال يبل  جو الكآبة عل  ال جن.

مثل نكتة أن بوضهم ضبطه يمرفيه وهمو يقمول: هللا يخمرب بيتمت يما عبمد 

الجبمماره وقممب  عليممه وقدمممه يلمم  الضمماباه و مم له: ممماذا ووممل؟ قممال: يمما سمميادة 

 الضاباه أخط  وي اسم رايم الجمهورية 

ومثل نكتة أن بوضهم قمب  عليمه وهمو يشمتم ال كوممة الظالممةه ولمما سمال 

مجره وقمال لمه: وريمد أن وضم ت علينماه وهمل عن ذلت قال: أنا أقدد حكومة ال

 ويه حكومة مالمة يال حكومتنا؟ 

ومثممل نكتممة أن ال كومممة كانممف وقممب  علمم  الجممماله وُوجممد حمممار يوممدو 

ليختبئ من رجال ال كومةه وقيل له: لماذا وختبمئ وينمما و خمذ ال كوممة  منهللا 

الجممماله وأنممف مممن  ممنهللا ال ميممر؟ وقممال: حتمم  أثبممف لهممم أنممي حمممار ول ممف 
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 جماًله يكون قد ضاع ندهللا عمري 

كانف يياعة هذا النكات وأمثالها من عمل جماعة من اإلخموان كنمف ممنهمه 

 .«جماعة ال روشة»سميناها: 

وكممان قممد مهممرت يممااوة بممين الموتقلممين: أن ممما نممزل بمماإلخوان مممن أهمموال 

وم ن يداده قد أوقدوهم القدرة عل  اإلنجابه وأنهم لمن يقمدروا علم  متطلبمات 

امه ويذا وزوجممموا ولمممن يقمممدروا علممم  ينجممماب األوالده واوخمممذت جماعمممة المممزو

ال روشممة يمموارات لهمما هممي: وشممجيع الوممزاب علمم  الممزوامه والمتممزوجين علمم  

 كثرة اإلنتامه وال روشة حت  اإلورام 

 «:النونية»المل ة 

كان اإلخوة قمد علمموا ممن قبمل أنمي أقمول الشموره وأن الم من و جمر الطاقمة 

قممد سمممع مممنهم مممن سمممع بومم  يمموري وممي موتقممل الطمموره الشمورية عنممديه و

ه وممنهم ممن سممع قدميدوي ومي ميمدان ال ميدة نينم  «مناجاة ليلة القدر»مثل: 

 وي القاهرة.

ولهذا كان بوضمهم يلقماني ومي دورة الميماه وي م لني: ألمم وقمل يمياًا ومي همذه 

 الم نة؟ و قول لهم: اله لم ي   عليم بشيء.

عتقممال جممد قاسمميةه ال يكمماد يجممد المممرء ويهمما وكانممف ال ممنة األولمم  مممن اال

ور ةه ليخلو يلم  ن  مهه وينماجي خموافرهه والهمول يمديده وال مكين حاميمةه 

والنار موقمدةه والموركمة مندموبةه وممن أيمن يدم و ال كمره وي مي  الخمافره 

 ويتدوق الشور؟

م(ه وبوممد أن اسممتقر بنمما المقممام وممي ال ممجنه 1955ولكممن وممي أواخممر سممنة )
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وال ن بيًّاه بدأت خوافر الشور و ي  علي  ويًضاه وكمان المشمكل وهدأت األح

أني وي حاجة يل  أن أكتبهما حتم  ال وت لمف منميه ولكمن أن م  لمي أن أكتم  وال 

قرفمال عنممدي وال قلممم؟ وقممد أخممذوا منمما األوراا واألقممالمه وكممل ممما لممه عالقممة 

 بالولم والثقاوة وال كر.

أرددهما علم  ممن حمولي حتم  أح ظهماه ولهذا كان علي  أن أقول األبياته و

ثمممم يذا نزلنممما يلممم  دورة الميممماهه رويتهممما لخخممموة المشمممهورين بمممال  له المممذين 

ي  ظممون األبيممات مممن مممرة أو مممروينه ووممي مقممدمتهم األ  عبممد الشمم وا عبممد 

 . وكمذلت األ  علميم رحممه هللا الباري الش ات من فلبة الموهد المديني بمدمياف 

فمالب األنهمره ممن قريمة منيمة يشمتا غيماد بجموار  من يخوان الم لة من... 

قريتنمماه واأل  وممناد قنممديله واأل  م ممود نيممن الوابممدين سممالمةه وكالهممما مممن 

 فلبة اإلخوان بطنطا. وهخرون من اإلخوان.

ووي كمل يموم أنشمئ ن مو عشمرين أو ثالثمين بيتًماه وأعتممد ومي وثبيتهما علم  

جاهليمة غالبًماه ولمم يكتم  وميهم يال الرواية الش هيةه كما كان ي ومل الومرب ومي ال

 القليله بل النادره وكانوا يختزنون األيوار وي ذواكرهم.

ولم أنل كذلت حت  اكتملف القديدةه ونادت أبياوها علم  الثالثماامة. وكمان 

اإلخمموان ي  مظهمما بوضممهم لممبو ه وبممدا رواوهمما عممددًا يبلممو التممواور كممما يقممول 

   ل حزًءا منها ال كلها.الولماءه وين كان أكثرهم كل منهم ي

ونظًرا الختالف وقف التلقميه وربمما اختل مف الروايمةه واختلمهللا المرواة ومي 

بومم  األل مممامه وبمممدأ القدمميدة بهمممذه ال قمممرة التمممي ودممور كيمممهللا بمممدأت أنشمممئ 

 القديدة:
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ثمممممممار القمممممممري  بخمممممممافري 

 وممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدعوني

 

 أُو ضممي لكممم ب جممااوي وُيممجوني

والشممور دموممي حممين يودممرني  

 األسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

ف والشمممور  ُعمممودي عنمممد َعمممر 

 لُ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموني

 

كمممما قمممال  ممم بي: أيمممن َغمممرم 

 قدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممااد

 

ي القلممممممممموب بل نهممممممممما  مممممممممجل وُش 

 الم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزون؟

 

 ووخلممد الممذكرا األليمممة للممورا

 

 وُتلمم  علمم  األجيممال بوممد قممرون

مممممما حيلتمممممي والشمممممور وَمممممي    

 خممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموافر

 

 مممما دممممف أببيمممه وال يببينمممي؟ 

 واليموم عمادوني الممالل وهزنممي 

 

 فربًممما يلممم  اإلنشممماد والتل مممين

 ألهمتها عدمماء ونبمع ممن دممي 

 

 ويمممممدها قلبممممي وممممماء عيمممموني

 نونيممةه والنممون و لممو وممي ومممي 

 

ذو »أبمممممدًا وكمممممدت يقمممممال لمممممي: 

 «النممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون

 

 ممممورت ويهمممما ممممما اسممممتطوف 

 بريشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتي

 

 ووركمممممف لأليمممممام مممممما يويينمممممي

 ممما همممف ويهمما بالخيممال وممإن لممي 

 

 ببرااممم  األحمممدال مممما يبنينمممي

أحمممدال عهمممد عدمممابة حكمممموا  

 بنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

 بممممال خلممممق وال قممممانونمدممممٍر 

ا   أن ف مظالمهم مظالم من َخلَمو 

 

  «نيممرون»حتمم  ورحمنمما علمم  

ح مممبوا الزمممممان أ مممم أعممممم   

 عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنهم

 

 ومممممموه بخطبمممممة وفنممممميننقمممممد 

 ويراعممة التمماريخ و ممخر منهمممو 

 

 ووقممممموم بالت مممممجيل والتمممممدوين

 وك ممم  بربمممت للخلي مممة م دممميًا 

 

 وممممي لوحممممة وكتابممممه المكنممممون

 التنقل بين الزنانين: 

وكان من أيمد الم رممات علينما ومي ال مجن: أن يمزور بوضمنا بوًضماه ولمو 

ضبا أحدنا ي ول ذلت لووق  هو وننزانتهه والزنزانمة األخمرا عقوبمة بليبمةه 

وكنمما ال نلتقممي يال وممي دورة الميمماهه ولكممن دورة الميمماه ال يلتقممي ويهمما يال نممزالء 

بشمكل جمماعي يال ضلع واحد من األضالع االثن  عشر وي ال جن. وال نلتقي 

وي وكدير عامه ينادا عل  الجميع لينزلوا وي ال احةه ويق وا وي الشممم قياًمما 
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عل  أقدامهم ممددًا فويلمةه وي مقا ممنهم ممن ي مقا يغمماًء ممن فمول الوقموفه 

وضوهللا الج م من قلمة البمذاءه أو ممن ضمربة الشممم. وممع همذا كنما نجمد ومي 

وًضمما. وكثيممًرا ممما يوجممد عممدد مممن هممذا التكممدير الوممام و مم ة يممرا ويهمما بوضممنا ب

األيممقماء وممي ال ممجن أو مممن األقمماربه أو مممن األ ممدقاء المقممربينه وال يممرا 

 بوضهم بوًضا.

وعل  الرغم من هذا التضييق والتشديده كنما ننتهمز بوم  ال مر ه ليمزور 

بوضنا بوًضاه وكنف أنا من أكثمر النمال ومنقاًل بمين الزنمانينه ممع مما ومي ذلمت 

إلخمموان كممانوا يطلبممونني لي مم لوني وممي بومم  النممواحي مممن خطممورة؛ ألن ا

الشممرعيةه وكانممف ال ر ممة المناسممبة للتنقممل ممما بممين النممزول يلمم  الممدورة قبممل 

ال جره وبين وونيع ال طور عند يروا الشممه ويمكن ألحدنا أن ينتقمل خل مة 

يل  الزنزانمة األخمراه وكلمما كانمف ومي المدور ن  مهه وومي الضملع ن  مه كمان 

 ل.األمر أسه

وأذكر أن كدت أُكشهللا مرةه ولكن هللا سلمه وذلمت حمين دخمل أحمد الو ماكر 

يطل  يياًا موينًاه وهنا وق ف ممع أهمل الزنزانمة كم ني واحمد ممنهمه ولمم يلت مف 

 الو كري للودد.

وقمد انتشمر  «النونيمة»وكان مما يطلبه مني اإلخوة: أن أنشدهم ما وي ر ممن 

 خبرها بين الموتقلين.

 الد ي:نزح بار الدرف 

ومما ال أن اه: أن وت ف الزنزانة وي  باح يومه وكان يموم جمومةه وأيمار 

ه وقال: ووال أنفه و  له اإلخوة: ماذا وريدون منه؟ قال: ونظيمهللا  الو كري يلي 
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قممالوا لممه: ينممه ال يدمملح لهممذه المهمممةه خممد أحممدنا مكانممهه وهممذا . «البكممابورت»

 ييخنا وعاللمنا. قال: اله ال أريد غيره.

هبف موه يل  هذا البار الذي سدوه بو  األوسا  والقاذوراته وكمان ال وذ

بد من و ليكهه وقد وجدت هنمال عمددًا ممن اإلخموة كم نهم انتقموهم انتقماًءه كلهمم 

المدكتور »من األفبماء والمهندسمين والم مامينه أذكمر ممنهم: األ  أحممد حشماد 

 .«الواللم أحمد حشاد بود ذلت

افه ون ممن نضمم ت ونمممزحه وممماذا جممرا؟ وكنمما نممندي عملنمما بهمممة ونشمم

ذهبف وأنا يوسهللا القرضماويه ورجومف وأنما يوسمهللا القرضماوي  ويمكر هللا 

إلخواني الذين حر وا عل  أن يو وني من هذه المهممة الكريهمة ومي نظمرهمه 

روا بنيتهمه وينما لكل امرك ما نوا.  و ُجل

 مرض الددر:

وكنف وي ال جن أدعو هللا ووال  دااًما أن يواويني ويخمواني ممن األممراض 

كلهمماه وأن يمن نمما مممن وضممله الو ممو والواويممةه وهممذا يمم ن الم مملم وممي كممل حممين 

 وكل حال: أن ي  ل ربه الو و والواوية والمواواة وي الدنيا واآلخرة.

اللمىم إنىي »: ومن األدعية الم ثورة التمي أرددهما وال أممل ممن ورديمدها أبمدًا

أسألك الع   والع فيق: في ديني ودني  س وأهلىي ومى لي. اللمىم اسىتر عى راتيس 

وذمن روع تي. وا  ظني من بين يي  ومن  ل يس وعن يميني وعن شىم ليس 

 .(38)«ومن ف ليس وأع ذ بعظمتك أن أفت   من ت تي

نىي اللمىم اف ىر لىيس واهىينيس وارزل»ومن األدعية الم ثورة وي قيمام الليمل: 

                                        

 (.1274) «  يح الجامع الدبير»رواه البزار عن ابن عباله وذكره األلباني وي  (38)



 191 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 .(39)«...  وع فني

اللمىم اهىيني فىيمن »:  مل  هللا عليمه وسملمووي القنموت المذي علممه النبمي 

 .(40)« ... هييتس وع فني فيمن ع فيت

اللمم ع فني في بينيس اللمم ع فني فىي سىمعي. اللمىم »ومن الم ثور أيًضا: 

 .(41)«ع فني في بير س ال إله إال أنت

يذ باهلل من أمراض يت  مثمل: الجمذام ي تو  ل  هللا عليه وسلموكان النبي 

 .(42)«من سيئ األسق م»والبر ه وي تويذ 

وممي األحمموال الواديممةه و ممي  - ويمم ن كممل م مملم - ويذا كممان هممذا هممو يمم ني

ال جن ال ربي يكون المرء أحوم يل  الواوية وسالمة البدن من األسمقامه لومدم 

اإلخموة الموتقلمين  وواور الدواءه وقد ال يوجد الطبيم  المخمتله ويذا وجمد ممن

 الطبي  المتخدله وقد ال يمكنت الو ول يليه.

بمبل ُكلموي  - األ  م مد الشاووي - وقد أ ي  أحد يخواني وي الزنزانة

حاده عاوانا هللا ويياكم منهه وكمان األ  يتلموا ويدمر  ممن يمدة األلممه ويقموم 

منتدمهللا ويقوده ويبكي ويديحه وال من مجير وال من سميعه وكمان ذلمت بومد 

                                        

 (.1809(ه وابن حبان )1616(ه والن ااي )766)رواه أبو داود  (39)

( وح ممممنهه والن ممممااي 464(ه والترمممممذي )1425(ه وأبممممو داود )1718رواه أحمممممد ) (40)

(ه والممدارمي وغيممرهمه عممن ال  ممن بممن علمميم وممي دعمماء 1178(ه وابممن ماجممه )1746)

 القنوت وي الوور.

ه وقمال: ويمه «اليموم والليلمة»رواه أبو داود وال اكم عن أبمي بكمرةه والن مااي أيًضما ومي  (41)

 (.2/135) «وي  القدير»جو ر بن ميمونه ليم بقوي 

 « مم يح الجممامع الدممبير»عممن أنمممه كممما وممي  ه«الممدعاء»رواه ال مماكم والبيهقممي وممي  (42)

(1285.) 
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الليله واستيقظنا كلنا عل  ألمه و مراخه المذي ي ماول أن يكتممه ويكبتمه حتم  

ال يقلقنمماه ولكممن ف ممح الكيممله وفبمم  ال مميله واجتهممدنا أن نخ ممهللا مممن هالمممه 

بالدعاء والرقية الشرعية: اللهمم رب النماله أذهم  البم له ايمهللا أنمف الشماوي 

 .(43)ال ي اء يال ي ا له ي اء ال يبادر سقًما

ر  أن نقرع باب الزنزانةه حت  ال و دل م ساة كم سماة المذين قرعموا لم نج

البمماب لطلمم  الممماء. و ممبرنا حتمم  وممتح البمماب قبممل ال جممر للنممزول يلمم  دورة 

الميمماهه وسمم لنا بومم  اإلخمموة الممذين دلونمما علمم  مممن أعطانمما بومم  الم ممكنات 

 لأل ه وقد وناوله وسكف عنه األلمه وهلل ال مد والمنة.

مما حمدل لمي حمين أ مابني اإلسمهاله وهمو ممرض خ يمهللا يذا وأنا لمم أنمم 

 قيم يل  غيره من األمراض.

علمم  كممل حممال مممرت موظممم المممدة بخيممره وحمممدنا هللا علمم  ال ممالمة رغممم 

 موجبات المرض.

ولكن ياء هللا سب انه وي األيهر األخيرة أن أ اب بممرض ومي  مدريه 

يقلقنممي وممي ليلمميه  ولممم أعممرف لممه سممببًاه حيممث ابتليممف بنمموع مممن ال مموال أم مم 

 ويكدر علي  نهاريه أيبه بالرب وه وما هو بربو.

وكممان الجممو قممد هممدأ كثيممًراه وأضمم   بإمكاننمما أن نممذه  يلمم  األفبمماء مممن 

اإلخوان وي ال جن لي  دوناه كما كان باإلمكان اإلرسال يل  الخمارم لشمراء 

 بو  األدوية الضرورية.

                                        

 (.1303رواه أحمده والبخاري عن أنم. المددر ال ابق ) (43)
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عدد ممن االختدا مات مثمل: وكان وي ال جن عدد من األفباء المهرة وي 

اويه مالممدكتور أحمممد الملمماه والممدكتور يوسممهللا جو ممره والممدكتور كمممال الوشمم

 والدكتور كامل سليمه وغيرهم.

وكان موالجي همو المدكتور الوشمماويه المذي أخمذ األممر بومين الجمده وقمال 

لي: ال مد هلل الذي أواح لنا كشمهللا الممرض قبمل أن ي مت  له وفلم  عمددًا ممن 

ضممرت مممن الخممارمه ودوممع ثمنهمما بومم  الموسممرين مممن اإلخمموانه اإلبممره و ح

ومللف هخذ يبرة ال أذكر كل يوم أو كل يومين. وما هي يال مدة لمم وطمله حتم  

ب ني ي يف وماًماه ووي وقمف قياسميه وقمال  - جزاه هللا خيًرا - بشرني الدكتور

حمة لي: ين هذا المرض عادة ي تمام علم  األقمل يلم  يمهرين كماملينه ممع الرا

 التامةه والبذاء الجيده ب يث يطل  من المري  أن ي كل وي كل يوم ورخة 

وأو اني أن أوابع ال  ل بومد خروجمي ممن الموتقمله حتم  أفممان وماًمما 

يل  كمال الش اء واستقراره. ووواًل بود اإلورام ذهبف يل  الدكتور وت مي قمداح 

انانًمما يلمم  أنممي فبيمم  الدممدر بالم لممةه وو دممني و ًدمما كمماماًله ونادنممي افم

سليم الددر وماًما. ن  ل هللا جل وعال سمالمة الدمدر ممن األممراض الماديمةه 

 ومن األمراض المونوية جميوًا.

 ووعية الموتقلين:

كممان الموتقممل أيممام الملكيممة وممي جبممل الطمموره يوممد ور ممة لخخمموان لتنميممة 

وووميمق  ييمانهم بدعووهمه ووقوية  لتهم بربهمه وووثيمق ومرابطهم ويمما بيمنهمه

ثقاوتهم اإلسالميةه حت  اعتبرنا موتقل الطور هو المخميم المداام لخخموان ل منة 

 م(ه وأن ن قات ال  ر واإلقامة عل  ح اب ال كومة المدرية 1949)
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م( وكممان يممياًا هخممره وقممد اسممت اد رجممال 1956 – 1954أممما موتقممل سممنة )

خمموان مممن أي الثممورة مممن وجربممة الوهممد ال ممابقه ولهممذا رأوا أن ي رممموا اإل

ور ة للتجمعه ووضمووهم ومي ننمانين مبلقمةه وسم بوا ممنهم الكتم  حتم  ال 

يقممرأواه والمدمماحهللا حتمم  ال ي ن مموا بهمماه وورضمموا علمميهم ألوانًمما مممن األذا 

والتكدير الداامه حت  يكرهوا أن  همه ويكرهموا دعمووهم التمي جلبمف علميهم مما 

 جلبف.

غ ميل »اموا لخخموان لونًما ممن ومع هذا كلمه لمم يك همم ذلمته وم رادوا أن يهي

و ممتخدم ويممه األسممالي  الولميممةه بوممد ممما جربمموا األسممالي  الوحشممية.  «المممخ

وخددمموا م اضممرات لتوعيممة اإلخمموانه لم اولممة التمم ثير علمميهمه ويقنمماعهم 

األعم   وهذا الهول المجنمون ممن  «التود »بتبيير أوكارهمه ويخرام هذا 

 يوي  النال. دورهمه وأن يويشوا وي المجتمع كما 

وانتقمموا لهممذه التوعيممة المنشممودة عممددًا مممن األسمماوذة الن  مميين واالجتممماعيين 

 والوعام الدينيينه ليلقوا بو  الم اضرات عل  اإلخوان.

 وما نلف أذكر من علماء الن م الذين حاضرونا: أ. د. مالل جرجم.

ن كما أذكر من الوعام: وضيلة الشيخ م مد عثمان م ت  الموعله المذي كما

ي وينما مممرة أو ممروين وممي كممل أسمبوعه وكممان رجماًل عمماقاًله يولممم ممن هممم الممذين 

يخافبهمه وكمان يبتومد عمن األممور الشمااكةه والقضمايا الم رجمةه ويتنماول ومي 

المت ممق عليهمماه والتممي ونشممرح بهمما الدممدوره ووطمممان بهمما  «الرقممااق»أحاديثممه 

 البيتين:القلوب. وأذكر مما كان ي تشهد به كثيًرا هذين 

هللاُ قمممممله وذر الوجمممممود ومممممما 

 حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا

 

 ين كنمممف مرومممادًا بلمممو  كممممالل 
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  -ين حققتمممه  -ومممالكون دون هللا 

 

 عممدم علمم  الت دمميل واإلجمممال

م  }لُىىصِّ يشممير يلمم  قولممه ووممال  وممي سممورة األنوممام:   ىىمِّ ضِّ ُهىىم  فِّىىي َ    ُۖٓ َُىىمَّ ذَر  ٱّلِلَّ

عَبُ نَ  ه واآلية ال ودل عل  المون  الذي يشمير يلم  وحمدة الوجمود [91األنومام: ] {يَل 

كممما ي هممم مممن الشممور المممذكوره وأنممه ال يوجممد سمموا هللاه ين أخممذ الكممالم علمم  

ََّ }َوَمى  لَىيَُروان حقيقتهه بل اآلية ال بد أن و هم وي سياقهاه وقمد قمال وومال :  َ َ ى ٱّلِلَّ

ُ عَ  كِّٓٱ إِّذ  لَ لُ ان َم ٓ أَنىَزَ  ٱّلِلَّ رِّ ٖءِۗ لَي  ىن َشىي  ٰ  بََشىٖر م ِّ ِِّ  َجى َٓء بِّىهِّٱ َمىن   لُىص  لَى ىَب ٱلَّى
تَ  كِّ  أَنىَزَ  ٱل 

ى  ا َوهُي  ٰ  نُ ر  ۖٓ ُم َس ىتُم ل ِّلنَّ سِّ اۖٓ َوعُل ِّم  يُونََم  َوتُخ  ُ َن َهثِّير  يَ  تُب  عَلُ نَهُ  لََراطِّ ى  لَىم   تَج   مَّ

ُۖٓ َُىىمَّ  ۖٓ لُىىصِّ ٱّلِلَّ هُم  ُُ لَُمىىٓ ان أَنىىتُم  َواَلٓ َءابَىى ٓ م  يَل  تَع  ىىمِّ ضِّ ُهىىم  فِّىىي َ    ه أي [91األنوممام: ] عَبُىى َن{ ذَر 

قل: هللا همو المذي أنمزل الكتماب أو النمور المذي جماء بمه موسم ه ومال داللمة ويهما 

 عل  ن ي ثنااية الوجوده بل ين هنال كونًا ومكونًاه وخالقًا ومخلوقًا.

عنمه وقد استمرت درول الشيخ عثمان وتمرة ثمم انقطمع. ربمما ألن التقمارير 

 أثبتف أن دروسه لم ونثر وي و كير اإلخوانه وربما لبير ذلت.

  الة المبرب جماعة بال جن:

بوممد هممذه األحممدال الج ممامه وضممرب اإلخمموة الممذين اجتممرأوا علمم  دا بمماب 

الزنزانممة الست ممقاء الممماء ليشممربواه ثممم ضممرب األ  الدممبور البطممل حلمممي 

ادرة غريبمة ممن يدارة منمنه وغير ذلت من األحدال التي وراكمفه مهرت بم

ال ممجن أمممين « بمماد جمماوي »ال ممجن لممم وكممن موهممودة وال متوقوممة. وقممد أراد 

أن يتقربمموا مممن اإلخمموانه ويوتممذروا يلمميهم  - وأيًضمما ر سمما ه - ال مميد وأعوانممه

عممما حممدل وممي المممدة الماضمميةه وي مم لوهم الو ممو والدمم حه وهممم أهممل للو ممو 

 وع ا هللا عما سلهللا.وال ماحه وأن يبدأوا موهم    ة جديدةه 
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أن هذه البادرة كانف مقدمة ل ياسة جديمدةه يريمدون أن  - وهللا أعلم - ويبدو

يداووا بها بو  جراح ن ول اإلخوانه حين بدأوا ي كرون ومي اإلومرام عمنهم 

بالتدريج. وقد قيل: ين هذا االن تاح كان بناًء عل  وسافة من الملت سوود ملمت 

 المملكة الوربية ال وودية.

وهنا حدثف واقوة من الوقااع التي أذكرها وال أن اهاه ويذكرها مومي كثيمر 

من اإلخوةه ويذكرونني بها كلما لقوني:  الة المبرب الوحيدة التمي سممح لنما 

أن ننديهمما كلنمما جماعممة وممي ال ممجن ال ربمميه بوممد أن بممدأت البيمموم وتكشممهللاه 

جماعمة ومي سماحة واألحوال وت  نه وكان باكورة ذلت أن نمودي علينما لنقميم ال

ال مممجنه ودوا األذان ومممي سممماحة ال مممجن: هللا أكبمممره هللا أكبمممره ووجممممع كمممل 

اإلخوان من أدوار ال جن الثالثةه ون ن ال نكماد ندمدا مما يجمري: أحلمم همذا 

 أم حقيقة؟

وقممدمني اإلخمموان أل مهممم وممي  ممالة المبممربه واعترونممي حالممة مممن الرقممة 

بدمموت مممنثر يكمماد يهممز أركممان والخشمموع ال أن مم  حالووهمماه وولمموت القممرهن 

ال ممجن األربوممةه قممرأت وممي الممركوتين الربممع األخيممر مممن سممورة هل عمممران: 

يَن }لَتُب   ِِّ ىَن ٱلَّى لِّكُم  َومِّ ن لَب  َب مِّ تَ  كِّ يَن أُوتُ ان ٱل  ِِّ َن ٱلَّ َمعُنَّ مِّ كُم  َولَتَس  لِّكُم  َوأَن ُسِّ   َ لَُ نَّ فِّٓي أَم 

اإ  ى َهثِّيىىر  ىىَرُهٓ ان أَذ  ىىَوإِّن تَ أَش  َّقُىى ان فَىىإِّنَّ ذَ  ي  ىىن  بُِّروان َوتَت ىىَك مِّ ُُمىى رِّ لِّ مِّ ٱأل  هل عمممران: ] { َعىىز 

َ }ه ومررت باآليات التي وتضممن دعماء أولمي األلبماب: [186 ُهُروَن ٱّلِلَّ  ِ يَن يَى ِِّ ٱلَّى

ا  م   َولُعُ د  م  لِّيَ  ٰ  ُجنُ بِّمِّ ضِّ َربَّنَىَوَعلَ َر  تِّ َوٱأل    َ َِّ ٱلسَّىَم  ى
ىَت  َويَتَ َكَّىُروَن فِّىي َ ل    َمى  َ لَق 

نَ    َ ال  ُسب  طِّ َِا بَ   .[191هل عمران: ] {ٱلنَّ رِّ َك فَقِّنَ  َعَِاَب َه 

ع  رَّ }وكان من هذه األدعية:  نِّ أَن  بَّنَ ٓ إِّنَّنَ  َسمِّ ِّيَم  ي   يُنَ دِّ  لِّۡل  نُى ان بِّىَرب ِّكُم  نَ  ُمنَ دِّ  َءامِّ

َرارِّ فَّنَ  َمَع  تِّنَ  َوتَ َ   ر  َعنَّ  َسي ِّ  َمنَّ إ َربَّنَ  فَءف  ِّر  لَنَ  ذُنُ بَنَ  َوَه  ِّ   فَ  َب  َربَّنَ  َوَءاتِّنَى  َمى   193ٱأل 
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ٰ  ُرسُلَِّك َواَل تُخ   يعَى دَ َوَعيتَّنَ  َعلَ مِّ لِّىُف ٱل   إِّنََّك اَل تُخ 
َمقِّۖٓ قِّيَ  َم ٱل  نَ  يَ   ىتََج َب لَُمىم  فَ  194زِّ ءس 

ىىن ىىٖص م ِّ مِّ ىىيُع َعَمىىَص َع  ىىن َربُِمىىم  أَن ِّىىي اَلٓ أُضِّ ۖٓ بَ ذََهىىر  أَو  كُم م ِّ  ٰ يَن ع   أُنثَىى ِِّ ىىٖٱۖٓ فَءلَّىى ىىنس بَع  ُضىىكُم م ِّ

ُجىى ان  رِّ هِّم  َهىى َجُروان َوأُ   ىىرِّ يَ  ىىن دِّ ُمم  مِّ ىىَرنَّ َعىىن  تَلُىى ان َولُتِّلُىى ان أَلَُه  ِّ
 َوأُوذُوان فِّىىي َسىىبِّيلِّي َولَ 

ىى  َسىىي ِّ  َم  َن  تَِّمىى  ٱأل  ىىن تَ   ىىرِّ  مِّ ىىٖت تَج 
لَىىنَُّمم  َجنَّ  م  َوأَلُد  ِّ نىىيِّ ٱ تِّمِّ ىىن  عِّ ىى  م ِّ ِّإ ُر َََ اب  نىىيَكُ  ّلِلَّ ُ عِّ  َوٱّلِلَّ

ُن ٱلثََّ ابِّ   .[195 - 193هل عمران: ] {ُ س 

كنف أيور ك ني ال أقهللا عل  األرضه ولكني أحلمق ومي أومق عماله وكنمف 

ك نممما أسمممع رج ممات قلمموب اإلخمموان مممن خل مميه وأنمما أولممو اآليممات مممن خممواويم 

سورة هل عمران. وك نما أجد وي اآليات مواني جديدة ما كنف أجدها ممن قبمله 

ٓأَيَِمى  حت  انتهيف يل  ختام ال ورة:  يَن َءاَمنُى ان }يَ  ِِّ ىبُِّروان َوَلى بُِّروان َوَرابُِّطى ان ٱلَّى  ٱل 

لُِّ  نَ  َ لَعَلَّكُم  تُ    .[200هل عمران: ] {َوٱتَّقُ ان ٱّلِلَّ

 وقد وجدوني أقرأها هكذا:

ٓأَيَِم  } بُِّروان{يَ  يَن َءاَمنُ ان ٱل  ِِّ  .ٱلَّ

ٓأَيَِم  } ِِّ يَ  بُِّروان َوَل بُِّروان{يَن َءاَمنُ ان ٱلَّ  .ٱل 

ٓأَيَِم  } ينَ يَ  ِِّ بُِّروان َوَل بُِّروان َوَرابُِّط ان{ٱلَّ  . َءاَمنُ ان ٱل 

ٓأَيَِم  } لُِّ  َن{يَ  َ لَعَلَّكُم  تُ   بُِّروان َوَل بُِّروان َوَرابُِّط ان َوٱتَّقُ ان ٱّلِلَّ يَن َءاَمنُ ان ٱل  ِِّ  .ٱلَّ

وسلمف وسلم اإلخوانه ووجدت الدموع عل  الخدوده ال أدري أهي دمموع 

 أم دموع ال رحة؟الخشيةه أم دموع الرحمةه 

يا سب ان هللاه كيهللا أ ب ف ساحة ال جن التي فالما كانف ساحة للتومذي  

والتكديره والتي عوقبنا ويها ليلة الم اكمة المشمهودةه التمي ضمربف ويهما حتم  
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لوقمماب المتمممردينه  «الوروسممة»سممال الممدم مممن سمماقيه والتممي كممم ندممبف ويهمما 

مممنمنه والتممي جموممف ويهمما والتممي يممهدنا ويهمما الضممرب الوحشممي لممأل  حلمممي 

المداحهللا وحرقفه وغيرها وغيرهاه كيهللا و ولف يل  جامع كبير لمثل همذه 

 الدالة التاريخية؟  ال نقول يال: سب ان مبير األحوال.

 ووقهللا جنود ال جن مشدوهين مت ثرين من هذه الدالة.

وفل  يلي  اإلخوان بود الدمالة أن ألقمي كلممةه واعتمذرته ولمم وكمن عنمدي 

وي الكالم بود هذه الدمالة. وتقمدم األ  األسمتاذ وريمد عبمد الخمالقه وقمال: رغبة 

ينها وهللا ور ة وبتنمه وينما لكل اممرك مما نموا. وألقم  كلممة ووجيهيمةه بومث 

بها األمل وي الن وله وأن ال جر قريم ه وأنمه ال ييم ل ممن روح هللا يال القموم 

 الكاورونه وال يقنا من رحمة ربه يال الضالون.

ود كلمة األستاذ وريد الهادامة الموجهمةه وقمدم للكمالم وضميلة األ  المواعل وب

قماااًل بومد حممد هللا  - وكمان لمه ممن اسممه ندمي  - الجليل الشيخ مختار الهمايج

والثناء عليه والدالة وال الم عل  رسوله: يني ال ي وني يال أن أنف خمالل 

انتدماراوهم ومي موماركهم وهناتي يل  جنود مدر البواسل حرل ال جن عل  

المتوا مملة ضممد نممزالء ال ممجن مممن ممموافنيهم الممذين لممم يقترومموا جرًممما يال أن 

أهناهم بهمذه االنتدمارات ال ماحقة التمي حققوهما وأخضمووا ...  يقولوا: ربنا هللا

انتدارات مماثلمة علم  اليهمود  بيبها رقاب الم جونينه وأومن  لهم من كل قل

 المبتدبين وي أرض ول طين  

وما كاد الشيخ مختار يتم كلمته حت  وكهرب الجموه ووطماير الشمرره وهميمج 

الشيخ الهايج ع  المدبابيره وعمادت ريممة لوادوهما القديممةه ورد اإلخموان يلم  
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الزنممانينه ولكممن سممرعان ممما  مم ف ال ممماء الباامممة. وقممد كممان جممو االن تمماح 

 واالن رام مقباًل.

 وقد قال الشاعر:

 ايممممممممتدي أنمممممممممة ون رجممممممممي

 

 هذن ليلمممممممممممت بمممممممممممالبلج قمممممممممممد

كنمما نممود أن وتكممرر  ممالة الجماعممة التممي ذقنمما حالووهمما مممرة أخممرا وممي  

 المبرب أو الوشاء أو ال جر.

ولكن هذه الدالة ال لوة التي قرت بهما األعمينه وافم نمف بهما القلموبه لمم 

وتكرر بود ذلته وكانف هذه األول  واألخيرةه ويبدو أنهمم يماهدوا بم عينهم أثمر 

الجماعية وي وثبيف األوادةه ويمد الومزاامه ولمم ي مم وا لنما بدمالة هذه الدالة 

أخمممرا علممم  غرارهممماه حتممم  حمممين وت مممف الزنمممانينه وأذن لنممما بممماالختالفه 

والزيمماراته عنممد بدايممة اإلوراجمماته سممم وا لنمما بدممالة الجماعممة داخممل كممل 

ننزانممةه أو ال مممانع أن يجتمممع أكثممر مممن أوممراد ننزانممة للدممالةه ولكممن داخممل 

 انين.الزن

ومل اإلخوة يذكرون همذه الدمالة بومد ممرور ال منينه ويمذكرونني بهما يذا 

 لقوني.

أذكر أني أول ما لقيف األ  يوسهللا ندا وي سوي را وي ال بويناته قال لمي: 

 هل وذكر  الة المبرب التي أممتنا ويها وي ال جن ال ربي؟

 مالة قلف: وهل مثل هذه الدالة ون  ؟ يني لمم أيمور ومي حيماوي ب مالوة 

و اوي أو وداني هذه الدالة التي أح  ف ووذوقف ويها قول رسمولنا ال بيم : 

   «وجعلت لرٱ عيني في اليالٱ»
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 بين رمضانين:

و منا رمضان هخر وي ال جنه ولكمن مما أعظمم ال مرا بمين الرمضمانين  

كممان رمضممان األول وممي عهممد يممدة ومجاعممة ووضممييق وممي كممل يمميءه وجمماء 

 ي ر ويبع وووسوة وي كل ييء. رمضان اآلخر ون ن وي حالة

ممن الزبيم  والتمينه وال  «الخشماف»لم نورف ومي رمضمان الماضمي أكمل 

يممرب قمممر الممدينه ووممي رمضممان هممذا كممان لممدا اإلخمموان الموسممرين مممن هممذ 

الكثيره وكانوا يجودون عل  يخوانهم ال قراء ممن أمثالنماه بمل كمانوا يقاسممونهم 

 كل ما عندهم وال ي ت ثرون عليهم بشيء.

كنا وي رمضمان الماضمي نخماف أن نجهمر ومي الزنمانين بقمراءة القمرهن أو 

بدممالة التممراويحه وهممذا مممن الممنوعمماته و م ممينا اليمموم نتلممو القممرهن جهمماًراه 

 وندلي التراويح علنًاه دون أن يلومنا أحده و ب ان من يبيمر وال يتبير 

عمادة كان اإلخموة يقمدمونني أل ملي بهمم ومي يحمدا ننمانين المركنه وهمي 

أوسع من غيرهماه وكمان يدملي وراامي عمدد ممن اإلخموة الكبمار: عبمد الوزيمز 

كامممله وووويممق الشمماويه ووريممد عبممد الخممالقه وأحمممد الملمماه وأحمممد الو مماله 

ويوسممهللا ووبممةه وكامممل سممليمه وعبممد ال كمميم يمماهينه وسمميد أبممو سممتيفه وعبممد 

 البني أبو دومةه وهخرون ال أذكرهم.

 تقلين لهم:ال ماح بزيارة أقارب المو

وممممما سممممح بمممه أخيمممًرا للموتقلمممين: نيمممارة أقممماربهم لهممممه وقبمممول الرسممماال 

 والطرود الوا لة من ذويهم يليهمه وكان هذا م ظوًرا وماًما.

وخدوً ما ومي مناسمبات موينمة  - وكمان جمل المذين انت وموا بهمذه الزيمارات
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 - ( مممارل21مثممل: عيممد ال طممره وعيممد األضمم  ه وممما سمممي: عيممد األم وممي )

يخمموان القمماهرة والجيممزة؛ وهممم الممذين علممموا بهممذا اإلذن وأبلممو بوضممهم بوًضمما 

 بذلت.

 أما أبناء األقاليمه وقلما يوروون بذلت يال بود أن ي وت األوان.

وقد التقف وي هذه الزيارات الوجوه بالوجوهه ووداو ف األيمديه وووانقمف 

لشموا وال رممان األبدانه وذرومف األعمين المدموعه دمموع ال مرح باللقماء بومد ا

 الطويل عل  ن و ما قال القاال:

 ورد الكتمماب مممن ال بيمم  ب نممه

 

 سممميزورني واسمممتورت أج ممماني

 غلمم  ال ممرور علممي  حتمم  ينممه 

 

 مممن وممرف ممما قممد سممرني أبكمماني

 يا عين قد  مار البكما لمت عمادة 

 

 وبكمممين ومممي ومممرح وومممي أحمممزان

ووممي أيممام الزيممارات حممدثف م اجممآت مذهلممةه وم ارقممات عجيبممةه خليقممة أن  

 و تف األكباده ووقطع نياف ال ناد.

وكم من يخوة جاءوا ليزوروا أخاهم الذي اعتقل ممن بيمنهم ولمم يجمدوهه وكمم 

ممن أم اختطممهللا وحيممدها مممن بممين أحضممانهاه ولممم وجممد لممه أثممًراه ولممم و مممع عنممه 

د خمر يمهيدًا ومي أومون الومذابه يليها ب مرهه وقمخبًراه ولم يجر  أحد أن ي ضي 

أم »ج ده التمرابه وهمذه ال المة همي التمي عبمرت عنهما ومي قدميدوي:  وروي

  «ناارة وال مزور

قممممدمف  يلمممم  ال ممممجن الكبيممممر 

 يهزهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 ومممرح اللقممماء ببمممدرها الموعمممود

 َوقَ ف  مع المزوار ورقمُ  ل ظمةً  

 

 عممدت بومممر وممي الزمممان َمديممد

 ال بيبمة بومد مماهي ل ظة اللقيما  

 

 ذاقمممف عمممذاَب البومممد والتشمممريد
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 فال انتظاُر األم أ مو  برهمة

 

 ممزوجممممة الخ قممممات بالتنهيممممد 

 رأت الن مماَء مزغممردات حولهمما 

 

 ورًحممما بلقيممما ابمممن وضمممم ح يمممد

 يال وتاهمما  يمما وممرا ممما عاقممهُ؟  

 

 أَولم يزل ومي القيمد والتدم يد؟ 

 أم يمما وممرا يشممكو ال ممقام؟ وديتممه 

 

 أسممممالة ببيممممرل ردود بممممالن مه 

 ور  ال ناد من التدبمره بود مما 

 

يا مممممفه ولممممميم الدمممممبر دون 

 حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدود

 

  احف مزمجرةً كنممرة غابمة:

 

ممَم قممد ومم خر وارسممي ووحيممدي؟  لل

 ما بمالكم ال ونطقمون؟ هبلتمموا   

 

أيمممممن الرجممممماءه ال لمممممم؟ أيمممممن 

 عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممودي؟ 

 

خمممرل الجميمممُع سممموا دمممموع 

 أحبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

 والممممدمع خيممممر موبممممٍر ويممممهيد 

وقممد وعممف ال قيقممة   ممرخفه 

 ُممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرة:

 

 اله ال  أعيدوا لمي بنميم وليمدي 

ت ممن اإلغمماءه همدم بناَءهما   خرم

 

 نبمممم  يزلممممزل ركممممن أيم َمشمممميد 

 قُتممل ال تمم ه واألم  ال وممدري بممه 

 

 مممن بوممد ليلممة خط  ممهل المشمممهود

 كممم عممذبوه وهممو ي تمممل األذا 

 

 بثبمممممات أفمممممواد وقلممممم ل أسمممممود

 راممممموه موتروًمممما بممممما لممممم ي وممممه 

 

 يبمممماء ال ممممارل الدممممنديد ومممم ب 

ه ممممن  ه وعمممدٌ بمممما من مممو  مممرل  لمممم يب 

 

 دنيممماه ولمممم ي  مممل بهمممول وعيمممد

 وتكممممالبوا مثممممل ال ممممباع لنهشممممهل  

 

  ممنع الجبممان الخمماان الرعديممد

  مممبوا عليمممه عمممذابَهم ونكمممالَهم 

 

 بممممم كهللا سممممم اح وقلممممم  حقمممممود

 حت  قض  ن بًاه وأسملَم ورَحمه 

 

 متبنيًمممممممما بشممممممممهادة التوحيممممممممد

 وهللاه بمل همزم األلم لم ينهمزمه  

 

 قتلمممموه قلتلممممة مممممنمني األخممممدود

 
* * * 

م  لها وقد اسمتردت وعيَهما  ُرح 

 

 وغدت وديُح ب  رة ويمرود 
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 قتلممول يمما ولممدي  أال ُيمملمف يممدٌ 

 

 مممممدت يليممممت بق مممموة وج ممممود 

 ما كان ُجرمت يا بنيه ولم وكمن 

 

وممممممي النممممممال غيممممممر الطمممممماهرل 

 الم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممود؟ 

 

 والت قمم لممو أنهممم سمم لوا المكممارم 

 

 والبممر عنممته لُكممنم خيممَر يممهود 

هل كان ُجرمت أن عزومَف عمن  

 الخنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 وع  َف عن ورٍد لهم ممورود؟ 

هممممل كممممان ُجرمممممت أن وومممميَ   

 ل كمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرة

 

 ال للمجمممونل وال ابنمممة الونقمممود؟ 

 وممممدعو لممممنهج هللاه نهممممج م مممممد 

 

 ال نهمممج ورعمممون وال نممممرود؟ 

تلمممت التمممي  قت مممَت همممموُم أمم  كمممم أرم

 

 ج اوهممما أممممام يهمممود كُ مممرت 

 هام الشبيبة ومي سمواده ولمم وهمم 

 

 يال ب مممممممود وراثنممممممما وسمممممممويد 

عشمممممقوا مالهممممميهمه وعشمممممقت  

 مدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هللا

 

 وتلممممممموه بالترويمممممممل والتجويمممممممد

ممما كنممف ودمم   غيممر أربمماب  

 الت قمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 ممممن  ممماامين وركمممعٍ وسمممجود

 لم و ن رأست للطباةه ولمم ومدن 

 

 يوًممممما لبيممممر الواحممممد الموبممممود

الضممويهللاه ووق ممف وممي  ممهللا  

 ولممممممممممممممممممممممممم ومممممممممممممممممممممممممل

 

 ن ممممو القمممموي وروممممده المروممممود

 لم ورض يوًما أن وُبماع بضماعة 

 

 لألجنبمممممممي ومالمممممممه المممممممممدود

 وأبيمممف وركمممع للجبمممابرة األلممم  

 

 حكمواه ولم يمت حكمهمم بريميد

 ورووممف بالتوحيممد رأَسممت عاليًمما 

 

 قتممممل األلمممم  قتلممممول للتوحيممممد 

 
* * * 

 يا ويل أرض وقتل األفهاَر ممن

 

 غلظمممممٍة وكنمممممود أبنااهممممما ومممممي 

ا همنًممما   ويبيمممف ويهممما ال مممردُ حمممرًّ

 

 ما عاد عي  ال ماجر الوربيمد 

 كم كنُف همل أن أرال وين وكمن 

 

 أم مميف ورسممهللُا وممي دٍم و ممديد

 يا يوَم عيمٍد قمد رجموُت  مباَحه 

 

 و جوتنممميه ال كنمممَف يممموم الويمممد
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ورجومممممُف بال  مممممرات و كمممممُل 

 مهجتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

ورجوممممممُف بممممممالوبراتل وممممممموا 

 خمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدودي

 

 الثكممُل ال مزيُنه وليتنمميأضمناني 

 

 ووريُف قبمل اليموم بطمَن ل مود 

 مما األرض يال غابمةٌ قمد موهمف 

 

 بزخمممارف الوممممران والتشمممييد 

 مممما أهلهممما يال وحممموٌد غطيمممف 

 

 أنيابُهممممممما بمالبمممممممم وبمممممممرود 

ضمممماقف علممممي  األرُض وهممممي  

 و مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي ةٌ 

 

 ما أضيق المدنيا بمدون يمهيدي 

 :«قراءات مشتركة»يعادة الكت  يلينا  

دالامممل االن مممرامه وبشممماار اإلومممرام: عمممودة الكتممم  التمممي كمممانوا قمممد  وممممن

 ادروها مناه وقد ورحنا برجوعها يلينا كما و مرح األم بوحيمدها يذا عماد يليهما 

بوممد سمم ر وفممول اغتممراب. ويممرعنا نممنظم القممراءة ويهمماه ويتبادلهمما بوضممنا مممن 

ل نيمم»بومم . وأذكممر أننمما قرأنمما وممي ولممت ال تممرة بومم  ال دممول مممن كتمماب: 

للشمموكانيه وخدوً مما وممي أبممواب البيمموع وممما يتولممق بهمماه وكنممف  «األوفممار

أقرأها أنا واأل  أحمد الو اله واأل  يوسهللا علمي يوسمهللا ووبمةه المذي كمان لمه 

وق ات وووليقات جيدة من وجهمة النظمر االقتدمادية التمي درسمهاه وقمد عرومف 

ون لممه وممي هممذا أن وكامممل االختدا ممات ووالق همما وممي الدراسممة يمكممن أن يكمم

ثمرات فيبةه و يمد الطمروين جميوًماه بخمالف الوزلمة الثقاويمةه وإنهما ال وثممر يال 

 الجمود واالنبالا.

 درول ووجيهية:

ووممي وتممرة ال ريممة والب ب ممة لممم يضمميوها اإلخمموان سممداه بممل اجتهممدوا أن 

ي متبلوها اسممتبالاًل ح ممنًاه وال سمميما بومد المممدة الطويلممة التممي أرادوا أن يم مموا 

 مواروناه وين ونا كل ما وولمناه حت  حرمونا من الكت  والمداحهللا.ويها 
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ولهممذا نظممم اإلخمموة بومم  الممدرول الولميممة المنهجيممة لالرو مماع بم ممتوا 

اإلخوان الثقاوي والولميه وكنف أيارل ومي همذه المدرول بإلقماء أضمواء علم  

علوم القرهن وضوابا وهمه وو  يرهه وأضمواء أخمرا علم  علموم ال مديث أو 

 مدطلح ال ديث. علم

وكانف هذه الدرول وشمل اإلخموان عموًمماه والشمباب والطلبمة خدوً ماه 

وكممان موظممم الطلبممة مممن الجامومماته ولكممن كممان قليممل مممنهم مممن المممدارل أو 

المواهد الثانويةه مثل األ  سود نيمن الوابمدين سمالمةه الطالم  بمدرسمة فنطما 

ل األ  عبممد الشمم وا الثانويممةه وأح ممبه كممان أ ممبر فالمم  وممي الموتقممله ومثمم

الشمم ات مممن فلبممة موهممد دميمماف الثممانويه وكممان كالهممما مممن رواة قدمميدوي 

 «.النونية»

الطال  بكلية الطم ه  - يقيق الشهيد عمر ياهين - وكان األ  واال ياهين

مممممن اإلخمممموة ال ريدممممين علمممم  ونظمممميم هممممذه الممممدروله وو ديممممد أوقاوهمممما 

 وموضوعاوهاه ويحضار الم ت يدين منها.

كمما كنممف أيممرح لخخمموان بومم  الم ماهيم اإلسممالميةه وخدوً مما ممما كممان 

 لخمام البناه وكنف مونيًّا بها من قديم. «األ ول الوشرين»منها حول 

 جل ات وقهية:

كممما فلمم  منمما اإلخمموان: أن يجتمممع اإلخمموة مممن علممماء الشممريوة ورجممال 

 الدعوة لمناقشة بو  القضايا الكبيرة والو ول يل  رأي ويها.

وكممان مممن أولمم  القضممايا التممي ب ثناهمما: قضممية المممرأة؛ لممما ويهمما ييممكاالت 

 يت ه واختالوات كثيرة بين المضيقين والموسوين.
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وكان منسم الجماعة األستاذ البنا من المضميقين ومي قضمية الممرأةه ولكمن 

 الظروف اآلن وبيرته وهذا يقتضي منها اجتهادًا جديدًا.

واحممده ومنمما مممن يميممل يلمم  التضممييقه ولممم نكممن ن ممن الشممرعيين علمم  نهممج 

 ويكاد ي بم المرأة وي بيتهاه لترع  نوجهاه ووربي أف الها.

وكممان أكثممر المشمماركين مممن دعمماة التوسمموةه وبخا ممة أخونمما الوممالم الب اثممة 

ه المذي كمان لمه افمالع واسمع علمم  «ممن يخموان يمربين»ال مام م ممود عبيمة 

آراامهه وهمو مماهري النزعمة البن حزمه كما كان يمديد اإلعجماب ب «الم ل »

مثلهه وقد وبن  هراءه وي كثير من الم االه وأضاف يليها اجتهادات من عنمدهه 

أحدثف ضجة وي الموتقمله مثمل قولمه: ين ونماول المدخان ومي الدميام ال ي طمر؛ 

ألنه ليم أكاًل وال يربًاه مع يجماع الم لمين وي أقطمار األرض علم  أنمه ممن 

ت المرغوبممةه التممي ينببممي للدمماام أن يممدعها مممن الم طممرات؛ ألنممه مممن الشممهوا

علم  أنمه ينببمي أن ي طمر . «يدع فوامه ويرابه ويمهووه ممن أجلمي»أجل هللا 

 باعتباره موديةه والموا ي و طر عند ابن حزم.

ال ي طمره؛ ألن  - بمدون دمماء - ومثل قولمه: ين ونماول حبمة يسمبرين للدماام

 هذا ال يوتبر أكاًل لبةًه وال عروًا.

ن مممن حممل ال ممام م مممود عبيممة: أن ابممن حممزم وممي قضممية المممرأة كممان وكمما

أن الممرأة  «ال دمل ومي الململ والن مل»وقدميًّا جدًّاه حتم  ينمه ذهم  ومي كتابمه: 

 وكون نبيةه واعتبر مريم وأم موس  نبيتين.

كممما أجممان للمممرأة أن وكممون قاضممية وممي كممل المجمماالته حتمم  وممي ال ممدود 

ل  الواليات المختل ةه ما عدا الخالوة أو اإلماممة والجناياته وأنها يمكن أن وتو
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لىن ي لىىح لى م ول ىى ا أمىىرهم »الوظمم ه التممي جماء وممي مثلهما ال ممديث الدمم يح: 

 .«امرأٱ

كممما رأا ابممن حممزم أن المممرأة مشممروع لهمما أن ودمملي الدمملوات كلهمما وممي 

الم ممجده ويذا فلبممف ذلممت ال يجممون لزوجهمما وال لوليهمما أن يمنوهمماه كممما وممي 

 .«ال تمنع ا إم ء هللا مس جي هللا»لمت ق عليه: ال ديث ا

وضو هللا ابن حمزم ال مديث المذي يجومل  مالة الممرأة ومي بيتهما أوضمل ممن 

 الوها وي الم جده ضو ه من جهة ال نده وممن جهمة المونم ه يذ كيمهللا ومرل 

الرسول ن اء الدم ابة يتون مين المذهاب يلم  الم مجد ومي الدملوات كلهما حتم  

 يولم أن الدالة وي بيووهن أوضل لهن. الوشاء وال جره وهو

ويرا ابن حزم يباحة كشهللا المرأة لوجهها وك يهاه ويمذكر قمول هللا وومال : 

نَّ }َول   ٰ  ُجيُ بِّمِّ هِّنَّ َعلَ َن بُِّخُمرِّ ب  رِّ ه قال: ولو كان سمتر الوجمه واجبًما [31النور: ] {يَض 

 .«وليضربن بخمرهن عل  وجوههن»لقال: 

التي أيمرت ومي بوم  كتبمي يلم  أنهما ودملح أن يل  غير ذلت من القضايا 

وكممون أفروحممة ماج ممتير وممي الدراسممات الشممرعية. وقممد ندمم ف فالبممة وممي 

 جاموة اإلمارات أن وجول منها رسالة ماج تيره و ولف.

المهم أن ابن حزم كان موناه ون من نب مث قضمية الممرأةه مكانتهماه وأثرهما 

 ماعي وال ياسي.وي البيف والمجتمعه ومروبتهاه ونشافها االجت

وأعممددنا بممذلت ورقممة جيممدة وتضمممن عممدة أحكممام وووجيهممات وتولممق بممالمرأةه 

وقلنمما: ينببممي أن يوا ممل اإلخمموة الب ممث وممي هممذا الجانمم  ويوسممووه ويومقمموهه 

منيدًا باألدلة ممن الكتماب وال منةه وموثقًما بم قوال األاممة والولمماء الثقماته وقمد 
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ممن المزمنه ثمم عمدت عليهما الومواديه بقيف هذه الورقة موي بود اإلومرام ممدة 

وذهبف  ويما ذه  من أوراا. وقد أدا ورض الك اية عن اإلخوان وعن علمماء 

أخونمما ال بيمم  عبممد ال لمميم أبممو يممقةه وممي كتابممه  - حممول قضممايا المممرأة - األمممة

وممي سممتة أجممزاءه جممزاه هللا عنمما  «و ريممر المممرأة وممي عدممر الرسممالة»ال ريممد: 

 اه ورحمه رحمة واسوة.وعن الولم واإلسالم خيرً 

 جل ات أدبية:

وكان بجوار هذه الجل مات ال قيهمة جل مات أخمرا أدبيمةه نت مدل ويهما عمن 

األدب واألدبممماءه وعمممن الشمممور والشممموراءه ونتنممماول ويهممما الملَمممح والطراامممهللا 

األدبيةه ويلقي ويها الشوراء ما لديهم من قدااد جديدةه ولدوها أحدال ال ماعةه 

 وأجواء الم نة.

يشارل وي هذه الجل ات عمدد ممن اإلخموان المهتممين بماألدبه ممنهم:  وكان

األستاذ عبد الوزيز كامله واألستاذ وريد عبد الخالقه واألستاذ م مود ال مواله 

واألسممتاذ سممود غممزاله واألسممتاذ عبممد ال كمميم يمماهينه وغيممرهم ممممن لممم أعممد 

 أذكره.

ه «النونيمة»: وكنُف أُنشمدهم بوم  مما أنشم وه ومي ال مجن ممن قدمااده منهما

التممي ضمماعف منممي  «ول م ة الممموت»ومنهمما قدمميدة . «ال مموادة»ومنهما قدمميدة 

 وماًما.

وكان لمأل  سمود غمزال قدميدة نونيمة أيًضما جميلمة ممن ب مر الرممله أذكمر 

 منها بيتًا واحدًا يقول:

 كيهللا يقضي األمر وينما ضمابا

 

ع ممممممكري الوقممممممل مطمممممممول 

 الجبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممين؟
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يقول الشوره وقد أنشمدنا قدميدة قاويمةه  وألول مرة أعرف أن األستاذ وريدًا

 أذكر عجز بيف منها وقول:

 وبشير الغيث إرع د وبرق 

 مناقشة أسباب الم نة:

وكان هنال جل ات لمناقشة أسباب الم نةه وين كانف قليلة جمدًّاه ولمم يتومود 

اإلخوان أن يب ثوا وي مثل ذلت. وهم يوتبرون أن أسباب الم نمة ملمم اآلخمرين 

ان من غير الموتاد أن يناق  اإلخوان بود كمل م نمة ودميبهم: لمماذا لهم لذلت ك

 أ ابتهم؟ وهل يت ملون أي جزء من الم اولية عما حدل؟

هذا مع أن القرهن الكريم علمهم أن يرجووا بالالامة عل  أن  همه وذلت ومي 

ووقي  القرهن عل  ما وقمع للم ملمين ومي أحمد كيمهللا وقمدوا سمبوين ممن رجمالهم 

 يممهداءه وممي حممين أ ممابوا وممي موركممة بممدر مممن قبممل سممبوين مممن اوخممذهم هللا

ىى ٓ  ممناديد قممري  قتلمم ه وسممبوين هخممرين أسممرا. وقممال القممرهن وممي ذلممت:  }أََولَمَّ

بَت   يبََق{أََل  َم { «أي وي أُحد» كُم ِميِّ لَي  ث  تُم م ِّ ىَِاۖٓ } «أي وي بدر» }لَي  أََلب  ٰ  َه  ىتُم  أَنَّى لُل 

نيِّ أَن ُسِّ لُص   ن  عِّ يرَ  ُهَ  مِّ ٖء لَيِّ ٰ  ُهص ِّ َشي  َ َعلَ ِۗ إِّنَّ ٱّلِلَّ  .[165هل عمران: ] {كُم 

ه وقاامدهم رسمول  مل  هللا عليمه وسملمهكذا قال هللا وومال  لدم ابة م ممد 

 تَُ ِسىى نَُمم بِّإِّذ  }َولَقَىىي  هللاه وقممال وممي هيممة أخممرا: 
ىىيَكُٓ  إِّذ  ُ َوع  ٓ إِّذَا نِّىىهِّ  َلىىيَلَكُُم ٱّلِلَّ  ٰ ٱۖٓ َ تَّىى

تُم   ل  يَ  فَشِّ يىيُ ٱلىيِن  نكُم مَّن يُرِّ بِ َنإ مِّ كُم مَّ  تُ ِّ يِّ َم ٓ أََرى  نس بَع  تُم م ِّ رِّ َوَعَيي  َم  تُم  فِّي ٱأل  َزع  َوتَنَ 

ىىص   ُ ذُو فَض  ِۗ َوٱّلِلَّ ۖٓ َولَقَىي  َع َىى  َعىنكُم  ىىيَكُم  تَلِّ ُمم  لِّيَب   َُىىمَّ َلىَرفَكُم  َعىن 
ىَرٱَإ ِّ ٓ يىىيُ ٱأل  ىن يُرِّ ىنكُم مَّ َومِّ

مِّ  ُمم   .[152هل عمران: ] {نِّينَ َعلَٰ ٱل 

لقد أيارت اآلية يل  سب  ما أ مابهم ومي أُحمده وهمو وشملهم وونمانعهم ومي 
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األمره وعديانهم لتوجيه قاامدهم رسمول هللاه وأن وميهم ممن أراد المدنيا وغلم  

عليه ح  البنيمةه ثم ذكر وي النهاية أنه ع ا عمنهم؛ ألن همذا الخطم  والخلمل لمم 

لمل عمارضه ومثلمه يو مو هللا وومال  عنمهه خوهمه بمل همو يكن خطًّا ثابتًا وي حيا

عَى نِّ إِّنََّمى  }إِّنَّ كما قال ووال  وي ن مم ال مياا:  َجم 
تَقَىٰ ٱل  َم ٱل  ىنكُم  يَى   ان مِّ يَن تََ لَّى   ِِّ ٱلَّى

 ُ  َولَقَىىي  َع َىى  ٱّلِلَّ
ٱِّ َمىى  َهَسىىبُ انۖٓ ُن بِّىىبَع 

َط  ىىتََزلَُّمُم ٱلشَّىىي  َ َف ُىى  َعىىن  ٱس  ِۗ إِّنَّ ٱّلِلَّ ىىيمَ ُمم  هل ] {ر  َ لِّ

 .[155عمران: 

كنا نتناق  ويما أ اب اإلخوان مع األستاذ عبد الوزيز كاممله المذي كشمهللا 

اه  لنا أن كثيًرا مما ن  به أمجادًا لنما ينمما سماقنا أعمدا نا يليمهه وجرونما يليمه جمرًّ

 ون ن ال ندريه مثل دخول حرب ول طين  

ومةه ومماذا وراءهما؟ وهمل كما ناقشنا وي هذه القضية: م من اإلخموان المتتاب

هنال خلل أو ال؟ وكان يوز علينا ن ن اإلخوان أن نقمر يوًمما بم ن وينما قدموًرا 

نمثممل الكمممال البشممريه وهممذا خطمم   - وممي نظممر أن  ممنا - أو وقدمميًراه وممن ن

 جوهري.

وكممان األ  الكاومم  الداعيممة األسممتاذ وت ممي عثمممان مممن ال ممباقين يلمم  النقممد 

  ل أن  نا: لماذا؟ وما الوالم؟الذاويه ودعوونا يل  أن ن 

وأذكممر أنممي نروممه وممي ننزانتممه وممي الممدور الثممانيه وكممان مممن ال ضممور وممي 

الزنزانة األ  الشيخ ح ن عي   عبمد الظماهره وكمان سمناله: مما المذي و تمام 

يليممه جماعممة اإلخمموان وممي الم ممتقبله والممذي يجمم  أن نركممز عليممه؟ وأذكممر أننمما 

بالجانمم  الولمممي وال كممريه وووميقممه وممي أوممراد او قنمما علمم  وجمموب االهتمممام 

الجماعممممة الممممذين وبلمممم  علمممميهم ال ممممط ية والواف يممممة والتوميميممممةه وأن مممممن 
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الضروري أن وخطا الجماعة لم تقبلهاه بناًء علم  مورومة حاضمرهاه مورومة 

علمية قاامة عل  اإلحداء واألرقام والدراسة والمقارنة والت ليمل. وممن ذلمت: 

و ديممدًا قااًممما علمم   - ومممنهم ال كومممة - عالقتهمما بمماآلخرينأن و ممدد مواق همما و

أسممم يممرعية وموضمموعيةه ال أن وتممرل األمممور و مميرها عوافممهللا الرضمما أو 

البضمم ه وردود األووممال. وهممذا ال يونممي يغ ممال الجانمم  الربمماني وممي التربيممةه 

 وهو ضروري للدعوةه وهو الذي ي قق يوارها األول: هللا غايتنا.

 :عبد الوزيز كامل

وبالن ممبة لتكممرر ذكممر األسممتاذ عبممد الوزيممز كامممله أودم أواًل أن أقممهللا عنممده 

 .رحمه هللا وق ةه 

عروممُف عبممد الوزيممز كامممل أول ممما عروتممه مممن قراءوممي لمقاالوممه وممي مجلممة 

األسمممبوعيةه وكنمممف ممممن الموجبمممين بهمممذه المقممماالته  «اإلخممموان الم ممملمون»

وين كمان لكمل منهمما فابومه  والمداومين لقراءوهاه هي ومقالمة الشميخ البزالميه

 المتميزه ومذاقه الخا .

للم ملمين عاممةه وكمان عبمد الوزيمز  - عمادة - وقد كان الشيخ البزالي يكت 

 كامل يكت  لخخوان خا ةه بل كثيًرا ما يكت  لخخوان الواملين منهم.

كمممان البزالمممي يركمممز علممم  التوعيمممة الواممممةه وكاممممل يركمممز علممم  التربيمممة 

الخا ممةه ببممرل الجانمم  الربمماني وممي وكمموين الشخدممية الم مملمةه وكانممف لممه 

كمما كتم  سل ملة مقماالت عمن . «كونموا ربمانيين»سل لة مقاالت و ف عنوان: 

ه كمان لهما و ثيرهما «الم من ومي المدعوات»ه وعن «البناء والهدم وي الدعوات»

 وي يضاءة الوقول بالموروةه وينارة القلوب باإليمان.
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والوجي  أن هذه المقاالت التي كتبها عبد الوزيز كاممل لومدة سمنين لمم ي مع 

أحد لجموها ونشرهاه لي ت يد النال منهاه واألوكار ال ومموت بمموت أ م ابها. 

 بل يموت الولماء ووبق  هثارهم حية.

د الوزيز انداد يعجابي بمهه وحبمي لمهه وعندما قدر لي أن ألتقي باألستاذ عب

وشخديته جذابمةه ووجهمه م بم ه وكلماومه ممنثرة. وقمد كمان أول لقماء لمي بمه 

حينما نارنا وي فنطا قبل حل اإلخوان بقليله وألق  م اضمرة ممنثرة ومي دار 

اإلخمموان بطنطمماه وكممان وممي ذلممت الوقممف مدرًسمما بموهممد يممبين الكمموم الوممالي 

 عل  الدكتوراه بود.للتربيةه ولم يكن قد حدل 

ثم نادت موروتي بمهه حمين لقيتمه ومي موتقمل الطموره واسمتمونا بشمبهللا يلم  

أحاديثممه الوميقممةه وكنمما ن مممع مممن يخمموان القمماهرة: أن األسممتاذ البنمما كممان يوممدمه 

من بوده. وبومد اإلومرام عمن اإلخموانه نرومه أكثمر ممن ممرة  «المريد»ليكون 

ف همذه الدملة أكثمر حمين كمان م ماواًل وي بيته أنما واأل  أحممد الو مال. وووثقم

بمالمركز الومام لخخموانه وقمد اجتهمد أن يرقم  بهمذا الق ممه  «ق مم األسمر»عن 

وأن يقيمممه علمم  دعمماام راسممخة مممن الولممم الشممرعيه والثقاوممة التربويممة. وكممان 

سميما وكمرة الم اسمبة للمن م أو  ل أكثر من اهتمامه بالت ريعه والمونيًّا بالت  ي

للجماعممةه وممإن هللا لممم يجوممل الودمممة يال لمجممموع األمممة. أممما أي النقممد الممذاوي 

جماعممة ومميمكن أن وخطممئه كممما يمكممن أن ودممي . وبممدأ بنشممر سل مملة ونويريممة 

اها:  ال و مممتنكهللا أن وتضممممن النقمممد لمممبو   «ن مممو جيمممل م ممملم»لخخممموان سمممم 

 األوكاره وبو  ال لوكيات ال اادة وي الجماعة.

نا ال جن ال ربيه والم ن بطبيوتها وجممع ثم ووثقف الوالقة أكثر حين جمو

وال و ممراه وكممان وممي ال ممجن نموذًجمما حيًّمما لتج مميد األخمموة واإليثمماره والبممذل 
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لخدمة يخوانهه وكان يتقرب من يدارة ال جنه لين ع بو  يخوانه ما اسمتطاع. 

وكممان يقتممرح ل كممام ال ممجن بومم  اآلراء الم يممدة للموتقلممين دون أن يشممورهم 

 م أوكارهه وكان اقترابه منهم رحمة وخيًرا.ب نه يملي عليه

وبوممد خروجنمما مممن ال ممجن كنممف أوممردد عليممه أنمما وأخممي الو مماله لالقتبممال 

 منهه واالقتطاف من ثمار موروته وخبروه.

وهممذا االودممال بممه كممان سممببًا وممي اعتقممالي أنمما والو ممال وممي  مميهللا سممنة 

ا ممن قطمر م(ه بود يعارونا يلم  دولمة قطمر ممن األنهمره وبومد و مولن1962)

يل  مدر بودة أيمامه ولمم نومرف سمب  اعتقالنما يال بومد اإلومرام عنماه وقمد كمان 

عبد الوزيز كامله وح ن عبال نكيه وعممر مرعميه وهخمرون متهممين ممع 

 - بو  الضباف وي الجمي  المدمري بوممل انقمالب ضمد عبمد النا مر. وأننما

ب المزعوم الذي لمم كنا همزة الو ل لتمويل هذا االنقال - باعتبارنا وي الخليج

نولم عنه يياًا يال بود خروجنا من سمجن المخمابرات  ممع أنمي لمم يكمن لمي ومي 

 الخليج يال بضوة أيهر.

ومن عرف عبد الوزيز كامله واقترب منه: وجمده ممن أوسمع النمال ثقاومةه 

ورغم أنه خريج الجاموة المدرية من ق م الجبراويا بكلية اآلدابه وجمد ثقاوتمه 

المية منس مة و سيً ما قويًّماه وقمد نشم  ومي اإلسمكندرية قريبًما ممن الوربية واإلسم

جماعممة أندممار ال ممنة الم مديممةه واسممت اد مممن مدممادرها واهتماماوهمما ال ممل يةه 

ووورف عل  مدرسة ابن ويمية وابمن القميمه كمما كمان علم  افمالع علم  ال كمر 

ةه البربممي ومدارسممهه وعنممي كممذلت بممال كر التربمموي وول مم ته وأ مموله النظريمم

 ووطبيقاوه الوملية.
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ثممم اودممل بممدعوة اإلخمموان مبكممًراه وكممان مممن النايممطين المممنثرين ويهمماه 

واقترب ممن اإلممام البنماه وكمان ممن المقمربين يليمهه وذوي ال ظموة عنمدهه كمما 

كممان موضممع ثقممة ووقممدير عنممد النظممام الخمما  وراي ممه عبممد الممرحمن ال ممندي. 

د كممان لل ممانه حممالوةه ولقلمممه وكممان مقبممواًل م ببًمما مممن جمهممور اإلخمموانه وقمم

 فالوةه ولكتاباوه و ثير وي الوقل والقل  موًا.

وكان كثير من اإلخوان يري ون األستاذ عبمد الوزيمز كاممله ليكمون خلي مة 

للمريممد الوممام األوله اإلمممام ح ممن البنمماه لممما رأوا ويممه مممن مواهمم  ووضممااله 

البناه بمل قيمل: ين األسمتاذ ربمما ال وتواور وي غيرهه ولما رأوا قربه من األستاذ 

 البنا ن  ه كان يري ه لهذا المند  وي وقف من األوقات.

وكان هخرون يويبمون علم  األسمتاذ عبمد الوزيمز: البمموض ومي موق مه ممن 

بو  القضايا الكبرا داخل الجماعةه وم اولته أن يم ت الودا ممن الوسماه 

الرومق واللممين وأن يرضمي جميمع األفممرافه وربمما كمان هممذا نايماًا عمن خلممق 

عندهه وهمو ال ي  مم األممره حيمث ينببمي أن ي  ممه وال يولمن موق مه الدمريح 

 حين ينببي أن يولن.

وبود ذلت غير أكثمر اإلخموان مموق هم منمهه حمين انضمم يلم  ركم  الثمورةه 

وقرر أن ي لت سبيل التواون موهم ال الموارضة لهم. وقمد عرومف ممن األسمتاذ 

بمره وممي أواخمر أياممه وممي ال مجن ال ربمي: أنممه م ممد وريمد عبمد الخممالق أنمه أخ

سمميومل وحممده بويممدًا عممن اإلخمموانه وكل ممه أن يبلممو ذلممت يلمم  اإلخمموانه وأنممه 

استخار هللا وي ذلت و مم عليه. ويبمدو ممن همذا: أنمه رأا أن يبيمر خطمه بومد 

خروجه من ال جنه وأنمه ال واامدة ممن الدمراع ممع الثمورةه وأن الوممل موهمم 

 دهم.أجدا من الدراع ض
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ه رضميه منمه رجمال الثمورةه وعمين علم  رحممه هللا وكان هذا اجتهادًا منمه 

أساسه ونيًرا لألوقاف وياون األنهر وي عهمد عبمد النا مره ثمم ناابًما لمرايم 

الونراء لهذه الشماون الدينيمة ومي عهمد ال مادات. ولمم يمرض ذلمت منمه جمهمور 

ومي ركماب أعمدااهاه  اإلخوانه واعتبروه قد خان الدعوة التمي نشم  ويهماه وسمار

وأنه قد أحبا عملهه وضيمع واريخهه وختم حياومه خاوممة سموءه وينمما األعممال 

 بالخواويم.

واإلخموان بهممذا ق مماة ومي حكمهممم علمم  يخمموانهم المذين يختل ممون موهمممه كممما 

ذكرنمما مممن قبممل ق ممووهم علمم   ممالح عشممماوي والشمميخ البزالممي. ورأيممي: أن 

لممبالء والدممبر عليممهه وهممذا أمممر مشمماهد النممال وت مماوت فاقمماوهم وممي احتمممال ا

ومت ق عليهه وأن من ضوهللا احتماله عن ال ير ومي الطريمق يلم  نهايتمهه وممن 

حقه أن ي تريح ويريحه وال يكلهللا ن  مه مما ال وطيمق. وومي ال مديث الشمريهللا: 

قممالوا: وكيممهللا يممذل ن  ممه يمما رسممول هللا؟ قممال:  «ال ي ىىص لمىىممن أن يىىِ  ن سىىه»

ىىُف . والقممرهن يقممول: (44)«تطيىىَ ي ملمىى  مىىن الىىبالء مىى  ال» ًسىى  إِّالَّ }اَل يَُكل ِّ ُ نَ   ٱّلِلَّ

 .[286البقرة: ] {عََم س  وُ 

والومممل الجممماعي لخدمممة اإلسممالم يقمموم علمم  اإلرادة الطوعيممة االختياريممةه 

وهي مبنية عل  اقتناع اإلن مان ب هميمة همذا الوممل وقدرومه علم  اإلسمهام ويمهه 

مممرء الم مملم أن وجمموده وممي الومممل الجممماعي وممإذا وبيممر هممذا االقتنمماعه ورأا ال

غير نماوع لمهه بمل ربمما أضمر بمهه أو أنمه لمم يومد قمادًرا علم  اإلسمهام ويمهه ومال 

َ َمى  }فَىجناح عليه أن يومل بما يقدر عليه من وسااله ووقًا لقوله ووال :  ءتَّقُ ان ٱّلِلَّ

                                        

حذي ممة بممن  ( عممن4006جممه )(ه وقممال: ح ممن غريمم ه وابممن ما2180رواه الترمممذي ) (44)

 اليمان.
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تُم   تََطع  أمىرتكم بىأمرس فىأت ا إذا »ه وقوله عليمه الدمالة وال مالم: [16التبمابن: ] {ٱس 

 .(45)«منه م  استطعتم

واألجمدر بالم مملم أن ي  من الظممن بالم ملمين عامممةه وال يظمن بهممم ال مموءه 

ٓأَيَِمى  وي مل ودرواوهم عل  الوجه ال  ن ما استطاعه وقد قال وومال :  يَن }يَ  ِِّ ٱلَّى

ىىَٱ ٱلظَّىىن ِّ إِّ  ىىَن ٱلظَّىىن ِّ إِّنَّ بَع  ا م ِّ تَنِّبُىى ان َهثِّيىىر  ىىمَ َءاَمنُى ان ٱج  ه وقممال عليممه [12ال جممرات: ] {َ 

 .(46)«إي هم والظن؛ فإن الظن أهِب ال ييث»الدالة وال الم: 

وهذا وي الم لمين عامةه وكيهللا بإخوانت الذين عروتهم وخبروهمه ولمم وولمم 

عممنهم فمموال ومماريخهم يال خيممًراه وهممم أولمم  ب  ممن منممت بممال ريمم ه وقممد قممال 

بو  ال لهللا: ألتمم ألخي من عذر يل  سبوينه ثم أقمول: لومل لمه عمذًرا هخمر 

 وثرات.ال أعروه  والمنمن أبدًا يلتمم المواذيره والمناوق يب ث عن ال

وبود أن ورل الدكتور عبد الوزيز كامل الونارةه ُفل  يل  الكويفه ليوممل 

حتم   - ويمما أعلمم - م تشاًرا لألمير أو لولي الوهده وبقي بالكويمف بقيمة عممره

 ووواه هللا.

وين اختل نما  - ال نملت يال أن ندعو لمأل  الكبيمر المدكتور عبمد الوزيمز كاممل

أن يب ر هللا له ويرحمه ويتقبله ومي الدمال ين  - األخيرة هموه وي بو  مواق 

مممن عبممادهه ويجزيممه خيممًرا عممما قممدم لدينممه وأمتممهه وأال ي رمممه أجممر المجتهممد 

 مالمخطئ ويما أخط  ويه ممن مواقمهللاه ويجولنما وييماه ممن المذي رضمي هللا عمنه

 ورضوا عنهه أولات حزب هللاه أال ين حزب هللا هم الم ل ون.

                                        

 أبي هريرة. ( عن6744رواه البخاري ) (45)

 أبي هريرة. ( عن4646(ه وم لم )4747رواه البخاري ) (46)
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 حمل وديع:و ول الذا  الكاسر يل  

ووممي األيممهر األخيممرة لنمما وممي ال ممجن ال ربممي رأينمما عجبًمماه رأينمما حمممزة 

الب يوني المتكبر الجباره الذي كان يت دا هللا جل جالله ووا عريمهه ي ماول 

التممودد يلمم  اإلخمموانه والتقممرب مممنهمه والظهممور بمظهممر ال مممل الوديممعه وهممو 

 قور.الذي كان ي مل وجه خنزيره وقل  وح ه وأنياب كل  ع

وليف يوري ما هذه الوداعة التي هبطف وج ة عليه؟ ومما همذا اللطمهللا المذي 

يبديه لنا حمين يكماد يممر يوميًّما لزيارونما؟ وكيمهللا و مول المذا  الكاسمر يلم  همرمٍ 

 أليهللا؟ وما و  ير ذلت يا أولي األلباب؟

يبممدو أو حمممزة الب مميوني حممين يممور بمم ن األنمممة قممد بممدأت ون ممرمه وأن 

اإلورام عمن الموتقلمين قمد بمات ويميًكاه وأن همذا ال دمن المذي يختبمئ ويمه لمن 

يدوم لهه وأن دوام ال ال من الم اله أن الليل مهمما يطمل ومال بمد لمه ممن وجمره 

ذي ي تممي وكان يخش  هو هذا ال جر أن وشرا أنموارهه وأن يمزول الظمالم الم

 بهه ويخت ي وي م وحه ال وداء.

كان الب يوني يخاف مما اقتروف يمداه ممن مظمالمه ومما اروكبمه همو وجنموده 

من مآثم: أن ي ل به القدما  علم  أيمدي ممن ملمهمم ممن اإلخموانه وال يلموم 

أحد المظلوم يذا اقتل من مالمه؛ لذا حماول أن ي ترضمي اإلخموان لي مام وه 

 ا وي االنتقام منه.ويو وا عنهه وال ي كرو

 ون ي الب يوني هنا أموًرا هامة كان يج  أن يولمها أو يتولمها:

أن اإلخوان لم ي كروا يوًمما أن ينتقمموا ممن ممالميهم؛ ومإنهم وهبموا مما  أواًل:

أ ابهم هلل ووي سبيلهه واحت بوه عند هللاه راجمين منمه وومال  أن يجولمه ك مارة 
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 ة لدرجاوهم.ل يااوهمه ونيادة وي ح ناوهمه وروو

وقممد أ ممي  اإلخمموان وممي عهممد الملكيممة بممما أ مميبواه ولممم يثمم روا مممن أحممده 

 ووركوا ث رهم من مالميهم لل كم الودل الذي ال يظلم مثقال ذرة.

أن اإلخموان لمو ع موا و م  وا ومي حمق أن  مهم باعتبمارهم أومرادًاه  الث ني:

عوةه وحممق وونممانلوا عممن حقمموقهم ال رديممةه ومم ين حممق هللا ووممال ه وحممق الممد

اإلسالم؟ ومن يملت أن يتنمانل عمن همذه ال قموا؟ وقمد وطماول الب ميوني علم  

 هللا الواحد القهاره وعل  دينه وعل  دعووه.

أن اإلخموان قمد اعتمادوا أن ينتقمموا ألن  مهمه وينمما يمدعون االنتقمام  الث لث:

يذا  للرب األعل  الذي ال يظلم أحدًاه وال ي مابي أحمدًاه وهمو يملمي للظمالم حتم 

ىأخذه لم ي لتمهه  لَِّك أَ  
ىَي َل   ُِ َرب ِّىَك إِّذَآ أََ ىَِ }َوَهىَِ  قُىَرى  َوهِّ  ٱل 

يي  لَِّمىق إ ىيَم َشىيِّ ىَِكُٓ  أَلِّ  { إِّنَّ أَ  

 .[102هود: ]

 ولقد ورل اإلخوان الب يوني ل لطان القدر األعل ه وماذا وول به؟

لقد قُتل ير قتلمة ببيمر أيمدي اإلخموان. كمان ي موا سمياروه ممن اإلسمكندرية 

يلمم  القمماهرةه ووممي جممنح الليممل دخلممف سممياروه وممي سمميارة كبيممرة أمامهمما و مممل 

أسياًخا من ال ديده ومزقف الرجل الجبمار يمر مممزاه وقطومف ج مده أيمالءه 

يارة وكمان ذلمت أممام قريمة ممن قمرا المنوويمةه ولمما عمرف النمال  ماح  ال مم

يَز }إِّنَّ أمطروه بلوناوهمه  َ َعزِّ  .[47يبراهيم: ] {ٱنتِّقَ مٖ ذُو ٱّلِلَّ

 هخر ووم يبادر ال جن ال ربي:

ملف أووام اإلورام ممن ال مجن ال ربمي وتموال ه ومي كمل أسمبوعين يبمادر 

ووم ال جن ال ربيه ال يل  وضاء ال رية مبايرةه ولكمن يلم  سمجن هخمر همو 
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ه المبمادرون أسمبوعينه قبمل اإلومرام النهمااي ه المذي يقضمي ويم«سجن القلوة»

 عنه.

وسممر ذلممت: أن ال ممجن ال ربممي يتبممع الجممي  وونارة ال ربيممةه أممما سممجن 

المباحممث »ولهممذا أرادت الداخليممة وجهممان ...  القلوممة وهممو وممابع لممونارة الداخليممة

الم اولة عن األمن ال ياسمي أو أممن الدولمةه ويمدخل ومي اختدا مها  «الوامة

ن: أن وضمع الم مرم عمنهم ممن الموتقلمين و مف رقابتهما وتمرة ممن قضية اإلخوا

المممزمنه وشمممورهم ب نهممما همممي التمممي سمممتتول  نممممام أممممرهم ويمممما بومممده ووقممموم 

بمالحقممتهم وممي بيممووهم وأعمممالهمه ووراقمم  كممل و ركمماوهمه وو دممي علمميهم 

 أن اسهم ين استطاعف.

ومماته ومن هنا وت ف لكل موتقل مل ًّماه ووضموف ويمه مما يماءت ممن المول

 واستكملف باألسالة كل ما ينقدها.

وكان سجن القلوة سجنًا قديًما كريًها ليم ويه من الشمم والهمواء وال  م ة 

 خارم الزنانينه ما وي ال جن ال ربي.

نهمما علينمما علمنمما بمم ن  ولهممذا كانممف أيممام القلوممة أياًممما كايبممةه وختاًممما سممياًاه هوم

ل الومرب ممن قمديم: ين ممع اليموم وراءها اإلومرام المروجم ه وكنما نقمول مما قما

 غدًاه وين غدًا لنامره قري .

وكنمما ن ممن هخممر مجموعممة وبممادر ال ممجن ال ربممي وممي أوااممل يممهر يونيممو 

 - م(ه وبقينمما وممي سممجن القلوممة أسممبوعينه وممم اإلوممرام عنمما1956) «حزيممران»

 م(.1956( يونيو )16يوم ) - عل  ما أذكر

ونقلنا من القاهرة يل  فنطاه ومنها يلم  الم لمة الكبمراه ومباحثهما الواممةه 
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التي و لمتنا أواًله وبود أن أخذ علمي  و تمي  المباحمث التوهمد المالنم بم ن أبتومد 

عممن كممل نشمماف سياسمميه وكمموا أسممريه وأفلقمموا سممراحيه وكممان بومم  األهممل 

هللا ووممال  علمم  ممما  واألقممارب ينتظروننمميه وانطلقممف موهممم يلمم  القريممةه حامممدًا

حممدل لممي خممالل ولممت المممدة التممي انقضممف كممما ونقضممي كممل أحممدال الممدنياه 

والمطلوب من الم لم أن ي ممد هللا ومي ال مراء والضمراءه والنومماء والب سماءه 

 مل  هللا ه عن  هي  أن النبمي «  ي ه»ووي ال ديث الذي رواه م لم وي 

هله له  يرس ولي  ذلك أل ىي إال عجبً  ألمر المممنس إن أمرك »قال:  عليه وسلم

للمممن: إن أل بته سراء شكرس فك ن  يًرا لهس وإن أل بته ضراء لبر فكى ن 

 .(47)« يًرا له

أنممي لممم أكممن منشممرًحا ومنطلقًمماه مثممل انشممراحي  رحمممه هللا الحممل خممالي 

م(ه وسمم لني عممن ذلممته وقلممف لممه: 1949وانطالقمميه حينممما أوممرم عنممي سممنة )

وممراجين: وممي اإلوممرام األول كانممف ال كومممة التممي هنممال وممرا كبيممر بممين اإل

اعتقلتنمما قممد سممقطف وذهبممف مشمميوة باللونممات. أممما وممي هممذا اإلوممرام وممال وممزال 

ال كومممة التممي اعتقلتنمما باقيممة ومتمكنممةه ولممن وممدعنا وممي حالنمما. ولكممن هللا أكبممر 

رِّ }َويَم  منهمه وهو من ورااهم م يا  كِّ َم  ُر ٱل  ُ َ ي  ُۖٓ َوٱّلِلَّ  .[30األن ال: ] {ينَ ُكُر ٱّلِلَّ

عل  كل حاله بخروجنما ممن ال مجن ال ربميه انتهمف مرحلمة أليممة مريمرة 

من حياويه وين كانف هثارها ستظل غاارة وي الج م وومي المن م يلم  ممدا ال 

 ... يولمه يال هللا

عل  أن من رحمة هللا باإلن مان أنمه رنقمه نوممة الن ميان للمدماا  واآلالم 

                                        

  هي . ( عن5318رواه م لم ) (47)
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ر والليمل ين مي كمما قمال يموقيه وقمد قيمل: كمل يميء الماضيةه واختالف النها

 يبدأ  بيًرا ثم يكبره يال المديبةه وإنها وبدأ كبيرة ثم ودبر 

كممما مممنح هللا اإلن ممان عامممةه والمممنمن خا ممة: نومممة األمممل والرجمماء وممي 

ًرا }فَإِّنَّ َمَع البده وقال له وي كتابه:  رِّ يُس  عُس  ا 5ٱل  ىر  ىرِّ يُس  عُس  ه 5الشمرح: ] {إِّنَّ َمىَع ٱل 

ه ولممن يبلمم  ع ممر ي ممرين. وكممما قممال ابممن م مموود: لممو دخممل الو ممر ج ممًرا [6

 لتبوه الي ر حيث كان.

وعلمم  هممذا األمممل وممي وضممل هللا ورحمتممه نوممي  موتدمممين بمماهلله متمموكلين 

كِّٱإ لَىي    َعلَىىٰ}َوَمىىن يَتََ هَّىص  عليمه  ىىرِّ َُ أَم  ى لِّ َ بَ   إِّنَّ ٱّلِلَّ
ىىبُهُٓ إ ِّ فَُمىَ  َ س  ٖء ٱّلِلَّ ُ لُِّكىص ِّ َشىىي  َجعَىىَص ٱّلِلَّ

ا ر   .[3الطالا: ] {لَي 

* * * 

 ما بود ال جن ال ربي

 ر لق الب ث عن اليراسق العلي .

 ر لق الب ث عن عمص أتعيش منه. 

 ر لق الب ث عن بنت ال ال . 

 االنتق   من األول ف إلٰ األزهر. 

 .«ال ال  وال رام في اۡسالم»ليق تأليف هت ب:  

* * * 
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 ما بود االعتقالوترة 

 - هخممر ومموم كممان وممي ال ممجن ال ربممي - بوممد  ممدور قممرار اإلوممرام عنمما

وخروجنا من سجن القلوةه هخر م طة وي اعتقالناه نقل كل منا يل  بلمدهه وممن 

كان من أهل القاهرة سلم يل  مباحمث القماهرةه وممن كمان ممن أهمل األقماليم ومي 

مه المباحممث الوامممة وممي هممذا الوجممه الب ممري أو الدممويده نقممل يلمم  بلممدهه ووت ممل

 البلد.

ونظًرا ألن الذي و لمني من منزل خالتي ومي فنطماه وسملمني يلم  ال مجن 

ال ربي هو: و تي  مباحث الم لة الكبراه وقمد سملمف يلم  فنطما أواًله ومنهما 

يل  مباحث الم لةه لينخذ علينما التوهمد المالنم بم ن ال نممارل نشماًفا سياسميًّاه 

 - الممذي قممام باعتقممالي وييممذااي - م ممت  مباحممث الم لممةولممم يكممن م مممد يممديد 

 موجودًاه ربما كان وي يجانةه و راحني هللا من ر ية وجهه.

وورغف من يجراءات المباحثه وكان بو  األقارب ينتظروننميه ومذهبف 

التي استقبلتني بال رحة من الرجاله والزغاريمد ممن  «  ا وراب»يل  قريتنا 

ينظمرون يلمي  ك نمما ولمدت ممن جديمد. أل منا راجومين ممن الن اءه وكمان النمال 

 ال جن ال ربيه الذي قيل ويه: الذاه  يليه م قوده والراجع منه مولود؟

وبقيف أياًما وي القريةه كل يوم وي بيف من بيوت األقارب واألحباب المذين 

أولممموا لممي كممل يمموم بممما لممذ وفممابه مممن الطوممام والشممرابه ك نممما يريممدون أن 

 عن حرمان مدة االعتقال. يووضوني
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 يت تم علي  خوضها: - أو رحالت ب ث - موارل

وكممان علممي  وممي ولممت ال تممرة أن أخمموض عممدة موممارل ضممرورية ل يمماوي 

أولمم  مممن  «رحممالت ب ممث»وم ممتقبليه ال ي مموني أن أدعهمماه ولوممل و ممميتها: 

لبمة »يلم   «لبمة الدمراع»؛ ون ن وي حاجمة يلم  أن نبيمر «موارل»و ميتها: 

 .«لمةالم ا

وكانف الرحلة األول : رحلة الب ث عن الدراسات الولياه ومما ينببمي لمثلمي 

أن يكت ي بالشهادة الوالمية ووخدل التدريمه وهو قادر عل  أن يروقي يلم  

 ما هو أعل  منهاه وقد قال أبو الطي :

 ولم أر ومي عيموب النمال عيبًما

 

 كمممنقل القمممادرين علممم  التممممام

وينببي أن يكون الم لم فامً ا يل  الموالي أبدًاه وال يرضم  بالمدونه وومي  

 .«إذا سألتم هللا الجنقس ف سأل ك ال ردوس األعلٰ»ال ديث الد يح: 

 ويقول المتنبي أيًضا:

 يذا غممامرت وممي يممرف مممروم

 

 ومممممال وقنمممممع بمممممما دون النجممممموم

 وطومممم المممموت ومممي أممممر حقيمممر 

 

 كطوممم الممموت وممي أمممر عظمميم

كممان هنممال رجممال يوشممقون المممال والثممروةه وهخممرون يوشممقون الجمماه ويذا  

 والمند ه و نا رجل أعشق الولم وال كر.

 ربما يقال: ولماذا ال و دمل الولم عن فريق القراءة الخا ة واالفالع؟

وأنا أقول: ال بد لخن ان من القمراءة الخا مة فموال حياومهه ولكمن الدراسمة 

 رت لهه لتوينه عل  ونظيم قراءوه ووركيزها.المنهجية مطلوبة أيًضا لمن وي 
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كمما يقمول األ موليون  «الضمروريات»وكان علي  رحلة أخرا ووتبر ممن 

ومممي وق ممميم المدمممالح التمممي جممماء بهممما الشمممرع يلممم : ضمممرورياته وحاجيممماته 

 وو  ينات.

ىىينهمما رحلممة الب ممث عممن عمممل أووممي  منممهه ومماهلل ووممال  يقممول:  ُمم  }َوَمىى  َجعَل  نَ 

ا  ينَ يَىىأ   الَّ َجَسىىي  ىىيِّ لِّ }َوَمىى ٓ ه وقممال عممز يمم نه: [8األنبيمماء: ] {هُلُ َن ٱلطَّعَىى َم َوَمىى  َهىى نُ ان َ  

ىَ اقِّ أَر   َس 
ُش َن فِّي ٱأل  هُلُ َن ٱلطَّعَ َم َويَم  ٓ إِّنَُّمم  لَيَأ  َسلِّيَن إِّالَّ ُمر  َن ٱل  لََك مِّ نَ  لَب  ال رقمان: ] {َسل 

20]. 

 بد من ال وي إليباعه.وما دام اإلن ان ج دًا ي كل الطوامه وال 

ويذا ومم مقدمود همذه الرحلمةه ومال بمد ممن رحلمة ب مث أخمراه وهمي رحلمة 

 الب ث عن بنف ال الله التي أجد ويها ال كن والمودة والرحمة.

وهممذا اقتضمماني أال أمكممث وممي القريممة فمموياًله وين كممان المكممث ويهمما مريً مما 

ممة ويهما يقاممة بمين أهمل ولذيذًاه وبويدًا عن ضوضاء المدينة ومشمكالوهاه واإلقا

 وأقارب و بهم وي بونت.

أول ممما  - لهممذا ووكلممف علمم  هللا ووممال ه وعممدت يلمم  القمماهرةه ألب ممث ويهمما

عن م مكن يمنوينيه وين لمم يكمن مومي ممن الممال مما أسمت جر بمه همذه  - أب ث

بُهُ لَٰ  عَ }َوَمن يَتََ هَّص  ال كنه ولكن الثقة باهلل قوية  ِّ فَُمَ  َ س   .[3الطالا: ] {ٱّلِلَّ

وقد عشف وترة مع بو  يخواني ووالميذي من أبنماء الم لمة: األ  ممدحف 

الب يوني ويخوانهه وقد كانوا ي كنون وي يمبراه وقمد نزلمف ضمي ًا علميهم حتم  

أجممد ال ممكن المالامممه وقممد وجدوممه وممي حممدااق يممبراه يممقة وممي البلكونممة الثالثممةه 

 ل  ميدان.ثالل حجرات نوم و الةه بها حجرة ب ريةه وطل ع
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وقد است جروها بمبلو سمتة جنيهماته ثمم خ ضمف بومده علم  أن ي مكن مومي 

ويها أخي الو اله الذي لم ي كن وي يبرا من قبمله يذ كمان ي مكن بمالقرب ممن 

اسة.  كلية الشريوة الدر 

 م اءلة من المباحث حول النونية:

وبومممد ن مممو يمممهرين أو ثالثمممة ممممن خروجنممما ممممن الموتقمممله اسمممتدعيف ممممن 

حممث الوامممةه واالسممتدعاء مممن المباحممث الوامممة ال ي مممل وراءه خيممًرا وممي المبا

الوادةه ولذا كنا نتوقع الشر أبدًا ممن همنالء كمما عودونماه و مدا هللا يذ يقمول: 

ِِّ  َ بَُث اَل يَخ  }وَ  نِّ َرب ِّهِّٱۖٓ َوٱلَّ
ُرُج نَبَ تُهُ  بِّإِّذ  بَلَيُ ٱلطَّي ُِّب يَخ 

ي  ٱل   .[58األعراف: ] {اُرُج إِّالَّ نَكِّ

 لهذا حين استدعوني لم أملت يال أن أقول: يا رب سلم.

ه وهنمال أو ملوني يلم  يدارة «المموغلي»وذهبف يل  ونارة الداخلية وي 

المباحث الوامةه ويل  الضابا الم اول عن اإلخموانه والمومروف لهممه وهمو: 

أحمد  الح داوده وال مق أنمه كمان رقيقًما موميه وقمابلني مقابلمة ويهما كثيمر ممن 

للطهللاه وقال لي: لقد جاءونا وقارير عنت وقول: ينت أل مف ومي ال مجن ال ربمي ا

قديدة فويلة وهاجم ويها الثورةه وو رض عليهاه وكنف ولقيها عل  اإلخموانه 

منشممور »وقممد ح ظوهمما أو ح ظهمما الكثيممرون مممنهمه وين هممذه القدمميدة بمثابممة 

ذا يما يميخ ضد الرايم عبد النا مر ورجمال الثمورةه ومما قولمت ومي هم «ثوري

 يوسهللا؟

قلف له: وهل يوقمل مثمل همذا الكمالم؟ وهمل كمان أمامنما ومي ال مجن ال ربمي 

ور ممة لقممول الشممور؟ وهممل كممان مونمما أوراا أو أقممالم نكتمم  بهمما وويهمما هممذا 

 الشور؟
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ين أي ياعر ينشئ يوًرا: ي تمام يلم  قرفمال وقلممه حتم  يقيمد خموافرهه 

ودمم ها؟ وأنممف وولممم ممماذا  قبممل أن وتبخممره وكيممهللا يذا كانممف قدمميدة فويلممة كممما

 كانف عليه حالنا وي ال جن ال ربي.

 قال: لول هذا كان وي وترة الب ب ة األخيرة 

قلممف لممه: هممذه ال تممرة كنمما ويهمما وممي غايممة االسممترواح واالنب ممافه وال ووجممد 

حواوز ألي ياعر وي مثل هذه ال الة أن يكتم  يموًرا ممن النموع المذي وت مدل 

 عنه.

 ذلت. قال: يوني: أن ي حدول

 قلف له: انهللاه وال حرم عليت.

وخرجف من عندهه وأنا أحمد هللا عل  ال المةه ولكني سماءلف ن  مي: همل 

 مل  هللا مما رددت بمه علم  ضمابا المباحمث جمااز يمرًعا أو  ال؟ ين الرسمول 

رخممل وممي الكممذب وممي مواضممع موينممةه لضممرورات وحاجممات  عليممه وسمملم

 خا ةه ومنها: الكذب وي ال ربه وإن ال رب خدعة.

ون ن وي حالة أيبه ما نكمون ب المة ال مرب ممع رجمال الثمورةه وين كانمف 

 حربًا من جان  واحده وهم الذين ي اربوننا ويطاردوننا وي كل مكان.

كنمممي اسمممتخدمف علممم  أنمممي لمممم أسمممتومل الكمممذب  مممراحة ومممي رديه ول

المومماري ه ووممي المومماري  مندوحممة عممن الكممذب. وكممل ردي كممان بدمميبة 

 يلخ؟...  االست هام: هل يوقل كذا؟ وهل كان مونا ورا وقلم

وماذا يدنع اإلن ان أمام هنالء الجبابرة الم تكبرين يال أن يلوذ باإلنكمار؟ 
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 وإن كنف موذوًراه وال مد هلله وين كنف مخطاًاه و ستب ر هللا.

وأود أن أقممول هنمما: ين النونيممة بممدأت ونتشممر بممي المهتمممين بهممذا اللممون مممن 

الشمموره والممذي نشممرها بومم  اإلخمموة مممن رواة القدمميدةه الممذين أوممرم عممنهمه 

يثقمون بمه. حتم  ين األ  الدمديقه الشماعر األديم ه ابمن  نوكانوا يروونها لمم

ومي اآلوماا  دار الولوم: عبد ال  يل  قره أخبرني أن الشاعر الذي ذاع  ميته

هايممم الرومماعيه وكممان نمممياًل لممهه وقريبًمما منممهه كممان ي  ممل كثيممًرا مممن أبياوهمما 

ويرددهمما. وممممن كممانوا ي  ظونهمما وي تشممهدون بهمما وممي خطممبهم مممن الخطبمماء 

ه: الشميخ : «ن  ات ول  مات»المرموقين قبل نشرها وي ديواني  الخطيم  الم موم

 .رحمه هللا عبد ال ميد كشت 

 ل ويم:و ميم يركة قناة ا

م(ه وهممز أركممان 1956وكممان أهممم حممدل وقممع وممي هممذه ال تممرة مممن  مميهللا )

وم ميم يمركة قنماة  - ( يوليمو23ومي ) - الوالَم همو: يعمالن المرايم عبمد النا مر

ال مممويمه واالسمممتيالء علممم  كمممل أمالكهممماه والبمممدء ومممي و ممميير قنممماة ال مممويم 

ي ال مال بمريدين مدريين بدل ال رن ين واإلنجليز وغيمرهمه المذين وخلموا وم

عممن مواونممة ال مم ن ويريممادهاه ولممم يتومماون مممع المدممريين وممي ذلممت غيممر 

 اليونانيين.

لقد يمد همذا اإلعمالن انتبماه الشمرا والبمربه و م ق المدمريون والومرب 

فوياًل لوبد النا ره وك   و ييمدًا سماحقًا لموق مه همذا الشمجاعه حتم  اإلخموان 

الذين ال يزال بوضهم قابوًما ومي الذين خرجوا من الموتقالت منذ أسابيع قليلةه و

 سجون الواحات وغيرهاه أيدوا عبد النا ر.
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وكنممف أنمما ممممن أيممده بدممدا. وقممد علمنمما هللا أن نكممون عممدواًل حتمم  مممع 

ىخدومناه كمما قمال وومال :  َمنَّكُم  َشىنَ }َواَل يَج  لُ ان ُهىَ    رِّ ىيِّ  ٱع 
لُ انإ ىيِّ ٓ أاَلَّ تَع   ٰ م  َعلَى  ُن لَى  

َرُب لِّلتَّق  َ   .[8الماادة: ] {ى  أَل 

ينتظمرون: مماذا سمي ول البمرب مممثاًل  - وبات الورب موهما - وباوف مدر

 وي بريطانيا وورن ا وي مواجهة عبد النا ر؟

هممذا ممما ستكشممهللا عنممه األيممام المقبلممةه وين مممع اليمموم غممدًاه وين غممدًا لنممامره 

 قري .

* * * 
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 رحلة الب ث عن الدراسات الوليا

ون ن فالب ومي المواهمد الثانويمة:  - يباب األنهرن ن  - كان من مطالبنا

أن يوماد وممتح بمماب الدراسممات الوليمما لطممالب األنهممره ليجممد المت وقممون والنوابممو 

ويها ما ي قق همالهمه ويرضي فموحهم المتوث ه ولي موا أقمل ممن غيمرهم ممن 

نمالاهم وي الجاموات المدمرية األخمرا ممن جامومات الدولمةه مثمل جماموتي 

 سكندرية.القاهرة واإل

وقمممد انداد ي مممرارنا علممم  همممذا المطلممم  بومممد أن انتظمنممما ومممي الدراسمممات 

 الجامويةه ووي وخدل التدريم.

وقممد كممان األنهممر وممتح بمماب هممذه الدراسممات مممن قممديم أيممام مشمميخة اإلمممام 

المدمملح األسممتاذ األكبممر الشمميخ م مممد مدممط   المراغمميه الممذي وممرل عهممده 

 نون األحوال الشخدية.بدمات وي حياة األنهره ووي وطوير قا

وي كليات األنهمر المثالل: أ مول المدينه  «وخدل المادة»وقد سن  نظام 

والشريوةه واللبة الوربية. وكانف الدراسة كلها مرحلة واحدةه يمدرل الطالم  

دراسة منهجية عل  يد يميوخهه ثمم يومد رسمالة ومي موضموع ممن موضموعات 

 التخدل يختارهه ووقره عليه الكلية.

كلية أ ول المدين ثمالل يمو  للتخدمل: يموبة القمرهن وال منة  وكان وي

أو الت  ممير وال ممديثه ويمموبة الوقيممدة وال ل مم ة وعلممم الكممالمه ويمموبة التمماريخ 

 اإلسالمي.

 وكان وي كلية الشريوة يوبتان: يوبة لل قهه ويوبة أل ول ال قه.
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ب يمموبتان: يمموبة لممألد - علمم  ممما أذكممر - كممما كممان وممي كليممة اللبممة الوربيممة

 والنقده ويوبة لولوم اللبة والن و والدرف والبالغة.

ه «الوالميمة ممن درجمة أسمتاذ»وكان الطال  ي دل بود نجاحه عل  يمهادة 

 .«األستاذية»أو 

وكممان قممانون األنهممر ي ممتم أن يكممون كممل أسمماوذة الكليممات وممي الم ممتقبل مممن 

 خريجي وخدل المادةه وأن يكون ييو  المواهد منها.

ودخممل عمممدد كبيمممر ممممن أبنممماء األنهممر ومممي كمممل الكليمممات همممذا التخدمممله 

 منهاه بدرجات مت اووةه بين االمتيان وما دونه. «األستاذية»وحدلوا عل  

ولكمن لألسممهللا لممم يطبممق موهممم األنهممر ممما قممرره لهممم القممانونه ورأينمما كثيممًرا 

 منهم يوينون وي المواهد الدينيةه وقد درل لنا بوضهم وي موهد فنطا.

ذا ما جول األنهر يوقهللا وخدل الممادةه يذ أ مبح خريجموه أكثمر ممن وه

ال اجممةه ووق ممف موممه م مميرة الدراسممات الوليمما ولممت ال ممنين الطويلممة. وهممو ممما 

جولنا نطل  ونلح وي فلبنا: أن يواد وت ها من جديمده و موية بمين أبنماء الموفن 

 الواحد.

يمما مممن جديممده يال ويمماء هللا أال ي ممتجاب لطلبنمماه ويومماد وممتح الدراسممات الول

ون مممن وراء األسمممواره ومممي ال مممجن ال ربمممي. وقمممد اوتت مممف منمممذ بدايمممة ال مممنة 

م(ه ولما خرجنا وي الندهللا الثاني من يهر يونيمو 1956 –م 1955الدراسية )

م(ه كممان أول ممما يممبلني هممو قضممية الدراسممات الوليمماه وممما كممدت 1956سممنة )

حتم  أسمرعف الرحيمل  أقضي أياًما ومي القريمة لل مالم علم  األهمل واألقماربه

يل  القاهرةه ألب ث ومي يمكمان ل ماقي بركم  الدارسمين ومي وخدمل الممادةه 
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 وهل يمكن أن ي ام وني وي و خر التقديم نظًرا لظروف االعتقال؟

وكممان عميممد كليممة أ ممول الممدين ال قيممه الوالمممة الشمميخ م مممد علمميم ال ممايم 

يممب ي مممن قممديم ه وممذهبف يليممهه ودخلممف عليممهه وعروتممه بن  مميه ورحمممه هللا 

بالدراسة الولياه وأني أستطيع أن ألت مق اآلن بمإخواني ومي ال منة األولم ه وأن 

أدخل موهم االمت ان المقرر وي سمبتمبر أو أكتموبر. حتم  ال وضميع علميم سمنة 

 ال ذن  لي ويها.

وقال الشيخ برقة ولطهللا: يولم هللا يا بني أني متوافهللا موت غاية التومافهللاه 

لقبلتمت منمذ ال ماعةه ولكنما و كمنما أنظممة حديديمة ال ولمين ولو كان األمر بيدي 

ألحممده وال نملممت يال أن نن ممذها ونخضممع ل كمهمماه وهممذه األنظمممة قممد حممددت 

مواعيد للقبول ال يجون اختراقهاه وقد انتهف منذ الومام الماضمي. ومما عليمت يال 

ل أن ودممبر الشممهرين أو الثالثممة القادمممةه ووقممدم فلبممت وممي الموعممد الم ممدد أو

ال نة الدراسية القادمة. وو ت   ال نة التي ضاعف منت عند هللا ووال ه المذي 

ال يضيع عنده مثال ذرةه بجملة ما ضماع منمت ب مب  مما نمزل بمت ممن ابمتالءه 

 وأنا منمن ب ن هللا ووال  سيووضت خيًرا عما واوته ح   سنته وي خلقه.

ما وكانف كلمات الشيخ بردًا وسالًما عل   مدريه وأناحمف عم ن ن  مي همًّ

 كنف أيور به من ضياع ور تي بال جرم مني.

وياء هللا أال يمت ن فالب ال نة األولم  ومي الدراسمات الوليما بماألنهر ومي 

ممل وامتممد يلمم   مميهللا 1956 مميهللا سممنة ) م( كممما هممو مقممرر وموتمماده بممل أجمل

م(. وال أدري ألي سب  حدل هذاه يال الت ب  المذي ال يبمالي بمدمالح 1957)

تبممار األوقممات أرخممل مممن التممراب وممي الطرقممات. وممما قيمممة سممنة النمماله واع
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 وذه  وي حياة النال سداه ووضيع هدًراه دون أن ي اس  عليها أحد؟

هذا مع أن سل نا كمانوا يقمدرون قيممة الوقمفه ويقولمون: ممن عالممة المقمف: 

الوقف كال يهللاه ين لم وقطومه قطومت. ويقولمون: يما ابمن هدم  ...  يضاعة الوقف

ف أيمام مجتمومةه كلمما ذهم  يموم ذهم  بوضمت  ويقمول ابمن عطماء ومي ينما أنم

حكمه: حقوا وي األوقات يمكن قضا هاه وحقوا األوقات ال يمكمن قضما هاه 

 يذ ما من وقف يرده يال وهلل ويه عليت حق جديده وواج  أكيد.

 وقالوا: الليل والنهار يومالن ويته واعمل أنف ويهما 

مر البماقي يلم  البمده وقيل لومر بن عبد الوزيز: يك  يت ما عملمف اليمومه وأخم

 وقال: لقد أعجزني عمل يوم واحده وكيهللا يذا اجتمع علي  عمل يومين؟ 

وهممم  - أو الخل ممهللا - هممذه قيمممة الوقممف عنممد سمملهللا األمممةه أممما هممنالء الخلَممهللا

يضمميوون األوقممات بال ممنة الكاملممة علمم  النمماله دون أن يشمموروا أنهممم اقترومموا 

 عماًل سياًا 

 ديم لموهد الدراسات الوربية الوالية:التق

وكان علي  أن أست يد من وقتي وي دراسة أخمرا متاحمةه وورومف ممن أخمي 

و ممديقي الجزااممري م مممد األقدممريه أن الجاموممة الوربيممة اوتت ممف موهممدًا 

عاليًا وي عدة يو ه ويمكن ال دمول منمه  «دبلوًما»للدراسات الواليةه يوطي 

بممل اسممتثناء وممي ق ممم القممانون وال قممه الممذي يرأسممه علمم  الماج ممتير. وينممه قممد قُ 

القممانوني الكبيممر األسممتاذ الممدكتور عبممد الممرناا ال ممنهوري. وين كممان فممالب 

أ ول الدين ال يقبلون أساًسا ويهه لكن يقبلمون ومي يموبة اللبمة واألدبه أو ومي 

 يوبة التاريخ.
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تور وكنممف حريًدمما علمم  االلت مماا بق ممم القممانونه لالسممت ادة مممن علممم الممدك

ال نهوري ومنهجيتهه ومقارنته بين ال قه والقانونه وهمو اآلن ومي قممة عطاامه 

ونضممجهه وقابلتممهه وأبممديف لممه رغبتممي وممي االلت مماا بالق مممه واهتمممامي الكبيممر 

بدراسة ال قه ووضملوي ويمهه بمرغم وخرجمي ومي كليمة أ مول المدينه ورجموت 

ولكمن ال منهوري منه أن ي تثنيني كما اسمتثن  نميلمي الجزاامري: األقدمري. 

اعتذر بلطهللاه وقال: ين الق م م توح لطالب ال قواه وفالب الشمريوةه وينمه 

اختممممار األقدممممري ألنممممه جزااممممريه وأنممممه ال ي ممممتطيع أن ي ممممتح هممممذا البمممماب 

للمدريينه خشية أن يجياه هخرون ال يملكون مما أملمته ويطلبمون منمه قبمولهم 

قتنمع. وال سميما أنمه ال يومرف لديه كما قُبل ومالن. وعبثًما حاولمف أن أقنومه ولمم ي

عني يمياًا. ومي حمين قُبمل األخموان: أحممد الو ماله وأحممد حممد ومي همذا الق مم 

 ب هولة؛ ألنهما خريجا الشريوة.

وقلف: قدر هللا وما يماء وومله وال بمد أن أختمار أحمد الق ممين: ق مم التماريخ 

ق ممم  أو...  الممذي يشممرف عليممه المممنر  الكبيممر األسممتاذ الممدكتور يمم يق غربممال

الدراسممات األدبيممة واللبويممة الممذي يشممرف عليممه الناقممد الكبيممر األسممتاذ الممدكتور 

اإلخموان الم ملمون: »يس اا موس  ال  ينيه والذي عرونماه قبمل ممن كتابمه: 

 .«كبرا ال ركات اإلسالمية ال ديثة

 - ومما خماب ممن اسمتخاره وال نمدم ممن استشمار - وبود استخارة واستشمارة

بماع أي بماعه وقمديًما فلم   - ب ممد هللا - ألدبه ولي ويهمااخترت ق م اللبة وا

مني كثيرون أن ألت ق بكلية اللبة الوربية وي األنهره أو بكلية دار الولموم ومي 

 جاموة القاهرةه لما عروف به من التومق وي علوم اللبةه ووي األدب والشور.

دراسمة  وكانف الدراسمة ومي همذا الموهمد ممتومةه وت مف لمي هواقًما جديمدة ومي
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 األدب واللبةه لم وتح لنا وي األنهر.

وهمي مممادة أساسممية ومي الموهممد: أبممو  ه«القوميممة الوربيممة»كمان يدرسممنا ممادة 

القومية الوربية الموروف: األستاذ سافع ال دري. الذي كان هذا الموهمد ممن 

ثمرة سويه وجهده. الذي درل لنا نظريات القومية المختل مة لمدا األوروبيمينه 

المبالد الوربيمة »النظرية التي وقوم عل  اللبة والتماريخ. كمما درل لنما وأهمها: 

وكمذلت األميمر مدمط   الشمهابي المذي حاضمرنا . «وعالقتها بالدولة الوثمانية

 وأهداوه وهثاره وي البالد الوربية. «االستومار»وي ال دل الثاني عن 

ه وهمو أنهمري م ماول «قضمايا لبويمة»كما درل لنما الشميخ أممين الخمولي 

علمم  جبتممه وعمامتممهه ولكنممه يتميممز بوقممل ناقممده ولكنممه كثيممًرا ممما كممان يبممالو وممي 

النقده ويت دا الولماء وين أجمووا. وقد ناقشته مرة واحتدت المناقشة حمول مما 

قيل: ين أبا حني ة لم يثبف عنده يال سبوة عشر حديثًاه وقلف له: ين هذا كمالم ال 

ن ية مليامة باألحاديمثه وين لمديهم م مدثين كبماًراه مثمل: أ ل لهه وين ُكت  ال 

أبممي جو ممر الط مماوي المدممريه وين أعظممم كتمم  التخممريج ألحاديممث ال قهمماءه 

للزيلوميه وين القمول بم ن أبما حني مة  «ند  الراية ألحاديث الهداية»هو كتاب 

( حديثًا ذكره ابن خلدون بديبة التضمويهللاه ورد عليمه 17لم يثبف عنده غير )

لمم يوجبمه مناقشمتيه وح مبني  رحممه هللا ا علميًّا قويًّا. ولكن يبدو أن الشميخ ردًّ 

 ضمن المشايخ المبلقين.

نملممي  وقممد ناقشممه نميلنمما ال مموري عبممد الكممريم األيممتر حممين اسممتخهللا بممابن جل

ا وغاضبًا.  وأامة اللبة الكباره وا طدم بهه حت  ورل الشيخ القاعة م تجًّ

 مممد منممدوره الممذي درسممنا فمموال ال دممول وكممان مممن أسمماوذونا: الممدكتور م
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األربوممة التممي قضمميناها وممي الموهممد: الشممور المدممري بوممد يمموقي. وجماعممة 

ود. منممدور أحممد النقمماد األدبيممين الموممرووينه ولممه وممي ذلممت أكثممر مممن . «أبوللممو»

 كتاب.

ومنهم: األدي  الناقد الكبير الدكتور عبد القادر القاه الذي درل لنما القدمة 

 قدة الدكتور م مد ح ين هيكل. «نين »داًء من المدريةه ابت

ومنهم: الدكتور م مد النويهيه الذي درل لنا ول م ة النقمد األدبميه وعالقمة 

االوجاهمات »النقد بالقيم األخالقيةه ومدا التزام ال نان باألخالاه كما درل لنا 

 عل  ما أذكر. «الشورية وي ال ودان

ألسممده الممذي درل لنمما: االوجاهممات ومممنهم: األسممتاذ الممدكتور نا ممر الممدين ا

 األدبية وي ول طين واألردن.

ومنهم: األستاذ جميل  مليباه المذي درل لنما: االوجاهمات ال كريمة ومي بمالد 

 الشام.

ومنهم: األستاذ سمامي الكيماليه المذي درل لنما: النهضمة األدبيمة ومي حلم ه 

 عل  ما أذكر.

الكالسممميكيةه والرومان ممميةه : «الممممذاه  األدبيمممة»ون ممميف ممممن درل لنممما 

األسممتاذ   والواقويممةه والرمزيممةه وغيرهمماه وكممان مممن مراجونمما وممي ذلممت: كتمم

 غنيمي هالل من أساوذة دار الولوم.

وكان المدكتور ال  ميني راميم الق مم ن  مه يمدرل لنما النهضمة األدبيمة ومي 

ول طينه مركًزا عل  علمين كانا متوا مرين ممن أعمالم األدب والنقمده وهمما: 

سواف النشاييبيه وخليمل ال مكاكيني. وكمان أولهما أميمل يلم  مخافبمة القلم ه ي
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 واآلخر أميل يل  مخافبة الوقل.

كما حدثنا عن بدايمة النهضمة ال كريمة واألدبيمة ومي بمالد الومربه م نمدًا ولمت 

الممدعوا التممي وقممول: ين بدايممة النهضممة بممدأت بال ملممة ال رن ممية علمم  مدممره 

عمدةه منهما: أن النهضمة بمدأت ومي وركيما ممن قبمل منمذ مبطاًل ولت المقولة ب دلة 

وأن هنممال بممدايات سممبقف للنهضممة وممي حلمم  وبيممروت ...  عهممد اإل ممالحات

وأن االحمتالل ال يمكمن أن يبمدأ نهضمة ومي أي بلمده ...  وغيرها من بمالد الشمام

وأن ال ملة ال رن ية لم ودم أكثر من ثالل سنوات وي مدره كلها مقاوممة ممن 

 مااهه انتهف بهزيمتها ورحيلها عن مدر.يو  مدر وعل

وقد أكد هذه المواني ما قدمممه الوالممة األديم  الم قمق م ممود م ممد يماكر 

ه وأن مدممر كممان ويهمما نهضممة كبيممرة علمم  «الطريممق يلمم  ثقاوتنمما»وممي كتابممه: 

م تويات يت ه ووي أكثر من مجال: وي الولم واللبة واألدب والدمناعةه وأن 

 أجهضوها. أعداء األمة هم الذين

عل  كل حاله أعتقد أني انت وف بالدراسات المتنوعمة التمي قمدمف يلينما ومي 

 الموهد من كبار الولماء والنقاد واألدباء وي الوالَم الوربي.

وكان يدرل موي عدد من أبناء البالد الوربية النمابهين المتميمزينه بوضمهم 

يممتر مممن سمموريا كممانوا مبومموثين مممن بلممدانهمه مممنهم: األديمم  عبممد الكممريم األ

ه وكممان هممو األول علمم  دووتنمما. ونميلممه األديمم  «األسممتاذ الممدكتور بوممد ذلممت»

ه والشماب المتم لق «األسمتاذ المدكتور بومد ذلمت»عممر المدقاا ممن سموريا أيًضما 

مومالي » الح ال دين وي ق م القانونه وهو مبوول من المملكمة ال مووديةه 

ر ال منهوري مونيًّما بمهه راجيًما وكان المدكتو. «األستاذ  الح ال دين بود ذلت
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 أن يكون له ي ن وي المملكةه وقد كان.

وقممد انتهيممف مممن دبلمموم الموهممد بوممد أن أكملممف دراسممة ال ممنتين وممي أربوممة 

ودموله واسممتدعاني األسممتاذ المدكتور يسمم اا ال  مميني راميم الق مممه وحثنممي 

قويًّمما علمم  أن أسممتمر وممي دراسممتي لنيممل الماج ممتيره وقممال: ين لممديت اسممتودادًا 

النقمد »لموا لة الم يرةه بل او ق موي عل  الموضوع الذي أكتم  ويمهه وهمو 

ويريمد: أن أعمالج مماهرة األخطماء اللبويمة . «النقد األدبي»وي مقابل  «اللبوي

الشااوةه والتي عالجهما األقمدميون مثمل ابمن قتيبمةه ومثمل ال ريمري ومي كتابمه: 

ه وعالجهمما الم ممدثون وممي كتمم  نشممرته «درة البمموا  وممي أوهممام الخمموا »

ووي المجالت مثل كتابات الوالمة الشيخ م مد علي النجاره وي مجلة األنهمر 

 .«لبويات»و ف عنوان: 

واو قف مع األستاذ ال  يني عل  الت كير الجدي وي الموضوعه ولكنمي بومد 

ة وقلي  األمر عل  وجوههه وبود أن أ ب ف مروبًطا بالدراسات الوليا وي كليم

بوممد اسممتخارة هللا ووممال   - أ مول الممدينه وممما وتطلبممه مممن جهممد وو ممر ه رأيممف

أنممه لمميم مممن ال كمممةه وال مممن مممن المدممل ة  - واستشممارة أقممرب النممال يلممي  

وشتيف الجهد وي أكثر ممن جهمةه ببيمر ثممرة وجتنم ه يال كثمرة الشمهادات  وأن 

وح مبي مما الخير كمل الخيمر ومي عمودوي يلم  دراسمتي األ ملية ومي األنهمره 

حدلف من موروة ناووة باللبة وبماألدب وباوجاهاومه ومي المبالد الوربيمة. وكمان 

الخير ويما اختاره هللا. واعتذرت للدكتور ال  يني بانشبالي اآلن بدراسمتي ومي 

 كلية أ ول الدينه وقد يكون لنا عودة وي الم تقبل يذا أذن هللا.
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 كامل سو ان:

 - ه وأًخا كريًماه و ديقًا حميًماه غماب عنميووي الموهد التقيف نمياًل قديًما

سممنوات عممدة منممذ أنهمم  دراسممته وممي موهممد فنطمما الثممانويه  - كممما غبممف عنممه

وغادره يل  كلية اللبة الوربيةه وقمد ضممنا قبمل ذلمت: سمكن مشمترله ومي بيمف 

واحده وعمل مشترل ممن أجمل قضمية األنهمره ومطالم  األنهمريينه وووجمه 

لشمممور. ذلكمممم الدمممديق همممو األديممم  الشممماعر مشمممترل حيمممث جمونممما األدب وا

المذي أسمودني القمدر بلقاامه ومي  «المدكتور بومد»المطبوع: األستاذ كامل سو ان 

الموهده و رحف بهه وورح بيه وأ ر عل  أن يوزمني علم  البمداء ومي بيتمهه 

وأن يدمم بني موممه علمم  ال مموره وقممد كممان. وكانممف جل ممة فيبممةه اسممتودنا ويهمما 

دثنا عمممن موانممماة اليمممومه ولمممم نمممنم هممممال البمممده ذكريمممات األمممممه كمممما و ممم

 واستشراوات الم تقبل.

وكان األستاذ كامل قد وزوم ول مطينيةه وجمد ويهما سمكنه وأمنمهه وجومل هللا 

 بينهما مودة ورحمة.

وقد ودعته ويمكروهه ثمم ورقمف بيننما األيمام ممرة أخمراه حيمث أعمرت يلم  

وكنف أعرف أن الدمديق  قطره ثم انتهف اإلعارة يل  يقامةه وتوفن وجن يةه

ه وهمي الجماعمة األدبيمة «جماعمة األمنماء»كامل سمو انه قمد انضمم يلم  ركم  

التي أس ها األستاذ أممين الخموليه وكانمف لهما مجلتهما وأدبهما ورجالهماه وكمان 

 لألستاذ سو ان يسهامه موهم.

هجممة علمانيمة »وأخيًراه عثرت عل  كتاب من أواخر ما أ درهه عنوان: 

ه وو مممف همممذا الونممموان: م ممممد خلمممهللا هللا «كممممة المممنل القرهنممميجديمممدة: م ا
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 م(.1990م(ه وندر أبو نيد )1947)

ووممي هممذا الكتمماب وجممدت  ممديقي كالوهممد بممهه وومماًء لدينممهه وغيممرة علمم  

حرماوهه وووقيًرا للولمه واحتراًما للممنهج. وجدومه ل مان  مداه وجنمدي حمقه 

قممااق أبافيممل الزيممهللا ي ممامي عممن القممرهنه ويممداوع عممن اإليمممانه ويممدوع بال 

 والبهتان.

 لتوليم اللبات: «واكم»مدارل 

وكان من األهداف التي او قف عليهما أنما و مديقي أحممد الو مال: أن نوممق 

موروتنا باللبة اإلنجليزيةه وقد كنا بدأنا دراستها موًا وي موتقل هايك مت  علم  

دأ مونما يد األ  م مود عبال الطالم  بكليمة الهندسمةه وهمو ممن حلموانه وقمد بم

 يوًفا فيبًاه ثم ووق نا عندما انتقلنا يل  موتقل الطور.

ثممم بممدأنا دراسممة اإلنجليزيممة مممرة أخممرا وممي الكليممةه درسممها الو ممال وممي 

الشممريوةه ودرسممتها وممي أ ممول الممدينه وكنمما نمممت ن ويهمما و ريريًّمما ويمم هيًّاه 

وكنف أحدل ويها علم  عشمرين ممن عشمرينه وقمد يمهد المذين درسموني بم ن 

قدرة لبوية غير عاديةه وتجلم  ومي دراسمة اللبمة الوربيمةه كمما وتجلم  ومي لدي 

 غيرها من اللباته والقدرة اللبوية ال وتجزأ.

ولكن اللبة يذا لم وُنمم بالممارسة واالستومال سرعان مما ون م ه وخدوً ما 

عندما وول م وي الكبره لهذا كنا ننادي وي منومراونا لطلبمة المواهمد بماألنهر: أن 

م اللبمة الوربيمة منمذ المرحلمة االبتداايمة حتم  وثبمف. وقمد قمال أحمد ال كمماء: وول

التوليم وي الدبر كالنق  عل  ال جره يوني: ينه يثبف وال يزول. قيمل لمه: ين 

 الكبير أوور عقاًله قال: ولكنه أكثر يباًل.
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ولهذا بادرنا بومد خروجنما ممن الموتقمل أن ن مت يد ممن وقتنما باالنت ماب يلم  

( يوليموه وقمدمنا 26لتوليم اللباته وكمان مقرهما ومي يمارع ) «ل واكممدار»

فلبنمما وقبلتنمماه وحممددت لنمما ثالثممة درول وممي األسممبوعه وكممان يدرسممنا يمماب 

ه وأذكمر أننما حمين سم لنا عمن «هارولمد»أرمني ممتمكن ح من الطريقمة: اسممه: 

ه وقمد كمان راميم المونراء البريطماني «نموت مماكميالن»اسمهه وقمال: هارولمد 

 .«هارولد ماكميالن»وي ذلت الوقف 

وكممان حر ممي علمم  وولممم اإلنجليزيممة نابوًمما مممن يممووري ب اجممة الومماللم 

والداعية الم لم يل  وبليو رسمالة اإلسمالم يلم  النمال بلبماوهمه واإلسمالم رسمالة 

بيمممة عالميمممةه ولكمممن كتابمممه نمممزل بل مممان عربمممي مبمممينه وحمممديث رسممموله بالور

ال دمم  ه وال يمكممن ييدمماله يلمم  الوممالمين يال بممتولم لبمماوهم لنبممين لهممم بل ممانهم 

نَ  أَر  َوَمى ٓ }عن فريق الترجمةه وهو ما ذكره علما نا وي و  ير قوله ووال :  َسىل 

مِّ  ُس    إِّالَّ بِّلَِّس نِّ لَ   ن رَّ  .[4يبراهيم: ] {ٱ لِّيُبَي َِّن لَُمم  هِّ مِّ

حت  رأينا الندارا ورجموا اإلنجيمل يلم   وهو ما برع ويه غير الم لمينه

 ماات اللبات وهالف اللهجات.

علم  أن ومي وولمم اللبمات يضماوة وكممر هخمره وثقاومة أخمراه ووجمارب أخممر 

لخن انه ومن أجل هذا حث حكما نا وهبا نا من قديم عل  وولمم اللبماته وقمال 

 الشاعر:

 بقممدر لبممات المممرء يكثممر ن وممه

 

 وتلممت لممه عنممد الملمممات أعمموان

و قبمممممل علممممم  ح مممممل اللبمممممات  

 ودرسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممها

 

 وكممل ل ممان وممي ال قيقممة ين ممان 

وما أ مدقها كلممةه ومما أبلبهما حكممة: كمل ل مان ومي ال قيقمة ين مانه وكم ن  
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اإلن ان المذي وولمم لبمةه أ مبح ين مانينه ومإذا وولمم ثالثًما أ مبح ثالثمة أناسميه 

 وهكذا.

ولكممن لمميم ون ممن ن مماول أن نومموض هممذا عممن فريممق قممراءة المترجممماته 

 كقراءوها وي لباوها.

ه ولمم «من وولمم لبمة قموم أممن مكمرهم»وايتهر عند الم لمين حديث يقول: 

أر لمه أ ماًله حتم  ين الكتم  التمي عنيممف بمما ايمتهر ممن ال مديث علم  أل ممنة 

النمال لممم وممذكره. علم  أن مونمماه غيممر  م يحه يال يذا و ممر بمثممل مما جمماء عممن 

ر نيد بمن ثابمف أن يمتولم لبمة اليهموده قماااًل: حين أم  ل  هللا عليه وسلمالنبي 

ه أي أنممه يخمماف أن ي رومموا الترجمممةه ويبيممروا «فىىإني ال ذمىىنمم علىىٰ هتىى بي»

 المواني وبوًا ألهوااهم ومدال همه وربما و ر أمن المكر بمثل هذا.

وهذا مما جولنمي أحماول أكثمر ممن ممرة أن أوقمن اللبمة اإلنجليزيمةه ولكنمي لمم 

م اوالويه يذ لم أستمر ويهاه ووشبلني عنها الشواغل. كمما حمدل أووق وي كل 

 وي هذه المرة.

أضمم    - حممين أومميح لنمما القبممول وممي الدراسممات الوليمما بمماألنهر - وبوممد مممدة

أمامنممما: الدراسمممة بممماألنهره والدراسمممة بموهمممد الجامومممة الوربيمممةه والدراسمممة 

الوقمف الكماوي  ه والومل الدباحي بونارة األوقافه ولم نجمد«واكم»بمدارل 

لهمممذه األعبممماء كلهممماه واضمممطررنا أن نتوقمممهللا عمممن االسمممتمرار ومممي ممممدارل 

 .«واكم»

 الوودة يل  الدراسة الوليا باألنهر:

بوممد أن أجممل امت ممان فلبممة ال ممنة األولمم  وممي الدراسممة الوليمما بمماألنهر يلمم  
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سممنة كاملممةه أجممري لهممم  - وعلممي  موهممم - م(ه وضمماعف علمميهم1957 مميهللا )

ح من نجحه ورس  من رسم ه وأ مبح ومي مقمدوري أن أوقمدم االمت انه ونج

 بطلبي لاللت اا بالشوبة التي أريد.

 أيم الشوبتين أختار؟

وقد كان بكلية أ ول الدين يموبتانه علمي  أن أختمار يحمداهماه ألقمدم فلبمي 

ه ويمموبة الوقيممدة «أو الت  ممير وال ممديث»يليهمما: يمموبة علمموم القممرهن وال ممنة 

 وال ل  ة.

درجاومممه أعلممم  ومممي ممممواد الت  مممير وعلممموم القمممرهنه وال مممديث وممممن كانمممف 

وعلومهه قد م أوراقمه يلم  همذه الشموبةه وممن كانمف درجاومه أعلم  ومي التوحيمد 

وال ل  ة والمنطقه وقمدم يلم  الشموبة األخمرا. وهنمال يمرف: أال وقمل درجمات 

(ه ثممانون %80الطال  وي مواد الشموبة عمن حمد مومين ال أذكمره اآلنه لولمه )

 ( وي التقدير الوام.%70المااةه وسبوون وي المااة )وي 

وكانممف كممل هممذه الشممروف وممي كلتمما الشمموبتين عنممدي مووممورة بمم كثر مممن 

 المطلوبه ولكني ووق ف كثيًرا وي ورجيح اختيار يحدا الشوبتين.

أأختمممار يممموبة القمممرهن وال مممنة؛ ألنهممما ودممملني مبايمممرة بمدمممادر اإلسمممالم 

وممي دراسممتهماه وودمم يح ممما فممرأ علمم   األ ممليةه ووتمميح لممي ور ممة التومممق

وهمهما من أغمالفه والمرد علم  مما يثمار حولهمما ممن يمبهات واوتمراءات؟ وال 

يمكن للواللم الم لم أن يكون عاللما حقًّا يال يذا أوقن علوم القرهن وال ديثه وهمي 

 ضرورة لل قيهه وضرورة للداعية.

ن يغمراء بدراسمة ال كمر أم يا ورا أختار يوبة الوقيدة وال ل م ةه بمما ويهما مم
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اإلن ممانيه ووتبممع المممذاه  ال كريممةه والمممدارل ال ل مم يةه ودراسممة أغوارهمماه 

واإلحافة بتناقضاوهاه وكيهللا ينق  بوضها بوًضاه وووميهللا هذه الموروة ومي 

خدمممة الممدعوة اإلسممالميةه والثقاوممة اإلسممالميةه ومخافبممة اإلن ممان الموا ممر 

 باللبة التي ي همها؟

 وسهللا موس  ي  م األمر:الدكتور م مد ي

كان االختيار بين الشوبتين  وبًاه وكان األممر م يمًرا لميه ولمم يُ  مم همذا 

ا  }فَس  األمر عندي يال باستشارة أهل الذكر والخبرةه كما قال ووال :   {ص  بِّهِّٱ َ بِّيىر 

ث  ه وقال: [59ال رقان: ]  .[14وافر: ] { َ بِّيٖر صُ }َواَل يُنَب ِّئَُك مِّ

عل  هللاه وعزممف علم  نيمارة أسمتاذنا المدكتور م ممد يوسمهللا لهذا ووكلف 

موس ه وكان بيني وبينه مودةه رغم أني لم أدركه وي كلية أ مول المدينه ولمم 

أسود بتدري ه ليه وين كنا سودنا بتدريم كتبمهه درسمها لنما غيمرهه وقمد نرومه 

قبل ذلت وي منزله بالروضمةه ورحم  بمي ممع أنمه لمم يكمن يقبمل نيمارة ممن لمم 

  خذ موعدًا منه.ي

كان الدكتور موسم  راهبًما ممن رهبمان الولمم وال كمره لمم يتمزوم غيمر الولمم 

والمكتبممةه وكممان ضممليوًا متمكنًمما وممي علمموم ال قممه والشممريوةه وعلمموم ال ل مم ة 

والوقيدةه وقد حدل عل  الدكتوراه من ورن اه ومن ثم كان أهماًل ألن ي تشمار 

 وي قضيتي.

به و تح لميه ورحم  بمي. قلمف لمه: سمام ني ذهبف يليهه وفرقف عليه البا

 أن جاتت ببير موعد سابق.

 قال: ومت  جاف بموعد يا قرضاوي؟ بيتي بالن بة لت م توح دااًما.
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قلف: جامف أستشميرل ومي قضمية ومي غايمة األهميمة بالن مبة لم متقبليه ولمم 

 أجد غيرل ي تيني ويها 

 قال: خير. ما هي؟

وليما بكليمة أ مول المدين: علموم القمرهن قلف: أمامي اختياران وي الدراسمة ال

وال ممنةه أو علمموم الوقيممدة وال ل مم ة. وأنمما م ممتوف الشممروف للدراسممة وممي كلتمما 

الشوبتينه وربما كانمف درجماوي أعلم  ومي يموبة ال ل م ةه وقمد احتمرت بينهمما 

 حيرة يديدةه و يهما وختار لي يا أستاذ؟

ي كليمة أ مول وقال: اسمع يا يوسهللاه لقد عروف أني عشف أكثمر عممري وم

الممدين أدرل ال ل مم ة ونظريممات األخممالاه وومماريخ ال ل مم اته وممما يلمم  ذلممته 

 وأل ف وي ذلت ما أل ف من كت ه لولت درسف بوضها وي الكلية.

 قلف: نومه درسنا أكثر من كتاب منها حول ول  ة األخالاه وواريخها.

كليمات  قال: ثم انته  بي المطاف اآلن يل  ومدريم الشمريوة اإلسمالمية ومي

ال قمممواه وأحمممممد هللا قممممد أل ممممف ويهمممما عمممددًا مممممن الكتمممم  ولقاهمممما أهممممل الولممممم 

 واالختدا  بالقبول.

 قلف: نومه وقرأنا الكثير منهاه وانت ونا به.

قممال: واآلن أجممد أن ممما درسممته مممن قبممل وممي ال ل مم ة ومممذاهبها ومدارسممها 

همي البايمةه  ال كريةه ك نمما كمان ومهيمدًا أو مقدممة لدراسمة الشمريوةه والشمريوة

 وهي الل  والجوهره وكل ما عداها يج  أن يكون وساال يليها.

ت قد درسف وي كلية أ ول الدين ممن ممذاه  واوجاهمات ال ل م ة نوأعتقد أ
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الشرقية واليونانية واإلسالمية وال ديثة ما أفلوت عل  أ ول ال كمر اإلن ماني 

 ممةه وأن لممديت اآلن والمممذاه  ال ل مم ية الكبممراه والنظريممات األخالقيممة المختل

مممن اإلمكانممات المورويممة ممما و ممتطيع أن وتممابع بممه حركممة ال كممر اإلن مماني وممي 

وطورهمما. وينممما الممذي ي تممام يلمم  خدمممة حقًّمما هممو: الشممريوة ووقههمما وأ ممولهاه 

ومددر الشريوة: القرهن وال نةه يذا وضلوف وي علموم القمرهن وال منة أمكنمت 

ومي االجتهماد  - ين ياء هللا - أن لت دوًراأن وخدم رسالة اإلسالم حقًّاه وأح   

يلم  هخمر مما قمال رحممه هللا ...  والتجديد لهذا الدينه أرجو أال يخيم  منمي ويمه

 رحمة واسوة.

وكانف كلمات الدكتور موس  أيوة من نور أنالمف غياهم  الشمت والتمردد 

ه وال يرة من ذهني ون  مي وماًمماه وأقنوتنمي أن ال أبتبمي بمالقرهن وال منة بمداًل 

 وال أببي عنهما حواًل.

وودعف األستاذ الكبيمر ويمكرت لمهه ودعموت لمه ممن كمل قلبميه وخرجمف 

مممن عنممده منشممرح الدممدره مطمممان الضممميره م ممدد الوجهممةه م ممتبين البايممة 

 والطريق.

 التقديم لشوبة القرهن وال نة:

 وقدمف يل  كلية أ ول الدين وي يوبة الت  ير وال ديث وعلومه.

وكممان الممذي يممدرل لنمما الت  ممير: هممو أسممتاذنا الشمميخ أحمممد علممي أسممتاذنا وممي 

الكليممة مممن قبممل. والممذي يدرسممنا علمموم القممرهن: هممو أسممتاذنا الممدكتور أبممو يممهبةه 

والممذي يدرسممنا ال ممديث: هممو يمميخنا م مممد علمميم أحمممدينه أسممتاذي وممي الكليممةه 

بومد امت مان  والذي جرا بيني وبينه ما جرا وي ال منة الرابومةه ثمم  مال ني
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التويممين وممي الشممهادة الوالميممةه كممما ذكممرت ذلممت مممن قبممل. وكممان الممذي يدرسممنا 

مدممطلح ال ممديث: هممو أسممتاذنا الشمميخ ال ممماحي. وكممان الكتمماب المقممرر: هممو 

لل مماول ال مميوفيه وهممو مممن خيممرة « وممدري  الممراوي علمم  وقريمم  النممواوي»

 الكت  وي بابه.

لشوبة بوضمنا ممن خريجمي أ مول وكنا ن و ثالثين فالبًا م جلين وي هذه ا

 الدينه وبوضنا من خريجي الشريوة.

وكانف يروف الدراسة واالمت ان  وبة وموقدةه ومن رس  وي االمت مان 

الت ريري أو االمت ان الش هيه أو امت ان التويينه وقد سقا وي امت ان ال منة 

بة. كلهاه وليم له ور ة أخراه وسقا حقه وي الدراسات الوليا ومي همذه الشمو

 ووي هذا من التشديد والتو ير ما ويه.

أن يقمدموا قبمل  - أكثر ممن عشمرين ممنهم - وهذا ما دوع أكثر فالب الشوبة

االمت ان يجانات مرضيةه إلع ااهم من دخول االمت انه ولكن وضيلة الشميخ 

األكبر عبمد المرحمن ومام يميخ األنهمره قمال: لميم موقمواًل أن يممرض همنالء 

واحممده واعتبممر هممذه اإلجممانات م تولممة أو مممزورةه وروضممها جميوًمما وممي وقممف 

جميوًا. والذي دووهم يل  ذلت هو خووهم من النتيجةه وإن من لم يمنجح ضماعف 

 عليه ال نةه بل ضاع حقه نهاايًّا وي الدراسة الوليا وي الشوبة.

وبقمممي سمممتة فمممالب ويمممما أذكمممر دخلممموا االمت انمممات الت ريريمممةه والشممم هية 

االمت ممان الشمم هي وممي ح ممل القممرهنه ووممي ال ممديث وعلومممهه والتويممينه وكممان 

هيمة »وكان التويين وي الت  يره وأذكر أن وويين ال منة األولم  كمان ومي و  مير 

 سيدة هي القرهن. «الكرسي
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وال نلممف أذكممر األسممالة التممي حا ممروني حممول م مم لة الت اضممل بممين هي 

آليممة أو هممذه القممرهنه وهممل وممي القممرهن واضممل وم ضممول؟ وممما مونمم  أن هممذه ا

ال ورة أوضل عن غيرها؟ وهل ال ضل راجمع يلم  موضموع اآليمة أو ال مورة 

 أو يل  أمر هخر؟

امت انًمما لمممدا موروممة الطالمم  بممالولوم الشممرعية  - كالوممادة - وكممان التويممين

والوربيةه وهو امت مان ومي اللبمة والن مو والدمرف والبالغمة وال قمه وال مديث 

ت  ميره ويجم  أن يكمون الطالم  م متودًا ألي والمنطق والتوحيد. يل  جان  ال

 سنال يوجه يليهه مما يتدل بهذه الولوم كلها.

وال مد هلله وقد ووقف وي يجاباوي وي امت مان التويمينه واالمت مان الشم هيه 

وكذلت وي االمت ان الت ريريه ومهرت النتيجة بنجاحي وحمدي ومي الشموبةه 

الت ريمريه ويمما ومي االمت مان  وكل نمالاي لألسهللا أخ قوا. يما وي االمت مان

من هذه الشوبة يلم  األبمده  «يطبوا»الش هي أو التويين. ومون  رسوبهم: أنهم 

ولم يود لهم أي حق وي اسمتاناف الدراسمة. وهمذا وشمديد وووقيمد ال ضمرورة لمه 

ويممما أراه وال أرا أي جاموممة ووامممل فالبهمما بمثممل هممذه الق مموةه وال مممد هلل 

ذا المبالءه وهمداني بنموره ومي همذه الظلمماءه ومما كنما الذي نجاني ب ضله ممن هم

 لنهتدي لوال أن هدانا هللا.

 وي ال نة الثانية وحدي:

مدت الشموبةه  ووي ال نة الثانيةه كنف وحمدي ومي الشموبةه ومإذا حضمرت ُوجل

ويذا غبف وقدت. ولذا كان ييوخي يقولون لمي: ممر علينما ولمو ومي كمل أسمبوع 

ضممرنا ودرسممنا. وكنممف أووممل ذلممت كلممما حتمم  نقممول: ح «و لممة الق ممم»مممرة 
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 استطوف.

 - وأنمما أدرل ال ممديث عنممد الشمميخ أحمممد يممن - ووممي هممذه ال ممنة مممر علينمما

وضمميلة يمميخنا الشمميخ  ممالح يممرفه ال ممكروير الوممام للمواهممد الدينيممةه وهممو 

الرجل الثالمث ومي األنهمر بومد يميخ األنهمر ووكيمل األنهمره وقمال لمه الشميخ 

لقرضاوي الذي  م ته كمذا وكمذا. ولمو كمان األممر أحمدين: هذا الشيخ يوسهللا ا

بيدي ألعطيته األستاذية من اليوم. قال ذلت الشيخ أحمدين ب  من نيمةه وهمو ال 

يورف األنمة التي حدثف لي مومه أيمام امت مان الشمهادة الوالميمة. ولكمن الشميخ 

  الح يرفه كان عاللًما واضاًله لم يوتبر وي هذا الكالم أي و دمٍ له.

نقلف من ونارة األوقماف يلم  األنهمر بومد مجميء الشميخ يملتوت  وكنف قد

ييًخا لألنهره م اواًل أن أجمع بقدر اإلمكمان بمين مما يطلبمه منمي األنهمر ممن 

أعبمماء كل نمما بهمما الممدكتور م مممد البهممي الممذي كنمما نومممل موممه وممي اإلدارة الوامممة 

ومي كليمة  للثقاوة اإلسالميةه وبين ال ضور الممكن ومي يموبة القمرهن وال مديث

 أ ول الدين.

وجماءت االمت انماته وانتهمف ب مالمه وانتقلمف يلم  ال منة الثالثمة واألخيمرة 

وممممي الدراسممممات المنهجيممممة المطلوبممممة لل دممممول علمممم  درجممممة األسممممتاذية أو 

 .«الدكتوراه»

 ال نة األخيرة وب ث الش اعة:

 مع االمت ان الت ريري والشم هي والتويمين - ووي ال نة األخيرةه كان عليم 

امت ممان هخممره هممو و ضممير موضمموع ي ممدد للطالمم ه يوممدم مادوممه وممي مممرف  -

أسبوع أو عشمرة أيمام علم  مما أذكمره ويلقيمه ومي  مورة م اضمرة عاممة أممام 
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لجنة من كبار الشيو ه و  له وي الموضموعه بومد يلقاامهه ويمدع  جمهمور ممن 

الطالب والدارسين لشهود الم اضرةه وهي عادة وكون وي قاعة الشيخ م ممد 

 عبده.

أحاديمث الشم اعة »وعندما جاء الموعد حدد لي موضوع ومي ال مديثه همو 

 ه وما قيل حولها من كالم بين أهل ال نة والموتزلة.«وي   يح البخاري

وقد قرأت الموضوع وي يروح البخاري وم لمه ووي كت  الت  ميره وومي 

 لل ممود «يممرح المقا ممد»كتمم  علممم الكممالمه وال سمميما الموسمموة منهمماه مثممل: 

للشريهللا الجرجاني. وكتبف ويها كراسمة كاملمة.  «يرح المواقهللا»الت تانانيه و

وألقيتها م اضرة مروجلة أمام لجنة ممن أربومة ممن كبمار يميو  األنهمر علم  

رأسهم وضيلة الشيخ م مد نور ال  نه وكيل األنهره ومن أعضمااها: الشميخ 

ه أسممتاذ الت  ممير بالكليممةه والشمميخ ال نوسمميه أسممتاذ علممم التوحيممد  أحمممد علمميم

 بالكليةه ون يف الرابع.

وبود أن انتهيف من يلقاء الم اضرة وي قاعمة الشميخ م ممد عبمده الشمهيرةه 

وحضمور جممم غ يممر مممن الطممالب وغيمرهمه  مم ق ال اضممرون فمموياًل؛ داللممةً 

وبمدأ أعضماء لجنمة االمت مان يناقشموننيه ي م لونني ...  عل  يعجابهم بما ألقمي

 حلي يه وهلل ال ضل والمنة. وأجيبهمه وكان ووويق هللا

وكممان بومم  أسمماوذة جاموممة القمماهرة حاضممًراه وقممال: ين هممذا الب ممث وحممده 

 يك ي الطال  لل دول عل  الماج تير.

وانتهممف هممذه ال ممنة األخيممرة بالنجمماح والتوويممقه ومممع هممذا الونمماء كلممه وممي 

بمل  أو مما يوادلهماه «ماج تير»ال نوات الثالله ال ونتهي هذه المرحلة بشهادة 



 250 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

  «ومهيدي دراسات عليا»و م : 

 و جيل رسالتي عن الزكاة:

وكممان علممي  بوممدها أن أبممدأ باختيممار موضمموع أسممجله لرسممالة األسممتاذية أو 

وكنف ومي أول األممر متجًهما يلم  أن أكتم  ومي موضموع يتدمل . «الدكتوراه»

دات لهما «براهين القرهن عل  نبوة م ممد»بالوقيدةه وهو:  ه وأعمددت ويمه م موم

 متهاه ال وزال عندي حت  اليوم.قي

ثم وبير اوجاهي يل  موضوع هخر يتدل بالشريوة ووقههاه وهمو موضموع 

حول الزكاةه المركن الثالمث ومي اإلسمالمه وهمو مما ومرجح لمي اختيماره ووقديممه 

الزكمممماة وممممي اإلسممممالمه وأثرهمممما وممممي حممممل المشمممماكل »يلمممم  الكليممممة بونمممموان: 

 .«االجتماعية

ارة الكلية مش وًعا بخطة الب ثه وعينمف لمي وقد وقدمف بموضوعي يل  يد

ه أستاذ الت  مير وعلموم القمرهن. ولهمذا  الكلية مشروًا هو ييخنا الشيخ أحمد عليم

 ال ديث بقية ست وي وي موضوها.

* * * 
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 رحلة الب ث عن عمل أووي  منه

كل كاان حي له مطال  وحاجات وتنوع ووكثر بمقمدار رقمي حياومهه و اجمة 

حاجة ال يوانه وحاجة ال يوان أقل من حاجة اإلن انه وحاجمة النبات أقل من 

اإلن ان البدوي أقل من حاجة اإلن ان ال ضمريه وحاجمة اإلن مان األممي أقمل 

 من حاجة اإلن ان المتولمه والشاعر الوربي قال من قديم:

 نمممممممروح ونبمممممممدو ل اجاونممممممما

 

 وحاجمات مممن عمماد ال ونقضممي

 ومممممموت ممممممع الممممممرء حاجاومممممه 

 

 مممممما بقمممممي ووبقممممم  لمممممه حاجمممممة

لهذا كان كل ين ان وي حاجة يل  الومل ليك   منه رنقهه ويموور حاجاومه.  

ىن   يح أن هللا ووال  قد ضمن لكل كاان حي رنقهه كمما قمال وومال :  }َوَمى  مِّ

ضِّ إِّالَّ َعلَٰ ٱدَآبَّقٖ  َر  ز   فِّي ٱأل  ِّ رِّ ن دَآبَّقٖ ه [6هود: ] {لَُم ّلِلَّ ُص }َوَهأَي ِّن م ِّ مِّ ز   الَّ تَ   ُ   لََمىرِّ ٱّلِلَّ

ُزلَُم  َوإِّيَّ هُم    .[60الونكبوت: ] {يَر 

ولكن مون  ضمان الرنا: أنه هيم  مموارده وأسمبابه ومي همذه األرضه منمذ 

خلقها وبارل ويها وقدر ويها أقواوهاه وجول ألهلها مواي  وك يهم. بيمد أن سمنته 

كمم  ووممال : أن رنقممه المضمممون ال ينممال يال بال مموي والكممدح والمشممي وممي منا

ِِّ  َجعَىىَص لَُكىىُم }ُهىىَ  األرضه والتمممال الممرنا وممي خباياهمماه كممما قممال ووممال :  ٱلَّىى

لِّهِّ  ز  ن ر ِّ بَِّم  َوهُلُ ان مِّ ُش ان فِّي َمنَ هِّ َض ذَلُ ال  فَءم  َر  ه ومن سمو  ومشم  [15الملت: ] {ٱأل 

وي مناك  األرض است ق أن ي كل من رنا هللا ويهاه ومن قود ووكاسله كمان 

 رم من رنقه.خليقًا أن ي 

وقد رأا الخلي ة عمر بن الخطماب جماعمة قاعمدين ومي الم مجد بومد  مالة 
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الجموةه و  لهم: من أنتم؟ قالوا: متوكلون  وقال: بل مت كملون  ال يقومدن أحمدكم 

عن فل  الرناه ويقول: اللهم ارنقنيه وقد علم أن ال ماء ال ومطر ذهبًما وال 

}فَىإِّذَا وم . أمما قمرأوم قولمه وومال : وضة. ينمما يمرنا هللا النمال بوضمهم ممن ب

يَتِّ  ِّ لُضِّ صِّ ٱّلِلَّ ن فَض  تَغُ ان مِّ ضِّ َوٱب  َر  ُروان فِّي ٱأل  ٱُ فَءنتَشِّ  .[10الجموة: ] {ٱليَّلَ  

لهذا كان علي  أن أسو  لل دول عل  ما يك ي حاجاوي ومي همذه المرحلمةه 

ك ينمي ممن وقد أ ب ف حاجاوي اليوم أكثر منهما عنمدما كنمف فالبًما. وقمد كمان ي

 قبل ندهللا حجرة وأنا أفل  اآلن ندهللا يقة.

ولممم أرل مممن أبممي  ه«الوممافلين بالوراثممة»ول ممف ممممن سمممموهم بوممد الثممورة 

وجدي من األرض الزراعية أو من الوقارات أو األمموال ال ماالة ومي الخمزاان 

الخا ة والبنول الوامة ما يلبي حاجاويه ويبنيني عن فل  الوممل. وحتم  لمو 

هذا لكان علي  أن أفلم  الوممل؛ ألن الوممل ومي ذاومه واجم  علم  كان لي مثل 

اإلن ان كما أنه حق لهه وهو كذلت يرف له. وما ينببي لخن مان أن ي خمذ ممن 

ال ياة وال يوطيها. والتوكل عل  هللا ال يوني: يهمال األسمبابه وال مديث المذي 

هللا  ىَ ت هلىه ل  تى هلتم علىٰ »يتوك  عليه المتبطلون يرد عليهمه حيث يقول: 

ه وهممو لممم يضمممن لهمما «لىىرزلكم همىى  يىىزرق الطيىىرس تغىىيو  م ًلىى  وتىىرو  بط نًىى 

الرواح والوودة بطانًا أي ممتلاة البطونه يال بومد غمدوها وسمويها خماً ماه أي 

 وارغة البطون.

وممن ثممم جاممف مممن القريممة يلمم  القماهرةه ب ثًمما عممن الومممله وأخممذًا باألسممباب 

 رنا من يشاء ببير ح اب.رجاء وي وضل هللاه الذي ي
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 التويين وي األنهر ثم يلبا ه:

ثم كان أول ما اوجهف يليه: أن أقمدم أوراقمي يلم  يدارة األنهمره ألعمين ومي 

مواهده مدرًساه وقد كنمف عينمف قبمل االعتقماله ولكنمي لمم أو ملم الوممله و مقا 

 حقيه عل  أني لو كنف و لمتهه ل دلف منهه كما ودل كثير من يخواني.

وهو م جد أهلمي ضمم  - الم جد الذي كنف أخط  ويه وي مدينة الم لةأما 

 وقد ودلوني منه لبيابي. - يل  ونارة األوقاف بود

وبود وقديم أوراقي يل  األنهر انتظرت ن و أسمبوعين أو ثالثمةه ويذا يدارة 

األنهر وولق كش ًا بالمقبولين للتويين وي مواهدهاه وكان أول اسمم ومي الكشمهللا 

وموي األ  الو ال. وقلف: ال مد هلله قد حقق هللا الرجاء. وقمال لمي  هو: اسمي.

الموم ون المختدون: لقمد كمان اسممت أول األسمماء المريم ةه ألنمت حا مل 

عل  أكبر مجموع وي المتقدمين ممن الكليمات المثالله سمواء ومي سمنة وخرجمت 

وقمممد كمممان ورويبمممي األول ومممي الوالميمممةه وومممي وخدمممل »أم ومممي همممذه ال مممنة. 

ه ولكن هنمال عقبمة يجم  أن وجتانهما. قلمف: مما همي؟ قمالوا: مواوقمة «دريمالت

وقلف: وقونا وي ال خ. هذه همي الوقمدةه وعلم  . «المباحث الوامة»جهات األمن 

 كل حاله يقضي هللا ما يشاءه ولن يديبنا يال ما كت  هللا لنا.

وبوممد أيممام جمماء الممرد مممن المباحممث الوامممة ب ممذف اسمممي واسممم الو ممال مممن 

لموينينه والموا األنهر عل  يعالنه النتيجة باألسمماء المقبولمةه قبمل مراجومة ا

جهات األمن المختدة وي ونارة الداخلية. ولذا أض   المومول بمه بومد ذلمت: 

 يرسال أسماء الموينين أواًل يل  الداخليةه ومن قبلته منهم أعلن عنهه ويال وال.

م ظمور علينماه ومال نطممع وقد أعلمونما أن أي عممل يتدمل بالجمماهير همو 
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يوًما أن نوي ن مدرسين أو وعماًما وي األنهمره أو خطبماء ومي ونارة األوقماف؛ 

 ألن هذه األعمال لها و ثيرها وي الجمهوره ون ن غير م مونين عليها 

 الب ث عن المدارل الخا ة:

وهنمما لممم يكممن أمامنمما بمماب م تمموح يال المممدارل الخا ممةه التممي و تممام يلمم  

بممة الوربيممةه ولممم يكممن الممدين ي تممام يلمم  مممدرل خمما  بممهه وممإن مدرسممين لل

حدده م دودة جدًّاه ي خذها مدرل اللبة الوربية مضاوة يل  جدولهه وربمما 

 لم وكن يجبارية وي بو  ال نوات.

يعالناوهمما »ومللممف أنمما وأخممي الو ممال نقممرأ الدمم هللا كممل يمموم ن ممت  وممي 

بممة للبممة الوربيممةه وممإذا  ألول مممرةه عممن مدرسممة خا ممة وطلمم  مدرسممين «المبوم

وجدنا مدرسة وي أي مكان وي القاهرة أو الجيزةه سارعنا للمذهاب يليهماه لنقمدم 

يليهمما أورقنمماه وقممد  ممورنا منهمما عممدة ن ممخ علمم   ممووبة التدمموير وممي ذلممت 

 الوقف.

ولكنا كنا نرجمع بخ مي حنمينه يذ ووتمذر يدارات الممدارل عمن عمدم قبولنماه 

  مدرل للبة الوربيةه ولذا هم وي حاجمة ب ب  واضحه وهو أنهم ي تاجون يل

يل  خريجي اللبة الوربية من األنهره أو كلية دار الولوم ممن جامومة القماهرةه 

 وأنا خريج أ ول الدينه واأل  الو ال خريج الشريوة 

وهذا ما جولني أقول عبارة وناقلهما اإلخموة المزمالء بومد ذلمته وهمي: أبم ل 

: المدرسمونه وأبم ل المدرسمين: مدرسمو النال: الموم ونه وأب ل المموم ين

 اللبة الوربيةه وأب ل مدرسي اللبة الوربية: خريجو أ ول الدين والشريوة 
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 مدارل الشرا الخا ة بالزمالت:

ثممم يمماء هللا ووممال  أن أقممرأ يعالنًمما عممن حاجممة مممدارل الشممرا الخا ممة 

الووممدي التممي يملكهمما األسممتاذ يممم سممرام الممدينه الوضممو  - بالزمالممت والمنيممرة

يلم  مدرسمين للبمة الوربيمة. وكمان  - الموروفه ويقيق وناد بايا سرام المدين

األ  الو ال يام من كثرة وقديمنا لمثل هذه المدارل ورجوعنا منها بمالرو  

واالعتذاره ولكني ووكلمف علم  هللا وقمدمف الطلم  لممدير المدرسمة بالزمالمته 

ورااه ولمم أكمن أووقمع يال أن وجل ف أنتظر ماذا يقمول الممدير بومد أن يقمرأ األ

 يوتذر كما اعتذر يخوة له من قبل.

ولكني ووجامف بممن ينماديني باسمميه ويقمول لمي: ين الممدير يطلبمته وكمان 

اسمه األستاذ: عبد ال ليم بشيره ممن رجمال التربيمةه وممن خريجمي دار الولموم 

ي القدام . وقد رحم  بيه وقال لي: يا ييخ يوسهللاه ن من عمادة ال نقبمل خريجم

أ ول الدين ومي ومدريم اللبمة الوربيمة؛ ألنهمم ومي البالم  غيمر متخددمينه 

ويبدو ضو هم وي التدريمه ولكني حمين نظمرت ومي أوراقمت وجمدت أنمت أول 

نمالات وي الشهادة الوالية ممن كليمة أ مول المدينه كمما أنمت أول نمالامت ومي 

الوالميممة مممع يجممانة التممدريمه وهممذا يممدل علمم  أنممت يممخل متميممزه ول ممف 

بالرجمممل الوممماديه ولهمممذا سممم خرا القاعمممدة وأقبلمممت مدرًسممما بمدرسمممتنا علممم  

 م اوليتي.

قلف له: يكر هللا لت ح ن ثقتت بيه وأرجو أن أبمي  وجهمت وأكمون عنمد 

 ح ن منت ين ياء هللا.

 - واسممه:  مالح ذهنمي - وكان المدير اإلداري والمالي للمدرسمة موجمودًا



 256 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

أسمدي يليمت ندمي ة أريمد أال و  مرها وقال لي: لكني يما أسمتاذ يوسمهللا أريمد أن 

خط ه قلف: خيًراه ما هي؟ قال: وولمم أن همذه المدرسمة ومي حمي الزمالمته حمي 

 الجبمة والوماممة - األعيان والطبقات الراقية. وربما لم يكن نيت األنهري همذا

 «البذلمممة»مناسمممبًا لهمممذه البيامممةه ولمممذا أندممم ت أن وبيمممر نيمممت همممذاه وولمممبم  -

 اإلورنجية.

األستاذ عبد ال ليم: وأنا أ يد األستاذ  الح وي هذا ولولت و  ل قمول وقال 

 الشاعر الوربي قديًما:

 المممممبم لكمممممل حالمممممة لبوسمممممها

 

 يمممممما نويمهممممما ويمممممما بوسمممممها 

قلف: نوم أح ظهه وأح مل قمول وقهاانما بمراعماة الومرفه مما لمم يكمن مخال ًما  

 للشرعه وقول النامم وي ال قه:

 والورف وي الشرع لمه اعتبمار

 

 لمممممذا عليمممممه ال كمممممم قمممممد يمممممدار

وعدت يل  م كننا وي يبراه ألخبر أخي الو ال بما حمدل موميه وبقبمولي  

وي مدارل الشمرا الخا مة بالزمالمته وبطلمبهم منمي أن أغيمر نيميه و  مبح 

وضم كنا علم  همذا التبييمر الم ماجئ.   «يوسمهللا أونمدي» «الشيخ يوسهللا»بدل 

كم وممممي أن ال اجممممات وقممممال األ  الو ممممال: أنممممف اآلن وطبممممق نظريممممة مممممار

االقتدادية هي التي وبير سلول اإلن انه وما كان أحد يظمن أن الشميخ يوسمهللا 

وعمامتمهه لموال الضمرورات االقتدمادية التمي و مرض  «كاكولته»سيخلع يوًما 

 عل  اإلن ان ما ال ي به وال يهواه.

وبال ومل ايمتريف قطوتممين ممن الدمموف الم تمرمه ثمم سمم لف بوم  اإلخمموة 

المومرووين بمالت نن واإلوقمانه ومدلوني علم  األ  عبمد الوزيمز  «الطرنيمة»عن 
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البقليه وكان من الطران المتميز وي  نوته وونمهه وكمان همو المذي خماف بدلمة 

الضابا لوبد المجيد ح ن قاومل النقرايمي  وقلمف لهمم: أال يوجمد ومرني هخمر؟  

مل لمي أول بمدل تين ومي وقالوا: هذا همو المذي نورومه. قلمف: علم  بركمة هللا. وود 

حياوي. وسرعان ما خافهمما لشمدة حماجتي يليهمماه وو ملمتهما. وكمان علمي  أن 

ه وهمي و تمام يلم  مهمارةه سمرعان «الكراوتمة»أوولم كيهللا أستخدم رباف الونمق 

 ما أوقنتها.

وأول ممما لب ممف هممذه ال لممةه يممورت كمم ني ين ممان هخممره لممم يوممد هممو الشمميخ 

ه ويقولممون: هممذا هممو يوسممهللا القممديمه وخيمممل يلممي  أن النممال كلهممم  ينظممرون يلممي 

الرجل المذي غيممر نيمهه ووزايمد همذا الشموور عنمدي عنمدما ذهبمف يلم  قريتنماه 

 ورهني أهلها ألول مرة بهذا الزي الجديد.

ولكن سمرعان مما أم م  همذا أممًرا م لووًماه ووومود الجميمع علمي  بهمذا المزي 

كثممر مممن الجبممة الجديممده وقممال كثيممرون: ينممه الاممق عليممته ومالاممم لممته ربممما أ

والومامة  ومهما يكن والواقع ي رض ن  مه. والممرء لميم بزيمه ولميم بشمكلهه 

 بل بولمه وعمله.

وعندما بدأ الوام الدراسيه ذهبمف يلم  المدرسمة بالزمالمته وكمان مشموارها 

فمموياًل يمماقًّاه يذ كممان علممي  أن أركمم  مممن يممبرا يلمم  ميممدان الت ريممره بوممد أن 

يل  يمارع يمبرا ألمتطمي األووموبيمه ثمم أركم  أمشي عل  قدمي من المنزل 

مممرة أخممرا مممن الت ريممر يلمم  الزممماله ثممم أمشممي يلمم  المدرسممة. ثممم علممي  أن 

 أحضمر الدرول وأن أ  ح الكراريمه كل هذا من أجل اثني عشر جنيًها.

يال أن ميممزة همممذه المممدارل عنمممد أكثممر المدرسمممين: أنهمما ور مممة للمممدرول 
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لثريةه وجلهمم ي تماجون يلم  المدرول لرومع الخدو يةه وطالبها من األسر ا

م ممتواهمه وال سمميما يذا ُعممرف المممدرل بيممنهم بممالتميز وممي ودري ممهه وانتشممر 

  يته بين التالميذ.

وقد بدأ اسمي يظهر بين والميذ المدرسة وولميذاوهاه وهي ممدرل يعداديمةه 

وهي مختلطمة وجممع بمين البنمين والبنمات. وف مق التالميمذ يطلبمونني ألعطميهم 

دروًسا خدو يةه ولكني لم أكن من النوع الذي يرك  وراء هذه المدرول؛ 

ألنهمما وك مم  النقمموده وو كممل األوقمماته وأنمما وممي حاجممة يلمم  وقتممي لالفممالع 

والقراءةه وهو أغل  عندي من بضوة جنيهات أضوها وي جيبي. همذا ممذهبيه 

 وربما ال يوج  الكثيرين اليوم. ولكن الشاعر يقول:

 اب وليممدهاووشممقتها يمممطاء يمم

 

 وللنممال ويممما يوشممقون مممذاه  

وال قيقة أني بود مدة قليلة  وبف عليم ن  يه ولم وكن همذه المدرسمة وشمبع  

ه وورضممي هممماليه وكثيممًرا ممما كنممف أسمماال ن  ممي: أهممذا مدمميرل يمما يمطممام 

يوسهللا؟ أهذا ما أعددت له ن  مت ال منين الطموال؟  ثمم أعمود و ستم مت بومروة 

 ما يقوله الدال ون: الخير ما يختاره هللا لنا. اإليمان الوثق ه وأقول

ولهذا لم أقبل من الدرول يال درًسا واحدًاه كل نمي بمه الممدير لبنمف  ماح  

المدرسة األستاذ يم سرام الدينه وكانف وي المرحلة اإلعداديةه وهمي كبمرا 

 بناوهه وكانف  بيرةه وعل  غاية من األدب. ولم أملت أن أقول: ال.

وي مدرسة الزمالت هذه لم يطل أكثمر ممن يمهر ويمما أذكمره ثمم  يال أن بقااي

الشهير عل  مدمره انتقاًمما لتم ميم قنماة ال مويم. وقمد  «الودوان الثالثي»حدل 

هاجمف بريطانيا وورن ا ويسراايل منطقة القناةه وخدوً ا مدينمة بورسمويده 
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 وأمطروها بوابل من القنابل.

الممة حممرب وممي مواجهممة هممذه ووبيممر ال ممال وممي مدممر كلهمماه وباوممف وممي ح

الدوله وووق مف الجامومات والممدارل كلهماه وذهم  عبمد النا مر يلم  الجمامع 

 األنهر ليولن من ووا منبره وي النال: سنقاوله سنقاوله ولن ن ت لم.

نمف لجممان المقاومممة الشمموبية وممي كم ل مكممانه ووجمماوب الشممو  كلممه مممع ووكوم

ابهم من عمذاب عبمد النا مر النا ره ورأيف اإلخوان الم لمين الذين أ  عبد

ممما أ ممابهم ينضمممون يلمم  جبهممات المقاومممةه ومدممر بلممدهمه ولي ممف بلممد عبممد 

 النا ره والشاعر يقول:

 -وين جمممارت علمممي   -بمممالدي 

 عزيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزة

 

 -وين ضممممنوا علممممي   -وأهلممممي 

 كمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرام 

 

المهم أن مدارل الشرا الخا ة عطلمف كمما عطمل غيرهما ممن الممدارل. 

راومم  لنمما نقبضممه منهمماه كممما يقممب  المدرسممون وممي ومونمم  ووطيلهمما: أن ال 

مدارل ال كومةه وين عطلف الدراسةه ولذا بقيف أياًما ومي القماهرةه ثمم رأيمف 

أن األ ملح لمي أن أدعهمما يلم  القريممةه والمويشمة ومي القمماهرة وكل نمي ووتوبنمميه 

 ووي القرية ال أوكلهللا يياًاه و نا هكل مما و كل الواالة.

جمماءوني برقيممة مممن ونارة األوقمماف وطلمم  يلممي  أن وممما هممي يال أيممام حتمم  

أحضمر ب مرعة يلم  القمماهرة ألو ملم منبمر األنهمره لروممع المروح المونويمة وممي 

الشممو  وممي هممذه المرحلممة الخطيممرة وممي ومماريخ مدممره وكممان هممذا بتوجيممه مممن 

يمميوخنا: البهممي الخمموليه وم مممد البزالمميه وسمميد سممابقه الممذين أيمماروا علمم  

  تدعيني لألنهر.الشيخ الباقوري أن ي

بيد أني لم أوجاوب ممع همذه البرقيمةه وقلمف ومي ن  مي: ينهمم ي متنجدون بمي 
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 اآلنه حت  يذا انكش ف البمة فرحونا وراءهم مهريًّا 

ولممما لممم أرد علمميهمه كل مموا يمميخنا الشمميخ م مممد البزالممي الممذي اعتلمم  منبممر 

ومي األنهره ومل يخط  ويمه عمدة سمنواته وقمد كمان الشميخ البزالمي يخطم  

جامع الزمالت الكبيره وخال مكانهه و رسلوا يلي  وي القرية أحمد اإلخموة ليبلبنمي 

بضمرورة االسممتجابة يلم  فلمم  األوقمافه ويل مماحهم ومي أن أحممل م مل الشمميخ 

البزالممي وممي م ممجد الزمالممته وكممان األ  الممذي حمممل يلممي  الرسممالة هممو األ  

 يسماعيل حمده يقيق نميلي و ديقي أحمد حمد.

يلمم  رغبممة يمميوخناه وسمماورت يلمم  القمماهرةه وو مملمف م ممجد  واسممتجبف

الزمالت ألخط  ويهه بمكاو ة قدرها اثنا عشر جنيًهماه وعمرف الكثيمرون ذلمته 

وبدأ النال يتواودون عل  الم جد من أن اء القاهرة وضواحيهاه بل من خمارم 

القمماهرة أيًضمماه وقممد كانممف يذاعممة القمماهرة وممذيع منممه خطبممة الجموممة كممل عممدة 

ابيع. وكان الذي يضايقني من يذاعة الخطبة: أنهمم يطلبونهما مكتوبمة قبمل أن أس

ومذاعه ويريممدونني أن أقرأهمما عنمد يذاعتهمماه وأنمما لممم أوومود أن أقممرأ الخطبممة مممن 

ورقةه ولهذا كنف أحيانًا أخرم عل  المنله وأروجمل كلممات ممن عنمديه وقمد 

 الحظوا ذلت يوًما ول توا نظري يل  ذلت.

سنة أخط  الجموة بم مجد الزمالمته حتم  بومد أن انتهمف  ومللف أكثر من

ال ربه والحل رجال المباحث الوامة أن الم جد أ بح يمثل مدرسمة دعويمة 

متميزة بخطبهه وبال لقات التمي أعقمدها بومد كمل خطبمة أجيم  ويهما عمن أسمالة 

النمماله وأم مم  النممال ي ممدون يليممه مممن كممل  مموب وحممدب. وكثيممًرا ممما رأيممف 

يالحقون النال وي  لونهم عن أسمااهم ووماا هم. حت  ينهمم  مخبري المباحث

مرة الحقوا أحد الذين  لوا مويه ثم جاء ي لم علي  ومي حجمرة اإلممامه وقلمف 
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للمخبر: همذا سمود المدين بمت خضمر عضمو مجلمم الشمو  عمن داارونما  م ا 

 وراب  و سقا وي يد الرجل.

أن ومنونممي مممن وأخيممًرا ضمماا  ممدرهمه ون ممد  ممبرهمه ومم جبروا األوقمماف 

الخطابةه وقد انتهف مهمتي بود أن أ مرت أمريكما علم  دول الومدوان الثالثمي 

 أن وجلو عن مدر. وهذا ما كنف أووقوه منهم.

والوجيمم  أن المدمملين وممي الم ممجد أرسمملوا برقيممات يلمم  ونيممر الداخليممةه 

 يطلبون يليه: أن يويد يليهم الخطي  الم بوب الذي ي د النال يليمه بماآلالف ممن

وقلف لهمم: ين قمولكم همذا يضمر القضمية وال ين وهماه ومما ...  القاهرة وما حولها

 وقولونه هو الذي يخي هم وي زعهم.

بقممي أن أقممول: ين وويينممي وممي م ممجد الزمالممت بمكاومم ة: اثنممي عشممر جنيًهمماه 

جولنممي أسممتبني عممن الوممودة يلمم  مممدارل الشممرا الخا ممةه بوممد انتهمماء أنمممة 

ن يمكننمي أن أجممع بمين المومي تينه وهمو مما ندم ني الودوان الثالثيه وقد كا

به كثير من الزمالء. ولكني وجدت المدرسة و خذ منمي وقتًما وجهمدًا وفاقمة أنما 

وي حاجة يليها ويما هي ت ن  ي لهه وهو الومل الولمي وال كري المتومق المذي 

يتطل  مني أن أورم  له عقلي ون  مي ووقتمي مما اسمتطوف. أمما الممال ويك ينمي 

 نه القليل. وقد قال أبو ورال الشاعر ال ارل:م

 ين البنممممي هممممو البنممممي بن  ممممه

 

 ولممَو انممه عمماري المناكمم  حمماوي

 ممما كممل ممما ومموا الب مميطة كاويًمما 

 

 ويذا قنوممف وممبو  يمميء كمماوي

ومع وركي لمدارل الشرا الخا ةه وقبولهم استقالتيه وقمد فلبموا منمي أن  

أستمر وي درسي الخا  مع ابنة يم سرام الدينه وقد بقيف موهما ألكثمر ممن 
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عدة أيهره ثم ري تني األوقاف للذهاب يلم  مدينمة الومري  ومي بوثمة وعظيمة 

 بمناسبة يمهر رمضمانه ولمم أكمن قمد قبضمف ممن دروسمي الخدو مية كثيمًرا

وال قلياًله وأنا أست ي أن أفل ه وهم لولهم غاولون. ثمم ضمبطف علم  ن  ميه 

وغالبف فبيوة ال ياء عنمديه وكتبمف كلممات لألسمتاذ سمرام المدين قلمف ويهما: 

لوال ما وورف ممن غمالء المويشمةه وضمبا وكماليهللا ال يماةه لمنونمي ال يماء أن 

 أذكرل بقول الشاعر:

ووممممي الممممن م حاجممممات وويممممت 

 وطانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

 بيممان عنممدها وخطمماب سممكووي 

 مع خالل و ياوي. 

وأعطيممف الورقممة لتلميممذوي لت مملمها يلمم  أبيهمما. وعنممدما حضممرت الممدرل 

التالي وجدت الرجل قد ورل لي عشمرة جنيهماته ممع ورقمة وتضممن يكر ما 

 واعتذاًرا عن الت خير.

 الوحدة بين مدر وسوريا:

وجربة ممن أهمم وي هذه ال ترة عندما كنف أخط  وي جامع الزمالت: حدثف 

 - التجارب ال ياسيةه وأعظمها خطًرا وي الومالم الوربمي ال مديثه وين أخ قمف

وي النهايمةه همي: وجربمة الوحمدة االندماجيمة ال مورية المدمريةه  - مع األسهللا

بإقليميها: الشمالي وي سورياه والجنموبي  «الجمهورية الوربية المت دة»ويقامة 

نممواب موحممده ومجلممم ونراء وممي مدممره ويقامممة دسممتور موحممده ومجلممم 

 موحد.

وبود أن  ود نجم عبد النا ر ومي المبالد الوربيمة بومد وم ميم قنماة ال مويمه 

لم بقووممه وسممالحهه وبوممد و ممرره مممن أسممر احتكممار  وبوممد و ديممه للبممرب المممدل
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ال الح البربيه وبود عزممه علم  يقاممة ال مد الومالي مت مديًا سياسمة الواليمات 

بقيمادة الممذيع الالممع أحممد  - ن مهمد  موت الومربالمت دة األمريكيمةه وبومد أ

بكمل وااوهما  - الطريمق يلم  قلموب الومرب ومي كمل مكمان: كانمف سموريا - سويد

أسممرع الوممرب وجاوبًمما مممع عبممد النا ممره  - وووجهاوهمما الوربيممة واإلسممالمية

وجاءوا يليه مختارينه لي لموا يليه نممام وفمنهمه لتقموم وحمدة اندماجيمة كاملمة 

نه ويقنممع رامميم الجمهوريممة ال ممورية: يممكري القمموولي: أن يكممون بممين البلممدي

الجديممدةه التممي  «الجمهوريممة الوربيممة المت ممدة»وممي  «الممموافن الوربممي األول»

أعلن عنها عبد النا ر ومي خطماب وماريخي حمرل مشماعر األممة ممن الم ميا 

يل  الخليجه وو هللا عبمد النا مر همذه الجمهوريمة الوليمدة ب نهما قاممف: ووحمد 

و ممراه وقمموي وال وضمموهللاه و مممي وال وهممدده ودممون وال وبممدده وشممد أنر وال 

ورضممي كممل مممن البلممدين: أن يتنممانل عممن اسمممه ...  الدممديقه وممرد كيممد الوممدو

الخمما ه وممي سممبيل الوحممدة. وتكممون سمموريا: اإلقلمميم الشممماليه ووكممون مدممر: 

: لبيمت اإلقليم الجنوبي. وووالف الهتاواته من الخليج الثااره يل  الم ميا الهمادر

 عبد النا ر 

و  ق الورب لها وي كل مكانه وأيهد أن اإلخوان برغم جراحهم التمي ال 

وزال ودم  من عبد النا ره وأن عمددًا غيمر قليمل ممنهم ال نال يقضمي أحكاًمما 

بال مجن واأليممبال الشماقة وممي سمجون الواحممات وغيرهما: رحبمموا بهمذه الوحممدة 

ا أن  مهم اختياريًّما لينمدمجوا ومي وأيدوها وهنروهاه حت  ين يخوان سوريا حلمو

 رك  الوحدة.

وأذكممر أنممي خطبممف وممي م ممجد الزمالممت خطبممة واريخيممة وممي و ييممد الوحممدةه 

وبيان أهميتها لقوة األمة ونمااها ورقيهاه وومكينها من االنتدار علم  عمدوهاه 
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وقممدروها علمم  مواجهممة الت ممديات الدمموبة والخطيممرةه ولممذا دعمما الممدين يلمم  

ن الت ممرا والوممداوة والتشممرذمه وأن يكممون بمم ل األمممة بينهمماه الوحممدةه وحممذر ممم

ويذوا بوضها ب ل بو ه وما وي هذا من خطر عليها علم  كمل  مويد. كمما 

بينمممف أن أول الممموهن المممذي أ ممماب الدولمممة اإلسمممالمية الكبمممرا همممو حركمممات 

 االن دال والتشرذم التي مزقف األمة ير ممزا.

مي اإلخمواني األسمتاذ أحممد وكان مممن حضمر همذه الخطبمة الكاوم  اإلسمال

أنممم ال جمماجيه وكممان موممه ضممابا كبيممر مممن ضممباف الثممورةه ال أذكممر اسمممهه 

أعج  بالخطبةه وقال لمه: كمان يجم  أن و مجل همذه الخطبمةه ووكمرر يذاعتهما 

عل  النال. وقال له األسمتاذ أنمم: ينكمم لمن وجمدوا أحمدًا مثمل اإلخموان ينيمدون 

يمممانيه ووهمهمممم اإلسممالميه وبممموعيهم هممذه الخطمموات اإليجابيمممة بمممنطقهم اإل

 بالدين والواقع والتاريخ.

وانطلقمممف األنايممميد واألغممماني القوميمممة ووبمممئ المشممماعره وووحمممد األوكممماره 

ب»ووجمممع اإلرادات علمم  هممدف واحممده مثممل أغنيممة:  ه «وحممدة ممما يبلبهمما غممالم

 يلخ....  «من الموسكي ل وا ال ميديةه أنا عارف ال كة لوحدي ه»وأغنية: 

كممن مممما ينسممهللا لممه: أن النظممام المدممري اروكمم  خطمم  وادًحمماه حممين لممم ول

يممدرل فبيوممة الشممو  ال مموريه الممذي كممان يوممي  أجممواء ال ريممةه ومم راد أن 

ي رض عليه النظام االستبدادي المذي كمان يخنمق بمه أن مال الشمو  المدمريه 

الذي يمثل جهان المباحث الوامة والمخمابرات  «المكت  الثاني»وأن يجول من 

ال مماكم ال ولممي وممي اإلقلمميم ال مموريه وأن يدممبح الضممابا الموممروف عبممد  هممو

ال ميد ال رامه هو مخل  مدر ومي سمورياه ووكمل أممر اإلقلميم الشممالي يلم  

المشير عبد ال كميم عمامره بشمهواوه وان راواومهه ولمم ي  من التواممل مومه كمما 
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 ينببي.

ا مممر ولهمممذا سمممرعان مممما ضممماا الشمممو  ال ممموري األبمممي ذرًعممما بوبمممد الن

ونبانيتهه ورجال أمنمهه وأجهمزة مخابراومهه وثماروا علم  الوحمدة وضم وا بهما 

من أجمل ال ريمة. وو مهللا يمكري القموولي ن  مه المذي سملم ال كمم لنظمام عبمد 

وحملممه ...  النا ممر: ين هممذا النظممام لممه ألممهللا عممينه ولكنممه ال يممرا بواحممدة منهمما

 وشل وجربة الوحدة التي است الف يل  سرابه كما قال.

رجممال الولممم والممدين مممن أمثممال الشميخ علممي الطنطمماويه بممما لممه مممن  ووقمهللا

 قبول لدا الشو  يولن و ييده ل ركة االن دال.

وضمماعف ثمممرة هممذه التجربممة ال ريممدةه نتيجممة حكممم الجبممروت واالسممتبداد 

تَُ  ان َوَ  َب ُهِص َجبَّ ر  َعنِّييٖ }وَ البايمه و دا هللا يذ يقول:  تَ    .[15يبراهيم: ] {ٱس 

ن قبل ضيووا الوحدة بين يطري وادي النيمل: مدمر وال مودانه بمرغم وم

قمموة عوامممل التوحيممد بينهممما. مممع أن الشممهيد ح ممن البنمما كممان ي مممي مدممر: 

 ال ودان الشماليه وي مي ال ودان: مدر الجنوبية 

 نيارة الشيخ ابن وركي لمدر:

دمر ووي أثناء همذه ال تمرة التمي كنمُف أخطم  ويهما بم مجد الزمالمت: نار م

وضمميلة الشمميخ عبممد هللا بممن وركممي ال ممبيويه م ممت  الولمموم الشممرعية بممونارة 

الموارفه والم اول عمن التواقمد ممع علمماء األنهمر وغيمرهم لتمدريم الولموم 

الشرعية وي مدارل قطره وكان يوتز ب نمه أول ممن جلم  علمماء األنهمر يلم  

 بلده.

قدموده المذي وكان يد به من أبنماء األنهمر أخونما الشميخ يوسمهللا عبمد الم
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ذه  يلم  قطمر ممن قمديمه وعممل ومي مدارسمهاه قبمل أن ي دمل علم  الشمهادة 

الوالميممة. وقممد ا ممط   أخونمما يوسممهللا الشمميخ ابممن وركممي ليدمملي الجموممة وممي 

م ممجد الزمالممته واسممتمع الشمميخ يلمم  خطبتمميه ويمماء هللا أن يوجمم  بهمماه ثممم 

وممي   مماو ني بوممد الدممالةه وعرونممي بممه األ  يوسممهللا. وفلمم  منممي أن أنوره

وممي وسمما القمماهرة. وقممد نرت الشمميخه  «جرانممد أوويممل»ال نممدا الممذي يقمميم ويممه 

لم اإلمامين ابمن ويميمة وابمن القميمه وغيمر  ووبادلنا ال ديث وي علوم الشرعه وعل

ه وودعتمه ويمكرت لمه  ه وناده ثقمة بميه وافمانانًما يلمي  ذلته مما يد الشيخ يلي 

 وحييته.

كتابًا يل  الشيخ الباقوري ونيمر األوقماف ولما رجع الشيخ يل  قطره أرسل 

يطل  منه يعاروي يل  قطره ولم يورف ابن وركي أن ونير األوقماف ال يملمت 

أن يويرني يل  قطر؛ ألني ل ف موم ًا عل  درجة ك اار الناله بل أنا مومين 

عل  مكاو ة براو  مقطوع. وحت  لو كنف موم ًما عاديًماه ومال بمد أن وممر علمي  

حت  أعار يل  خارم مدر. واعتذر ونيمر األوقماف يليمه. ولكمن  ثالل سنوات

اسمي مل م  موًرا ومي ذاكمرة الشميخه حتم  هن األوان بومد ذلمت إلعماروي يلم  

 قطر.

 مذب ة ليمان فرة:

م(ه وبممدون مقممدمات ممهممدةه حممدل حممادل 1957وممي أوااممل يممهر يونيممو )

ي ن  ممي رهيمم  نلممزل قلمموب اإلخمموان نلممزااًل يممديدًا وممي كممل مكممانه وأثممر ومم

خا ممة ومم ثيًرا يممديدًا أليًممما. وهممو حممادل لمميم لممه أي مبممرر منطقممي وممي سممياا 

مممع عبممد النا ممر وممي  - كممما سممبق أن ذكممرت - األحممداله وقممد وقممهللا اإلخمموان

و ميمممه لقنمماة ال ممويمه ووق مموا موممه ضممد الوممدوان الثالثممي علمم  مدممره وممما 
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ومف ومي أول الداعي لهمذا ال مادل الرهيم ه أو همذه المجمزرة البشمرية التمي وق

 ؟«مذب ة ليمان فرة»م(ه والتي عروف بـ 1957يهر يونيو سنة )

التمي حكمم الممدد همو ال مجن المذي يقضمي ويمه اإلخموان  «ليمان فمرة»كان 

عليهم ويهما باأليمبال الشماقةه يدمودون يلم  الجبمل كمل يموم ليقطوموا األحجمار 

ن والدممخوره كممما ي وممل القتلممة وقطمماع الطريممق. وكممان اإلخمموان الم ممجونو

راضين بما كت  هللا لهمه م ت بين وومبهم وموانماوهم ومي وقطيمع األحجمار عنمد 

هللا وومممال ه ووممميهم: أسممماوذة الجامومممةه واألفبممماءه والمهندسمممونه والم مممامونه 

 والمربونه والتجاره والموم ونه ومن كل ال رف والطبقات.

طريقمة وال ق أن نبانية ال جن أو الليمان كانوا يواملون المجمرمين الوتماة ب

أرا وأروممق مممما كممانوا يومماملون بممه اإلخمموان. وكانممف األوامممر أو التوجيهممات 

الدمادرة يلمميهم مممن الجهممات الوليمما و ممتم أن يظممل اإلخمموان وممي كممدر داامممه وأال 

 يدَعوهم وي حالة يشورون ويها بالهدوء وال كينة.

وقمممد حزنممما أيمممد ال مممزنه وغضمممبنا أيمممد البضممم ه لمممما جمممرا إلخواننممما 

يفالا الر ا  عليهم من سجانيهمه حت  قتل منهم أكثر ممن الم جونين من 

 عشرينه وجرح أكثر من عشرينه بطريقة وحشية ال رحمة ويها وال ين انية.

والم مممروض أن ال مممجناء همممم وداامممع ومممي أيمممدي سمممجانيهمه وممممن واجمممبهم 

الم اوظممة علمميهمه ورعايممة حقمموقهمه و مميانة حرممماوهمه ال االعتممداء علمميهم 

 وس ت دمااهم.

ذكممر األسممتاذ الم كممر ال رن ممي رجمماء جممارودي: أن الممذي حبمم  يليممه  وقممد

اإلسالم: أنه كان أسيًرا وي ال رب الوالمية الثانيةه وأن هسمره أممر أحمد الجنمود 
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أن يطلممق النممار علمم  أسمميرهه وممرو   - وكممان م مملًما - الممذين كممانوا ي رسممونه

ووقاليمدي ومنونمي الجندي. ولما س له الضمابا: لمماذا لمم وقتلمه؟ قمال: ين عقيمدوي 

 أن أقتل أسيًرا ال يملت الدواع عن ن  ه.

 وهنالء قتلوا سجناءهم من موافنيهم وأبنماء جلمدوهمه وهمم أسمرا عنمدهم ال 

 حول لهم وال قوة.

لقمد ذرومف عينممي المدموعه واضمطرب قلبممي بمين الضملوعه حممين بلبنمي نبمم  

أنهممم يخممواني الممذين خممروا  ممرع  بر مما  البممدره دون ذنمم  اقترومموهه يال 

فالبوا كتابيًّا أن و قق النيابة وي فريقة التواممل القاسمي والشماذ المذي يُوماملون 

 به.

وكان من هنالء الشباب أعمروهم حمق المورومة: ال ميد الومزب  موانه ممن 

حمزةه الذي كمان ممن يخموان الم لمةه وكمان ممن  ميخوان الم لةه وعليم يبراهي

ه ثم ذه  يل  حلموانه واعت قمل ممن هنماله ويمباب ممن أبنماء أقرب الشباب يلي 

األنهممر ودار الولممومه مممنهم: خيممري عيطممةه وعثمممان عيممده وهخممرون ال أذكممر 

 أسماءهم اآلن.

يهد هذه المذب ة أحد اإلخوة الم مي يين اللبنمانيين المذي كمان ومي فمرة ومي 

له وي كتاب له و مف عنموان:  أق ممف »ذلت الوقفه ورأا بوينه ما جرا وسجم

 ممبيره ولكنممه جممدير أن يقممرأه ليُوممَرف ممماذا ي وممل ه وهممو كتمماب «أن أروي

اإلن ان ب خيه اإلن انه بل ماذا ي ول المدري ب خيه المدمريه يذا ومر  قلبمه 

 من اإليمانه ولوثف ضميره األهواءه وغشف عل  بديروه الظلمات؟

وأح ممبه اسممًما  ه«روك ممي موكممرون»وقمد سممم  منلممهللا هممذا الكتمماب ن  مه: 
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 المباحث المدرية به.م تواًراه خشية من بط  

ل ذلت األ  الدم  ي المومروف جمابر رنا ومي كتابمه:  الممنامرة »كما سجم

 .«عل  اإلسالم م تمرة

سمنة ثانيمة »وكذلت سجله الد  ي الكبير األستاذ مدط   أمين وي كتابمه: 

 الذي قال ويه:  «سجن

م( كنمف جالً ما ومي مكتبمي ومي أخبمار 1957وي أحد أيام يمهر يونيمو سمنة )

عندما اودل بي ق م االستماع ب خبار اليومه وأخبرنمي أن يذاعمات الومالَم  اليوم

وذيع أنه حدثف مذب ة ومي سمجن ليممان فمرةه وأن أكثمر ممن عشمرين م مجونًا 

ممممن اإلخممموان الم ممملمين قتلممموا ومممي ننزانممماوهمه وأن أكثمممر ممممن خم مممين ممممنهم 

ه و كمد جرحوا  واودلف عل  ال ور بونارة الداخليةه وس لف عن حقيقة الخبمر

 لي م اول كبير وي الونارة أن الخبر كاذبه وال أسال له من الد ة.

واودلف برياسة الجمهورية وس لتهم عمن حقيقمة النبم ه و كمدت لمي الرياسمة 

أنها أكذوبة استومارية أفلقتها يذاعات االستوماره ومقدمود بهما وشمويه سمموة 

 مدر وي عيون الوالم 

دخلمف سمجن االسمتانافه ويذا ب حمد و دقف هذا التكذي  الرسممي يلم  أن 

ال رال يوترف أنمه ايمترل ومي المذب مةه وأن األواممر التمي كانمف لديمه بقتمل 

جميممع الم ممجونين ال ياسمميين الموجممودين وممي الطممابق الثالممث وممي الونبممر رقممم 

واحد بليمان فرة  ووي سمجن القنمافر قابلمف عمددًا ممن ال مرال المذين حملموا 

بر يل  م تش   ال مجنه وكمان الخمالف الوحيمد ومي القتل  بود المذب ة من الون

الرواية: أن بوضهم قمال: ين عمدد القتلم  كمان عشمرين قتمياًله والمبو  اآلخمر 
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 قال: ين عددهم كان واحدًا وعشرين قتياًل 

وعندما نقلمف يلم  ليممان فمرة الحظمف وأنما أو  مل ننزانتمي ومي الطمابق 

عدد من الخرواه وسم لف عمن الرابع وي عنبر واحد: أن جدران الزنزانة ويها 

 هذه الخرواه وقيل لي: ينها ر ا  مذب ة فرة 

وبدأت أحقق بن  ي وي هذه المذب ة الخطيرةه وسموُف يهودها المذين بقموا 

 ..(48)عل  قيد ال ياة

وقمممد و مممهللا الواقومممة و ممم ًا دقيقًممما بوممم  المممذين يمممهدوها ممممن اإلخممموان 

ل ذلت جابر رنا   .رحمه هللا الم جونينه كما سج 

دهللا أحد يهود الواقومة ممن الم مجونين وهمو األ  ح من عبمد ال متار مما ي

 وقع ويقول:

وي حوالي ال اعة الثانية عشرة والندهللا مهًراه حضمر يلينما مم مور أول »

الليمان الوقيمد يسمماعيل فلومفه والت  نما حولمهه ومما كمدنا نت مدل مومه حموالي 

ال ممجن ي ضممر عشممر دقممااق يذا ب حممد ال ممرال الممذين يوملممون بمكاومم  يدارة 

واندرف عل  ال وره وما كماد يدمل يلم  ...  ويهمم وي أذنه بشيء لم ن موه

ومإذا بكتيبمة ...  ونظرنما...  المكاو  حت  سمونا ضمجة كبيمرة ومي ممدخل الونبمر

الليمان بكاممل أسمل تهاه وعمددها حموالي ألمهللا جنمدي و مهللا ضماباه انق مموا 

المدور الرابمعه وا مط وا  ق مين: ق م ووجه يل  الدور الثانيه وق م  ود يل 

ومممي الطرقمممات ممممن الجمممانبينه وأخمممذوا وضمممع االسمممتوداد للضمممربه ون مممن 

                                        

(ه ومما 113من ياء وليقرأ ما كتبه مدط   أمين عن المذب ة وي كتابه المذكور ) :  (48)

 بودها.
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 م دورون وي الدور الثالث بين نيران أسل تهم من أعل  ومن أس ل.

كل هذا ومه ون ن لم يمدر ومي خلمدنا أنهمم قمد و ملف بهمم حالمة الهمول يلم  

سممجون الممدول  الضممرب وممي المليممان؛ ألن هممذه ال الممة لممم ي ممبق لهمما مثيممل وممي

ون ن حينمما امتنونما عمن الوممل ومي الجبمل ...  الشيوعية التي و كم ب كم ال رد

وفلبنا و قيق النيابةه كنا نتدمرف ح م  الا مة الليممان الداخليمةه التمي ونظمر 

( 16( يلم  )12والممتنع عن الومل ح   الالا ة يجلد ممن )...  فريقة الوقاب

قوبمة ومي الممرة الثانيمةه ثمم وكمون ثالثمة جلدة وي المرة األول ه ثمم وضماعهللا الو

 أمثال المرة األول ه ثم يخزن عن الومل نهاايًّا  

أقول: كنا نتدرف ح   اللوااحه وكنا م متودين لتطبيقهما علينماه ولكمن لمم 

نكممن ن كممر أن ال قممد األسممود يدممل بال مم احين يلمم  درجممة قتلنمما وسمم ت دممماء 

 األبرياء بهذه الطريقة الهمجية  

 وقي بن  ه داخل المذب ة   الح الدس

وممما كمماد الجنممود ي خممذون أممماكنهم وممي وضممع االسممتوداده حتمم  دخممل مممدير 

الليمان وموه بو  المدنيين من خارم الليمانه عرونا ممنهم:  مالح الدسموقي 

الششتاويه الذي يبل مندم  م ماول القماهرة ويمما بومده وأحممد  مالح داوده 

  رومع ممدير الليممان سميد والمي يمده من المباحث الوامةه وما هي يال ل ظة حتم

بالم ممدله وأفلممق ر ا ممة كانممف بمثابممة ييممارة البممدء وممي المذب ممة الرهيبممةه 

انطلقف النيران من ألمهللا قطومة سمالح دوومة واحمدة. مننما ومي بمادك األممر: أن 

ولكننما وجمدنا اإلخموان ...  بقدد اإلرهاب والتخويمهللا «وشنت»هذا الر ا  

 .يت اقطون واحدًا بود اآلخر..
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 ويكمل األ  مدط   المديل ي:

رأيف ثالثة من اإلخوان ي قطون وي ل ظات: الشهيد أحمد قرقره والشمهيد 

 «.ال يد الوزب  وانه والشهيد عدمف عزت عثمان

 األمر باإلجهان عل  من بقي حيًّا  

 ويضيهللا األ  ح ن عبد ال تار:

ون من استمر يفالا النار حوالي أربوين دقيقمةه مضمف ك نهما دهمر كاممله 

ن مع دوي الر ا  مختلًطا بدرخات وههمات مكتوممةه ودعموات ضمارعة 

 يل  هللا 

ثم ووقهللا الضرب بومد  مدور األممر بمذلت. ولكمن لمم ومم  حموالي خممم 

 «الشمموم»دقممااق حتمم  سمممونا  ممووًا ك نممه الثممور الهممااج يدممدر أوامممره ل ملممة 

جهمزوا علم  البليل من ال جانين: أن يقت موا الزنانين واحدة بود األخراه وي

من بقي عل  قيد ال ياة من اإلخموان  وكمان  ماح  همذا الدموت همو النقيم  

 ... عبد اللطيهللا ريدي

ووواًل بدأ حمل الشوم البليل بالمخزن الب ري. وكمان بمه حموالي و موة ممن 

اإلخمموان كممان قممد استشممهد مممنهم خم ممةه أممما األربوممة البمماقون: وكممانوا وممي حكممم 

وي دمااهم ودماء يخوانهم الشمهداء  وظنموهم  األمواته واقدي الوعيه ي ب ون

 جميوًا أمواوًا.

وتوجهمموا يلمم  المخممزن القبلممي وحمماولوا وت ممهه يال أن القممدر كممان قممد سممبقهم 

و ممكروه  «الكمالون»وأب  الباب أن ي تح؛ ألن ر ا ة كانف قد استقرت وي 

 ... و نج  هللا األحد عشر أًخا الذين كانوا بداخله من موت م قق
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(ه 14) ( و13ووجهممموا يلممم  الزنمممزانتين المجممماوروينه وهمممما رقمممما )ثمممم 

 و جهزوا عل  ال تة الذين كانوا بداخلهما.

 ويكمل األ  مدط   المديل ي:

وجاء الدور علينا. ووت وا باب الزنزانة ورأيف النقي  عبد اللطيهللا ريمدي 

مه وبيده الم دله وموه عدد من ال جانةه وبو  جنود الكتيبة من حملة الشمو

ولم أيور بن  مي يال وأنما أخمرم ممن الزنزانمة مت لتًما ممن جموارهه وأجمري ومي 

الطرقة ن و ال لم المو ل للدور األرضيه و موف فلقةه وأح  مف بالمدماء 

و يل عل  وجهي. واعترضني سجان بيده يومة غليظة هوا بها عل  رأسمي 

 ة متتاليمةوي ن م المكان الذي أ ابتني ويه الر ا ة الطااشةه ضربات قاسي

وهويف يل  األرض وأح  ف أننمي أسمقا ب مرعة مذهلمة ومي بامر ال قمرار ... 

وممذكرت أبممي وأمممي ونوجتممي وأخممواوي وجميممع أقمماربي وأ ممدقاايه ...  لهمما

 ونطقف بالشهادوينه ثم غبف عن الوعي.

ثممم أوقممف بوممد قليممل وسممموُف  ممووًا ينممادي علمم  الجرحمم ه وفلبمموا مممن كممل 

ورووممف يممدي و ضممر الممممرض ...    الم تشمم  جممريح أن يروممع يممده لنقلممه يلمم

وحاول حملي ولم ي تطعه و فلق ل مانه لمي بال م ه وجومل يجرنمي ممن قمدمي 

حت  و ل يل  نهاية الطرقةه ثم بدأ ينزل ال لم عل  ن م الوضع يجرني ممن 

قدميه ويورت ب لم يديد برأسي من اروطام الرأل بدرجات ال ملمه واسمتونف 

بجمموار ضممابا الونبممر المممالنم عبممد الوممال سمملمومة  بمماهلل ووق ممفه وكممان وق تممي

ه ووممي هممذه الل ظممة وقممدم ن مموي أحممد جنممود الكتيبممةه و مموب يلمم   ونظممر يلممي 

 ...  دري بندقيته وقال: أنف الشيخ م مود
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ه ولكمن المذي منومه ...  ولم أوهم ماذا يقدد واستود إلفالا الر ما  علمي 

 ... هللا وي ولت الل ظةهو المالنم أول عبد الوال سلومة  الذي سخره 

نزلف مع الممرض يل  وناء الونبمره ثمم وقومفه و حضمر نقالمة وووماون ممع 

 نميل له وخرجا بي يل  م تش   الليمانه وحين ذلت سموف من يقول لي:

 ... وانف ل ه عاي  يا ابن الـ

وأيم ع القمول بضمربة قاسمية خلمهللا أذنمميه جولمف المدم ينمدوع كالنماوورة يلمم  

 أعل .

جممرة الومليممات ورأيممف جثثًمما كثيممرة ملقمماة علمم  األرض والممدماء وو مملنا ح

كممان هممنالء هممم جممرا المذب ممة وممي انتظممار الممدور إلدخممالهم ...  وبطيهمما وماًممما

غروممة الومليمماته حيممث يوجممد فبيمم  واحممد أمنممه كممان الممدكتور عبممد القممادر 

خرم الطبي  من البروة ورهنمي م ممواًل علم  نقالمة ونماوورة المدم ...  ال  يني

وأيمار يلم  الممرضمين بإدخمالي يلم  غرومة الومليماته وكانمف ...  ندووة منيم

الومليات وجري بدون بنج وب قل اإلمكانياته وأثناء الوملية لمم أكمن أحمم بم ي 

ه ...  ألم ثم نقلف بودها يل  عنبر الجرح  بالم تش  ه وكنمف يمبه مبمم  علمي 

 أويق ل ظات و وقي  دًما.

 ( وقدوا عقولهم:14) و ( جريً ا22) ( قتياًل و21)

:  ويقول ال ام أحمد البلمم

وَممن ...  وَمن ُجرح جمرح...  َمن قُتل قتل...  وي أقل من ساعة وم كل ييء

( 14( جريً ماه و)22( قتمياًله و)21بقي حيًّا بقي حيًّا. وكمان حدماد المذب مة )

 وقدوا عقولهم 



 275 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

ارة وخمميم علمم  الونبممر سممكون رهيمم  وحتمم  وقممف الوشمماءه حتمم  أخممذت يد

الليمممان ومممن موهممم مممن المباحممث وممي يخممرام القتلمم  والجرحمم  علمم  ضمموء 

ووزداد الدورة التي ومف بها المذب ة بشاعةه ويزداد األممر نكمااًل ...  الشموع

عندما كان الجرحم  المنقولمون يلم  الم تشم   لخسمواف يقمابلون ومي الطريمق 

يدمل يلم   ويضمربون بالودميه حتم  ين بوضمهم انضمموا يلم  القتلم  قبمل أن

   «متم »الم تش  . وكان بطل هذه الجريمة المضاع ة ع كري ي م : 

وأرادت يدارة الليمممان والمباحممث أن يدمموروا المذب ممة للنيابممة علمم  أنهمما 

خناقة بين اإلخوان بوضهم وبو  بال كاكين والممداه لمذلت بمدأوا ومي ووسميع 

وضممهما مكممان الطلقممة وممي  ممدور الشممهداء بالمممداه ووو مميل كممل فلقتممين ب

ببو ه ولما لم يكن هذا الت كير م ت اًغا أمام وكالء النيابة قالوا: ين اإلخموان 

ولمما لمم يجمدوا حارًسما واحمدًا مدمابًا غيمروا ...  هم الذين اعتدوا عل  ال مرل

 وكالء النيابة بآخرينه وح ظوا الت قيق.

 ( نوًشا وي جنح الظالم  21)

( نوًشا ومي جمنح الظمالم 21مان )ووي اليوم الثاني من ال ادل خرم من اللي

ليمدون لمياًل ب ضمور أحمد ...  و ف حراسة مشددةه كل يهيد يلم  قريتمه أو بلمده

 وبقيف المقابر وي حراسة ال يقترب منها أحد....  أقاربه

 ويضيهللا األ  ح ن عبد ال تار:

ووي اليوم الرابمع حموالي ال ماعة التاسموة  مباًحا حضمر الممالنم أول عبمد 

وكمان ي متح الزنزانمةه ويجمرد جميمع ممن ويهما ...  وموه قموة كبيمرةالوال سلومة 

من مالب هم الداخليةه ثم يلبم كل واحد ممنهم بدلمة ال مجن علم  الل مم وحماوي 
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 القدمينه ويخرم من الزنزانة وموه ورد وبطانيةه وي كن وي ننزانمة أخمرا

ومممن وبهممذه الطريقممة جردنمما جميونمما مممن كممل يمميء: مممن مالب ممنا الداخليممةه ... 

الذي ايتريناه من الكنتينه ومن األدويةه وممن جميمع  «التموين»أحذيتناه ومن 

ح بها حت  الكت  والمداحهللا  ... بل وحت  النظارة الطبية...  األيياء المدر 

 الترحيل يل  سجن القنافر:

 ويكمل ال ام أحمد البم:

سل لوا اإلخوان عدمر اليموم الرابمع ومي سالسمله كمل عشمرين ومي سل ملة 

جل وهم عل  األرضه وبقينا عل  همذه ال مال حتم  الوشماءه ثمم خرجموا بنما وأ

من باب الليمان الذي أضياف األنوار أمامه كالشمم وماًماه كمما أحميا الميمدان 

وأدخممل اإلخمموان ال مميارات الواق ممة وسمما ...  أمممام الليمممان بممالجنود الم ممل ين

 ملين ومي سل ملة الجنود بطريقة م زعةه وكان ي دل أن بو  اإلخموان الم ل

واحدة قد ركبوا الوربة بينما البو  اآلخر ما نال واق ًا عل  األرضه وكانمف 

عمليات الجذب نتيجة ذلت الوضع و مب  هالًمما رهيبمةه و ملف يلم  حمد ك مر 

 ... وكانف وددر الدرخات من األوواه...  الوظام

أخيممًرا ركمم  الجميممع ال ممياراته وو ممرل الركمم  المظلمموم المكلمموم وسمما 

ووسيكالت ال راسة والجنود الذين ا ط وا عل  جوان  فريمق الكمورني  مو

 .(49)الذي أخلي وماًما من األهالي   ليدلوا باإلخوان يل  سجن القنافر

مزعجة لنا ن ن اإلخوان بالخارمه وكنما ن ممع  «مذب ة فرة»كانف أخبار 

                                        

أق مممف أن »لجممابر رناه وكتمماب:  «المممنامرة علمم  اإلسممالم م ممتمرة»انظممر: كتمماب  (49)

 لمدط   أمين. «سنة ثانية سجن»لروك ي موكرونه وكتاب:  «أروي
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ين سم كف هذه األخباره وقلوبنا وت طره وأكبادنا وتقطعه ح رة عل  يخواننا المذ

دما هم ببير حقه ونكل بهم هذا التنكيل الوحشي ببير ذنم . وممما يزيمد أسمانا 

وحزننمما علمميهم: أننمما ال نملممت أن ندممنع لهممم يممياًاه وال مجممرد أن نت ممدل عممما 

جممرا مممن أهممواله وقممد ومممف هممذه المجممزرة البشمموة وممي  مممف  دون أن يولممن 

و أن الوالم كله يمارل عنهاه أو يظهر عنها أي خبر وي   ي ة أو يذاعة. ويبد

البري ه ولم نولم أن   ي ة غربية أو يرقيةه أو يذاعمة ممن  «التوتيم»وي هذا 

اإلذاعات المورووةه التي ال و ووهما أخبمار القضمايا الدمبيرة و مدثف عمن همذه 

الم ساة بما يليق بها. ولو أن يهوديًّا وي بالد واا الواا أ مابه أذا ل مموف لمه 

 ضجة وي أن اء الوالم.

 م ابقة لتويين وعمام وخطباء:

ومن المهم أنه وي هذه ال ترة عقدت م مابقة لتويمين وعممام بماألنهره وأاممة 

وخطبمماء باألوقممافه وقممدمف ويهمما أنمما وعممدد مممن اإلخمموانه ون ممن نولممم أننمما 

ممنوعون من الومااهللا المتدلة بالجمماهيره ومنهما: الخطابمة والموعله ولكمن 

 ه وربما نج نا وقبلنا.قلنا: لن نخ ر يياًا يذا قدمنا

ودخلنا االمت ان دخول من ال يوتقد أن وراءه جدواه وسرعان ما مهمرت 

اله وسممليمان عطمماه النتيجممةه وقممد نجممح ويممه عشممرة مممن اإلخمموان: أنمماه والو مم

الممرءوف عممامره وعبممد التممواب هيكممله وم مممود جممودةه وعبممد ال ميممد  وعبممد

 يلخ....  ياهين

لم مابقةه وقمد كمان األول همو نميلنما األ  وكان ورويبي هو الثماني ومي همذه ا

الواللم ال اضل الشيخ يبراهيم الدسوقي جلهومه خطي  م جد ال يدة نينم  ويمما 
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 بود.

وبود نجاحنا كان للشيخ الباقوري ونير األوقاف موقهللا رجولة وين مانية ال 

نن اه؛ وهو أنه عارض رجال األمنه وقال: أنا سم عينهم علم  م ماوليتيه ومي 

 ر الخطابة والتدريم.أعمال غي

ووومماًل كانممف ومي تنمما الرسمممية: اإلمامممة والخطابممةه وومي تنمما ال وليممة التممي 

الومممل بق ممم النظممار واألوقممافه ومقممره سممطوح  - ن ممن الوشممرة - انتممدبنا لهمما

 ونارة األوقاف.

وقد حضرت أنا وأخي الو ال يوًما واحمدًا ومي همذا الق ممه ثمم انتمدبنا للوممل 

وي مراقبة الشاون الدينيةه وكل ني المراق  الوام للشاون الدينيمة األسمتاذ البهمي 

ه وكلهللا الو ال باإليمراف علم  مكتبمة «موهد األامة»الخولي باإليراف عل  

 يدارة الثقاوة بم جد عمر مكرم.

وقمموم علمم  أسممال النهمموض  «وكممرة»م لممه مبنمم ه ولكنممه وموهممد األامممة لممي

بم ممتوا األامممةه والرقممي بثقمماوتهمه علمم  أسممال ونظمميم م اضممرات لهممم وممي 

موضوعات يسالمية ووكريمة متنوعمة: ممن علمماء وم كمرين كبماره ووسمع ممن 

ن هواقهمه وونير ممن بدماارهمه ومي وقمه حقيقمة المدينه وحقيقمة الواقمع. وكمان مم

نهرةه والشيخ المدكتور م ممد عبمد هللا درانه  يخ م مد أبوهنالء األعالم: الش

والممدكتور م مممد البهمميه والشمميخ م مممد المممدنيه والممدكتور علمميم عبممد الواحممد 

واومميه الممذي كممان يقممرأ لألامممة ودممواًل مممن مقدمممة ابممن خلممدونه ويولممق عليهمما. 

باإلضمماوة يلمم  م اضممرات األسممتاذ البهممي الخمموليه والشمميخ البزالمميه والشمميخ 

 سابقه وكانف الم اضرات ولق  وي الطابق الثاني من م جد عمر مكرم.سيد 
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 الشيخ الباقوري:

ن من اإلخموان الوشمرةه أو الوشمرة  - وبمناسبة موقمهللا الشميخ البماقوري منما

اها بوضهم  :رحمه هللا أود أن أقول كلمة هنا عن الشيخ  - الطيبة كما سم 

النابهينه وكمان خطيبًما  كان الشيخ الباقوري فوال حياوه من فالب األنهر

ًهممماه ويممماعًرا مجيمممدًاه وقمممد اختممماره فمممالب األنهمممر قاامممدًا لثممموروهم سمممنة  م وم

م(ه حين ثاروا عل  مشيختهم الم روضمة علميهم ممن قبمل الملمته المذي 1940)

أقممال يمميخهم األكبممره القريمم  مممنهمه والم بمم  يلمميهم: الشمميخ م مممد مدممط   

 المراغي.

عليهه وقد كان الواللم من خريجمي األنهمر ومي ثار األنهر عل  الظلم الواقع 

ٍ من كلياوه يوين براو  قدره ثالثة جنيهات ومي مواهمد األنهمره وكمان مولمم  أيم

المدرسة اإللزامية خريج مدرسة المولمين االبتدااية يويمن ب ربوة جنيهات. ولمم 

وهمو ممن الشميو   - يجد األنهريون ييًخا يتبن  مطالبهم غير الشيخ المراغمي

ه وثاروا مطالبين بت  مين أوضماعهمه  - ذين جمووا بين األ الة والموا رةال

 ويعادة ييخهم المراغي لقيادة س ينة األنهر.

 ومما ين   يل  الباقوري من الشور وي هذه الثورة قوله:

 ثمورة األنهممر أرخدمنا الممدماء

 

 وكلمممي األرض وثنممممي بال مممماء 

لبماقوري نعميم الثمورةه حتم  وانتدرت ثورة األنهره التي لمع ويها اسمم ا 

علم  الشميخ البماقوريه ومي  «ثاار و ف الوماممة»أفلقف يحدا الباحثات لق : 

دراسة لها عن الباقوري ومواق ه وحياوهه ولم وجد عنوانًما يوبمر عمن مواق مه يال 

هممذا الونمموان. وأ ممهر البمماقوري يلمم  أحممد كبممار علممماء األنهممره وهممو الشمميخ 
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 وزوم ابنتهه وأنج  منها ثالل بنات. م مد عبد اللطيهللا درانه الذي

كان الشيخ الباقوري يل  األدباء أقرب منه يل  الولماء؛ لذا عرف بالخطابمة 

 والشور أكثر مما عرف بال قه والب ث الولمي.

وكان له يور جميمل كنما ن  ظمه أنايميد وثيمر وينما مشماعر ال م  وال ممال 

 لخسالمه ومنها النشيد الموروف:

 ل يرضميت أنمايا رسول هللاه هم

 

 يخمممموة وممممي هللا لخسممممالم قمنمممما

 نممن   اليمموم غبممار النمموم عنممما 

 

 ال نهممماب المممموت ال بمممل نتمنممم 

 أن يران  هللا في س   ال ياء 

وهو النشيد الذي اعترض عليه بو  اإلخموة ال مل يين ب نمه يخمالهللا الوقيمدة 

 هللا.الد ي ة؛ ألنه يوحي ب ن الومل يكون إلرضاء رسول هللاه ال إلرضاء 

وينمما يريمد أن يقمول: همل  ورأيي أن الشيخ ال يقدمد مما ذهم  يليمه همنالءه

ونمما وممي هللاه وقيامنمما لندممرة رسممول هللا ي ممرل يمما  وي رحممت ويقممر عينممت: أُخوم

 يلخ....  دينته والدواع عن دعووت

وال أعلم أن يور الباقوري جمع يل  اليومه وقمد سمموته ممرة وقمد سمال عمن 

 ينه من يور الولماءه ويور الولماء كولم الشوراء. يورهه وقال وي وواضع:

وأح   أن هذا ممن جميمل أدبمه ووواضموهه وكثيمًرا مما يكمون للشموراء علمم 

 راسخه كما يكون للولماء يور رااع.

ومممن هممذا: يممور اإلمممام الشمماووي الممذي ال يشممت دارل وممي قيمتممه األدبيممةه 

 وعلو م تواه ال ني. ومن ذلت قوله:
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 ل سرنديمممـأمطمممري لنلمممًنا جبممما

 

 ـ ه وويضي هبمار وبريمز وبمرا 

 أنمما ين عشممف ل ممف أعممدم قووًمما 

 

 ويذا مممممف ل ممممف أعممممدم قبممممرا 

 همتمممي هممممة الملممموله ون  مممي 

 

 ن مممم حمممر ومممرا المذلمممة ك مممرا 

 ويذا ممما قنوممف بممالقوت عمممري 

 

 ولممممماذا أخمممماف نيممممدًا وعمممممرا؟

عل  أننا يذا غلبنا الجان  األدبي وي حياة الباقوري الولميةه وممن اإلندماف  

أن نممذكر أن لممه بومم  منل ممات جيممدةه و مممل روح الداعيممةه وأسمملوب األديمم ه 

ه الممذي يممرح ويممه عممددًا مممن األحاديممث «قطمموف مممن أدب النبمموة»منهمما: كتابممه: 

يقممع وممي جممزأين يممرًحا مي ممًرا سلً مماه وممي متنمماول القممراء الومماديينه والكتمماب 

  بيرين.

 .«من أدب القرهن: و  ير سورة وبارل»وله كذلت كتابه: 

أما ما يدل عل  عقلية الباقوري الب ثيةه وهو كتابمه الدمبير ال جممه الكثيمر 

ه وهممو كتمماب يممهد ببممزارة علممم «أثممر القممرهن الكممريم وممي اللبممة الوربيممة»الن ممع: 

وف المدكتور فمه ح مينه منل هه وجزالة أسملوبهه وقموة حجتمه: األديم  المومر

 حت  كت  مقدمة للكتابه أثن  ويها عل  الباقوري وعلمه.

ه ضمم «عروبمة وديمن»كتماب بونموان:  - بود ووليمه المونارة - كما  در له

مجموعمممة ممممن المقممماالت والب مممول القيممممة ومممي موضممموعات مختل مممةه منهممما: 

ي ه رجمح ويمه رأي الوالممة الهنمدي أبم«ذي القرنين ومي القمرهن»موضوع عن 

 الكالم هناد وي الموضوع.

وكممان الشمميخ البمماقوري قممد انضممم يلمم  دعمموة اإلخمموان الم مملمين مممن قممديمه 

وبايع اإلمام ح ن البنا عل  الومل لندرة اإلسمالمه واسمتوادة مجمدهه وو ريمر 
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أوفانهه والتمكين له عقيدة ونظاًما وي حياة الم لمين. وكان عضمًوا ومي الهيامة 

 مكت  اإلرياد الوام. الت سي يةه ثم بود ذلت وي

حمين نرنما  - ن ن فالب موهمد فنطما - وقد ذكرت وي الجزء الماضي أننا

ماه  المركز الوام وي يحدا المراته وفلبنما يلم  اإلممام البنما أن يلقانما لقماًء خا ًّ

 اعتذر البنا الروباف عندهه وريمح لنا الشيخ الباقوري ليلتقينا.

حياهما البماقوري بقدميدة جميلمة  «بمجلة الشها»وحين أ در األستاذ البنا 

وهمي أولم   - «جريمدة اإلخموان الم ملمين»من قدااده. كما حيا من قبل مجلة 

 .(50)«و يتي»بقديدة رااوةه عنوانها:  - مجالت اإلخوان

م(ه بلبنممي أن 1948وعنممدما حممل النقرايممي جماعممة اإلخمموان وممي دي مممبر )

 عن اإلخوان خارم الموتقل.األستاذ البنا أو   ب ن يكون الباقوري م اواًل 

وبود استشهاد اإلمام البنا كمان اسمم البماقوري أحمد األسمماء المريم ة لقيمادة 

 الجماعة.

ووي االنتخابات التي جرت بود سقوف ونارة يبمراهيم عبمد الهمادي وحمزب 

                                        

( من ال نة األولم ه الدمادر ومي يموم 2الودد ) «جريدة اإلخوان الم لمين»انظر: مجلة  (50)

ن ايمتهرا بمين هـ(. وومي هخمر القدميدة بيتما1352( من   ر سنة )28الخميم المواوق )

 اإلخوانه وفوروهما يل  ثالثةه وربما كان الشيخ هو الذي وول ذلت:

راَك ب ليني  وم  ـي  تـت     ر  فئقـلي وانظـرو  النبي أط

  ـفيم

رى النير    ًل  ـ تٰ ت     يٱـت ربم  تبقٰ مج هـي ب يعـل

 ب اديم 

ف لم ت في هللا من أسمٰ     أو أن تم ت دف ًع  عن رس لتم 

 أم نيم 
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ال وديين: َريح الشيخ الباقوري ن  ه وي داارة الخلي ة بالقلوةه كما ريح عمدد 

مه وقد يهدوه وهو يدور عل  أماكن التجمومات ومي المداارةه من اإلخوان أن  ه

ويخطمم  ويهمما. وين لممم ي ال ممه النجمماح وممي النهايممةه يمم نه يمم ن كممل مريمم ي 

هر الخشمابه والشميخ عبمد اإلخوان: مدط   منمنه ووهمي أبمو غمديره وفما

 ال تاره وعليم ي اوةه وغيرهم. الموز عبد

ومي  - م اإلخموان ممن المومتقالتبومد خمرو - وأذكر أني لقيته وي ولت ال ترة

م طممة القطممار بمدينممة فنطمماه وهرعممف يليممهه وسمملمف عليممهه وعروتممه بن  مميه 

وسم لته عمن حمال اإلخموانه وتمن م الدمموداءه ويمكا يلم  هللا ممن سموء ال ممال. 

وقمال: خيممر للجماعممة أن وكت ممي بممما أنجمزته وأن وقممهللا عنممد هممذا ال ممده ووبقممي 

در  مم اءه بمما ال يالاممم ومرال الجماعممة علم  همذا التمماريخ النا معه بممدل أن وكم

ومواق همما الشممامخة وممي قضممايا المموفن واإلسممالمه ولممم أعممرف مممم كممان يشممكو 

 بالضباه وجاء قطاره ورك  ب رعة.

ماه كمان البماقوري أول  وحين اختمار الجماعمة األسمتاذ الهضميبي مريمدًا عامًّ

ممممن بايومممهه وكمممان الهضممميبي يدمممط   البممماقوري كثيمممًرا ومممي رحالومممه يلممم  

 اوظات مدره ويقدمه لل ديث يل  الجماهيره وقد   بته وي رحلتمين كمان م

الباقوري رويقه وي كلتيهما: يحداهما يل  مدينة ال مويمه واألخمرا يلم  مدينمة 

 ك ر الشيخ.

وكممان البمماقوري عضممًوا وممي مكتمم  اإلريمماد مممع األسممتاذ الهضمميبيه حتمم  

ال الثمورة ممن ( يوليمو. وحمين فلم  جممال عبمد النا مر ورجم23قامف ثورة )

اإلخوان أن يري وا أيخاً ما للمونارة: ريمح األسمتاذ الهضميبي لهمم ثالثمة لمم 

يكن البماقوري بيمنهم. واختمار رجمال الثمورة البماقوري ليتمول  ونارة األوقماف 
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موهمممه وأبممدا البمماقوري للهضمميبي أنممه راغمم  وممي االسممتجابة لهمممه وأن لديممه 

ه ولمم يممانع األسمتاذ الهضميبي أوكاًرا ووطلوات وي ي الح الم اجد واألوقماف

وي ذلته ولكنه فل  يليه أن يدخل وي المونارة باسممه ال باسمم الجماعمة. وهمذا 

يتطلمم  منممه أن يقممدم اسممتقالته مممن الجماعممةه وقممد ووممل. ومممن مكممارم األسممتاذ 

الهضيبي أنه ذه  للباقوري وي مكتبه يهناه بمندبه. وهذا يوني أنمه لمم يوتبمر 

دة لمه. وقمال لمه البماقوري: ع مًوا يما موالنماه ينهما يمهوة دخوله قطوًا لدلة الممو

 ن م. وقال له الهضيبي: ايبع بها 

م(ه 11/9/1952ومي ) «المدمري»ومما يذكر للباقوري مما نشمروه جريمدة 

وقممد سمم ل منممدوبها الشمميخ عممن أسممباب اسممتقالته مممن اإلخمموان وكممان جوابممه: هممي 

واحمد يممم احتراممي أسباب أح  أن أوثمر ن  مي بهما. ولميم ممن بينهما سمب  

ومي أعممق  -  بيًرا كان أو كبيًرا - إلخوانيه واعتزاني بهمه وكل واحد منهم

 مكان وي قلبي.

ان جم الباقوري مع الثورةه وان جمف موه الثورةه وكمان خطيبهما ول مانها 

المت دل باسم الدينه وهو رجل ح ن المظهره حديهللا المرأيه حلمو الل مانه 

ال ممديث يلمميهمه ويوممرف متمم  يم ممت ل ممانهه  ي  ممن اسممتقبال النمماله وي  ممن

 ومت  يطلقهه وويم يطلقه.

وممن ح مناوه: أنمه ضمم يليمه مجموعمة ممن المدعاة المومرووينه ووكمل يلميهم 

ياون المدعوة والم ماجده والثقاومة الدينيمةه وعلم  رأل همنالء: أسمتاذنا البهمي 

ه مندمم  مراقبممة الشمماون الدينيممةه ويمميخنا الشمميخ م مممد  الخمموليه الممذي وال 

بقه المذي البزاليه الذي وول  مند  ممدير الم ماجده ويميخنا الشميخ سميد سما

وول  مندم  ممدير الثقاومة. كمما يمهد الكثيمرون ممن اإلخموان أن البماقوري مما 
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ذه  يليه أحد من أعضماء الجماعمة يطلم  منمه عونًما أو خدممة ومي قضميةه يال 

 لب  فلبهه وقض  حاجتهه ما دام يقدر عليها.

ومل عبد النا ر راضيًا عن الباقوري سنين فويلةه حت  بلبه عنمه يميء 

قيمل: ينمه حمديث جمرا عنمده ممن األديم  والم قمق الكبيمر األسمتاذ كرهه منمهه 

م مود م مد ياكره وهو رجل مومروف ب نمه ال يبمالي ممن أ ماب بل مانهه ال 

 م  جمام غضمبه  - علم  سمجيته - يخاف لومة الامه وال نقمة مالمه ويبدو أنه

يولمم عل  عبد النا ره ولم يداوع الباقوري عن راي ه وقاامده كمما ينببميه ولمم 

أن ذلممت سمميبلو عبممد النا ممره الممذي لممه عيممون وهذان وممي كممل مكممانه حتمم  عنممد 

ونرااه أن  همه وقد قيل: ين هذا ال مديث سمجله وسمموه عبمد النا مر. وقيمل: 

كان مشبواًل حين وكلمم يماكر ممع  مديق لمه ومي يبمف البماقوريه  ين الباقوري

 ين الباقوري لم ي مع كالم ياكر.و

لمم يشم ع لمه ماضميه مومهه وخمرم البماقوري وغض  جمال عل  ونيمرهه و

م(ه وجلممم وممي بيتممه موتك ًمما أو كممالموتكهللاه خمممم 1959مممن الممونارة سممنة )

سنوات أو وزيد. واوخذ من بيته  وموة يخلمو ويهما يلم  التوبمد وومالوة القمرهنه 

ومدارسة كت  الولمه وال يكاد يقابل أحدًا. ثم بدأ يلقم  ومي بيتمه بوم  الخا مة 

ل الولممم وال كممره يممذهبون ويجل ممون عنممدهه يتراجوممون وممي مممن النمماله مممن أهمم

بو  م اال الولمه وقضايا األدب وال كره وقد ي تمد النقماد بيمنهمه ويرجومون 

 يل  مددر من المدادر وي مكتبة الشيخ.

وقممد نروممه وممي هممذه ال تممرة أنمما وأخممي أحمممد الو مماله وكممان عنممده الومماللم 

 م وة »يل عي  ه منلمهللا كتماب: األنهري الب اثة الموروف: الشيخ عبد الجل

الممذي كممان مقممرًرا علينمما وممي المرحلممة الثانويممةه وكتمماب:  ه« مم يح البخمماري
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ه «ممما ال يجممون الخممالف ويممه بممين الم مملمين»ه وكتمماب «اجتهمماد نبممي اإلسممالم»

 وغيرها. وكان من جل ااه الداامين. «وي ير الت  ير»و

يره الممذي لممم أكممن كممما وجممدنا عنممده األسممتاذ خالممد م مممد خالممد الكاومم  الشممه

 أعرف وجههه ولم أعلم أنه خالد يال بود اندراوه.

م( مندم  1964وبود ذلت رضي عنه عبد النا مره و سمند يليمه ومي سمنة )

 رحمممه هللا أول مممدير لجاموممة األنهممر بوممد التطممويره واسممتمر ويممه حتمم  وواوممه 

 م(.1985)

رحممه هللا  مه كما كان مديًرا لموهد الدراسات اإلسالمية بالزمالته الذي أس

ه الذي كان يوطي درجمة الماج متير ومي «بموهد الباقوري»ه حت  غدا يورف 

الولمموم اإلسممالمية. وقممد ناقشممف ويممه رسممالة ماج ممتير وممي االقتدمماد اإلسممالمي 

المراقمم  الشممرعي اآلن لبنممت  - قمدمها الطالمم  النابممه م ممد عبممد ال كمميم نعيمر

هيمه راميم لجنمة المناقشمةه وكنف ممع أ. د. عي م  عبمده يبمرا - دبي اإلسالمي

 والزميل الكريم أ. د. ح ين حامد ح ان.

لممم وكممن  مملتي قويممة بالشمميخ البمماقوريه كممما كانممف بالمشممايخ: الخمموليه 

والبزاليه وسابق؛ ولذلت ال أعرف الكثير عن سيروه وحياوهه وال عمن ينتاجمه 

ويومرف  الولمي واألدبيه يال ما ذكروه من قبل. ولكنه كان رجاًل ي ترم ن  مهه

 عدره.

غ ر هللا للباقوري ورحمهه وجزاه خيًرا عما قدم ألمتهه ومما قمدم يلينما حمين 

 و مل وبوة ووييننا بونارة األوقاف.
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 :«منبر اإلسالم»كتاباوي بمجلة 

: أن فل  مني أن أكتم  مقماالت  كان من وضل أستاذنا البهي الخوليه علي 

لشمماون الدينيممة بممالونارةه لمجلممة ونارة األوقممافه والتممي ودممدر عممن مراقبممة ا

 .«منبر اإلسالم»باسم 

 .«أمنيمة عَُمريمة»وقد بدأت أول مقالة للمجلة و ف عنوان: 

ثممم حثنممي األسممتاذ البهممي أن أكتمم  وتمماوا للمجلممة بلبممة الودممره وممإن الممذين 

يكتبون ال تاوا وي المجلمة يكتبونهما بلبمة قديممةه كثيمًرا مما و ممل التشمديده وال 

وهمي البمواكير  «ي ت تونت؟»وشرعُف أكت  و ف عنوان:  والام روح الودر.

التي مير ومي »التي وشير يل  اوجماهي المذي وبنيتمه وعُرومف بمه بومد ذلمته وهمو 

وكمان الشميخان: البهميه والبزالمي يوجبمان . «التبشير وي المدعوة» ه و«ال توا

 بهاه ويشجوانني عليها.

ولممم أيمم  أن أوقممع باسمممي الدممريحه حتمم  ال أثيممر ثمماارة رجممال المباحممث 

الوامممةه الممذين يق ممون لنمما بالمر مماده ويريممدون أن يبلقمموا وممي وجوهنمما كمممل 

 ه دون أن أذكر القرضاوي.«يوسهللا عبد هللا»األبوابه ووقموف المقال باسم: 

ه وهمي مبلمو جيمد «خم مة جنيهمات»وكانف مكاوم ة المقالمة ومي ذلمت الوقمف 

لمثلي. ومن الطريهللا: أن أحد موم ي يدارة الشاون الدينية وي المونارةه وكمان 

اسمممه: يوسممهللا عبممد هللاه ولممما رأا مقممالتي ُموقموممة بهممذا االسممم: مممن أن الشمميخ 

البزالي قد كتم  همذه المقالمة باسممهه ليدمرف مكاو وهما لمه. وقمد وومل ذلمت ممع 

ت ممملم المكاوممم ة بوممم  الم تممماجينه ومممذه  أخونممما يوسمممهللا أونمممدي عبمممد هللاه لي

المخددممة لدمماح  المقمماله وكممان يقممب  المبلمموه لمموال أن بومم  ممموم ي 
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المجلممة كممان يوممرف القدممةه و نقممذ الجنيهممات الخم ممة و ممروتهاه وكانممف أول 

 مكاو ة أو لمها عل  ييء أكتبه. وال مد هلل حمدًا كثيًرا.

 يا أ  اب ال ضيلةه اقرأوا:

بونموان:  «منبر اإلسمالم»ةً لمجلة ومما أذكره وي هذه ال ترة: أني كتبف مقال

وقد عرضتها عل  األستاذ البهي قبمل نشمرهاه  «أ  اب ال ضيلةه اقرأوا  يا»

و عج  بها األستاذه ولكنه قال: ينها سماخنةه وستبضم  علينما المشمايخ  قلمف: 

 ولكنها كلمة حق  قال: ال أيت وي ذلته ولكن ليم كل حق يقال وي كل وقف.

ال يقمممرأونه كممم نهم  - يال القليمممل جمممدًّا - شمممايخوكنمممف قمممد الحظمممف أن الم

بال دول عل  الشهادة الوالمية قد سقا عنهم التكليهللا. وقمد ح ظنما عمن سمل نا: 

 ب ديث.  ده حت  منه النال حديثًاه وما هوافل  الولم من المهد يل  الل

: اقمرأ علمي   - وهمو علم  ومراد المموت - وكان بوضهم يقول ألحد والميذه

 كذاه حت  يجياه الموت وهو يطل  الولم. كذا من كتاب

 وقد قيل لبوضهم: يل  مت  وطل  الولم؟ قال: يل  الممات.

 ومما أُثر عن اإلمام أحمد قوله: مع الم برة يل  المقبرة.

وقيل ألحدهم: أي  ن بالشيخ أن يتولم؟ قال: يذا كمان الجهمل يقمبح منمهه ومإن 

 التولم ي  ن به.

وولمم الشميخ؛ وقمال: ين المتولم منمه أوجم ؛ وسال بوضهم ن مم ال منال عمن 

 ألن الخط  منه أقبح.

{ومن الوج  أن أمة كان أول نل نزل وي كتابها:  َرأ   : ال وقرأ }ٱل 
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ونيممر ال ممرب الدممهيوني قممال لقومممه يوًممماه وقممد « مويمم  ديممان»حتمم  ين 

 الموه عل  نشر ييء موين: افمانوا وإن الورب ال يقرأون 

بالقراءة ووميمق الثقاومة همم: المشمايخ المذين يتدمدون هذا مع أن أول  النال 

لتوجيه الناله وخدوً ا الدعاة وخطباء الم اجده الذين يواجهون النال كمل 

يوم جموةه ووليهم أن يكمون لمديهم ومي كمل أسمبوع يميء جديمد يقولونمه للنمال. 

ولم وود ون ع النال دواويمن الخطم  القديممةه والكمالم الم مجوع المملمول. وقمد 

 شر التوليمه وارو ع م توا الذين يشهدون الجموةه وي موون الخطبة.انت

ثقاومممة »وقممد عنيممف بهممذا األمممر بوممد ذلمممته وودمملته وعمقتممه وممي كتممابي: 

المنومر الوالمي األول لتوجيمه المدعوة »الذي أعددوه أليارل به وي  ه«الداعية

ممن القمرن  ه الذي عقد وي المدينة المنورة وي أواسا ال بوينات«ويعداد الدعاة

 الوشرين.

علمم  كممل حمماله اسممتجبف لرغبممة أسممتاذنا البهمميه ولممم أقممدم المقالممة للمجلممةه 

 ولولي لو قدمتهاه لوق ف عند رايم الت رير.

 وال أدري أين ذهبف هذه المقالةه و نا لم أجدها وي أوراقي حت  اليوم.

 بوثة رمضانية يل  الوري :

ممن كمل سمنة وبومث ويهما وكان لمونارة األوقماف بوثمات ومي يمهر رمضمان 

عددًا من المتميمزين ممن أامتهما وخطبااهما وم تشميها يلم  بوم  المبالد الوربيمة 

واإلسممالميةه وبومم  الجاليممات األوروبيممة واألمريكيممةه وووطمميهم مكاوممآت ال 

 ب ل بهاه ونوشهم ووقضي بو  حاجاوهم.

ونظممًرا لظرووممي األمنيممةه لممم يكممن مممن الممكممن أن يكممون لنمما حممل وممي هممذه 



 290 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

وثات الخارجية أنا والو مال. ولكمن كانمف هنمال بوثمات داخليمة داخمل مدمر الب

ومما حولهما.  «ال ملوم»ه والدم راء البربيمة «سميناء»يل  الدم راء الشمرقية 

وري تني الونارة للذهاب يل  سميناء وعا ممتها الومري ه وريم ف الو مال 

 يل  الد راء البربية.

ةه وهممي أول مممرة وكانممف بوثتممي يلمم  الوممري  وممي رمضممان وجربممة وريممد

أوورف ويهما علم  جزيمرة سميناءه همذا الجمزء الوزيمز ممن أرض مدمره المذي 

ودله اإلنجليز عن الواديه حت  ك نه لميم ممن مدمر. وعنمدما أردنما المذهاب 

يل  هنال كان علينا أن ن دل عل  ودريح خا  بمدخول سميناءه ولميم ممن 

 حق أي مدري أن يذه  يل  هذه المنطقة.

م(ه وكانف هثمار الومدوان الثالثمي ال ومزال 1957هللا سنة )وقد ذهبنا وي  ي

 ماهرة للويانه نشاهد بقاياها ومخل اوها وي كل مكان.

ولقممد ووروممف علمم  أهممل الوممري ه وهممم عممرب أ ممالءه يتميممزون بممالكرم 

ودماثمممة األخمممالاه وخدوً ممما هل الروممماعيه وهل الشمممريهللا وغيرهمممما. وقمممد 

المختممارينه بوضممنا مممن وعمممام ا مجموعممة مممن المشممايخ نممأكرممموا ووادونمماه وك

األنهممر مثممل الشمميخ النشمماره وبوضممنا مممن خطبمماء األوقمماف مثممل الشمميخ عبممد 

المطلمم   ممالح خطيمم  م ممجد ال  ممينه والشمميخ يبممراهيم الدسمموقي الم ممت  

بالم اجده والذي أ بح بود ذلت ونيًرا لألوقاف وي عهمد ال مادات. وقمد كنمف 

الم مماجد ووممي المجممالمه كممما أ مملي بمماإلخوة التممراويحه وألقممي الممدرول وممي 

نخطمم  الجموممة وممي م مماجدهم: الم ممجد الوباسمميه وم ممجد ال ممنةه وم ممجد 

 المالحه وغيرها مما ن يف اسمه لطول المدة.
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ومما أذكره أن ذهبف يل  روحه وقالوا لمي: همذه رومح المدمرية وهمذه رومح 

ال ل ممطينيةه ونجممد الواالممة الواحممدة بوضممها وممي مدممر وبوضممها وممي ول ممطينه 

ممممن الخشممم ه وقمممد وق مممف عنمممد همممذا المزلقمممانه  «مزلقمممان» ا مممل بينهمممما وال

ه ورجلمي الي مرا ومي ول مطينه وقلمف لهمم: رووضوف رجلي اليمن  وي مد

 أنا اآلن ند ي وي مدره وند ي وي ول طين 

وقممد نرت غممزة ألول مممرة أيًضمماه وألقيممف ويهمما درًسمماه وأوطرنمما عنممد األ  

ه وايمترينا ممن أسمواقها بوم  األيمياءه ال اضل الواللم الشميخ هايمم الخاننمدار

التمممي ال ووجمممد ومممي األسمممواا المدمممريةه ثمممم عمممدنا يلممم  الومممري ه وكمممان همممذا 

الرمضان من أخد  الرمضاناته وأكثرها بركةه وقمد ومرل ومي ن  مي وومي 

 أن م أهالي الوري  أثًرا ح نًاه وذكرا فيبةه و الت عميقة بيني وبينهم.

لبوثمة ومي ال منة التاليمةه ومزادت المروابا وقد وكررت همذه الزيمارة أو همذه ا

 عمقًاه وامتد التوا ل بيني وبين الورايشة الكرام. وما كان هلل دام واودل.

* * * 
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 رحلة الب ث عن بنف ال الل

انتهف رحلة الب ث عن الومل الذي أك   منه لقمة الوي  ال مالله ألدخمل 

 ياة.وي رحلة أخرا هي رحلة الب ث عن بنف ال الله يريكة ال 

ومن الطبيوي لشاب أنهمري: أن ي كمر ومي المزوامه ويب مث عنمهه وقمد أومم 

الثالثممين مممن عمممره. وقممد حممث القممرهن وال ممنة علمم  الممزوامه وجولممه مممن سممنن 

يَّىق  أَر  َولَقَي  }المرسلين  ى  َوذُر ِّ ج  َو  نَى  لَُمىم  أَز  ىَك َوَجعَل  لِّ ىن لَب  نَ  ُرُسىال  م ِّ ه [38الرعمد: ] {َسىل 

 «فمن رفب عن سىنتي فلىي  منىي»واعتبر رسول اإلسالم الزوام من سنته: 

 مت ق عليه.

 «التبتمل»ولم يشرع اإلسمالم الرهبانيمةه بمل رغم  عثممان بمن مظومون ومي 

 . ل  هللا عليه وسلمواالنقطاع للوبادةه ورده عليه رسول هللا 

ن  مم يح أن هنممال بومم  الولممماء الكبممار يممبلهم الولممم أو هممموم األمممة عمم

ويميمةه وقمد  منهللا  مديقنا الزوامه ووايوا وماووا عزابًا مثل: النموويه وابمن 

: كتابًمما عممن الولممماء الوممزابه ولكممنهم رحمممه هللا ال تمماح أبممو غممدة  الشمميخ عبممد

 يمثلون الشذوذ الذي يثبف القاعدة.

وقمممد كنمممف أرجمممو قمممديًما أن أومممزوم بومممد وخريجمممي ب مممنة واحمممدةه ولكمممن 

 مكني من و قيق هذه األمنية. وقد قال يوقي حديثًا:االعتقاالت الحقتنيه ولم و

 قمممدمرت أيمممياءه وقمممدمر غيَرهممما

 

 قمممدٌر يخممما مدممماير اإلن مممان 

 وقال غيره قديًما: 

 ما كل مما يتمنم  الممرء يدركمه

 

ومممم وي الريمممماح بممممما ال وشممممتهي 

 ال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ن 
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وكم لخن ان ممن أحمالم وأمماني يومي  بهماه ويمرك  وراءهماه وقمد ي قمق 

يخ ق وي و قيق ييء منهاه ويوود بخ ي حنين كمما قمال الومربه بوضهاه وقد 

 أو بال خهللا أ اًل.

كممان الجانمم  المممالي يمثممل أولمم  الوقبممات وممي سممبيل الممزوامه ولممم وكممن لممديم 

الومي ة الم تقرة بود خروجي ممن الموتقمله كمما لمم يكمن لمديم مما أدوومه مهمًرا 

 ويبكة وأعد به بيتًا  الً ا ل ياة نوجية مناسبة.

ولما هي  هللا لي التويين وي ونارة األوقافه أم ف لمي ومي مة موقولمةه كمما 

هيمم  هللا لممي مرووًمما جموممف ويهمما ممما يقممرب مممن مممااتي جنيممهه وهممذا مبلممو فيمم  

 يشجوني عل  التقدم يل  أسرة مالامة ألخط  منها.

ويطيمم  لممي أن أذكممر مممن أيممن جمماءني هممذا الممماله لقممد جمماءني مممن ابتومماثي 

ر رمضان يل  مدينة الومري  عا ممة سميناء ممن قلبمل ونارة سنتين خالل يه

 األوقافه وكانف ووطيني وي كل مرة حوالي سبوين جنيًها.

 أنما واأل  أحممد الو مال - كما كل تني الونارة أو مراقبة الشاون الدينية ويهما

ه «ثنماء هللا األممر و متري»باإليراف عل  فباعمة و  مير لوماللم هنمدي كبيمر  -

ر القرهن بالقرهنه وهو و  ير عل  همام  المدم هللاه وقمد قمنما ويتضمن و  ي

 «ال مبوينات»بالمهمةه ومنح كل منما مكاوم ةه أمنهما كانمف سمبوين جنيًهما. همذه 

الثالثة من الجنيهات المدريةه كانمف همي رأل الممال المذي ادخرومه للمزوامه 

م ولم أن ق منه يياًاه وال سيما أنمي لميم لمي مدماريهللا يخدميةه و نما ال أجلم

عل  مقه ه وال أدخل سينماه وال أدخن. وال أكاد أن ق يال وي مم كلي ومشمربي 

سمور »وملب يه ويراء كتبيه وغالبًا ما وكون من الكت  القديمةه بوضها ممن 
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الشهيره الذي كان سوقًا مورووة لبيع الكت  القديمةه وال يوجد عماللم  «األنبكية

  حممول هممذا ال ممور الوتيممد. أو أديمم  أو باحممثه لممم يممذا لممذة الب ممث عممن الكتمم

وبوضممها مممن مكتبممة الشمميخ علمميم خربممود  مماح  مكتبممة اآلداب وممي درب 

الجماميز ب ي ال يدة أو باب الخلقه وهي مكتبة يوروها فالب ذلت النموع ممن 

 الكت ه الذي قد ال يوجد وي المكتبات ال ديثةه ولكنه يوجد عنده.

هللا اآلخره المذي أُسمود أن أب ث عن الند - بل من واجبي - ومن حقي اآلن

 به دنيايه وأكمل به ديني.

والمرء ب طروه يتطلع يل  الجنم اآلخره وكال الجن مين ال ي متبني أحمدهما 

عن اآلخره ال ي تبني الرجل عن المرأةه وال المرأة عن الرجمله وهمم يكملهماه 

ىٖٱ }بَع  وهي وكملهه كما قمال وومال :  ىنس بَع  جمل ه أي الر[195هل عممران: ] {ُضىكُم م ِّ

 من المرأةه والمرأة من الرجل.

ولما خلق هللا هدم أبا البشره وأسكنه الجنةه لم يدعه وحدهه يذ ال مونم  لجنمة 

 أي من جن مه - يوي  اإلن ان ويها وحيدًا م توحًشا؛ لهذا خلق هللا له من ن  ه

َجنَّقَ }نوًجا لي كن يليهاه وقال له:  - ُجَك ٱل  كُن  أَنَت َوَزو   .[35البقرة: ] {ٱس 

واإلن ان يذن ي تام يل  سمكنين: سمكن ممادي: ي مكن ويمهه وسمكن مونموي: 

ي كن يليه. والمرأة للرجل هي ال كن المونوي الن  ي المذي ي تمام يليمهه ليجمد 

ح يل  جانبهه كما قال ووال :  و  ن  األنم والرم ىكُم  }َومِّ ىن  أَن ُسِّ ََ لَُكىم م ِّ تِّهِّٓٱ أَن  َ لَى  َءايَ 

كُ  ج   ل ِّتَس  َو  َمقً أَز  َ دَّٱ  َوَر   نَكُم مَّ َم  َوَجعََص بَي   .[21الروم: ] {نُٓ ان إِّلَي 

ومن هنا كان دعاء عباد الرحمن الذين أثن  هللا ووال  عليهم: أنهمم يقولمون: 

نَ  }َربَّنَ  َهب   عَل  يُٖن َوٱج  ٱَ أَع  تِّنَ  لُرَّ
يَّ  نَ  َوذُر ِّ جِّ َو  ن  أَز   .[74ل رقان: ا] {ُمتَّقِّيَن إَِّم ًم لِّل   لَنَ  مِّ



 295 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

وبهممذا يكممون الممزوام مكممماًل لممدنيا الرجممله ومجممماًل ل ياوممهه ومدممدًرا مممن 

الىىىيني  متىىى ُس و يىىىر مت عمىىى  المىىىرأٱ »مدمممادر سممموادوهه كمممما ومممي ال مممديث: 

أربع من السع دٱ: المىرأٱ اليى ل قس »ه وكما وي ال ديث اآلخر: (51)«الي ل ق

 .(52)«والمسكن ال اسعس والج ر الي لحس والمرهب المنيء

كما أن الزوام مكمل لدين الرجل أيًضاه حت  يماع بمين جمماهير الم ملمين 

مىىن رزلىىه هللا »أن الممزوام ندممهللا الممدينه وهممو مقتممبم مممن ال ممديث النبمموي: 

 .(53)«امرأٱ ل ل قس فقي أع نه علٰ شطر دينهس فليتَ هللا في الشطر الب لي

المزوام  وبهذا يتبين أن مجمرد المزوام لميم همو يمطر المدين أو ندم هه بمل

من الممرأة الدمال ةه التمي ووينمه علم  أممر دينمهه وتمذكره يذا ن مي بم مر ربمهه 

 وونبهه يذا غ ل عن واجبهه ووقويه يذا ضوهللا عن القيام ب عباء دعووه.

وُرب  نوام مممن امممرأة قليلممة الممدين وكممون سممب  ضممياع  مماحبه. وقممد كممان 

ن المممدعوة اإلخممموان يذا سمممالوا عمممن األ  يذا ومممزوم ممممن اممممرأةه وتقممماعم عممم

 ووكالي هاه قالوا: رحمه هللاه انتقل يل  جوار نوجته 

تىىىنكح المىىىرأٱ ألربىىىع: ل سىىىبم س ولم لمىىى س »وومممي ال مممديث المت مممق عليمممه: 

 .«ولجم لم س وليينم س ف ل ر بِات اليينس تربت يياِ

وذات الممدين هممي المممرأة الدممال ةه وهممي يحممدا الممنوم التممي مممن أوويهمما وقممد 

أووي خير الدنيا واآلخرةه مثل الل ان الذاكره والقلم  الشماكره وهمي ممن خيمر 

                                        

 رواه م لمه عن عبد هللا بن عمرو. (51)

 سود بن أبي وقا . ( عن4032رواه ابن حبان ) (52)

(ه والطبرانمممي ومممي 5487) «يمممو  اإليممممان»(ه والبيهقمممي ومممي 2/175رواه ال ممماكم ) (53)

 أنم بن مالت. ( عن976) «األوسا»
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ما يكنزه المرء لدنياه وهخروه. وهي التي يذا نظر يليها سمروهه ويذا أق مم عليهما 

ي ن  مها ومالمهه كمما قمال أبروهه ويذا أمرها أفاعتهه ويذا غاب عنهما ح ظتمه وم

نِّ }ووال : 
ُت لَ  لَِّ  

َت فَءليَّ  ُ ل ِّل   تَ ت  َ   َِّظ  بِّ بَِّم  َ  َِّظ ٱّلِلَّ  .[34الن اء: ] {غَي 

ال عج  أن أوطلع بجد للب ث عن ولت المرأةه و ين أجدها؟ وأين من يمدلني 

 عليها؟

 أن يزوجنمي - وأنما فالم  بكليمة أ مول المدين - رحمه هللا لقد حاول خالي 

من يحدا قريباونا من قرية يبشر ال دة بالقرب من قريتناه وكان ال ينقدمها 

الجمال وال الدين وال الخلقه وال ال    وال الماله ولكن كان ينقدمها يمرفه 

وينقدني أنا يرف. أما يرفهاه وهمي أنهما لمم ومتولم أكثمر ممن االبتداايمةه وهمذا 

قدممني أنمماه وهممو أنممي لممم أنل القممدر مممن الممتولم ال يك ينممي. وأممما الشممرف الممذي ين

فالبًاه ومون  نواجي منها: أن ون ق علي  ممن مالهماه وقمد كمان أهلهما ممرحبين 

غايممة الترحيمم  بممذلته ولكممن كرامتممي لممم و مممح لممي أن أكممون عالممة علمم  مممال 

 امرأوي.

 يروف ويمن أريدها نوجة:

بدأ يخمواني وأ مدقااي ممن حمولي ي م لونني عمن يمروفي ومي ال تماة التمي 

ا نوًجا لي وأما ألوالدي. وقلف لهم: ين لدي  أربوة يروف ل مف م متودًا أنشده

 ألن أونانل عن واحد منها:

أن وكممون مممن أسممرة فيبممةه ذات موممدن أ مميله وأن يظهممر ذلممت وممي  األو :

َمن»دينهما وسمملوكهاه وممال أريممد  وهممي المممرأة ال  ممنا وممي المنبممف  «خضممراء الممدمل

 دالةه وهذا أمر أسال.ال وء. وال بد أن وكون م اوظة عل  ال
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قالوا: هل وشترف أن وكون م جبة؟ قلف: أست  ن هذا وال أيمترفهه لنمدرة 

 الم جبات وي ذلت الوقفه ولكن ال وكون متبرجة.

أال يقممل ووليمهمما عممن الشممهادة الثانويممةه ولممو كانممف جامويممةه وهممو  والثىى ني:

أوضله حت  و تطيع أن وت ماهم موميه وأو ماهم موهماه وأن و ماعد أوالدهما ومي 

 الم تقبل.

أن وكون عل  قمدر ممن الجممال يرضمينيه وخيمر الن ماء ممن و مر  والث لث:

ال يوجم  يذا نظرته ووطيع يذا أممرته والجممال أممر ن مبيه ومما يوجبنمي قمد 

غيممريه وممما يوجمم  اآلخممرين قممد ال يوجبنممي. والنممال وممي ذلممت جممد مت مماووين. 

م ممتبن عممن الجممماله  وتممدخل قلبممي. والنممال يقولممون: ال مم  المهممم أن أراهمما

يونممون: أن الرجممل قممد ينظممر يلمم  امممرأة وت ممتهويه ووملممت عليممه قلبممه مممن أول 

ا يممياًا مممن نظمرةه وهممي وممي عينممه ملكممة جممماله واآلخمرون ربممما ال يممرون ويهمم

 الجمال.

يرف غري  وي نظر الكثيمرينه وهمو: أن يكمون لهما يخموة أيمقاء  والرابع:

من الذكور خا ةه وسر ذلت: أني وحيد أبيه وليم لي يخوةه ومون  همذا: أن 

 أوالدي لن يكون لهم أعمامه وينببي أن يكون لهم أخوال.

علم  أساسمها هذه يروفي األربوةه التي أعلنتها وأيوتها بين األ مدقاءه و

يج  أن يكون ب ثهم موي عمن الندمهللا اآلخمره وقمد ف قموا يب ثمونه وف قمف 

 أنا أب ث أيًضا.

 م اوالت عدة لم يكت  لها التوويق:

ووي أثناء ب ثي عثرت عل  وتاة رأيتها ضالتي التي أنشمدهاه كانمف ومدرل 
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موي وي موهد الدراسات الوربية الواليمةه وومي ق مم اللبمة واألدب المذي أدرل 

ويهه وهي عل  قدر مالام من الجمال يرضي وطلويه وهي خريجة ق مم اللبمة 

اإلنجليزية من كلية اآلدابه ويمكن أن و اعدني وي وولم اللبمةه وهمي م جبمةه 

وعل  غاية من األدب وال يماء وح من ال ملوله وهمي ودمبرني بن مو خممم 

أو سممف سممنواته وسمم لف عنهمماه ووروممف أنهمما غيممر متزوجممةه ثممم عروممف أنهمما 

يقيقة أحد اإلخوة األواضله كمان نممياًل لمي ومي موهمد فنطماه وين كمان بومدي 

ب نتينه وكان من فالب اإلخموانه واستبشمرت بمذلته وهمو يورونمي جيمدًا وأنما 

أعروهه وبال ول كتبف يليه أفل  التقمدم لخطبمة يمقيقته يذا لمم يكمن هنمال ممانع. 

ه والترحيم  بميه وأنمي  وسرعان ما جاءني جوابه ي مل كثيًرا من الثنماء علمي 

 لوال أن يقيقته مخطوبة البن خالها من الدبر....  نوم الزومه ونوم الدهر

 وقلف هنا ما يقوله النال وي هذا المقام: الزوام ق مة وندي .

وبمدأ األ مدقاء يريمم ون لمي أسمماء ل تيممات ممن ممدن وبممالد يمت ه و حيانًمما 

 أرو  الورضه لنقل يرف من الشروف التي وضوتها.

ذلت أن أحمد يخواننما الوعممامه وكمان مونما ومي مدينمة الومري  ومي يمهر  من

رمضانه كان هو مبووثًا من األنهره وكنمف أنما مبووثًما ممن ونارة األوقمافه 

وقد ريح لي وتاة ممن قريتمه قريبًما ممن دميمافه همي وحيمدة أبويهماه وومرل ممن 

 ل ببين: أبيها ستين ودانًاه وهي ثروة وبري الكثيرينه ولكني أعرضف عنها

 ال ب  األول: أنها وحيدة أبويهاه وأنا أيترف أن يكون لزوجتي أيقاء.

ال ب  الثاني: أني عروف أنها كانف مخطوبة لضمابا بمالجي  استشمهد ومي 

م(ه وخشميف أن وكمون مولقمة 1956مقاومة الودوان الثالثي علم  مدمر سمنة )
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 القل  بهه وهذا قد ي ب  مشكلة ن  ية وي الم تقبل.

أحممد اإلخمموة وممي م لممة أبممو علمميه ابنممة قريمم  لممه وممي قريممة  وريممح لممي

بجوارهمه ولكنهم اعتذرواه ولول وضموي الممادي لمم يقمنوهمه وقمد  «الراهبين»

كنممف موم ًمما وممي أول درجممات ال مملم الممومي يه ولمميم لممي ميممرال مممن أبممي أو 

 أميه وما الذي يجولهم يرضون بي عل  هذا الوضعه والرجال كثير؟

وة مممن الم لممة ابنممة قريمم  لممه مممن يحممدا قممرا مركممز وريممح لممي أحممد اإلخمم

الم لةه كان مونا وي ال جن ال ربيه وكمان ممن خيمرة ممن عرومف دينًما وخلقًما 

ووضماًله ولكنممه مممن أسمرة كبيممرة مممن أعيممان قريتمهه وال غممرو أن جمماءني الممرد 

باالعتممذاره وأعتقممد أن هممذا مممن حقممه؛ وممال را االجتممماعي بيننمما كبيممره و نمما مممن 

 ة من ال الحين أو من األهاليه وهو من أعيان القوم.أسرة  بير

وين كمان ممن  - وأعتقد أن همذا كمان خطم  منمي ومي وقمدير األممور؛ والرجمل

ممممن عاالمممة كبيمممرة لهممما وقاليمممدها. ومثلمممي ال يدممملح لهممماه  -  ممم وة اإلخممموان

وخدوً مما مممع وضمموي المممادي والممومي ي النايممئه  مم يح أن وراثنمما يقممول: 

لطانه وكمممم ممممن علمممماء وزوجممموا ممممن بنمممات األممممراء الوممماللم كمممهللاء لبنمممف ال ممم

 والونراء. ولكن ال بد أن يكون الواللم وي وضع مادي ي ند مهره.

عل  أن و  يري هذا ليم حتميًّماه وقمد يكمون الرجمل نظمر يلم  األممر نظمرةً 

أخممراه وهممو أنممي رجممل موممرض للممزالنل والم ممن وممي حيمماوي ب كممم عملممي 

بتلم  بالم نمة التمي ابتليمف بهما نوجتمه حمين الدعويه وهمو ال يريمد البنتمه أن و

 اعتقله ومن حق كل أب أن ي ر  عل  ما يراه ضروريًّا ل وادة ابنته.

وكذلت ريح لمي بوم  يخمواني ومي الم لمة ابنمة يمقيق أ  مومروف ممنهمه 
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وهممو مممن أعممز أ ممدقاايه وهممي وممي ال ممنة النهاايممة بق ممم اللبممة الوربيممة بكليممة 

ره وأنهما علم  قمدر فيم  ممن الجممال. وووماًل اآلدابه ووويت نتيجتها أن وظهم

اودمملف بوممم ال تمماةه وأوضمميف يليممه برغبتممي وفلبمميه واودممل ب خيممه وأسممروه 

وحددوا لي موعدًا ألرا ال تاة وورانيه وإذا ومف مواوقمة كمل منما علم  اآلخمره 

 يرعنا وي الخطوات التالية.

ينتظروننميه وقمد وساورت يلم  الم لمة ومي اليموم الموعموده ووجمدت القموم 

أعدوا ما يشبه أن يكون ح اًل  بيًراه ورأيمف ال تماةه وال ممد هلل قمد أعجبتنميه 

وحدثتها وحدثتنيه ووجاوبنا موًاه واو قنما علم  أن نلتقمي لقماًء هخمر بومد مهمور 

 نتيجتها.

وعدت يل  القاهرةه وأنما قريمر الومينه سمويد األحمالمه ال و موني المدنيا ممن 

ي ف م جبةه ولكنها م تشمةه وال ومانع أن وت ج  ومي ال رحةه   يح أنها ل

 الم تقبل كما يبدو لي.

وبقيممف أياًممما علمم  هممذه ال الممة مممن ال ممرور واالستبشمماره حتمم  جمماءني مممن 

يخبرني ب ن الجماعة وي الم لة يوتذرون عن عمدم يوممام المشموار المذي بمدأناه 

 لظروف فاراةه لم ي د وا عنهاه وال أدري حت  اآلن ما هي؟

 وقلف مرة أخرا: الزوام ق مة وندي .

ثم ريح لي بو  اإلخموة ممن فنطما وتماة ممن أسمرة يوروونهماه وروبموا لمي 

لقمماء وممي بيممف أحممدهمه وحضممرت ال تمماة مممع بومم  أهلهمماه وحضممرت موهمممه 

ورأيتهاه كما رأونيه ولكنهما لمم ومدخل قلبميه ولمم ومرا لمي. وين كانمف همي قمد 

نًا خطبنيه مع أني لم أقمل كلممة واحمدة استوجلف وأياعف بين نميالوها أن وال
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و يد قبمولي لهما بالتدمريح أو التلمويح. وهمذا هلمنمي كثيمًرا. ومما أحم  أن أجمرح 

 يوور أحد.

وكممذلت ريممح لممي بومم  أبنمماء قريتممي ابنممة أحممد رجممال القريممة مممن ممموم ي 

يمركة البمزل بالم لمةه وممممن يقيممون بالم لمة منمذ نمممنه ودعماني والمد ال تمماة 

نزلمهه وألقيمف نظمرة عليهماه ولكنهما لألسمهللا لمم ونمل يعجمابيه ولمم ألراها وي م

ين تح لها قلبيه وماذا أ منع ومي همذا القلم ؟ يننمي ال أملمت أن أوت مه أو أغلقمهه 

 وإن الذي ي ت ه ويبلقه هو هللا.

ولقممد و لمممف مممن ن  ممي أيممد األلمممه واسممتبد بممي يمموور يكممويني كيًّمماه كلممذع 

منيه وقلف: ال حمول وال قموة يال بماهلله كيمهللا  الجمره حيث لم وقع ال تاة موقوها

أسمممح لن  ممي أ ذي مشمماعر بنممات النممال واحممدة ولممو األخممرا؟ وكمم ني وحيممد 

دهممريه ووريممد عدممري  ولممماذا ال يكممون الويمم  وممي  أنمماه ولمميم وممي هممنالء 

ال تيممات؟ وربممما كنممف موجبًمما بن  ممي أو مبممروًرا أكثممر مممن الممالنمه والوجمم  

اها اإلمممام البزالممي وممي «المهلكممات»والبممرور مممن  ه أخممذًا «اإلحيمماء»ه كممما سممم 

 مما جاء وي ال ديث الشريهللا.

عل  كل حاله قد هليف عل  ن  ي أن ال أرا ال تاة التي أريمد خطبتهما بهمذه 

الطريقة الرسمية أبدًا. وينما أوول ما كان ي ولمه سميدنا جمابر بمن عبمد هللا عنمدما 

و ممف يممجرةه حتمم  رأيممف منهمما ممما  أراد أن يتممزومه وقممد قممال: كنممف أوخبمم  لهمما

 دعاني يل  نواجها.

 وأخيًرا وو ق هللا:

وبود هذا المشوار الشاا ال اول بالم ماوالت ال ايملة: جماء ال مرم والتي مير 



 302 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 من هللاه الذي قضف سنته أن وجول بود الو ر ي ًراه وبود الليل وجًرا.

عاالمة  لقد ريمح لمي عمدد ممن أ مدقااي بم لمة أبمو علمي وسممنود: وتماة ممن

فيبممة األ مموله كريمممة الموممدنه والممدها يومممل نممامًرا بإحممدا المممدارله وممي 

مركز سمنوده وخالها فبي  كبير مشمهوره ولهما ثالثمة أيمقاءه أكبمرهم خمريج 

كليممة ال قممواه وهممو يقضممي اآلن مممدة التجنيممد اإلجبمماريه وقممالوا لممي: نظنممت 

امي عبمد الجمواد ووروهه وقد كان موتقاًل موت وي ال جن ال ربيه وهو األ  سم

الهرم. وقد حدلف عل  الشمهادة الثانويمةه ولمم و ممح مرووهما الوااليمة بال م ر 

يلمم  القمماهرة للدراسممة بالجاموممةه وهممي اآلن وممي الوشممرين مممن الومممر أو ومموا 

الوشرين بقليله وهي عل  قمدر فيم  ممن الجممال بماعتراف الجميمع. كمما أنهما 

 به كل من خالطهم.عل  قدر أفي  من ح ن ال يرة والخلق يشهد 

قلف لخخوة: أما األ  سامي عبد الجواده و نا أعروه جيدًاه وهمو م تماح جيمد 

 لهذا الباب.

وقلممف وممي ن  ممي: ال مممد هلله هممذه وهللا مناسممبة مممن جميممع الوجمموهه وويهمما 

ومممواورت الشمممروفة األربومممة التمممي وضممموتها لممممن أختارهممماه وهمممي: الواالمممةه 

 ل هللا جل  ثنا ه يكون قد كتبها لي.والجماله والثقاوةه واأليقاء. لو

ولكن بقي يميء مهممه وهمو: أن أراهماه ومرأي النمال ويهما ال يك ينميه وومي 

قضممية الجمممال وختلممهللا أذواا النممال اختالوًمما كثيممًرا. وقممد يممرع لنمما اإلسممالم أن 

يرا الرجل من يخطبهاه كما يشرع ذلت للمرأة أيًضا. وقمد خطم  المبيمرة بمن 

ه وقمال لمه:  مل  هللا عليمه وسملمأةه وم خبر بمذلت النبمي يوبة من الدم ابة اممر

اذهىب فى نظر إليمى ؛ فإنىه أ ىرى أن يىمدم »قمال: اله قمال:  «هص نظىرت إليمى ؟»
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 .«بينكم 

وقممال اإلخمموة الكممرام الوسممطاء: م مممد بممدر عبممد الباسمماه وعلمميم خلممهللا مممن 

: نروم  لمت  سمنوده ومدباح عبمدهه ورممزي المدمنهوري ممن م لمة أبمو علميم

ه وراها وومرال. قلمف لهمم: لقمد حل مف أن ال أوومل ذلمته لمما سمب ب ته ممن أذا لقاءً 

ن  ي لبنات النال. ولكن يجم  أن و ماعدوني ومي ر يتهما بمدون علمهما. وهمذا 

 جااز يرًعاه ما دام القدد هو االروباف ال الل ووق يرع هللا.

لشمقيقة  ووواًل روبوا ورويبًا ح نًاه وقد كانف ال تاة المريم ة  مديقة  مدوقة

األ  م مممد بممدر عبممد الباسمماه وكانتمما نميلتممين وممي الدراسممةه وبينهممما وممزاور 

وومممالا م مممتمره وكانمممف الخطمممة: أن ومممذه  يمممقيقة األ  م ممممد للومممروله 

وودمم بها مممن بيتهمما لزيممارة أخممراه وأن أنتظممر وممي مكممان موممين مناسمم  وممي 

ق مما الطريقه وموي بو  هنالء اإلخوةه ليورووني: من هي منهما؟ وقد و ق

سمميدي »او قنمما عليممهه ومممرت ال تاوممان وممي المكممان الموهممود عنممد مكممان اسمممه: 

ه وقيل لي: ينها ولت  احبة ال  تان األ  ره وقلف: هللا أكبر. همذه همي «م مد

الوممرول التممي كنممف أب ممث عنهمما. لقممد ان ممتح لهمما قلبممي مممن أول نظممرة. والوممين 

مممر علمم  ممما ي مم  رسممول القلمم ه وسمم لف هللا أن يي ممر األسممباب إلومممام األ

 ويرض .

وهنمما قممال اإلخمموة األ ممدقاء الوسممطاء: بقممي عليممت اآلن أن وت ممرله ووبممدأ 

الخطوة األول . وهي االودال بشقيقها األستاذ ساميه الذي عروته وي ال مجن 

ال ربيه وهمو يورومت ممن قمديم كمما نورومته وانداد مورومة بمت داخمل ال مجن 

رةه ويخمرم كمل يموم خمميم ليقضمي قطوًاه وهو يقضي وترة التجنيد ومي القماه

يجانوه عند خالته ومي حلموانه وو متطيع أن وقابلمه هنمال. وأعطموني الونموانه 
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 وأو وني ب رعة الت رل.

ولقد عروف األ  سمامي ووماًل ومي ال مجنه واسمترحف يليمهه لمما لم مف ويمه 

من ذكاء ويخال  ونشاف وبشايمة وجمهه وح من خلمقه وحضمور يخدميةه 

در سميربا بيننما بمدماهرة أبديمةه وأنمه سيدمبح الخمال ولم أكمن أح م  أن القم

 األكبر ألوالدي.

لممذا حممين عممدت يلمم  القمماهرة بممدأت أوهيمم  للقمماء األ  سممامي وممي أول م مماء 

خميم ي وي. وذهبف يل  حلوان ألب ث عن الونموان المذي أعطماه لمي اإلخموةه 

ان ولم يكن لي موروة وال خبرة ب لوانه لهذا ضللف الطريمقه وأخطم ت الونمو

وي أول األمره وكل ني هذا مشيًا فموياًل علم  قمدميه وبخا مة أننما ومي الليمله 

ولكني لم أحم بطول المشواره وهو مشوار م ب  يل  ن  يه وال بم ل علم  

 المرء أن يجهد ويتون  وي و قيق همالهه حت  يورف قيمتها يذا و ققف.

ف وو مملف يلمم  منممزل الخالممة نجيممة خالممة سممامي وخالممة الوممروله ودققمم

البابه وخرم األ  ساميه وووجئ بميه وقمال: أهماًل وسمهاًله وووانقنماه وجل منا 

ورح  بمي األ  سمامي المذي . «الدالون»وي حجرة الضيوف التي ي مونها: 

لم يرني منذ أيام ال ربيه ولم يكن يتوقع هذه الزيارة التي ال يدري سببها. وقمد 

نيمي القمديمه ألرومدي ال لمة كان يوروني ييًخا مومًماه وها هو يراني قد غيرت 

 .«البذلة»اإلورنجية 

وبممادرت أنمما بال ممديث ألقطممع دهشممة الم اجمم ةه وقلممف: هممل ووممرف يوسممهللا 

القرضاوي؟ قال: كيهللا ال أعروه؟  أخونما الكبيمر وأسمتاذنا. قلمف: وهمل وومرف 

يسممواد عبممد الجممواد؟ قممال: كيممهللا ال أعروهمما وهممي أختممي ويممقيقتي؟ قلممف: بممال 
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ف ألخطبهاه وما قولمت؟ وأنما اآلن موممهللا ومي ونارة مقدمات ووطويله لقد جا

األوقافه وم تقر وال مد هلل. قال: مبدايًّا هذا ي ودنين ولكنت واجم ونيه وال بمد 

مممن ومهيممد األمممر عنممد الواالممةه وخدوً مما الوالممده ومم عطني ور ممة حتمم  أرد 

ثم دخل عند خالته لي ضمر لنما الشمايه ولكنمه انتهمز ال ر مة وكلمهما ...  عليت

نيابمةً عمن  «ألخطبمه» ما جامف ممن أجلمه. وقالمف لمه: أومح لمي ور مة ألراه ووي

يسواد ابنة أختيه وقال لها: يمكنمتل أن وريمه ممن ناومذة ال جمرة يذا خرجمف يلم  

ب خرجمف يلم  الشمارع ونظمرت وحمدمقفه رحمه هللا الشارع. وقد علمف أنها 

 وقدمف وقريًرا كان وي  ال ي.

أسمت ذنف ومي االندمرافه منتظمًرا المرد ممن سروني هذه المقابلمة األولم ه و

 األ  ساميه بود أن يكت  يل  والدهه ويشاور الواالة.

وكان سامي وي   يه واجتهد أن يقنع والده بقبولي خافبًا البنتمه الوحيمدةه 

 .رحمه هللا ما يروم عند والده  «المقبمالت»وأن يض ي علي  من الد ات و

علمي  يال ممن جهمة واحمدةه وهمي: أنمي ممن ولم يكن لدا والده أي اعتراض 

اإلخمموانه ومممن دعمماوهم النايممطينه وأن أي م نممة ومم وي سمم كون وممي فليوممة 

الموتقلممينه وقممد جممرب ذلممت وممي سممامي. وقممال لزوجممه أم سممامي: يونممي وممي أي 

 بلوا ودي  اإلخوانه سيكون ابنت ونوم ابنتت كالهما وي الموتقل 

لماذا ن تمرض المبالء قبمل وقوعمه؟  وكانف ال اجة أم سامي مويه وقالف له:

وهل نورف ن ن مما يخبامه الم متقبل؟ كمل النمال يممدحون همذا الرجمله ولمماذا 

 نخ ره؟ لندع أمر الم تقبل هلل.

وكمممان مممممن سممم لوه عنمممي: األسمممتاذ مدمممط   ال  مممني ابمممن عممممة سمممامي 
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والوروله وهو أنهري يوممل ومي مهنمة الدميروة. وكمان فالبًما قبمل ذلمت ومي 

وقمد عا مرني ويمهه ولمما سم لوه عنمي أوسموني ممدًحا وثنماًءه بمما موهد فنطماه 

يوروه عنيه وأفراني وي الولم والخلق وال لول وح ن ال مموةه ثمم قمال لهمم: 

نميل لي يومل وي الدميروةه وس سم له  - األستاذ يوسهللا النجار - ين ابن عمته

ين عنه وهوميكم بالمزيمده وابمن عمتمي همذا همو المذي كنمف أسمكن مومه ومي ال منت

األولمم  والثانيممة بالموهممد الممدينيه وهممو يورونممي منممذ الط ولممة ويوممرف مممدخلي 

ومخرجيه و عط  وقريًرا عنيه نقله مدط   ال  ني يل  خالمه األسمتاذ عبمد 

 الجواده وزادهم ثقةً وافمانانًا.

وكمل األنهمريين ومي سممنود المذين سمم لوهم لمم يجمدوا بيمنهم أحمدًا قمال عنممي 

 يع عني خيًراه وجولني عند ح ن منهم.كلمة سوء. جزا هللا الجم

وأرسلف الخالة نجية من حلوان يل  أختها أم سامي وقمول لهما: ينهما رأونميه 

وينهممما ونممموب عنهممما وعمممن يسمممواد ابنتهممماه وو ممم  أن وطمانهمممما يلممم   مممورة 

 ويكله وفوله وعرضه. «الوريم»

ه وأبلبنممي األ  سممامي  وكانممف حدمميلة هممذا كلممه: المواوقممة مممن الواالممة علممي 

 بذلته عل  أن نلتقي لنت دل وي الت ا يل واإلجراءات.

والتقينا وي أقمرب خمميم ومي حلموان ومي منمزل الخالمة نجيمةه التمي وورومف 

عليهما وعلم  نوجهما األسمتاذ عبمد المممنوم جمابره وقالمف لمي: ينهما سماهمف وممي 

 ينجان األمر بما قدمته من وقرير عني للورول وألمهاه وهما رهياني بوينيها.

 ة يل  سمنود ثم المندورة لشراء الشبكة:الرحل

وعلمم  موعممد عقممد  «الشممبكة» واو قممف مممع األسممتاذ سممامي علمم  المهممر و
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القممران. ووممي أواخممر يممهر يوليممو ذهبممف يلمم  منممزل والممد الوممرول وممي سمممنود 

ألول ممممرةه ومومممي: ال مممكر والشمممربات وعلممم  ال لممموا التمممي ومممونع علممم  

ل قلمممف لهممممه والومممرول المممدعوين ون مممو ذلمممت. وعنممدما و ممملف يلممم  المنممز

حاضممرةه وقممد رأونممي ألول مممرة: أممما أنمما وقممد رأيممف الوممرول مممن قبممل ر يممة 

خاف ةه ولكنها كاويةه وهي لم ورني يال اآلنه ومن حقهما أال ومتم الدم قة يذا لمم 

ووجبها البضاعة عند المواينةه والقاعمدة الشمرعية: أن ممن ايمترا مما لمم يمرهه 

الوا: يبممدو أن الوممريم دمممه خ يممهللا. وقممالوا: ولممه الخيممار يذا رهه. وضمم كواه وقمم

كيهللا نرجع وي كالمنا بود أن أحضمرت الشمربات ولموانم ال مرح؟ قلمف: ولكنما 

 ال نلنا عل  البر.

وبف عندهم ولت الليلةه وجل ف ممع الومرول ومي حضمور أهلهماه ووورومف 

ه واسممتراح كالنمما يلمم  اآلخممر. أو  ووممي . «دخممل قلبممه»عليهمماه وووروممف علممي 

األروا  جن د مجنيٱس فم  تعى رف منمى  ائتلىفس ومى  تنى هر »د يح: ال ديث ال

 ه ويبدو أن روحينا قد وواروتا وااتل ناه وهذا من وضل هللا.«منم  ا تلف

 :«الشبكة»رأي ويم ي م : 

ووي الدباح وقرر أن نذه  يل  المندورة لنشتري ما ي ميه المدمريون: 

همممذه الشمممبكة ممممن  ه وال أدري بالضمممبا: ممممن أي عهمممد أ مممب ف«الشمممبكة»

ال راا  المقررة وي الزوام؟ ولم يكن يوروها الم ملمون األولمونه بمل همي ال 

وورف وي كثير من البالد الوربية واإلسالمية. ولكن الومرف أقرهما وأمضماهاه 

 وللورف اعتباره.

الموممروف عروًمما »ه وقممالوا: «الوممادة م كمممة»وقممال ال قهمماء وممي قواعممدهم: 
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 .«كالمشروف يرًفا

عل  أن كثيًرا من األعراف دخلف عل  الم لمين وي كثيمر ممن البلمدان ومي 

دنيمما الممزوامه وو ممرت علمم  النممال ممما ي مممر هللاه وعقممدت ممما سممهله الشممرع. 

وخدوً مما أنهممم التزموهمما ك نهمما أساسمميات أو أركممانه مثممل: الشممبكةه وكثممرة 

 األح اله وغالء المهوره ويهر الو له وغيرها.

علم  اعتبمار أنهما نموع ممن  «الشمبكة»ا من قبول وكرة عل  أني ال أجد مانوً 

 «تمى دوا ت ى ب ا»الهدية يهديها الخاف  يل  مخطوبتهه وقد جماء ومي ال مديث: 

عل  أال يبمالو النمال ويهما ب يمث نمرهقهم ممن أممرهم ع مًراه ونكل همم يمطًطاه 

 والخير وي االعتدال والوساه ال وي البلو والشطا.

 اجممة رابوممة أم األ  م مممد الوممرول بدمم بة الذهبنمما يلمم  المندممورة أنمما و

الباساه ويقيقته مجيدة  ديقة الوروله والتي روبف ور مة ر يتمي  بدر عبد

األول  لهاه وهي  ديقة أم الوروله وقد أنابتها عنها وي يراء الشمبكة؛ ألنهما 

البنمف الوحيمدةه  (54)«عمريم»مشبولة بإعداد الطوام للضيوفه وعل  رأسهم 

ابوة سيدة ممن وضمليات الن ماءه ولهما خبمرة بم مالت المذه ه وكانف ال اجة ر

 وبااويهه والثقات منهمه ووورف ما المطلوب وي هذه المناسبة.

ومشممينا وممي يمموارع المندممورةه وكانممف خطممواوي سممريوةه وكنممف أسممبقهم 

د ن  ت ممن اآلن علم   بم اوةه وقالف لي ال اجة: يا أستاذ يوسهللاه ال بد أن وووم

 مماءه وممال و ممرع الخطمموات كثيممًراه ويال وركممف نوجتممت المشممي المناسمم  للن

                                        

يدمملح للرجممل والمممرأةه وكالهممما عممروله ولكممن المدممريين ورقمموا  «عممرول»ل ممل  (54)

وا الرجل:   .«عروسة»ه والمرأة: «عريً ا»بينهماه و مم
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 ومشي وحدها 

وكانف ندي ة مهمةه والمشمي ممع الن ماء ال وناسمبه ال مرعة التمي ووودوهما 

 وي عهد الوزوبة.

وايترينا يبكة م ترمة عل  ذوا الوروله وكان الذه  رخيًدا وي ذلمت 

 الزمانه وكان ثمنها أقل من ستين جنيًها ويما أذكر.

 وكرة دخيلة: «الدبَل»وكرة 

للورول ممن المذه  يكتم  عليهما ال مرف  «دبلة»وكان من ضمن الشبكة: 

ه ودبلمة ممن ال ضمة «عقمد القمران»وواريخ المزوام  ه«الوريم»األول من اسم 

للوريم يكت  عليها ال رف األول من اسم الومرول والتماريخ. وكمان التماريخ 

 ويه عل  عقد القران. م(. وهو اليوم الذي او قنا31/7/1958هو: يوم )

وُوممرف أنهمما مخطوبممةه وممإذا نوممف يلمم   «الدبلممة»وعنممدما ولممبم ال تمماة هممذه 

 نوجها نقلف الدبلة من يد يل  األخراه من اليمن  يل  الي را.

دخيلمة علم  الم ملمينه ولولهما  «ولبميم المدبل»ووي اعتقادي أن هذه الومادة 

 قدسية خا ة.م خوذة عن النداراه ووندهم خاوم الزوامه وله 

عل  أية حال جاريف القوم وي قضية الدبل هذهه ولكني ايترفف أن وكمون 

من وضة ال من ذه ه كما ي ول أكثمر النمال لألسمهللا. وبومد ممدة خلومف دبلتمي 

ال ضية وقلف لزوجتي: يني ال أجد لها أ ماًله وال ينببمي لمثلمي أن يقلمد النمال 

هللا خيمًرا. ومإن بوم  الن ماء وي ذلت. وقبلف ذلت منيه وو همف األمره جزاهما 

ا من وراء خلع الدبلة.  قد وتطير من ذلته ووتوجم يرًّ
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الممذي أعدوممه حممماوي ورحيبًمما  «الممديل الرومممي»وعممدنا يلمم  سمممنود لن كممل 

 بالوريمه واحت ااًل بشراء الشبكة.

 عقد القران:

كانما ممن أسمود  - بمالقرب ممن الومرول - وبود يومين قضميتهما ومي سممنود

حياويه ذهبمف يلم  قريتمي  م ا ومرابه ألدعمو األقمارب واألحبماب األيام وي 

والمهمممين مممن أهممل القريممة ل ضممور عقممد القممران وممي سمممنود وممي عدممر يمموم 

 م(.31/7/1958)

ووممي اليمموم الم ممدد ذهبممف مممع األهممل واألقممارب يلمم  سمممنود لوقممد الوقممد أو 

اه القممرهن الكممريمه وقممد أعممد سممرادا أمممام م «الميثمماا البلمميل» نممزل كممما سممم 

الوروله وعقمد الوقمد علم  بركمة هللا وومال ه ب ضمور همذا الجممع الكمريم ممن 

أهمل سممنوده وأهممل  م ا وفنطمما والم لمة وم لمة أبممو علميه ووممي الليمل عمماد 

المدعوون من أهل  م ا وفنطما وغيرهما يلم  بلمدانهمه وبقيمف أنما ومي منمزل 

ين يمربا األ هاره وقد أ ب ف واحمدًا ممنهمه والمدماهرة أحمد المرابطين اللمذ

هللا بهمما بمين النممال بربماف فبيوميه وهممما: الن م  والدمهره كممما قمال ووممال : 

مَ } َن ٱل  ََ مِّ ِِّ  َ لَ انََسب  ا فََجعَلَهُ   ٓءِّ بََشر  َوُهَ  ٱلَّ ر  م   .[54ال رقان: ] {  َولِّ

يا سب ان هللا  ين هذه الكلممات القليلمة: نوجتُمَت ابنتمي والنمة علم  كتماب هللا 

ب ضممور الشممهوده و ممل ...  وقبلممُف الممزوام منهمما...  هللا وعلمم  ُسممنمة رسممول

لخن ممان ممما كممان م رًممماه وودخلممه وممي أسممرة كممان غريبًمما عنهمماه وونشممئ بيتًمما 

 يسالميًّاه يُضم يل  بيوت الم لمين.

بقيممف مممع عروسمميه بوممد أن أم ممف نوجممة يممرعية لمميه ولممم يوممد أهلهمما 
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ه كمما كمان ذلمت قبمل حريدين عل  أن يكون بيننا رقيم  ممن يخوانهما الدمبار

ه وفمال ال مديث المذي لمم ينقطمع يلم  اليمومه  الوقد. وو دثف يليهاه وو دثف يلي 

 وال مد هلل.

كان أ هاري كرماء مويه ولم يطلبوا مني من الدمداا مما يمنود مهمريه 

وقالوا: ادومع مما وقمدر عليمهه ومدووف ماامة جنيمه مقمدًماه وسمجلف علمي  خم مين 

 مهًرا منخًرا.

وووقًا للتقاليد المدمريةه كمان علم  والمد الومرول أن يومد لهما جهماًنا الاقًما: 

ه والنمموم. وعلممي  «ال مم رة»ه والطوممام «الدممالون»ثممالل حجممرات: للضمميوف 

 ال جاجيد والنجهللا والمطبخ.

وبود يومين أو ثالثة غادرت سمنوده بومد أن وولمق قلبمي بوروسميه ووولمق 

الجهممانه الممذي يقمموم بممه م ممل أثممال  قبلهمما بمميه وممي انتظممار أن يكمممل ودممنيع

 .«ابن عمتها»متخدل مشهور باإلوقانه يملكه أحد أقارب حماوي 

ألقضمي ن مو عشمرة أيمام علم   «بورسمويد»وساورت من سمنود يل  مدينة 

يممافاهاه مممع ثلممة مممن المشممايخ واإلخمموانه علمم  رأسممهم: يمميخنا الشمميخ م مممد 

لشمافئ لننمزل ويهماه وكمان البزاليه وقد ونانل بو  اإلخوة عن يمققهم علم  ا

مدي نا بالمجان. وقد أعطيمف عنمواني لزوجتميه و مرعان مما جماءوني رسمالة 

منهاه كمان لهما وقمع المماء البمارد المزالل علم  الجموف الظمامئ الم تمرا. وقمد 

حاول بو  األ دقاء أن يخط وا الرسالة مني حمين عروموا أنهما ممن سممنوده 

بيننمما لقمماء يال أياًممما موممدودةه ولممم  ليورومموا ممماذا قالممف لممي نوجتمميه ولممم ي ممدل

أمكنهم من ذلت. ورددت عليها برسالة بثثتها ما وي قلبي من يموا وحنمين يلم  
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م(ه وبادلنما جملمة 14/12/1958لقاء قري . ووي هذه ال ترة حت  المدخول ومي )

من الرساال التي و مل أ    ألوان الود وال   والشواه وهو نموع راا ممن 

المذي يبمدأ بومد المزوامه بومد أن يومرف كمل ممن المزوجين  ال   الوميق النقميه

  احبهه وي نم بهه وي كن يليهه ووقترب روحه من روحه.

ولممما انتهممف رحلتنمما يلمم  بورسممويده عممدت يلمم  سمممنوده ألبقمم  بهمما يوًممما أو 

يومينه ثم أساور يل  القاهرةه وأحيانًا يل  قريتنا. وهكذا ما بين كل حمين وهخمر 

ف ئ بو  يوقيه وأروي بو  ممايه ولو كان لمي أن أخهللا يل  سمنوده أل

أقيم هنمال ألقممفه ولكمن الظممآن يجزيمه ممن المماء أي مره. وال أريمد أن أكمون 

ثقياًل عل  أ هاريه كما ال أح  أن أخرم عل  األعمراف ال ماادة ومي نيمارة 

الزوم لزوجه قبل الدخول. وح بي أن أمر بين حين وهخره لمناسمبة وأخمراه 

 ا المولد النبوي وغيرها. والشاعر يقول:كمناسبة ذكر

 كممم جاممف ليلمم  ب سممباب مل قممة

 

 ما كمان أكثمر أسمبابي وعالومي 

ممرت بطيامة بماء  - منمذ عقمد القمران يلم  المدخول - وال ق أن هذه األيهر 

ال ل  اةه وخيل يلي  أن المزمن ال يت مرله وأن ال لمت ال يمدوره وبمف أسمتوجل 

يجتممع يممليه وال سميما أنمي أعمي  وحمدي األيام حت  وزف يلمي  عروسميه و

وي يقة ال يكاد يوجد بها ييء ممن أسمباب ال يماةه وأنما رجمل ال أح من خدممة 

ن  ممميه و نممما خااممم  ومممي أعممممال المنمممزله ال أح مممن الطمممبخه وال الب مممله وال 

التنظيهللاه وكان يخواني فموال وتمرة دراسمتي همم المذين يقوممون بهمذه األعبماء 

 ا من وضل هللا ووال  علي ه ورحمته بي.عني وكرًما منهم. وكان هذ

 - واآلن لم يود موي أحده كان األ  الو ال ي كن موميه ثمم ومرل لمي الشمقة

ألوزوم ويهاه و  ب ف وأم يف وحيدًا م توحًشاه أوتقمر يلم  ممن  - وضاًل منه
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 ينن ني.

ولمميم هنممال عممااق يمنونممي مممن البنمماء بزوجتممي غيممر األثممال الممذي يدممنوه 

بهمه وهمو رجمل مشمهور بمطلمهه ويمكمن أن يدمنع األثمال أ هاري عنمد قمري

لشخله وإذا جاءه عميل يشتريه وي ال ال ويدوع لمه ثمنمهه ومال ممانع أن يبيومه 

لممهه ومممن هنمما فلبممف مممنهم أن يضممبطوا عليممهه وأل  ممف وممي الطلمم  لم مميم 

 حاجتي يل  من يقوم بش ني وي ن بيتي.

يهيامممون األثممماله  وقمممد اسمممتجابوا لرغبتمممي جمممزاهم هللا خيمممًراه ويمممرعوا

وممممي  - ب مممممد هللا - ويجهممممزون الوممممرول بممممما يلممممزم لهمممماه ووقممممرر الزومممماف

م(ه ونقلنا األثال ممن سممنود يلم  يمقتي بالقماهرةه ومي حمدااق 14/12/1958)

 .(أ 15يبرا يارع الشيخ عبد الرحمن قراعة رقم )

ووي الليلمة ال مابقة علم  الزومافه أقميم ح مل عماالي م مدوده جممع األقمارب 

( أعارنمما 14/12األ ممدقاء وممي منممزل الوممرول. ووممي اليمموم التممالي )وأخممل 

عمدة قريتنا سيمد بت خضر سياروه ألمتطيها أنا وعروسي ووالمدوها يلم  يمقتنا 

المممذكورةه وقممد حملممف موهمما مممن ألمموان الطوممام ال مماخر ممما يك ينمما لوممدة أيممامه 

 وخدوً ا أننا وي ودل الشتاءه ونومنا بالرومي والبا وال مام.

وبوممد أيممام وركتنممي حممماويه وأو ممتني بابنتهمما خيممًراه وقالممف: ينهمما أمانممة 

عندل. وقلف لها: ينها وي عينيه وأنا أول  من يدمون األمانمة ين يماء هللا. لقمد 

 باوف جزًءا منيه كما أني جزء منها.

وهذه حقيقةه والزوام يقرب بمين المزوجين حتم  يجومل منهمما كيانًما واحمدًاه 

ه [187البقمرة: ] { لَُّكىم  َوأَنىتُم  لِّبَى َس لَُّمىنَّ }ُهىنَّ لِّبَى َس كمريم بقولمه: عبر عنه القرهن ال
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 من القرب واللدوا وال تر والدفء والزينة. {لِّبَ َس }بكل ما ووحي به كلمة 

ه وكممذلت عممن «نوم»والوممرب ووبممر عممن الرجممل وممي هممذه ال الممة بكلمممة 

ىكُ }ه كمما قمال وومال  آلدم: «نوم»المرأةه وهي أيًضما  َجنَّىقَ ٱس  ُجىَك ٱل   {ن  أَنىَت َوَزو 

وين  - موناهمما: اثنممانه ومونمم  هممذا: أن كممالًّ منهممما «نوم»ه وكلمممة [35البقممرة: ]

هممو نوم وممي البممافن أو وممي ال قيقممة؛ ألنممه ي تمموي  - كممان وممردًا وممي الظمماهر

 الطرف اآلخر بمشاعره وعواف ه.

 ابنتي البكر يلهامه ثم يقيقتها سهام:

والتمممي  «يلهمممام»ومممما همممي يال أسمممابيع حتممم  حملمممف نوجمممي بمممابنتي البكمممر 

وضممموتها عنمممد أهلهممما ومممي سممممنوده لتكمممون و مممف رعايمممة والمممدوها. وذلمممت ومممي 

 م(.19/9/1959)

ومممألت علينمما الط لممة الدممبيرة بيتنمما بهجممة وورحممة وحركممة. والمدممريون 

وحيويممة  يقولممون: األف ممال قناديممل البيمموته أي أنهممم ينيرونهمما ويمألونهمما حيمماة

بدممراخهم وضمم كهم وبكممااهم. وال سمميما الط ممل األوله الممذي ي ممذر علممماء 

 الن م والتربويون أن يرخي أهله له الونان ويدللوه أكثر مما ينببي وي  دوه.

والمدممريون يقولممون أيًضمما: خيممر الن مماء مممن بكممرت بمم نث . وأح مم  أنهممم 

ىاستنبطوا ذلت من قوله وومال :  ِّ ُمل  َّ َُ َمى  يََشى ُٓءإ يََمىُب ُك ٱلسَّىَم  }ّلِل ِّ لُى إ يَخ  ضِّ َر  تِّ َوٱأل    َ

ى  َويََمىُب لَِّمىن يََشى ُٓء ٱلىُِِه َر  ث  ُجُمم   يُىأَو   49لَِّمن يََش ُٓء إِّنَ  ِّ عَىُص َمىن َزو  ى ۖٓ َويَج  ث  ى  َوإِّنَ  َران   ذُه 

يرَ  ىيَم لَىيِّ وبمدأ سمب انه ومي همذه اآليمة بهبمة  .[50ه 49الشمورا: ] {يََش ُٓء َعقِّيًم إ إِّنَّهُ  َعلِّ

 اإلنال.

ولم يكد يمر يمهران حتم  حملمف نوجتمي بمابنتي الثانيمة سمهام التمي ولمدت 
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م(ه أي قبمل أن وكمممل يلهمام سممنتها األولم ه وقممد كممان 5/9/1960بالقماهرة وممي )

لدي امت ان الدراسات الوليا وي ذلمت اليمومه وخرجمف ممن الدمباحه وال وشمكو 

ءهما المخماضه وايمتد بهما الطلمقه وكمان األ  سمامي نوجتي من ييءه ثمم جا

 ممهري مممع يممقيقته ووالدوممه وممي يممقتناه واضممطر هممو أن يقمموم هممو بإحضممار 

المولممدةه وممما يلممزم للمموالدةه وقممال عنممي: أمممه داعيممة لممهه خممرم هممو وحملنممي 

الو ء  وقد أ ب ف يلهام وسهام ك نهما ووءمانه لتقاربهما ومي ال منه ووولمق 

تها حينما جاء سن المدرسمةه ثمم قمدر هللا وومال  أن ومدخل سهام أن وكون مع أخ

األختان المدرسة وي عام واحمده وأن و دمال علم  الثانويمة موًماه وأن و دمل 

كلتاهما عل  البكمالوريول بامتيمان ومي سمنة واحمدة ممن كليمة الولموم: يلهمام ومي 

أن ال يزياءه وسمهام ومي الكيميماءه وأن ووينما مويمدوين كمل واحمدة ومي ق ممهاه و

وتزوجمما وممي أسممبوعين متتمماليينه وأن و دممل كممل منهممما علمم  بوثممة لدراسممة 

الماج ممتير والممدكتوراهه وأن و دممال عليهمما مممن ينجلتممرا: يلهممام وممي ال يزيمماء 

 النوويةه وسهام وي الكيمياء الضواية.

عمماله وأسممماءه وم مممده وعبممد الممرحمنه »أممما أوالدي الخم ممة اآلخممرون: 

قطر بود يعاروي يليها بوده وسي وي ال مديث عمن  ه وقد ولدوا وي دولة«وأسامة

 ذلت وي حينه.

ه وقمد رنقمف بزوجمة  أعتبر أن نواجي كان مووقًاه وذلت من وضل هللا علي 

كانف لي قرة عينه سودت بها وسودت بيه وهمتنمي ووهمتهماه كمان ويهما جملمة 

مممن األخممالا الزكيممةه وال ضمماال المرضممية؛ وهممي مقتدممدة وممي حياوهمماه مممدبرة 

مر بيتها بال كمةه ال ونظر يل  غيرهاه ووقول: أريد أن أكون مثل والنةه بمل أل

هممي قانوممة بويشممنا راضممية بممه وماًممما. ويمماركتني ال لمموة والمممرة بممال وممذمره 
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وعايف ودبر عل  ونوع أعبااي بال ضجره ووجتهد وي يسموادي بمال َممنمٍ وال 

وطمالبني بمما وطالم  بمه أذاه وبود أن وسمع هللا علينا وي المرنا لمم أرهما يوًمما 

الن اء من نينة وحليه بل أنا الذي أبادرهما. كانمف لمي نومم المزومه وألوالدهما 

نوممم األمه وال غممرو وهممي هايمممية ح ممينيةه نشمم ت وممي بيممف ديممن وأخممالاه 

 والشيء من مودنه ال ي تبرب.

ومممن ح ممنات نوجتممي: أنهمما مكملممة لمميه و نمما رجممل نظممريه وهممي امممرأة 

ومي الميكانيكمما وال الكهربماء وال اآلالت يممياًاه وهمي ممماهرة عمليمةه أنما ال أوهممم 

 وي هذه األيياء ودلح مهندسة.

وأذكر أني حينما سلمتها أول مرو  لي لتتدرف ويمه: ق ممته ثالثمة أق مام: 

ق ممم يممدوع أجممرة لل ممكن. وق ممم للن قممات الشممهرية الموتممادة؛ للم كممل والمشممرب 

. وكمممان مروبمممي ال يمممزال والملمممبم وحاجمممات البيمممف. وق مممم يمممدخر للم مممتقبل

 بيًراه و نما ومي الدرجمة ال ادسمةه ولمم أحدمل يال علم  عمالوة واحمدةه وممن 

ح ممن حظممي: أن األنهممر  ممرف لنمما ثالثممة جنيهممات بممدل ونقممل ودممرف عممادة 

للوعمممامه وأنمما موممين علمم  مي ممة واعممله وين كنممف ال أمممارل المموعل؛ وهممو 

.  م ظور علي 

 - وهمي مجلمة ونارة األوقماف - «منبمر اإلسمالم»كما كنف أكت  وي مجلمة 

وممي كثيممر مممن األحيممان بومم  المقمماالته و حدممل علمم  مكاومم ة عممن كممل مقالممة 

 خم ة حنيهاته وكانف هذه عالوة مهمة.

* * * 
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 االنتقال من األوقاف يل  األنهر

كان وضوي أنا وأخي الو ال وي ونارة األوقاف مريً ماه ولكنمه قلمق غيمر 

ا ليم واضح األهمدافه م مدد المومالمه وم خي م تقر؛ والومل الذي يزاوله كالن

أحمد يشرف عل  مكتبة ال و تام يل  مت ر  مثلهه والموهد الذي أيمرف عليمه 

ليم موهدًا حقيقيًّاه ي تام يل  و ر  مثلي له. وكالهما مرهمون ببقماء البماقوري 

ونيًرا لألوقافه والبهي الخولي مراقبًا للشماون الدينيمةه ومومه البزالميه وسميد 

 بق.سا

لهذا وكرنما جمديًّا أن ننتقمل يلم  األنهمره وهمو مكاننما الطبيوميه وال سميما أن 

ممة م ممود يملتوت همو اآلن يميخ األنهمره ويماممه األكبمره وبيننما  ييخنا الوالم

وبينه من قديم مودة مكينةه و لة متينةه ونوتقد أننما يذا ذهبنما يليمه وكلمنماه ومي 

فلبنمماه كمما أن يخواننمما ومشمايخنا وممي  نقلنما يلمم  األنهمره ولممن يتم خر عممن ولبيمة

 األوقاف لن يق وا عثرة وي فريقنا.

 ورحي  الشيخ يلتوت بنقلنا يل  األنهر:

وهذا ما حدل بال وله وقمد نرنما الشميخ ومي بيتمهه وحمدثناه عمن وضمونا ومي 

بمماألنهره ورحمم   - بيممف الواالممة - األوقممافه ورغبتنمما وممي االنتقممال يلمم  بيتنمما

يم ه وقمال: األنهمر داركمم ومموالكمه وأنمتم أبنما ه البمررةه الشيخ بنا كمل الترح

واألب يرح  بوودة أبنااه يليهه وين اغتربموا وتمرة عنمه. وفلم  الشميخ األكبمر 

من  هره ومدير مكتبه األستاذ أحممد ندمار: أن يكلمم األسمتاذ المدكتور م ممد 

مم  بممذلت البهمي المممدير الومام إلدارة الثقاوممة اإلسممالميةه لينقلنما يلمم  يدارومهه  ورحم

وأيده. بل فل  اإلسراع بإنجان اإلجراءات الالنمة التمي كثيمًرا مما وطمول بمين 
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 الونارات والمنس ات المختل ة.

المنقممول  - وممما هممي يال أسممابيع حتمم  وممم النقممل ب ممرعة؛ نظممًرا ألن الجهتممين

كانتما و ماعداننا بمإخال ه وال وضمع الوراقيمل الرووينيمة  - منها والمنقول يليها

 فريقناه كما هو الموتاد وي مثل هذه األحوال.وي 

ممما  - وعلمم  رأسممهم: الممونير - ويممكرنا لممونارة األوقمماف ويمميوخها الكبممار

قماموا بمه ن ونمما ممن وكمريم ورعايممةه وال نملمت يال أن نقمول لهممم: يمكر هللا لكممم 

 وجزاكم عنا خيًرا.

 الومل مع د. م مد البهي:

لب ممول والثقاوممةه التابوممة لممخدارة وانتقلنمما يلمم  األنهممر لنومممل وممي مراقبممة ا

الوامممة للثقاوممة اإلسممالميةه و ممف ييممراف مممديرها الوممام األسممتاذ الممدكتور م مممد 

البهمميه أسممتاذ ال ل مم ة اإلسممالمية بكليممة أ ممول الممدين وكليممة اللبممة الوربيممةه 

الجانم  اإللهمي »ومنلهللا الكت  الشهيرة ومي ال ل م ة وال كمر اإلسمالميه مثمل: 

ال كمممر اإلسمممالمي ال مممديث و ممملته باالسمممتومار »ه و«ميومممي الت كيمممر اإلسمممال

الذي كان له دويه ومي األوسماف الثقاويمة وال كريمة؛ لوقوومه بالمر ماد  «البربي

لل كممر المارك ممي الممذي يقممول: الممدين خراوممةه والممدين مخممدره وال كممر الولممماني 

 الذي يقول: اإلسالم دين ال دولة.

 - ومي يدارومه. ولكمن - مما الونمهللاورب - وكان الدكتور البهي مشهوًرا بالشمدة

: ينه كان موي وي غاية الدماثمة واللطمهللاه مما دخلمف عليمه  - وال أقول يال ال ق

يال أجل ممني بجمموارهه ويذا كممان عنممده ضمميوف كبممار قممدمني يلمميهم وقممديًما أيممور 

بالخجل منهه وهو يض ي علي  من األو اف أكثر مما أست قه ولمم ي ومل ذلمت 
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حتمم  ر سمماء األق ممام عنممده كممانوا يق ممون أمامممه مممع أي مومممهللا يومممل موممهه 

وجلمينه وأنما جممالم بجمواره. وهمذا ال و  ممير لمه عنمدي يال أنممه وضمل هللا علمم  

 عبده.

 يخرام كت  الشيخ يلتوت:

وكر المدكتور البهمي ويمما ي مند يلمي  أنما ونميلمي الو مال ممن عممله ثمم قمال: 

الشميخ يملتوت علم  لدينا عمل كبير ال ينجمزه غيركمماه وهمو: أن ننشمر ومرال 

النال وي كتم  كبيمرةه وال بمد أن نجممع همذا التمرال ممن مظانمه المختل مة. ومي 

الد هللا والمجالته وويما لدا الشيخ األكبر ممن مقماالت أو م مودات. وأنتمما 

أهمممل لتجميمممع ذلمممت وون ممميقه وفباعتمممه وودممم ي ه. ومطبومممة األنهمممر رهمممن 

 يياروكما.

ال يكماد يوجمد لمه كتم   - تهرغمم يمهروه وذيموع  مي - وكان الشيخ يلتوت

يقرأها الناله غير كتاب يارل ويه الوالمة م مد علمي ال مايمه وهمو كتماب: 

المقرر عل  ال نة الرابوة ممن كليمة الشمريوةه  «المقارنة بين المذاه  ال قهية»

 جاموة األنهر.

ولممه كتمماب هخممره كممان وممي أ ممله م اضممرات ألقاهمما علمم  فلبممة الدراسممات 

ولمه رسمالة . «وقمه الكتماب وال منة: القدما »قواه عنوان: الوليا وي كلية ال 

ه وثالثمة عمن: «القمرهن والممرأة»ه وأخمرا عمن: «القرهن والقتال» بيرة عن 

 .«منهج القرهن وي بناء المجتمع»

وممما عممدا ذلممت لممه وتمماوا وب ممول وممي جوانمم  يممت ه نشممرها وممي بومم  

المجالته أو بو  الد هللا اليوميةه أو بثتها اإلذاعة المدمريةه ممن ذلمت مما 
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التممي كممان يدممدرها األسممتاذ الزيمماته وممما كممان وممي  «الرسممالة»كممان وممي مجلممة 

دار »التمي ودمدر عمن  «رسمالة اإلسمالم»ه وما كان وي مجلة «األنهر»مجلة 

 بالقاهرة. «ي  بين المذاه  اإلسالميةالتقر

وكانف الخطوة األولم  همي التنقيم  عمن همذا التمرال ومي مظانمه المختل مةه 

 ووجميوه من كل من عنده ييء منه.

وبوممد أن وجمممع لممدينا كممم. كبيممر مممن وممرال الشمميخه وممرجح لنمما أن نضمموه وممي 

 أربوة كت  كبيرة:

أو التشمممريوي ممممن يتضممممن الجانممم  الوقمممدي وال قهمممي واأل مممولي  األو :

اها:  كتابمممات الشممميخه والمممذي كمممان قمممد كتممم  ويمممه رسمممالة  مممبيرة ال جممممه سمممم 

ه وبوم  «وقه القمرهن وال منة»ه وويه أورغنا كتاب: «اإلسالم عقيدة ويريوة»

 ما كتبه الشيخ حول هذا الجان  من الوقيدة والشريوة.

التممي أ ممدرها ونشممرها وممي مناسممبات  «وتمماوا الشمميخ»يتضمممن  والثىى ني:

ختل ةه وهي وتاوا وت م بالتجديد والجرأةه ووجمع بمين األ مالة والموا مرة م

 موًا. وقد أودعنا ويه كل ما عثرنا عليه من وتاوا الشيخ.

يتضمممن المقمماالت الدعويممة والتوجيهيممة وممي يممت  جوانمم  الممدين  والث لىىث:

 .«من ووجيهات اإلسالم»وال ياةه وهو الذي اختار له الدكتور البهي عنوان: 

للقمممرهنه التمممي نشمممرت ومممي مجلمممة  «الت  مممير»يتضممممن مقممماالت  لرابىىىع:وا

ه وكممان جموهمما أسممهل مممن غيرهمما؛ ألنهمما مكتوبممة منشممورة «رسممالة اإلسممالم»

 مروبةه وال و تام أكثر من التجميع.

 وكان علينا وي هذا المجال عدة أمور:
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أجمزاء  أن نق م الكتاب وق يًما علميًّا منطقيًّا يل  أبمواب أو ودموله أو أواًل:

 ي هل الرجوع يليها.

وقممد  «ال تمماوا»أممما وممي  «اإلسممالم عقيممدة ويممريوة»وهممو ممما  ممنم ناه وممي 

ق مناها يل  ما يتولق بالقرهن وال مديثه ومما يتولمق بالوقاامد والبيبيماته ثمم مما 

يتولممق بالوبممادات: الدممالةه والزكمماةه والدمميامه وال ممجه وممما يتدممل بممالمرأة 

بالموممامالته وممما يتدممل بممال كم والدولممة والوالقممات واألسممرةه وممما يتدممل 

 الدوليةه ثم مت رقات.

علينا بومد همذا التق ميم والتبويم : عممل هخمره وهمو وضمع الونماوين  وَ نيً :

 الجانبية لت ديالت كل موضوع؛ لتوين القارك عل  ح ن ال هم واالستيواب.

همي و قرهما. وقد عرضمنا وبويبنما ووق ميمنا وفريقمة عملنما علم  المدكتور الب

وكممذلت عرضممناها علمم  الشمميخ يمملتوت ن  ممهه وُ ممر بهمماه ودعمما لنمما بممالخير 

 والتوويق.

وقمد كنما نراجمع الشميخ ومي بوم  ال قمرات التمي وكمون لنما عليهما مالحظممةه 

ويقرنا عليهاه وأحيانًا يوكلني بإوممام مما أراه ناقًدماه وأذكمر أنمما عرضمنا عليمه: 

 خذ حقها من الشرح رغم أهميتهاه وقمال أن بو  اآليات وي سورة األن ال لم و

لي: سُدم هذه ال جوة بما وراه. ذلت و وي  مطلمق. وكمان األ  الو مال كلمما ممر 

عل  هذه ال قرة ون وها يقول: همذه قرضماوية. وم قول لمه: قمد أ مب ف بمإقرار 

 الشيخ يلتووية 

 وال قيقة أن ثقة الشيخ بي كانف غيمر م مدودةه وكثيمًرا مما أحمال يلمي  بوم 

ه وقممد «ونمماء النممار»األيممياء الموضمملة أللخدممها لممهه مثممل: رأي ابممن القمميم وممي 
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حمادي » ه و«ي اء الوليمل ومي القمدر وال كممة والتوليمل»لخدته له وي كتابيه: 

 .«األرواح يل  بالد األوراح

وأحيانًا ي يل علي  بو  االست تاءات ألرد عليها بقلمي. مثل: وتوا يوطمار 

 تال الودوه وقد كتبتها وسلمتها للشيخ ونشرت باسمه.الجنود وي الدوم عند ق

علينمما أن نشممرف علمم  الطباعممة والتدمم يحه حتمم  يخممرم الكتمماب  وَ لثًىى :

 للنال وي  ورة مقبولة.

وكنممف أرا أن مممن القربمممات يلمم  هللا أن نوممممل علمم  يخمممرام علممم الشممميخ 

ومي  - هللاين يماء  - يلتوت يل  النوره لتنت ع به األمةه وأن أي جهد نبذلمه وهمو

 ميزانناه وين ضاع عند النال ولن يضيع عند هللا.

ه األستاذ الدكتور م مد البهي بما قمنما بمه ممن جهمد  - أنما والو مال - ولقد نوم

وي وجميع هذه الكت  وون يقها حت  خرجمف للنمال بدموروها المشمرقة مبوبمة 

 م هرسة.

ا مطبوممة وكممان هممذا التنويممه وممي الطبوممة األولمم  لهممذه الكتمم  التممي فبوتهمم

األنهره ولما اختلمهللا المدكتور البهمي ممع الشميخ يملتوت بومد ذلمته وخدوً ما 

بود أن  ار ونيًرا لألوقمافه أممر الشميخ ب مذف مقمدمات المدكتور البهمي ممن 

جميع كتبهه وهذه المقدمات هي الشهادة الوحيدة التي سجلف جهدنا الولممي ومي 

ي فبومة ممن الطبومات. خدمة ورال الشميخ. ولمم يومد لجهمدنا همذا أي ذكمر ومي أ

وأعتقد أن من الودل واإلندافه وموروة ال ضل ألهله: أن يذكر هذا أو يشمار 

 يليهه عل  غالف هذه الكت ه أو وي مقدماوها عل  األقل.
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 نيارة ل وريا لم وتم:

وي ولت اآلونة كانف الوحدة بين سوريا ومدر قاامة ومي يفمار الجمهوريمة 

ارات بمين البلمدين لتوثيمق الدمالته ويذابمة الوربية المت دةه وكانمف وروم  نيم

 ال واجزه وكان بو  هذه الزيارات ونظمها جهات حكومية مختل ة.

خدوً مما  - وقممد ُفلمم  مممن األنهممر أن يريممح بومم  النممابهين مممن علمااممه

لزيارة سورياه واالفالع عل  ربوعهاه والتومرف علم  يموبها  - الشباب منهم

وقلنما  - الو ال وأنما - نهر لهذه المهمةومنس اوهاه وقد ري نا مكت  ييخ األ

لمدير المكت  ال نمي للشميخ: األسمتاذ عبمد ال كميم سمرور: ربمما ال وواومق علينما 

جهات األمنه وقال: ن ن أبلبناهم باالسمينه ولم يوترضواه وكيهللا يوترضمون 

علم  عماللمين ريم هما يميخ األنهمر ن  مه؟ ثمم ينكمما و ماوران ومي بلمدكما مممن 

 يقليم يل  هخر 

وأعممددنا الوممدةه وأحضممرنا حقاابنمما لل مم ره وذهبنمما يلمم  المطمماره وعملنمما 

اإلجراءات األول  لل  ر من الونن وخالوهه وانتظرنا أن ينادا علينما لنركم  

الطاارةه وقبل أن نرك  الطاارة: نودي عل  اسميه موتذرين عن عدم يمكمان 

نهممم سممينادون سمم ري. ولكممن لممم ينممادوا علمم  الو مماله وقلممف لممه: ممما أمممن يال أ

عليممته وقممد ركمم  الطمماارة بال وممله ثممم بوممد دقممااقه نممادوا عليممه وأنزلمموه مممن 

الطاارةه وأخذنا حقاابنا وعدنا يل  منزلناه ووي اليوم التالي ذهبنا يل  األنهمره 

و وجاوا بناه وقددنا عليهم ما حدله وأخذ أخونا الشيخ سمرور يضمرب ك ًّما 

لتنقممل بممين أقمماليم بممالده؟ يذن هممي علمم  كممهللاه ويقممول: كيممهللا يمنممع ممموافن مممن ا

 لي ف وحدة حقيقية 
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 نيارة الوالمة المودودي لمدر:

وممي هممذه ال تممرة نار مدممر األسممتاذ الكبيممر الوالمممة أبممو األعلمم  المممودودي 

ومنس مها ومي باك متان والهنمده و ماح  الكتم   «الجماعمة اإلسمالمية»أمير 

تم  و  ميره الشمهير: والرساال التي قرأها الم لمون ومي لبمات يمت . وكمان يك

ه وكان يجتهد أن يتورف عل  األماكن التمي ذكمرت ومي القمرهن «و هيم القرهن»

التممي ذكممرت وممي القممرهن أربممع مممراته ومنهمما:  «مدممر»وممي مواقوهمماه ومنهمما 

الطممور أو فممور سمميناءه أو فممور سممينينه وهممل يمكممن موروممة أيممن ولممق الب ممر 

يلمم  غيممر ذلممت مممن  ؟ وأيممن مجمممع الب ممرين؟ وأيممن أرض التيممه؟ بودمما موسمم

األماكن التي ذكرت وي القرهن ولها عالقة بمدره وقد ساور الشيخ يلم  سميناء 

 وغيرها من بالد مدر.

وكممان مممن برنممامج اإلمممام المممودودي: نيممارة الشمميخ يمملتوت يمميخ األنهممره 

والواللم المجدد وي وتاواه وب وثهه والدكتور م مد البهي الموروف بوقوومه ومي 

 ماديين والولمانيين.وجه المالحدة وال

ورح  به الدكتور البهي المذي يورومه ويومرف وكمره ومكانتمهه وفلم  يلمي  

أن أ  به ليزور يدارات األنهر المختل ةه وكانف ور ة ذهيبمة لمي أن ألتقمي 

بالشمميخ المممودودي وجًهمما لوجممهه بوممد أن قممرأت كثيممًرا مممن كتبممه ورسممااله التممي 

ل ورجمتها والتنويمه بقيمتهما يرجمع ورجمف يل  الوربية منذ سنواته وكان وض

التي انبثقف من داخل جماعة اإلخوان لتركمز علم   «لجنة الشباب الم لم»يل  

جان  الولم وال كمر والثقاومة أكثمر ممن جانم  الجهماد والتربيمة الو مكريةه التمي 

 كانف موضع اهتمام النظام الخا .
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ثم قابل المودودي الشيخ يلتوت وي مكتبه ورح  به كثيمًراه وأيماد ب ضمله 

ومنزلته وي وجديمد ال كمر اإلسمالميه وكمان الشميخ يملتوت قمد علمق ومي يحمدا 

لألسممتاذ المممودوديه وقممد  «نظريممة اإلسممالم ال ياسممية»مقاالوممه علمم  رسممالة: 

نيارومه  ودعماه الشميخ يملتوت يلم . «ممن ووجيهمات اإلسمالم»أودعناها كتابه: 

وي بيتهه ومن الجميل: أن الشيخ يلتوت عند نياروه له: فل  منه أن ي  مر لمه 

سمورة ال او ممةه وحمماول الممودودي أن يوتممذر و  ممر الشميخه وو ممرها الضمميهللا 

 و  يًرا مختدًرا جمياًل. وهذا من أدب الولماء الكبار بوضهم مع بو .

المختل ممةه  وأذكممر أنممي  مم بف المممودوديه ألمممر بممه علمم  يدارات األنهممر

وكان ممن مررنا بهم: مدير مجلة األنهر األستاذ أحممد ح من الزيمات األديم  

التممي كانمف المجلممة األدبيمة األولمم  وممي  «الرسممالة»المومروفه ومنسممم مجلمة 

الوممالَم الوربممي. وكممان مممما واجمم ني بممه: أنممي لممما قممدمف األسممتاذ المممودودي يلمم  

ووق ممف أيممرح لممه مكانممة ال يوممرف عنممه أي يمميء   هاألسممتاذ الزيمماته وجدومم

ومممي باك مممتان والهنمممده  «الجماعمممة اإلسمممالمية»األسمممتاذ الممممودودي منسمممم 

و اح  الكت  والرساال التي يرقف وغربفه وورجمف يل  لبات يت  ومي 

وأنمما وممي ...  أن ماء الوممالَمه ومنهمما يلمم  اللبممة الوربيممةه وأن لممه مواقممهللا كممذا وكممذا

ال يومرف عمن الممودودي خجل أن يكمون مثقمهللا كبيمر ومي مدمر مثمل الزيمات 

 وجماعته يياًا.

وكان ممع الممودودي األسمتاذ عا مم حمداده متمرجم كتبمه يلم  الوربيمةه وقمد 

 بقي مدة وي مدره ثم عاد يل  باك تان.



 326 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 وتبع الد هللا والمجالت وي مواق ها من اإلسالم:

وبود أن ورغنا من يخرام كت  الشميخ يملتوته كل نما المدكتور البهمي بوممل 

تتبع ما وكتبمه الدم هللا والمجمالت عمن اإلسمالم ييجابًما أو سملبًاه هخره هو: أن ن

لتومي ها بومد ذلمت ومي خدممة المدعوةه ومورومة أ مدقااها وأعمدااهاه ووسماالهم 

وخططهممه والكشممهللا عممن أوكممارهم وم مماهيمهم مممن خممالل ممما يكتبممون أو يكتمم  

 عنهم.

قيقمه. ولمم كان الهدف نبياًل وجمياًله ولكن لم وهي  له الوساال الضمرورية لت 

ووضع ميزانية لشراء همذه الدم هللا والمجمالت المدمرية والوربيمةه لقراءوهما 

 واستخرام أهم ما ويها مما يخدم موضوعناه ألري ة هذه المولومات.

ولممم وكممن لممدينا سممكرواريةه لت مماعدنا وممي عملنمما هممذاه ويبممدو أن المشممروع 

ر البهممي أن اعتمممد اروجممااًله دون يعممداد ووخطمميا كمماف لممه. وقممد أراد الممدكتو

يشبلنا بومل نبمذل ويمه جهمدناه دون أن يكمون مونما ممن اآلليمات مما ن متطيع أن 

 ن قق به ما يراد منا.

 الرد عل  الكراسة الرمادية:

نشر الشيوعيون وي الومراا هجوًمما علم   - عل  ما أذكر - ووي هذا الوقف

اإلسالم ووواليمه: عقيمدة ويمريوة وأخالقًما وحضمارةه ومي ب مث عمرف باسمم: 

نشممرت خال ممتها الدمم هللا المدممريةه والتممي هيجممف  «الكراسممة الرماديممة»

عليها الرأي الوام المدريه المروبا عقديًّا ووكريًّا ويووريًّا باإلسمالمه والمذي 

كمما رأينما ثورومه أخيمًرا ضمد روايمة: »عل  حمماه عماد.  يثور كالبركان يذا عدا

 .«وليمة ألعشاب الب ر»
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بكتابممة رد علمممي علمم  الشممبهات  - أنمما والو ممال - وقممد كل نمما الممدكتور البهممي

 التي أثاروها هذه الكراسةه واألبافيل التي اوهمف بها اإلسالم نوًرا.

هه وأممر بنشمره ومي وقد أعمددنا ردًّا بال ومل افلمع عليمه المدكتور البهمي وأقمر

اإلسمالم بمين يمبهات الضمالين وأكاذيم  »مجلمة األنهمره وقمد اخترنما عنوانمه: 

كممما كلممهللا الممدكتور نميلنمما األسممتاذ حمممودة عبممد الوممافي وممي يدارة . «الم تممرين

الثقاوة: أن يترجم هذا المقال يل  اإلنجليزيمةه وينشمر أيًضما ومي مجلمة األنهمره 

  أخينممما األسمممتاذ حممممودة أن يكتممم  وكمممان همممذا المقمممال همممو المممذي أوحممم  يلممم

 .«اإلسالم ووكم» «جوهر اإلسالم»باإلنجليزية كتابه: 

 الومل بالمكت  ال ني للوعل واإلرياد:

فوياًله وبود مدة لمم وطمل كثيمًرا  - وتبع الد هللا - ولذا لم ي تمر هذا الومل

حولنا يل  الوممل ومي المكتم  ال نمي إلدارة الموعل واإلريماده لنوممل ممع ممدير 

لوعل واإلرياد وي ذلت الوقفه وهو الشيخ عبد هللا المشمده وننتقمل ممن مبنم  ا

يدارة األنهممر الممذي كنمما نممداوم بممه حيممث مراقبممة الب ممول والثقاوممةه يلمم  مبنمم  

ومي األنهمر القمديمه وكانمف يدارة الموعل واإلريماد يحمدا  «الرواا الوباسمي»

 اإلدارات التابوة لخدارة الوامة للثقاوة اإلسالمية.

كان مونا وي المكت  ال ني عدد من الولماء األواضله منهم: وضميلة الشميخ و

 «نممور اإلسممالم»عطيممة  ممقره والشمميخ م مممد رمضممانه مممدير و ريممر مجلممة 

ل ممان حممال علممماء والمموعل واإلريمماده واألخمموان: أحمممد حمممده وعبممد ال ميممد 

 ياهين.

ومممن  وكممان الشمميخ عبممد هللا المشممد مممدير المموعل مممن الولممماء الم ممتنيرينه



 328 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

مجموعة الشيخ يلتوته يذ كان الشميخ يملتوت والمشمد والبهمي وماضمي كلهمم 

من منطقة واحدة من م اوظة الب يرةه وكانوا جميوًا يمدًا واحمدةًه وقلبًما واحمدًاه 

 ثم ورقف بينهم األيام وال تنه وأهواء األن مه ودساام الشيافين.

ميةه وكمان رايً ما وكان المشد رجل  داه وقد كان مونيًا بالقضمايا اإلسمال

ما لمه قيمتمهه  «يريتريا»للبوثة التي أرسلها األنهر قديًما يل   وقدمف  وقريًرا مهمًّ

ره يتممرددون علمم  وال غممرو أن مممل رجممال يريتريمما الكبمماره ويممبابها الدممبا

سميما عنمدما بمدأوا ي كمرون ومي ينشماء حركمات الت ريمر ممن  الشيخ المشده وال

ستقالل عن ال بشةه وأذكر ممن همنالء: األسمتاذ االحتالل األثيوبي لبلدهمه واال

« هيالسالسممي»هدم يدريمممه أحممد الزعممماء المرممموقين الممذين قمماوموا جبممروت 

 وفيبانه.

وو  ممين أدااهمماه  «نممور اإلسممالم»وكممان أهممم ممما بممدأنا بممه: وطمموير مجلممة 

 ويضاوة موضوعات جديدة يليهاه وجل  أقالم جديدة للكتابة ويها.

ه وهمي «الوقيمدة ال يماة»وقد بدأت أكت  ويها سل ملة مقماالت و مف عنموان: 

 .«اإليمان وال ياة»التي نشروها بود ذلت وي كتاب: 

 :«ال الل وال رام»كتاب: 

ورغم عملنا وي المكت  ال ني للوعل واإلرياده لمم ونقطمع  ملتنا بالمدكتور 

. يذ كممان األنهممر البهمميه وقممد كممان المموعل واإلريمماد مممن اإلدارات التابوممة لممه

يشمل ثالثة أق ام: جاموة األنهر بكلياومه المختل مة. والمواهمد الدينيمة بمراحلهما 

واإلدارة الواممة للثقاومة اإلسمالمية بمما يتبوهما ممن مجممع ...  االبتدااية والثانوية

الب مممول اإلسمممالميةه ومراقبمممة الب مممول والثقاومممةه ويدارة الممموعل واإلريممماده 
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 األنهره وغير ذلت.ومجلة األنهره ومطبوة 

وومي هممذا الوقممف عممرض علينمما الممدكتور البهممي أن أيممترل أنمما والو ممال وممي 

مشممروع وثقي ممي يسممالمي كبيممره وقممد فلبممف بومم  سمم ارات مدممر وممي بممالد 

البرب: وي أمريكا أو لنمدن: الكتابمة ومي ثالثمين موضموًعا و تمام يليهما الجاليمة 

رةه مالامممة لممروح اإلسممالمية وممي الخممارمه علمم  أن وكتمم  بلبممة سل ممة مي مم

الودره وموثقة من الناحية الولميمة. منهما موضموعات ومي الوقاامد والوبماداته 

واألسرة والموامالت وغيرها من كمل مما ي تقمر الم ملمون يلم  موروتمه خمارم 

 الوفن الوربي واإلسالمي.

وكان الذي عرضمه علمي  المدكتور البهمي وفلم  يلمي  أن أكتم  ويمه همو: مما 

 ي رم عليه.ي ل للم لمه وما 

 كما عرض عل  األ  الو ال: أن يكت  عن الوبادات.

وقد ووقني هللا جل ي نه لكتابة الموضوع المذي كل نمي بمهه وين كنمف رأيمف 

ال مالل وال مرام »يلم   «ما ي ل للم لم وما ي مرم عليمه»أن أغير عنوان من: 

ومث ه وقد سلمف م ودة مما كتبمف يلم  أسمتاذنا المدكتور البهميه وب«وي اإلسالم

بمممه يلممم  األسمممتاذ م ممممد المبمممارل عميمممد كليمممة الشمممريوة ومممي دمشمممق والم كمممر 

اإلسممالمي الموممروفه ليممرا مممدا مالءمتممه لمخافبممة الوقممل البربمميه ومممدا 

أ الته الولميةه وقد أثن  األستاذ المبارل عل  الكتابه وكتم  ويمه وقريمًرا يلم  

موضموعهه ولمو  يدارة الثقاوةه قال ويه: ين الكتاب جيد وي بابمهه ضمروري ومي

 استدركف بو  المالحظات لكان خير كتاب وي موضوعه ويما أعلم.

وال أذكر ماذا وول األ  الو ال ويما ُكلهللا به: هل أكملمه ولمم ي مز القبمول أو 
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 أنه لم يكمله أ اًل؟

وقد وجاوبف مع ما الحظه األستاذ المبارل عل  الكتابه وعدلف بوم  مما 

المالحظمماته حممين التقيممف بممه وممي  فلبممهه وأقنوتممه بوجهممة نظممري وممي بومم 

القاهرة بود ذلت. ثم سلم المدكتور البهمي الكتماب يلم  متمرجم مومروف ليترجممه 

يلمم  اإلنجليزيممةه ولكممن ال دممل األول الممذي ورجمممه لممم ينممل القبمموله واختيممر 

مترجم هخره ووي النهاية لم يتم مشروع الترجمةه الذي من أجله أُلمهللا الكتمابه 

 نوات من فريق هخر غير فريق األنهر.وينما ورجم بود ذلت ب 

وهممذا ممما دوونممي أال أنتظممر الكتمماب حتمم  يتممرجمه وممدووف بممه يلمم  دار يحيمماء 

لينشره بالوربيمة كمما ُكتم ه وقمد أقرومه  «عي   البابي ال لبي»الكت  الوربيةه 

اللجنممة المختدممة بالكتمم  عنممد ال لبمميه رغممم أنممه أول كتمماب لمدممن ه. وكانممف 

تمماب الممذي فبممع منممه ثالثممة هالف ن ممخةه وحدمملف وممي الطبوممة األولمم  مممن الك

كانمف أول مبلمو هخمذه ممن حقموا التم ليهللاه وكمان  «سمتين جنيًهما»مقابلها علم  

 يمثل لي ثروة موقولة وي ذلت الزمان.

قدة يج  أن وروا بت دميل علم   «ال الل وال رام»وأح   أن لكتاب: 

الناله لما ويها من عبمرةه كمما حكم  الوالممة أبمو ال  من النمدوي قدمة و لي مه 

ولنتم لم بهمذا الوماللم الربماني . «مماذا خ مر الومالم بان طماف الم ملمين؟»لكتاب: 

 وي حكاية قدة كتابنا كما قدر هللا وقوعها.

* * * 
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 «مال الل وال رام وي اإلسال»قدة و ليهللا كتاب: 

 «كما ي كيها منل ه»

أعتبر ن  ي بمدأت الكتابمة والتم ليهللا متم خًرا ن مبيًّا. ذلمت أنمي كنمُف مشمبواًل 

بالممدعوة الشمم هيةه وبالخطمماب االروجمماليه فمموال المرحلممة الثانويممة والمرحلممة 

ل وأحاضر اروجااًله يال ما قد أعده ممن  الجاموية باألنهر. وكنف أخط  وأدرم

 مذكرات خا ة.م اور ونقاف راي ية وي 

أن لمديم مما يمكمن أن يكتم  وي مرره  - ممن هم أكبر مني - ولم ينبهني أحد

وأن من المهم للداعية أن ي متخدم القلممه كمما ي متخدم الل مانه وقمد قمال الومرب 

قَلَىمِّ }ٓنإ قديًما: القلمم أحمد الل مانين. وأق مم هللا وومال  ومي كتابمه الكمريم بمالقلم:   َوٱل 

ُطُرونَ  قَلَمِّ }ه وكان من دالال ربوبيته ووال  أنمه: [1القلم: ] {َوَم  يَس  ِِّ  َعلَّىَم بِّىءل   {ٱلَّى

 .[4الولق: ]

ولوممل هممذا كممان مممما اختمماره هللا لممي: أال أبممدأ الكتابممة يال بوممد النضممج سممنًّا 

 وو دياًل. والخير ويما اختاره هللا جل ثنا ه.

ولقممد كتبممف بومم  رسمماال  ممبيرة أيممرت يليهمما مممن قبممله مثممل رسممالة: 

التممي  «رسممالتت أيهمما الم مملم»ه ومثممل: «قطمموف دانيممة مممن الكتمماب وال ممنة»

ه ومثممل:  رسممالتكم يمما يممباب » ممودرت وممي المباحممث الوامممةه ولممم ورجممع يلممي 

 .«رسالة األنهر بين األمم واليوم والبد»التي نشروها بود بونوان:  «األنهر

بممه سمموا  ولكممن الكتمماب الممذي أعتبممره بدايممةً حقيقيممةً للتمم ليهللاه والممذي دخلممف

 .«ال الل وال رام وي اإلسالم»الُكتماب والمنل ينه هو كتاب: 
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ولهممذا الكتمماب قدممة ي  ممن بممي أن أحكيهمما لقرااممي هنمما؛ لممما ويهمما مممن وااممدة 

 وعبرة ين ياء هللا.

م( أن أكتم  وممي أمممر 1959 - هممـ1379لمم يكممن يخطمر وممي بممالي ومي سممنة )

ال الل وال رامه بل كانمف الكتابمة ومي ال قمه ال و تمل منزلمة أوليمة عنمديه وين 

ممن وتماوا  «منبمر اإلسمالم»كنف قد بدأت يياًا ممن ذلمت ويمما كتبتمه ومي مجلمة 

باسم: يوسهللا عبمد هللاه دون التوقيمع باسممي  «ي ت تونت»وأحكام و ف عنوان: 

ر ممن ح اسميات لمدا جهمات األممن التمي وقمهللا ؛ لما يثيم«القرضاوي»الكامل: 

 بالمر اد ألي نشاف لي وألمثالي يتولق بالجماهير.

مراقمم   «البهممي الخممولي»وكانممف كتابممة هممذا البمماب بتوجيممه مممن أسممتاذنا 

الشاون الدينية وي ونارة األوقاف وي ذلت الوقفه المذي الحمل عقليتمي ال قهيمة 

  ة.من مناقشاوي موه وي الدرول واللقاءات الخا

ه ولكمن هكمذا قمدر «ال قمه»ومع هذا لم أكن أنوي أن وكمون بدايمة وم لي ي ومي 

ال مالل »هللا أن يكون أول كتماب حقيقمي أدخمل بمه ميمدان التم ليهللا الولممي همو: 

 وهو كتاب وقهيه وكيهللا وم ذلت؟ «وال رام وي اإلسالم

ين لت ليهللا هذا الكتاب قدة فري ة جديرة أن و ك ه وقد وردت يلم  ونارة 

ارجية المدرية من بو  س اراوها وي أوروبا وأمريكما؛ أن الم ملمين ومي الخ

ولت البالد ي تاجون يل  كت  علمية مي رة موا رة وي ثالثين موضموًعا ممن 

الموضممموعات حمممددوهاه بوضمممها ومممي الوبممماداته وبوضمممها ومممي المومممامالته 

وبوضمممها ومممي اآلداب واألخمممالاه وكمممان ممممن همممذه الموضممموعات الثالثمممين؛ 

 .«ما ي ل للم لم وما ي رم عليه»ف عنوان: موضوع و 
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وقد كتبف الخارجية المدرية مذكرة بالموضوعات المطلوبمة يلم  كمل ممن 

ه المذي رحممه هللا مشيخة األنهر وي عهد يمامه األكبر الشيخ م ممود يملتوت 

أحال الموضموع برمتمه يلم  األسمتاذ المدكتور م ممد البهمي الممدير الومام إلدارة 

ويلم  ونارة األوقماف المدمرية ...  ة بماألنهر ومي ذلمت الوقمفالثقاوة اإلسالمي

باعتبارهمما المنس ممة الدينيممة الثانيممة وممي مدممره وممي عهممد ونيرهمما الشمميخ أحمممد 

 الباقوري.

عمددًا  - يدارة الثقاومة بماألنهره وونارة األوقماف - وكل ف الجهتمان كلتاهمما

 من الولماء بالكتابة وي ولت الموضوعات.

 رحمممه هللا كل نممي بممه أسممتاذنا الممدكتور م مممد البهممي  وكممان الموضمموع الممذي

ه وهممو موضمموع لممم يخطممر ببممالي أن «ممما ي ممل للم مملم وممما ي ممرم عليممه»هممو: 

أكتم  ويممه مممن قبمل. وال سمميما أن م رداوممه مبوثممرة ومي أبممواب ال قممه اإلسممالميه 

ومن الدو  نظمها وي عقد واحده يال عل  من يرح هللا له  درهه وي ممر لمه 

ِّ : عليممه ال ممالما دعمموت بممما دعمما بممه سمميدنا موسمم  أمممرهه ولهممذ ىىَر   لِّىىي }َرب  ٱش 

رِّ   رِّ  25َلي  ر  لِّٓي أَم   .[26ه 25فه: ] {َويَس ِّ

وكان أ و  ييء علي  هو نقطة البدايمة: ممن أيمن أبمدأ؟ وكيمهللا أبمدأ؟ وومي 

ووقمف يلم  وق ميم الموضموعه بمما  - وأنا مشمبول بالموضموع - ليلة من الليالي

يشممبه اإللهممامه وقممد انقممدح وممي ذهنممي: أن أبممدأ البمماب األول مممن الكتمماب بمبممادك 

عامممة وممي يمم ن ال ممالل وال ممرامه والبمماب الثمماني يتنمماول: ال ممالل وال ممرام وممي 

ال يممماة الشخدمممية للم ممملم بمممما يشممممل الم كمممل والمشمممرب والملمممبم والزينمممةه 

لث يتناول: ال الل وال رام وي ال يماة األسمريةه والم كن والك  ه والباب الثا

من الزوام وما يتولق بمهه وعالقمة اآلبماء واألمهمات بماألوالده والوالقمة بمذوي 
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األرحامه وما يتولق بذلت من أمور التبني والتلقيح الدناعي وغيرهماه والبماب 

ا الرابممع يتنمماول: ال ممالل وال ممرام وممي ال يمماة االجتماعيممة والوامممة للم مملمه بممم

يشمل الموتقدات والتقاليد والمومامالته واللهمو والترويمهه وعالقمة الم ملم ببيمر 

 الم لمه وما يل  ذلت.

وحينما هديف يل  هذا التق يمه اعتبروني قمد ووقمف يلم  وم ليهللا الكتمابه ومما 

وخدوً ما  - علي  يال أن أب ث وي هذه الم مردات ومي مظانهما ممن كتم  ال قمه

ت  يره ون وهاه وهو ما هديف يليمه بال ومله وجمومف وال ديث وال - ال قه الوام

مممادة الكتمماب مممن مظانهمماه وكتبممف لممه مقدمممة بينممف ويهمما منهجممي الممذي اختروممه 

ورج تهه وهو منهج يقوم عل  التوسا واالعتدال بين البمالة والمقدمرينه أو 

 بين المتشددين والمت يبين.

ا علمم  مكتبممة ومممما أذكممره هنمما وممي هممذه المناسممبة: أنممي كنممف أوممردد كثيممرً 

األنهمره التممي همي أحممد مبماني الجممامع األنهمر القممديمه وكانمف قريبممة ممن مقممر 

وكانمف مكتبتمي الخا مة . «المكت  ال نمي إلدارة المدعوة واإلريماد»عملي وي 

ُسمممبل »للشمموكانيه و «نيممل األوفممار»م ممدودة وممي ذلممت الوقممفه كمممان ويهمما: 

كممن كممان ينقدممها البممن حممزمه وغيرهمماه ل «الم لممي»للدممنوانيه و «ال ممالم

مدادر أ يلة لم أستطع يراءهاه ودخلي م دود وي ذلمت ال مينه وكمان ال بمد 

 من االستوانة بالمكتبات الوامةه وأقربها يلي  مكتبة األنهر.

كان مدير المكتبمة وضميلة الشميخ أبمو الووما المراغميه يمقيق األسمتاذ الكبيمر 

لولمماء ومي نمنمهه االشيخ م مد مدط   المراغمي يميخ األنهمره وأحمد أومذاذ 

الووما رجماًل عاللًمما باحثًماه وكنمف علم  ممودة و ملة فيبمة بمهه  وكان الشيخ أبو

ولما رهني أوردد كثيًرا عل  المكتبةه وأجمع أمامي عمددًا ممن المراجمع كمل يموم 
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س لني: ويم وب ث هذه األيام يا قرضاوي؟ قلمف: أب مث ومي موضموع ُكل مف بمه 

لف: ما ي ل للم لم ومما ي مرم عليمهه قمال: من مشيخة األنهره قال: وما هو؟ ق

 وقوف وي َمَط  يا قرضاويه ودخلَف امت انًا ع يًرا دون أن وورف 

 قلف: أي امت ان؟

قال: هذا الموضوع ن  ه كل ف بالكتابة ويه ممن قبمل ونارة األوقماف الشميخ 

 والن عضو هياة كبار الولماء. وماذا و ول وي هذا الرهان؟

يخه ما يدريت لول هللا سب انه يضع سمره ومي أضموهللا قلف له: يا وضيلة الش

 خلقه  لقد يرعف وي الموضوع ولن أوراجع عنهه وما ووويقي يال باهلل.

ومرت األيامه وقد ورغف من الموضموع ومي حموالي أربومة أيمهر علم  مما 

أذكره وقدمته بخا يدي وي كشمكول أو كراسمة لألسمتاذ المدكتور م ممد البهميه 

 الية أن أعطيه لمن يكتبه عل  الماكينة.وما كان وي قدروي الم

ولمما كنمف أم مت قلبمي بيمدي خووًمما علم  همذه الن مخة المبيضمة الوحيممدة أن 

وضمميع منمميه كممما ضمماعف رسمماال لممي أخممرا مممن قبممله ولممم يكممن التدمموير 

مورووًمما وممي ذلممت الوقممفه وقممد احت ظممف بم ممودوها عنممديه ألسممت يد منهمما عنممد 

 اللزوم.

ع الكتماب يلم  األسمتاذ الجليمل م ممد المبمارل وأرسل الدكتور البهي مشمرو

عميد كلية الشريوة وي الجاموة ال ورية بدمشقه وأحد القالامل المذين يجمومون 

بين الثقاوة الوربية اإلسالمية والثقاومة البربيمة الودمريةه ويمدركون مما ي تمام 

يليممه المجتمممع البربممي الموا ممر ويالامممه مممن ثقاوتنمما اإلسممالمية؛ وهممذا سممر 

 ه لمراجوة الكتاب.اختيار
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كما أرسل بو  الكت  األخرا يل  مراجوين هخرينه ممنهم: ال قيمه الكبيمر 

الشيخ مدمط   الزرقماه وقمد رد األسمتاذ الزرقما الكتماب المذي أرسمل يليمه ب نمه 

 دون الم توا المطلوب. قلف: ربنا ي تر وال يرد كتابي.

وبوممد مممدة لممم وطممل أرسممل األسممتاذ المبممارل يلمم  يدارة الثقاوممةه يثنممي علمم  

ه ب  ن أسلوبه وفريقمة موالجتمهه وووخيمه لالعتمدال ويمما يختمار  الكتابه وينوم

من هراءه وقد وضممن وقريمره بوم  أسمالة واست  مارات أجبمف سميادوه عنهماه 

نظمري  وبو  مقترحات استجبف لبوضهاه ولم أستج  لألخراه مبينًا وجهة

 .رحمه هللا وي ذلته وقد قبلها األستاذ المبارل 

ومن اللطااهللا: أني حين لقيف األستاذ المبارل بومد ذلمت ومي يحمدا نياراومه 

للقاهرة وي أيام الوحدة مع سمورياه أخبرنمي بقدمته ممع كتمابيه قمال لمي: كنمف 

أقمممرأ م مممودة الكتمممابه ويوجبنمممي وناولمممه للموضممموعه وبيمممان ال كمممم وال كممممةه 

بتوماليم اإلسمالم الواممةه وم قول ومي ن  مي: همذا الشمخل واعٍ وماهم لمما وربطه 

مر  يكت ه ولكن البري  أنه غيمر مومروفه وكمان يمقيقي ممانن المبمارل ي ضم

الممدكتوراه وممي جاموممة القمماهرةه وومماد يوًممما يلمم  دمشممقه و مم لته: هممل ووممرف 

 يخًدا اسمه يوسهللا القرضاوي؟

ة ومممي جمممامع الزمالمممت قمممال: كيمممهللا ال أعرومممهه وكمممم  مممليف وراءه الجموممم

بالقاهرة؟ وهو كذا وكذا وكذا؟ ومل يودد لي من مناق  القرضاوي مما لمم أكمن 

 أعلمه.

قلف له: اآلن ندوني افمانانًا يل  هذا الشخل الذي قرأت له مما عرومف بمه 

 أني قد ووروف عل  عاللم جديد له م تقبله ين ياء هللا.
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تممابه واختممار األسممتاذ الممدكتور و مملمفل اإلدارة الوامممة للثقاوممة اإلسممالمية الك

م مد البهي أحد المترجمين المورووين ليبدأ وي ورجمته يل  اللبمة اإلنجليزيمةه 

وكلممما وممرجم ودمماًل أرسممله يلمم  اإلدارة ليراجممعه ثممم يشممرع وممي ال دممل الثمماني 

 وهكذا.

وبوممد مممدة أعمماد المتممرجم ال دممل الممذي ورجمممهه ولممم وقبممل يدارة الثقاوممة هممذه 

أن المتمممرجم غيمممر منهمممل لترجممممة همممذا النممموع ممممن الكتممم ه الترجممممةه ورأت 

 و  بف م ودة الكتاب منهه ب ثًا عن مترجم غيره.

ولممما رأيممف أن هممذا األمممر قممد يطمموله خطممرت لممدي وكممرة نشممر الكتمماب 

بالوربيممةه ع مم  أن ينت ممع بممه قرا همماه وبال وممل بيضممف الم ممودة التممي عنممديه 

بممي للطباعممة والنشممره لتنشممره وأعممددوها للنشممره وسمملمتها يلمم  دار عي مم  ال ل

ضمممن كتبهمماه و مملمف اإلدارة الكتمماب للجنممة المكل ممة بمراجوممة الكتمم ه وكانممف 

برااسة الشيخ فاهر الزاوي الوماللم اللبموي الشمرعي الليبميه المذي كمان يومي  

وي مدره وقد ُعيمن م تيًا للجمهوريمة الليبيمة بومد ذلمته وكمان ممن المدم  ين 

وم ثن   «د. مدمط   بومد»مدمط   عبمد الواحمد موه: األ  الباحث األنهمري 

 عل  الكتاب خيًراه وأو ف اللجنة بطباعته.

ألول  - و در الكتماب بومد ن مو ثالثمة أيمهر ومي فبوتمه األولم ه وو ملمف

( سممتين جنيًهمما مدممريًّاه كانممف بالن ممبة لممي ثممروة لهمما 60حقمموا و لي ممه ) - مممرة

 قيمتها.

  الولممماء الممذين أعممروهم وبممدأت أونع بومم  الن ممخ مممن الكتمماب هممدايا يلمم

ويورومموننيه وأول ن ممخة أهممديتها يلمم  يمميخنا اإلمممام األكبممر الشمميخ م مممود 
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 يلتوته الذي ود ح الكتاب فوياًله ومدحه بكلمات يجوتنيه وسررت بها.

والن خة الثانية ذهبف بها يل  الشيخ أبو الووا المراغي مدير مكتبمة األنهمر 

انًا ع ميًرا دون أن ومدري. وقلمف لمه: همذا الذي كان قد قال لي: ينت دخلف امت 

هو الكتاب المذي حمدثتت عنمه ممن قبمله و خمذه وقمرأ وهرسمهه وودم ح مقدمتمهه 

ونظممر ويممه فمموياًله ثممم قممال: لقممد نج ممف يمما قرضمماوي وممي االمت ممانه ممما أمممن 

 مماحبنا الممذي حممدثتت عنممهه سمميووق يلمم  مثممل ممما ووقممف يليممهه وهممذا وضممل هللا 

 ينويه من يشاء.

لثالثةه ذهبف بها يل  أسمتاذي المذي أحبمه وأقمدره: الشميخ المدكتور والن خة ا

م مد يوسهللا موس ه أستاذ ال ل  ة من قبله وأستاذ الشمريوة اليمومه المذي كمان 

ال يمكن ألحد نياروه يال بموعد سابقه ولكنمه كمان ي متثنيني ممن همذه القاعمدةه 

وم ليهللا همذا ويوزني كثيًراه وسلمف يليه ن خة ممن الكتمابه وسم لني عمن سمب  

الكتابه و خبروه بقدة وكلي ي به ممن األنهمره وقمال: عجيم ه همذا الموضموع 

كلهللا به نميلنا الشيخ والن عضو جماعة كبار الولماءه وقمد كمان م تماًرا: مماذا 

يكتمم  وممي هممذا الموضمموع المبوثممر المشممتف؟ واقترحممف عليممه بومم  األيممياءه 

 ويت يا يوسهللا. ولكن ما أح به يهتدي يل  ما هدال هللا يليهه بورل

وقد علمف أن الشيخ الكبير كان قد أرسمل مشمروع كتابمه يلم  األوقماف قبمل 

أن يظهممر كتممابيه ولممما مهممر الكتمماب سمم به مممن الممونارةه ولممم أر لممه أثممًرا ولممم 

 أسمع له خبًرا بود ذلت. وهلل ال ضل والمنة.

والن مخة الرابوممة: سمملمتها ل ضمميلة الشمميخ أحمممد علممي األسممتاذ بكليممة أ ممول 

 .«الدكتوراه»سالتي لألستاذية ردينه والذي اختاروه الكلية مشروًا عل  ال
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الكتممابه وأفممال التدمم ح ويممهه ثممم قممال لممي: لممماذا  رحمممه هللا ودمم ح الشمميخ 

 بادرت بطبع هذا الكتاب ونشره؟

 قلف له: ح ظت هللاه وما المانع وي ذلت؟

ة قمممال: كمممان يمكنمممت أن وقمممدم همممذا الكتممماب باعتبممماره أفروحمممة أو رسمممال

للدكتوراهه وهو جمدير بمذلته كمل مما ومي األممر بوم  الجوانم  الشمكليةه كم ن 

 وهتم بذكر المراجع وووثيقهاه وهذا أمر سهل عليت.

قلف له: يما وضميلة الشميخه أنما أريمد أن أقمدم للمدكتوراه رسمالة ومي موضموع 

 ... أوو  ويهه ويكون من خدااده كذا وكذا

 «المدكتور»حتم  ي ممول:  «رخدة» قال لي: يا عبياه المهم أواًل أن و خذ

 يوسهللا القرضاويه ثم ألهللا بود ذلت ما وشاء.

ه حمين رحممه هللا ولقد وبين لي بومد ذلمت  مدا ندمي ة الشميخ أحممد علمي 

لتكممون  «الزكمماة»رومم  مشممايخ بكليممة أ ممول الممدين كتممابي الممذي أعددوممه عممن 

يدخل ومي  رسالتي للدكتوراهه وقالوا: ين هذا وقهه وليم بت  ير وال حديثه وال

 علوم القرهن وال ال نة.

 قلف لهم: ينه يدخل وي وقه القرهنه ووقه ال ديث.

قالوا: هذا أقرب يل  كلية الشريوة منمه يلم  كليمة أ مول المدينه وكتم  أحمد 

يل  الشميخ المدكتور عبمد ال لميم م ممود عميمد كليمة أ مول  رحمه هللا المشايخ 

؛ ألن بهمما «الزكمماة»الممدين يوتممذر يليممه مممن عممدم اإليممراف علمم  رسممالتي عممن 

 .«هراء دينية خطيرة ال ي تطيع أن يت مل م اوليتها»
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وأخيًرا قَبَل أحدهم أن يشرف عل  الرسالة بود أن الزمنمي ب مذف عمدد ممن 

 رسالة.ودولهاه ويخراجها من  ل  ال

والن خة الخام ة أهديتها لشيخنا البهي الخموليه المذي ُسمر  بظهمور الكتماب 

 تم  أقمرأهه أو أقمرأ مما يك مي منمه هسروًرا بليبًاه وقمال: لمن أحكمم لمه أو علمي 

لل كم عليه. ولما قابلته بود ذلت قال: همذا الكتماب  مدا نبموءوي. قلمف لمه: ومما 

 نبوءوته ح ظت هللا؟

ومي مجلمة  «ال موادة»لشميخ البزالمي بومد نشمر قدميدوت: قال: اختل ف أنا وا

ه وكان من رأي الشيخ البزالي وموه بوم  ال اضمرينه أنمت «منبر اإلسالم»

لديت قابلية أن وكون يماعًرا عظيًمما يذا و رغمف للشمور وأديمف لمه حقمهه وكمان 

من رأيي أن يت مر  القرضماوي للولمم أولم  ممن و رغمه للشموره وهم  أنمه بلمو 

 - ين يماء هللا - ومي الشموره والمذي هملمه يذا و مر  للولمم أن يكمون مروبة يموقي

ي ممل البشمارة  «ال مالل وال مرام»وقيه الودره وأح   أن هذا الوليد الجديمد 

بتدديق نبوءويه وأدعو هللا أن ي قق أملنا ويته وأال يقطوت عن الطريق بم ي 

 هوة من اآلوات.

لبزالمي ممدير الم ماجد ومي والن خة ال ادسمةه كانمف لشميخنا الشميخ م ممد ا

ذلت الوقفه وقد ود  ها ب رعةه وقال: هذا نهج جديمد ومي كتابمة ال قمه بمروح 

 الداعية.

والن مممخة ال مممابوةه أهمممديتها يلممم  ممممدير مجلمممة األنهمممر والوممماللم والكاوممم  

 األنهري األستاذ الشيخ عبد الرحيم وودة.

ممرة ومي يدارة  ومما أذكمره هنما: أن األسمتاذ الشميخ عبمد المرحيم ومودة لقينمي
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وقال لي: أود أن أهنامت يما يميخ  «ال الل وال رام»األنهر بود  دور كتاب: 

 يوسهللا عل  أمرين:

علمم  منهجممت الرااممعه وأسمملوبت ال مملمه وورجي اوممت المووقممة وممي  األو :

 .«ال الل وال رام»كتابت: 

مخال تت بدراحة لرأي ييخت وييخ األنهمر الشميخ يملتوت ومي  والث ني:

 م  لة ووااد البنول الربوية ون وها. وهذه يجاعة قلما وتواور يال لمثلت.

قلف لمه: ممنهج الشميخ يملتوت همو الت مرر ممن الجممود والتقليمده وأمنمه لمن 

 يطالبنمما بممالت رر مممن وقليممد أبممي حني ممة ومالممت لتقليممده هممو. ينممي أعتقممد أنممي وين

خال ممف الشمميخ يمملتوت وممي بومم  هرااممهه وممإني علمم  مممنهج يمملتوت وممي اوبمماع 

الدليل الراجح حيث الح للباحثه والنظر يل  القمول ال يلم  قاالمهه ومإن الرجمال 

 يوروون بال قه وال يورف ال ق بالرجال.

وأرسلف أربع ن خ يلم  سموريا ممع أحمد األخموة ال موريين المذين يدرسمون 

مدمط   ال مباعيه واألسمتاذ مدمط   الزرقماه وي مدمره لكمل ممن المدكتور 

والممدكتور موممروف الممدواليبيه باإلضمماوة يلمم  األسممتاذ م مممد المبممارل الممذي 

 نشرت خال ة من وقريره وي هخر الكتاب.

وقد كان  داه فيبًا عند األساوذة األربوةه حت  قال الشيخ الزرقما لتالميمذه: 

ال ممق أن علممماء الشممام ين اقتنمماء هممذا الكتمماب وممرض علمم  كممل أسممرة م مملمةه و

 كانوا أكثر احت اء بالكتاب من علماء مدر.

وكان من مظاهر ذلت: أن الشيخ نا ر الدين األلباني خرم أحاديثمهه وهمذا 

 ال ي دل عادة يال للكت  التي لها قيمة علمية.
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كما أن األستاذ الكبير علي الطنطاوي رح  بمه ونكماهه وقمرر ودري مه ومي 

التي كمان يدرسمها ومي كليتمي الشمريوة والتربيمة بمكمة  «اإلسالميةالثقاوة »مادة 

المكرمةه عل  حين لمم ي خمذ الكتماب حقمه ممن االهتممام ومي مدمر. ولومل ذلمت 

 ألني انقطوف عن مدر و ع سنوات لم يطبع ويها الكتاب داخل مدر.

م( وجمدت الكتماب قمد سمبقني يلم  قطمره 1961وحين قدمف يل  قطر سنة )

دريين يل  الوالمة الشيخ عبد هللا بمن نيمد الم ممود راميم وأو له بو  الم

قضاة قطره و رح به وأثن  عليهه ومهمد لي الطريق يل  لقااهه والتقماني ب  ماوة 

 ووكريم بالو.

أن يطبمع  «الشميخ وهمد بمن علميم »ولهذا أراد بو  ييو  هل ثاني ومي قطمر 

ي ومي بيمروت الكتاب ليونعه مجانًما علم  أهمل قطمره وطبومه المكتم  اإلسمالم

لداحبه الشيخ نهيمر الشماوي ه المذي لمم أكمن عروتمه بومده وأرسمل كميمة منمه 

 يل  قطره وعرض األخرا للبيعه واستمر ينشره بود ذلت يل  اليوم.

وهمو أحمد المدمريين  - ومن الطريهللا هنما: أن أخانما الشميخ مدمط   جبمر

قمرأ  - وةالذين و لوا يل  قطر قمديًما ممع األسمتاذين كممال نماجيه وعلميم يم ا

الكتاب و عج  به يعجابًا يديدًاه واست ذنني أن يرسل مجموعمة ممن الن مخ ممع 

أحد اإلخموة الم ماورين يلم  باك متانه و رسمل ن مخة يلم  الوالممة أبمي األعلم  

المودوديه وعليها يهداء منيه ون خة يلم  جامومة البنجماب بالهموره وأخمرا 

 يل  جاموة كراوشي.

ودودي يشمكرني علم  يهمداء الكتماب لمهه ويقمول وقد أرسل يلمي  األسمتاذ المم

 وي رسالته: يني أعتز بهذا الكتابه وأعتبره يضاوة جليلة يل  مكتبتي.



 343 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

أما جاموة البنجاب وقد اهتمف بالكتماب اهتماًمما لمم أكمن أووقومهه وقمد وناولتمه 

يحدا فالبات الدراسات الوليما ومي دراسمتها للماج متير ليكمون الب مث المكممل 

األسمتاذة المدكتورة  - درجة الماج تيره واسممها: جميلمة يموكفلل دول عل  

وقد أرسلف وطل  مني خال مةً عمن سميروي الذاويمةه  - جميلة يوكف بود ذلت

وكانف رسالتها بإيراف الوالمة األستاذ الدكتور عالء الدين الدديقيه راميم 

 ق م الدراسات اإلسالميةه ومدير الجاموة بود ذلت.

بجامومممة كراوشمممي علممم   - ال أذكمممر اسممممه - وكمممذلت حدمممل فالممم  هخمممر

الماج تير بب ث عن الكتاب. لقد اهتم أساوذة الجامومات ومي باك متان بالكتمابه 

حيث اعتبروه نهًجما جديمدًا ومي كتابمة ال قمه اإلسمالمي بمما يالامم روح الودمره 

وثقاوممة الودممره ولبممة الودممره مممع ال  ممام علمم  األ مموله واالسممتمداد مممن 

 الترال.

هللا: أنممي حينممما نرت باك ممتانه ونرت مدينممة الهممور بدمم ة ومممن الطراامم

م(ه وكنمف ومي أواامل األربوينمات ممن عمممريه 1969خا مة ألول ممرة سمنة )

ولممم يكممن وممي ل يتممي وال وممي رأسممي يممورة بيضمماءه وقممد لقينممي بومم  الولممماء 

اه ومما أذكره ومي ولمت الزيمارة: أن أحمدهم  الباك تانيين واحت وا بي احت اًء حارًّ

نف الشيخ يوسمهللا القرضماوي؟ قلمف: نومم أنما همو  قمال: أنمف  ماح  س لني: أ

؟ قلف: نوم أنا هوه قال: ال مد هلله ال مد هلل. قلف لمه: ال ممد «ال الل وال رام»

هلل عل  كل حاله ولكن لماذا و مد هللا هنا خا مة؟ قمال: كنمف أممن أن منلمهللا 

أرال وممي  وممي ال ممتين أو ال ممبوين مممن عمممرهه وال مممد هلل «ال ممالل وال ممرام»

ير  الشبابه و مدت هللا أنت وي هذه ال نه وع   هللا أن ين ع الم ملمين بمت 

وي م تقبل ال نين. قلمف: أدعمو هللا أن يجولنمي عنمد ح من ممن الم ملمين بميه 
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 وأن يب ر لي ما ال يولمون ب ضله وع وهه ينه ع و كريم.

 الوالمية.وقد ورجم الكتاب يل  عدد ال يمكن حدره من اللبات اإلسالمية و

حت  ينني حمين نرت وركيما  «التركية»وأعتقد أن أول ورجمة له كانف يل  

دار »م(ه وجدت الكتاب فبمع ممروينه فبومة 1967ألول مرة وي  يهللا سنة )

 التي يملكها األستاذ  الح أونجانه عضو رابطة الوالَم اإلسالمي. «الهالل

بالكتماب ممن  ثمم فبومة دار أخمراه وونانعمف همي ودار الهمالل أنهمما أحمق

 األخرا.

 وورجم الكتاب يل  األوردية وي باك تان ووي الهند.

لبمة يخواننما م ملمي  «الماليباريمة»وورجم يل  عدد من لبمات الهنمده ومنهما 

 والية كيرال وي الهند.

 وورجم يل  الماليزية واإلندوني ية.

عا مة أوغنمداه ومي اجتمماع  «كمباال»ولما ذهبف وي أواال الثمانينات يل  

مجلم أمناء منظمة الدعوة اإلسالميةه و لينا الجموة هناله وقمدموني أللقمي 

كلممممة بومممد الدمممالةه قمممال مقمممدمي: همممذا يوسمممهللا القرضممماوي  ممماح  كتممماب: 

 ولم أكن أعلم ذلت.. «ال واحلية»الذي قرأوموه بلبتكم  «ال الل وال رام»

إلسمالمية الوالميمة ومي يسمالم ومنذ بضوة عشر عاًمما كنمف أنور الجامومة ا

هباده وقال لي مدير الجاموة أخونا و ديقنا الدكتور ح ين حامد ح مان وناابمه 

أخممي الممدكتور الو ممال: ين هنمما مجموعممة مممن الطممالب والطالبممات مممن الدممين 

يريدون أن يلتقوا بت لقاًء خا ًّا بود الم اضرة الوامةه ورحبف بمذلت والتقيمف 
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اووًاه حول اإلسالم وي الدين ورسالة الم لمين هنال. ثمم بهم لقاًء كان فيبًا ون

بود اللقاء جاءني كثيمر ممنهم يطلم  منمي ووقيوًما علم  كتمابه و م لتهم: مما همذا 

 مترجًما يل  اللبة الدينية. «ال الل وال رام»الكتاب؟ قالوا: هذا كتابت: 

ليزيمممة ككمممما ومممرجم الكتممماب يلممم  عمممدد ممممن اللبمممات األوروبيمممةه مثمممل: اإلن

 ل رن ية واأللمانية واإلسبانية وغيرهاه كما ورجم يل  البوسنية واأللبانية.وا

ومنذ سنوات أ مدر ونيمر الداخليمة ال رن مي قمراًرا بمنمع نشمر الكتماب ومي 

ورن ا باللبة ال رن ية أو الوربيةه وكمان قمراًرا جمااًرا غيمر مبمرره احمتج عليمه 

وممي ورن مما كممان ضممد كثيممر مممن ال رن ممين أن  ممهمه حتمم  ين او مماد النايممرين 

الداخليمة ومي ذلمته وقممد انتهم  األممر باعتمذار ونيممر الداخليمةه وسم   قممرارهه 

وقممال: ينممه خطمم  يداري  ولممما سممالف عممن ذلممت قلممف: بممل هممو خطمم  حضمماري 

 وثقاوي وسياسيه قبل أن يكون خط  يداريًّا.

قمد حمان رضما جميمع النماله وهمذا  «ال مالل وال مرام»وال أنعم أن كتاب: 

وغيممر ممكمنه وممإن رضما النممال غايمة ال وممدرل. والكتماب يممنهج  غيمر  م يحه

المنهج الوسا وي األخذ باألحكامه والوسا ال يوج  الطروين: فمرف اليممينه 

 وفرف الي ار.

كما أنه لم يلتمزم ممذهبًا موينًما ممن الممذاه  ال ماادةه ومال يتدمور أن يوجم  

 المقلدين المتم كين بمذاهبهم.

غمرو أن يقمهللا ضمده المتشمددونه حتم  قمال عنمه ومال  «التي ير»وهو يتبن  

ييمارة يلم  وضمييق داامرة  «ال مالل وال مالل ومي اإلسمالم»من قال: هو كتماب 

ال مممالل. وقمممد رددت علممم  همممنالء قممماااًل: أندممم كم أن ونل ممموا كتابًممما و ممممونه 
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  «ال رام وال رام وي اإلسالم»

 وقد مهرت بو  الردود عل  الكتابه منها:

رد الشيخ عبد ال ميد فهمان ممن أواضمل علمماء حلم ه وممن والميمذ الشميخ 

 .رحمه هللا م مد ال امد 

ومنهمما: رد الشمميخ  ممالح ال ممونانه مممن كبممار علممماء المملكممة ال ممووديةه 

 .«اإلعالم بنقد كتاب ال الل وال رام»الم م : 

م( وعقبمف 1972التي فبوف الكتاب سمنة ) «دار االعتدام»ومنها: ووليق 

فلم  منمي أن  رحممه هللا عليه بالمخال ة وي نقاف عدة. وكان األ  أسمود ال ميد 

يطبمممع الكتممماب؛ ألنمممه ينممموي ينشممماء دار نشمممر يسمممالمية جديمممدةه يكمممون الكتممماب 

باكوروهاه ولما لم يكمن لمه دار بومده أعطم  الكتماب لمدار االعتدمامه وتدمرف 

الذي نشروه ومي  اإلخوة القاامون عل  الدار هذا التدرفه وردوا عل  الكتاب

 قل  الكتابه ودون علم منل ه أو يذنه.

وال قيقممة أنممي لممم أعقمم  علمم  هممذه الممردود؛ ألنهمما ركممزت علمم  األمممور 

الخالوية التي سيظل النال يختل مون ويهما يلم  مما يماء هللاه وقمد ملمف ويهما يلم  

جان  التي ير ووق منهجي الذي اختروه لن  يه وافم ننف يل   وابهه وهمو: 

يسىروا »الكمريم:  التي ير وي ال توا والتبشير وي الدعوةه اوباًعا لألممر النبموي

 مت ق عليه. «وال تعسرواس وبشروا وال تن روا

وألن منهجممي الوممام: أال أضمميع الوقممف وممي الممرده ورد الممرده وال سمميما وممي 

القضايا التي ال ينتهي الخالف ويهاه نظًرا لتودد نوايا النظره بمين المقا مديين 

ويينه وبممين مممن ي خممذون باألي ممر ومممن ي خممذون بمماألحوفه وبمم ين مممن وال َ ممر 
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يويشون وي الماضي ومن يويشون وي ال اضره واألعمار أقدمر وأن مم ممن 

 أن نن قها وي جدال ليم له ثمرة عملية وي النهاية.

؛ ألنمه نشمر ممع كتمابي «دار االعتدمام»ولكني عنيف وقد بالرد عل  ووليق 

وومي جلممدهه ولممم يكممن ووليقًمما من دمماًله وقممد نشممر كممذلت دون يذن منمميه وهممو ال 

قممد أغضممبني وضممقف بممهه وأبرقممف يلمم  األ  أسممود ال مميد: أن يوقممهللا يليممقه و

وونيممع الكتمماب حتمم  أكتمم  ردًّا عليممه لينشممر مممع الكتممابه ولكممن سممبق ال مميهللا 

الوَذَله وقد نُشر الكتابه وونع ومي األسموااه ولمم يومد يجمدي فبمع المرد مومهه 

وهممو عنممدي يلمم  اآلن لممم  «برووتممه»مممع أن الممرد قممد جمممع بال وممل و مم  ف 

 ينشر.

ه واقترحممف عليهمما أن ونشممر «وهبممة»وحممين أعطيممف الكتمماب بوممدها لمكتبممة 

ووقي  دار االعتدام وردي عليها: أقنوني األ  ال ام وهبمة  ماح  المكتبمة: 

أن هممذا سمميزيد الكتمماب وممي ال جممم وال مموره وال أرا ضممرورة لممذلته وممآرا ل 

 واض ة ومدللة ومقنوة.

أن أنشمر فبومة  - بركة والتوويقيذا مد هللا وي الومر ورنقني ال - ووي نيتي

وتضمممن هممذا الممرده وبومم  الممردود علمم  االنتقممادات األخممراه وعلمم  بومم  

 . (55)ووقيبات الشيخ األلباني عل  األحاديث

ومما أذكره هنا: كتماب سمماحة الشميخ عبمد الوزيمز بمن بمان يلمي  ومي أواسما 

                                        

أحاديمث كتماب ال مالل »نبذة عن  «وتاوا موا رة»ذكرت وي الجزء الثاني من كتاب:  (55)

ولتلميذنا الشيخ عدام وليمة ردود عل  عدد ممن األحاديمث ذكرهما ومي كتابمه: . «وال رام

 .«القرضاوي وقيًها»
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ودة ه وكمممان كتابًمما ي مممي  بمممالم«ال مممالل وال ممرام»ال ممبويناته حمممول كتمماب: 

ه ومممما قالممه وممي مقدمتممه: ين كتبممت لهمما وننهمما رحمممه هللا والتقممدير مممن الشمميخ 

وثقلها وي الوالم اإلسالميه وو ثيرها وي مثق يمه ويمبابهه ولمذا و تمام منمت يلم  

 مزيد من الت ري والتثبفه وهذه يهادة من الشيخ الجليل أعتز بها.

 « مالل وال مرامال»ثم ذكر الشيخ أن ونارة اإلعالم عرضف عليمه كتماب: 

لينظر ويه: أي  ح له أم يمنع؟ ويرا الشيخ أن وي الكتاب ثمانية م ماال انتقمدها 

 المشايخ وي المملكة.

مممن هممذه الم مماال: قضممية وبطيممة وجممه المممرأةه ومنهمما: قضممية البنمماءه بآلممة 

وببير هلةه ومنها: قضية التدويره ومنهما: ممودة الم ملم للكماوره ومنهما قضمية 

خممر الم ماال الثمانيممةه التممي ال أذكرهما اآلن بالت دمميله ويرجممو التمدخينه يلمم  ه

وممي نهايممة كتابممه أن أعمماود النظممر وممي هممذه  - عليممه رحمممة هللا - منممي الشمميخ

 الم االه لولي أغير اجتهادي ويهاه وأواوق المشايخ ويما انتهوا يليه من رأي.

وقد رددت عل  الشميخ برسمالة قابلمف ويهما مودومه ب ح من منهماه أو بمثلهماه 

وذكرت له أن من أح  النال يليم أن أواوقهم وي اجتهادي هو الشيخ ابمن بمانه 

لما أكن له من م بة ويجالله ولما اعتقد ويه من  دا ويخال  وغيمرة علم  

ضهم ممع بوم  منمذ اإلسالم والم لمينه ولكن سنة هللا أن يختلهللا أهل الولم بو

عدممر الدمم ابة ويلمم  اليممومه وممما ضممر الدمم ابة وال األامممة مممن بوممدهم أن 

اختل واه وقد اختل ف هرا همم؛ ولمم وختلمهللا قلموبهمه وقمد قمال الوالممة ابمن قداممة 

اخممتالوهم رحمممة واسمموةه واو مماقهم حجممة قافوممة. : «لموممة االعتقمماد»وممي هخممر 

 .«المبني»وكذلت قال وي مقدمة: 
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حة الشيخ أال يكون خالوي وي بو  الم اال سببًا ومي منمع وقد رجوت سما

وقمد قمال الولمماء: ال ينكمار ومي ...  دخول كتابي يل  القراء األيمقاء ومي المملكمة

الم مماال االجتهاديممةه والشمميخ األلبمماني يخممالهللا المشممايخ وممي بومم  اآلراء وال 

 ومنع كتبه.

نميه مثمل م م لة عل  أن بو  هذه الم اال قد أخط  المشايخ ويها وهمهمم ع

 و نا من المتشددين ويهه وقد ذهبف يل  و ريمه بالدليل. «التدخين»

وبوم  الم ماال أفلقوهماه وأنما أقيمدهاه و نما لمم أقمل بممودة الكماور بمإفالاه 

والكمماور الموممادي للم مملمين الم مماد هلل ولرسمموله ال يممواد كممما نطممق القممرهنه أممما 

ُ }الَّ يَىن  ليهه كما قال هللا وومال : الكاور الم الم ولم ننه عن بره واإلق اف ي كُُم ٱّلِلَّ َمى 

ىىُطٓ ان  سِّ هُم  أَن تَبَىىِروهُم  َوتُق  ىىرِّ يَ  ىىن دِّ ُجىى هُم م ِّ رِّ ينِّ َولَىىم  يُخ  تِّلُىى هُم  فِّىىي ٱلىىي ِّ
يَن لَىىم  يُقَ  ِِّ َعىىنِّ ٱلَّىى

ينَ  طِّ سِّ ُمق  ِب ٱل  َ يُ ِّ م إ إِّنَّ ٱّلِلَّ مِّ  .[8الممت نة: ] {إِّلَي 

لم ومممزوم الكتابيمممةه كمممما وقمممرر سمممورة الماامممدة ولهمممذا أجمممان القمممرهن للم ممم

ىبَ }وَ  تَ  كِّ يَن أُوتُى ان ٱل  ِِّ َن ٱلَّ ُت مِّ َينَ  ُم   ه وممن مقتضم  المزوام: الممودة [5الماامدة: ] {ٱل 

َمقً }بين الزوجينه كما قال ووال :  َ دَّٱ  َوَر   نَكُم مَّ  .[21الروم: ] {َوَجعََص بَي 

منع الكتاب وي ولمت الممدة ممن وأح   أن الشيخ قد استجاب لرسالتيه ولم ي

 دخول المملكة.

ع مم  أن يجممد القممارك الكممريم ويهمما  «ال ممالل وال ممرام»هممذه قدممة كتممابي: 

 من وة وذكرا.

 لقااي باألستاذين ال باعي والمبارل:

ومممن مكممارم الممدكتور البهممي: أنممه عرونممي بكثيممر مممن أ ممدقااه مممن الرجممال 



 350 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

أخجلنميه لمما يلب مني ويمه ممن ثموب أراه الكباره وقدمني يليهم وقمديًما كثيمًرا مما 

ه ولم أر الدكتور البهمي يدمنع همذا ممع أحمد غيمري. وأعتقمد أنمه  وض اًضا علي 

كممان وممي هممذا مخلًدمماه ولممم أكممن ممممن يرجمم  أو يخشمم ه حتمم  يقممول وممي  ممما ال 

 يوتقده. بل كنف مضطهدًا مطاردًا من قبل سلطات األمنه كما ال يخ   عليه.

ني بهم: األربوة الكبار ممن علمماء سموريا: مدمط   وكان من أهم من عرو

ال ممباعيه ومدممط   الزرقمماه وم مممد المبممارله وموممروف الممدواليبي. وطالممما 

 ذكرني عندهم بخير وي غيبتيه حت  يوقهم يل  لقااي.

أما مدط   ال باعيه وقد عروته من قبله حين نرانا بالم لةه وألقمي ويهما 

تينه وهمو ي مي  كمالب ر الزخممار: م اضمرة عاممة رااومة اسمتمرت ن مو سماع

وكممان اإلخمموة بالم لممة هممم الممداعين يليهمماه والمنظمممين لهمما. وهممو رجممل ي مم ر 

سممامويهه بوضمموح وكممرهه وقمموة عرضممهه وجمممال أسمملوبهه وجموممه بممين الجممد 

ال ممنة ومكانتهمما وممي »وال كاهممة الم ببممة. وقممد قممرأت لممه مممن قبممل كتابممه القمميم: 

ممممممن رواامممممع » ه و«اكية اإلسمممممالمايمممممتر»ه وكتابمممممه: «التشمممممريع اإلسمممممالمي

ه وغيرها من الكت  والرساال التي وجمع بين يقنماع الوقمله ويمتماع «حضارونا

 القل .

وأمما م ممد المبمارله وقمد قمرأت ووري ًما بمه ومي سمجل التومارف اإلسمالميه 

ه الذي أ درها اإلمام الشمهيد ح من «الشهاب»الذي كانف و ر  عليه مجلة 

ها مل ق به عدد من األسماء والدور ومي  م  ة أو البناه وكان وي كل عدد من

 مم  تينه وكممان ممممن هممنالء: األسمممتاذ م مممد المبمممارله واألسممتاذ مدمممط   

الزرقمماه والممدكتور موممروف الممدواليبيه واألسممتاذ عمممر بهمماء الممدين األميممريه 

واألستاذ أحمد مظهر الوظمةه وغيرهم من رجاالت سوريا وعلمااها ودعاوهما 
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 األكرمين.

كل من ال باعي والزرقا والمبارل والدواليبي مع المدكتور البهمي  وقد ساهم

وي لجان وطوير األنهره وكان من مقترحاوهم: أن يدرل فالب األنهر ممادة 

التممي يقممدم ويهمما اإلسممالم نظاًممما متكمماماًل وممي الوقيممدة والوبممادة  ه«نظممام اإلسممالم»

 ل  أهميتها.والتشريع واألخالا. وين كان األنهر لم ين ذ وو يتهم هذه ع

أسمهموا بندمي  واومر  - وخدوً ا األستاذ الزرقما - كما أن هنالء الولماء

وي وطوير قانون األحوال الشخديةه وعمل قانون موحد ي خذ بمما انتهمف يليمه 

أوكار اإل الح والتجديد وي األحوال الشخديةه منذ عهد الشيخ المراغمي ومما 

ء الوحمدة قبمل أن يكتممله وقمد نشمره بوده. وين لم ير هذا القمانون النموره النتهما

 األستاذ الزرقا بود سنوات.

حضممر الشمميخ ال ممباعيه واألسممتاذ المبممارل يلمم  مدممره ووممرض الممدكتور 

البهممي علممي  أن يجمونممي بهممماه ودعمماني يلمم  ح ممل يمماي أقامممه لهممما وممي ونممدا 

بالقممماهرةه وكمممان لقممماًء مبارًكممما ناد ممممن  ممملتي باألسمممتاذ ال مممباعيه  «يمممبرد»

ال منة ومكانتهما »بو  كتبهه ممهورة بتوقيومه بقلممهه ومنهما: كتماب: وأهداني 

وقد بقي الدكتور ال باعي وي القاهرة مدة من الزمنه لقيتمه ويهما . «وي التشريع

أكثر ممن ممرةه وقمد حمدثني ومي يحمدا نيماراوي لمه: أنمه ناره م ممود أبمو ريمما 

  ال منةه المذي وطماول ويمه علم «أضمواء علم  ال منة الم مديمة»منلهللا كتماب: 

وعلم  بومم  الدم ابة مثممل أبمي هريممرةه وعلم  أامممة ال منةه حتمم  البخمماريه 

ورد عليه الشيخ ال باعي وي ودل من كتابهه ردًّا قويًّما مركمًزا همدم كتابمه ممن 

. وكانمف  أساسه. وقال لي الشيخ: ين أبا ريما قال له: ينت كنف يديد الق وة علمي 

اذا كنمف وريمد أن أقمول لمت بومد أن كلماوت ك نهما يموام ممن نمار. وقلمف لمه: ومم
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هاجمف سنة رسول هللاه وأ  اب رسول هللاه وأاممة اإلسمالمه وخرجمف عمن 

األسمملوب الولمممي وممي نقممدل؟ هممل كنممف أريممد أن أقممول لممت: موممذرة يمما يمميخ 

 اإلسالم؟ 

وخرم أبمو ريمما ممن عنمد الشميخ ملوًمما م  موًراه وقمد نادومه كلممات الشميخ 

ا عل    غمه جزاء ما أساء يل  ال نة.قهًرا عل  قهره وغمًّ

ال مالل »كما لقيمف األسمتاذ المبمارل وجًهما لوجمهه بومد وقريمره عمن كتمابي: 

ه وأنممه «ال ممالل وال ممرام»ه وحممدثني عممن قراءوممه لم ممودة كتمماب: «وال ممرام

همذا   وم. ولكنمه لمم يكمن يومرف القرضماوي كاأعج  به منذ يرع ومي قراءومه

الكالمه ولماذا لم يورف قبل ذلت ما دام لديمه مثمل همذه المورومةه وهمذه الر يمةه 

وهذا القلم؟ حت  عرف من يقيقه مانن عني ما لم يكن يورف كمما أيمرنا يلم  

ذلممت مممن قبممل وحممدثني عنممت بممما يمموقني يليممته ونادنممي يمموقًا حممديث األسممتاذ 

 الدكتور البهي عنت.

 ح ن الظن.قلف: أرجو وهللا أن أكون عند 

وقد ووثقف الدلة بيني وبين المبارله حت  ووواه هللا ومي األرض المقدسمةه 

 ه وجزاه عن دينه وأمته خيًرا.رحمه هللا وي مكة المكرمة 

 االمت ان من أجل االبتوال للبالد الوربية:

كممان مممن حقنمما بوممد مضممي ثممالل سممنوات علينمما وممي الومممل: أن نتقممدم بطلمم  

االبتوال أو اإلعارة لبو  المبالد الوربيمة التمي وطلم  مدرسمين  قليكون لنا ح

 لمدارسها أو مواهدها من األنهر.

 - منممذ بممدء ووييننمما وممي األوقممات - وممما ين اكتملممف لنمما مممدة ال ممنوات الممثالل
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حت  وقدمنا بهذا الطل ه لنل مق بالمومارين يلم  ال موودية والكويمف وغيرهمما. 

ينه ووممي حاجممة ماسممة يلمم  سممند مممادي يشممد وبخا ممة أننمما قممد و خرنمما وممي التويمم

مهرنا وي مواجهة مطال  ال يماةه وكمل منما يريمد أن يكمون لمه بيمف يملكمهه ال 

 مجرد يقة ي ت جرهاه وأن يكون له قدر من المال يدخره لم اجآت ال ياة.

واإلسالم ال ينظر يل  الممال علم  أنمه يمر ونقممة علم  اإلن مانه بمل ينظمر 

أن وشكره وأمانة يج  أن ورع ه وهو وسيلة لت قيمق يليه عل  أنه نومة يج  

غايات اإلن انه جيدة كانف أم ردياةه وهمو خيمر ومي يمد األخيماره ويمر ومي يمد 

ه وقممد امممتن هللا «نعىىم المىى   اليىى لح للمىىرء اليىى لح»األيممراره ووممي ال ممديث: 

َِ َع ٓئِّال  ووال  عل  رسوله وقال:  ٰ  فَأَف   «أي وقيًرا» }َوَوَجيَ ه وقمال [8: الضم  ] {نَ

ا }فَقُل  ووال  عل  ل ان نوح:  ىتَغ  ُِّروان َربَُّكىم  إِّنَّىهُ  َهى َن َف َّى ر  ىصِّ ٱلسَّىَم َٓء  10ُت ٱس  سِّ يُر 

ا  َرار  ي  كُم م ِّ ا 11َعلَي  ىر  َم  عَص لَُّكىم  أَن  ٖت َويَج 
عَص لَّكُم  َجنَّ  ٖ  َوبَنِّيَن َويَج    َ هُم بِّأَم  د  يِّ نموح: ] {َويُم 

10 - 12]. 

اللمىم أسىألك المىيى والتقىٰس »:  مل  هللا عليمه وسملموكان من دعاء النبي 

 كما كان ي تويذ به من ير وتنة ال قره ومن ير وتنة البن . «والع  ف والغنٰ

ولممم يجممئ وممي القمممرهن ممما جمماء وممي اإلنجيمممل: أن البنممي ال يممدخل ملكممموت 

أ م ابه: ال ماواته حت  يدخل الجمل وي سم الخيافه ولم يقل الرسمول ألحمد 

ودعما ...  اذه  وبع مما لمت ثمم اوبونمي. بمل قمال: مما ن ونمي ممال كممال أبمي بكمر

 لخادمه أنم بدعوات منها: أن يكثر هللا ماله.

عل  أن ال م ر ال ي يمد اإلن مان ممااًل وقماه بمل ي يمده علًمما وخبمرةً ووجربمةًه 

 يقول ويه: رضي هللا عنه وقد كنا ن  ل يوًرا ين   يل  اإلمام عليم 
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ب  عن األوفمان ومي فلم  و برم

 الومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال

 

وسممماوره و مممي األسممم ار خممممم 

 وواامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 و مممرم همممممه واكت ممماب مويشمممة

 

 وعلمممه وهدابه و مم بة ماجممد

وااممدة أخممرا غيممر  - موشممر اإلخمموان - علمم  أن وممي البوثممة بالن ممبة يلينمما 

مدرح بهاه وهي ال رار من مالحقات المباحمث والمخبمرينه والنجماة بمالرأل 

االعتقمماالت التممي قممد وكممون ب ممب  أو ببيممر سممب ه وقممد يكممون مممن احتممماالت 

ال ممب  أمممًرا ال عالقممة لممت بممهه وال وولممم عنممه يممياًا. وال عجمم  أن قممدمنا فلمم  

 اإلعارة أول ما است ققنا ذلت.

وكان المتبع وي األنهر: أن المتقمدمين للبوثمات أكثمر ممن المطلموبين عمادةه 

بومم  األيممخا  وممي اإلدارة  ووممي بومم  الوهممود كممان االبتوممال موكممواًل يلمم 

يت كممون ويممهه وقمد قيممل عمن هممنالء ممما قيمله وواحممف رواا هممه وكممان بومم  

 المشايخ يتمثل بقول القاال:

 يذا كنمممف وممممي حاجمممة مرسمممماًل 

 

 وأنمممممممف بهممممممما كلمممممممهللا مبمممممممرم

 و رسممممممل حكيًممممممما وال وو ممممممه 

 

 وذال ال كمممممميم هممممممو الممممممدرهم 

 وقال هخر: 

 أال بمممممالقرد وبلمممممو مممممما وريمممممد

 

 ال ديممد  وبالمدممري يلممين لممت

 و ويًرا لقول الشاعر القديم: 

 أال بالدمممممبر وبلمممممو مممممما وريمممممد

 

 وبمممممالتقوا يلمممممين لمممممت ال ديمممممد

أي الجنيممه  «المدممري»ه ومكممان التقمموا «القممرد»وجوممل مكممان الدممبر  

 المدري.

وهذه هوة من أيد اآلوات خطمًرا علم  المجتمومات وقيمهما: انتشمار الريموةه 
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 مل  هللا عليمه ويعطاء األمر: لمن يدوعه ال لمن ي ت ق. ولذا لون رسمول هللا 

الرايي والمروشي والراا ه أي الوسيا بينهما. ووي ال مديث الدم يح:  وسلم

قيل: وكيهللا يضاعتها يا رسمول هللا؟ قمال:  «إذا ضيعت األم نق ف نتظر الس عق»

 .«إذا وسي األمر إلٰ فير أهله ف نتظر الس عق»

هنمما علمم  أنهمما ال مماعة الوامممة  «ال مماعة»مممن الضممروري أن و هممم  ولمميم

للبشر جميوًما. بمل لكمل أممة سماعة ومذه  ويهما عزوهما وسميادوهاه وي ملا عليهما 

 غيرهاه ويدرف أمورها عل  ما يريد هوه ال عل  ما وريد هي.

وي أي مجتمعه ال يجمون أن وكمون  - وما هي بجاازة - ولان جانت الريوة

 الذي يخرم لألمة علماءها ودعاوها وم تيها.وي األنهره 

لهممذا ضممبا هممذا األمممر وممي عهممد الشمميخ يمملتوت بمم ن يممدخل فممالبوا البوثممة 

وقوم به لجنة من الولماء المرموقينه ويريح ممنهم النماج ون  «امت انًا ي هيًّا»

 األول واألوله وبهذا ي خذ كل ذي حق حقه.

  رأسمها أسمتاذنا الشميخ م ممد وأذكر هنا: أن اللجنة التي امت نتني كمان علم

يوسمممهللا الشممميخ األسمممتاذ بكليمممة أ مممول المممدينه وأسمممتاذ الوقيمممدة وعلمممم الكمممالم 

والمنطقه الذي كانف له يهروه وي التدريم وي الكليةه وكانمف اللجنمة وممت ن 

 المتقدم وي القرهن الكريم ووي أسالة عامة وي الولوم اإلسالمية.

اد أخرم منه حروًاه وكان أسمتاذنا م ممد وكنف ب مد هللا حاوًظا للقرهنه ال أك

يوسهللا الشيخ ي  ل أحيانًا وي و  ير بو  اآليمات. وممما أذكمره أنمه سم لني أن 

َض فِّىي }لُىص  أقرأ من سورة ودلف: قوله ووال :  َر  ََ ٱأل  ِِّ  َ لَى  أَئِّىنَّكُم  لَتَك  ُىُروَن بِّءلَّى

لَِّك َربِ 
اإ ذَ  عَلُ َن لَهُٓ  أَنيَاد  نِّ َوتَج  َمي  ينَ  يَ   لَمِّ عَ  ه وقمرأت همذه اآليمات يلم  [9ودلف: ] {ٱل 
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ُمنَّ َسب  : عز وجل أن و لف يل  قوله  َ ا}فَقََضى  ٰ  فِّىي تٖ َع َسىَم  َ ى نِّ َوأَو  َمي   فِّىي يَى  

عَ ص ِّ َسىىَم ٓء  أَم  ُهى يىىزِّ ٱل  عَزِّ يُر ٱل  ىىيِّ ىىَك تَق  لِّ
ىى إ ذَ  ظ  ىبِّيَح َو ِّ   يَ  بَِّمَي  ىىيمِّ َرَهىى إ َوَزيَّنَّىى  ٱلسَّىىَم َٓء ٱلىىيِن   {لِّ

 .[12ودلف: ]

ٱلسَّىَم َٓء َوَزيَّنَّى  }وهنا س لني األستاذ: أال ورا يما قرضماوي ومي قولمه وومال : 

ظ  { بِّيَح َو ِّ   يَ  بَِّمَي  : ردًّا عل  ذلت الزعم المذي يمرا أن بإمكمان اإلن مان أن ٱليِن 

 يدود يل  القمره وهللا ووال  قد بي ن لنا أنه ح ل ال ماء؟

ىى { ِّ   }يمما يمميخنا: ينممي ال أرا كلمممة قلممف لممه: اسمممح لممي  دالممة علمم  عجممز  ظ 

اإلن ان أن يدل يل  أي كوك  ووقنا. وهذا ال  ل ح ل مخدو  دلممف عليمه 

ٖد }َو ِّ   اآليات األخرا مثل قوله:  ى رِّ ٖن مَّ
َط  ن ُهىص ِّ َشىي  َمىَۡلِّ  7ظ   م ِّ

عُ َن إِّلَىٰ ٱل  الَّ يَسَّىمَّ

ن ُهص ِّ  َِفُ َن مِّ
ٰ  َويُق  لَ َع   .[8ه 7الداوات: ] {َج نِّبٖ ٱأل 

ىيم  }َوَ  ِّظ  وقال وي سورة أخمرا:  جِّ ٖن رَّ
َط  ىن ُهىص ِّ َشىي  َمى  مِّ

ه وهمو [17ال جمر: ] {نَ 

 ح ل من استراا ال مع.

 - وال ينماوي همذا ال  مل أن يدمل اإلن مانه الممذي علممه هللا مما لمم يكمن يولممم

ال مماءه وقمد يلم  بوم  كواكم   - ووقًا ل نن هللا ووال  وي اآلواا ووي األن م

تِّس }قال ووال :  َر  قََمَر َوٱلنُِج َم ُمَسخَّ َ  َوٱل  كِّ بِّأَم  َوٱلشَّم   .[54األعراف: ] {رِّ

وأعتقممد أنمممه مممن المجانومممة يممما موالنمما: أن نولمممن باسممم المممدين والقمممرهن: أن 

قمد وطمول أو  - الدوود يل  القمر أمر م ت يله ثم يتمكن اإلن ان بومد سمنوات

األمممره وممماذا يكممون موقممهللا الممذين أنكممروا هممذا األمممر مممن و قيممق هممذا  - وقدممر

 واستبودوه؟

 قال الشيخ: وهل ووتقد أن هذا باإلمكان؟
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قلف: ال ري  أنه وي داارة اإلمكان ح بما و ل يليه اإلن ان من ينجمانات 

َُ َمىى  اَل }كانمف و  م  مممن قبمل وممي عمداد الم مت يالته وقممد قمال ووممال :  لُى َويَخ 

لَُم نَ   .[8الن ل: ] {تَع 

وهمو قطوًما ومي داامرة  ه«اإلمكمان الومادي»ولو لم يكن همذا األممر ومي داامرة 

 الذي درستموه لنا وي علم الكالم. «اإلمكان الوقلي»

وسكف الشيخ الوالمة وي الولوم الوقليمةه وين كنمف الحظمف عليمه أنمه غيمر 

 مددما بقدرة اإلن ان عل  الدوود يل  القمر.

وقبمل مضمي عشمر سمنوات كمان اإلن مان قمد  وال مد هلله قد  دمقتني األيمامه

حقممق هممذا اإلنجممان الخطيممره و ممود أول ين ممان يلمم  القمممره وجلمم  مممن ووقممه 

  خوًرا وأوربه لي للها اإلن ان هنا عل  سطح األرض.

 أول المت ابقين:

ولم ونثر هذه المناقشة التي خال ف ويهما راميم اللجنمة ومي وقمديرها لميه وقمد 

نالهممما ممممت نه وكنممف أول المتقممدمين وممي همممذا من تنممي اللجنممة أعلمم  درجممة 

 االمت ان.

وممن ثمم كمان ممن حقمي أن أختمار أي بلمد أحم  ممن المبالد التمي يبومث يليهمما 

ه وقممد «الكويممف»األنهريممون. وكممان أوضممل بلممد يختمماره األنهريممون عممادة هممو 

 كانف الكويف ووطي أعل  الرواو  للموارين يليها.

 اختيار قطر:

ه ولم يكن لقطر يمهرة ومي ذلمت «قطر»بل اخترت  ولكني لم أختر الكويفه

الوقفه وال يرغ  الموارون ويها كبيرهاه وقد كانف وخطمو الخطموات األولم  
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 وي سلم الترقي ال ضاريه وكانف رواوبها أقل من غيرها.

ولكن ألن الشيخ عبد هللا بن وركي الم اول عمن الولموم الشمرعية ويهما كمان 

قمافه وال يمزال حريًدما علم  اسمتقدامي يلم  قد فلبني من قبل من ونارة األو

 قطر. وكان من الواج  أن أبادله ودًّا بوده وأقابل و يته بمثلها أو أح ن منها.

ولكمن بمدت هنما عقبمة لمم أكمن أووقوهماه ولمم وخطمر لمي علم  بماله وهمي أن 

أستاذنا الدكتور م ممد البهمي ريم ني لبلمد هخمره همو المملكمة الليبيمةه وقمد كمان 

بمدينممة مدممرافاه وكممان  «موهممد القممويري»ل موهممد يتبوممه اسمممه: لألنهممر هنمما

يمميخ هممذا الموهممد يوممين مممن األنهممره ويكممون رايً مما للبوثممة األنهريممةه وكممان 

األنهمممر همممو المممذي يمممدوع رواوممم  المبوممموثين يلممم  ليبيممما. وكمممان راممميم البوثمممة 

األنهرية وي ليبيا عل  غير هوا المدكتور البهميه وهمو م  موب علم  الشميخ 

وقد أرسل يليه الدكتور البهي بتوليممات ولمم ين مذها كمما ينببميه لمذا أراد المشده 

الممدكتور البهممي أن يممتخلل مممن هممذا الرجممله ويبوممث مكانممه يخًدمما يوتقممد أنممه 

سمميمأل مكانممه ونيممادةه وسيك مم  رضمما الشممو  الليبممي وثنمماءهه وألجممل ذلممت 

 حر  عل  أن يري ني لهذا المند .

كتور البهميه وقلمف لمه: ين بوثمة ليبيما ال ولكني اعتمذرت برومق ألسمتاذنا المد

ون ونممي ب ممال؛ ألن رواومم  مبووثيهمما مممن األنهممره وهممو يوطممي ثالثممة أمثممال 

الراو ه وأنا ال نلف وي أواال الدرجمة ال ادسمةه وراوبمي جمد م مدوده ومونم  

 هذا: أن راوبي سيكون ن و سبوين جنيًها  

 قال الدكتور: هنال عالوة لرايم البوثة.

نه  ار مااة جنيهه ومماذا ين ونمي همذا؟ ومماذا أن مق منهما؟ ومماذا قلف: ه  أ
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 يبق  لي؟

وكمان منطقممي قويًّمما مبممرًراه ولممم يملمت أمامممه الممدكتور أن يقممول يممياًاه ولكنممه 

أنه و ثر بهذا الموقهللا منيه وأنه كان يتوقع أن أسمتجي  لمه  - وهللا أعلم - يظهر

 وي  ور يت .ويما أرادهه وخدوً ا بودما قدم لي من يكرامات 

ولكممن كانممف هممذه البوثممة غيممر مالامممة لممي علمم  كممل الم ممتوياته ابتممداًء مممن 

الم توا الماليه ثم هي ومي بلمد لميم عا ممة البلمد المذي سمنذه  يليمهه ثمم مما 

ذنبممي أنمما أن أدخممل وممي ودمم ية ح ممابات بممين الممدكتور البهممي والشمميخ المشممده 

 وعالقتي بكل منهما وي غاية الجودة؟

مدمر ومي اإلجمانة الدمي ية الشميخ عبمد هللا بمن وركمي ممن ولقد حضر يل  

قطممره وقابلتممه أنمما واأل  أحمممد الو مماله وكممان لقمماًء علميًّمما حيًّمماه فرقنمما ويممه 

موضمموعات وممي الوقيممدة وال قممه والتربيممةه وسممر بممه الشمميخ ابممن وركمميه وفلبنمما 

 رسميًّا من األنهر.

علمم  يممرف  وقممد دعانمما األ  يسممماعيل حمممد المممدرل وممي قطممر يلمم  وليمممة

الشيخ ابن وركي وي يوم جموةه بود أن  لينا جميوًا وي الم مجد المذي يخطم  

ويه يقيقه  ديقنا الشيخ أحمد حمد ومي حمي المدقيه وكمان المقدمود أن ي متمع 

ابن وركي يل  أحمده ويوج  بهه ويطل  يعاروه يل  قطمر. ولكمن المذي حمدل 

نشرح يليمهه وال أعجبمهه هو الوكمه ولم يدخل أحمد حمد قل  ابن وركيه ولم ي

 والقلوب بين أ بوين من أ ابع الرحمن يقلبها كيهللا يشاء.

يسممماعيل وممي فلمم  يعممارة أخيممهه وهممذه قضممية  «عزومممة»ولهممذا لممم و لممح 

عاديةه ولكن كان لهما مما بومدها ممن األثمر ومي عالقتنما ب خينما أحممد. ولميم لنما 
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 قدر هللا. جرم ويهاه ال أنا وال الو اله وكل امرك ي خذ نديبه ووق

 منوي من ال  ر يل  قطر:

ومضممممينا نتخممممذ اإلجممممراءات للبوثممممةه ونهيممممئ األسممممباب لل مممم ر القريمممم ه 

واستخرجف جوان ال  ر لي وللواالةه ولكني ووجاف بما لم يكن ومي ال  مبانه 

وقد مضف أمور أخي الو ال بال عقبات وال اعتراض من أحده أمما أنما وقمالوا: 

 ين جهات األمن موترضة عليت.

وس لنا عن سب  االعتراضه ولم نجد جوابًاه وفلبف من المدكتور البهمي أن 

ي مم ل مكتمم  ال مميد كمممال رووممفه ومممديره ال مميد علمميم يمبممابي الممذي كممان دااممم 

الدلة بمكت  الدكتور البهيه وكانف يياروه حكًماه وفاعته غنًماه وووجيهاومه 

 ال ورد وال وناق ه وكل هذا لم يجد يياًا.

هللا بممن وركممي يرسممل البرقيممات ولممو البرقيممات لت ممهيل  ومممل الشمميخ عبممد

 يعاروي يل  حكومة قطره وال من سميع أو مجي .

وقممد أخبرنممي بومم  الرجممال وممي يدارة األنهممره ممممن لهممم  ممالت بجهممات 

األمن: أن الذي حال بيني وبين ال  ر يل  قطر هو المدكتور البهمي ن  مهه وأنمه 

يه وذلمت عنمدما سم له رجمال األممن: هو الذي أوعز يل  جهات األمن أن ومنون

هل وضممنه؟ وكمان جوابمه: ال. وأن المدكتور البهمي وومل ذلمته عقوبمة لمي علم  

 روضي االستجابة لرغبته وي الذهاب يل  ليبيا ييًخا لموهد القويري هنال.

ولكني لم أ دا همذا الكمالمه وأنما أسمتبود همذا علم  الرجمل وح من عالقتمه 

ا ال د. وين كنف قمد الحظمف أنمه سماءه مموق يه بيه وال أسيء به الظن يل  هذ

وليم ممن الي مير علمي  أن أوهمم رجماًل عماملني فموال ممدة الوممل مومه مواملمة 
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منقطوة النظيره ولم أر منه قا مما ي موءنيه بمل رأيمف منمه كمل مما ويمه وكمريم 

 ويعزان ليه وقد ذكرت ذلت ويما مض .

ولمميم مممن خلقممي أن أسممارع باوهممام النمماله ويسمماءة الظممن بهممم ببيممر بينممةه 

واأل ل وي النال عامة: البمراءةه كمما أن األ مل ومي مواملمة الم ملم للم ملم: 

أن ي مل حاله عل  أح ن الم امله حت  يتبين منه غير ذلت. وقد قمال وومال : 

ٓأَيَِم   تَنِّبُى ان َهثِّيىر  }يَ  يَن َءاَمنُ ان ٱج  ِِّ ىمَ ٱلَّ  َ ىَٱ ٱلظَّىن ِّ إِّ ىَن ٱلظَّىن ِّ إِّنَّ بَع  ه [12ال جمرات: ] {ا م ِّ

 .(56)«إي هم والظن؛ فإن الظن أهِب ال ييث»وقال عليه الدالة وال الم: 

والمنمن أبدًا يلتمم المواذيره والمناوق دااًما يب مث عمن الويموب. وقمد قمال 

ل لمه عمذًرا أحد ال لهللا الدالح: ألتمم ألخي من عذر يل  سبوينه ثم أقول: لو

 هخر ال أعروه 

والمنمن يريح ن  ه حين يقول: الخير ويمما اختماره هللاه ويقمرأ قولمه وومال : 

َرُهى ان َشىي  } ٓ أَن تَك   ٰ عَىَص ٱ    فَعََس ى  َويَج  ُ فِّيىهِّ َ ي  اّلِلَّ ا َهثِّيىر  ه والمثمل يقمول: [19الن ماء: ] {ر 

 كل و خيره وويها خيرة. وهذا ما جربناه وي مناسبات يت .

وقد قال لي األستاذ م مد مرسي مدير مدرسة الدوحمة الثانويمة حينمما لقيتمه 

وي الديهللا المقبل بومد رومع ال ظمر عمن سم ري: ممن الخيمر أنمت وم خرت همذه 

ال نة؛ ألنت ست وي هذه ال منة قطمر ممديًرا للموهمد المدينيه وملمت قمرارل بمدون 

لموهممده موارضممة وال ووطيممله ولممو جاممف وممي الوممام الماضمميه لكنممف وكممياًل ل

 وكنف ستتو  مع المدير الموجود.

وعلمم  كممل حمماله ال أملممت يال أن أدعممو للممدكتور البهممي بممالمب رة ين كممان قممد 

                                        

 أبي هريرة. ( عن4646(ه وم لم )4747رواه البخاري ) (56)
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وول ذلت. وما هو يال بشر يدمي  ويخطمئه وقمد قمالوا: لكمل عماللم ه موةه ولكمل 

}فََمىن جواد كبوةه ولكل سيهللا نبوة  والمهم أن وبل  ح منات اإلن مان سميااوهه 

زِّ ََقُلَت   لُِّ  نَ  َمَ   ُم   ئَِّك هُُم ٱل 
ٓ لَ   .[8األعراف: ] {ينُهُ  فَأُون

ولقممد ملممف عالقتممي ب سممتاذنا الممدكتور البهممي مو ممولة ال بمماله لممم ونقطممع 

ساءت عالقته بالشيخ البزاليه والشيخ سميد  رحمه هللا خيوفها يوًماه رغم أنه 

ا كانما سابقه بود أن عين ونيًرا لألوقاف. وا طدم بهما ببير مبرره ممع أنهمم

ح يمين بمهه وفالمما دعمواه وقمدماه وكرمماه ممن خمالل مندمبيهما ومي المونارةه 

الممدكتور البهممي غلمم  عليممهه وواملهممما بج مموة م ممتبربةه مممما  «عنممهللا»ولكممن 

اضممطرهما أن يطلبمما نقلهممما يلمم  األنهممره وبقيمما ويممه حتمم  خممرم د. البهممي مممن 

 الونارة.

وقد فلبته بود ذلمت بممدة أسمتاذًا ناامًرا لكليمة الشمريوة بجامومة قطمره عنمدما 

كنممف عميممدًا لهمماه وجاءنمما مممع أهلممهه ورحبنمما بممه كممل الترحيمم  كممما هممو أهلممهه 

ووورنا له ما ي ت ق من وقدير ووكريمه وذلت حين عروف ضااقته الماديةه ولمم 

تمي جلبهما علم  ن  مهه ي ت د ممن المونارة يمياًا غيمر راوبمهه وغيمر الومداوات ال

 .رحمه هللا 

أنمه ال ي خمذ  - المذي عرونماه ممن سميروه - وقد كمان ممن دأب المدكتور البهمي

أجًرا عل  مقالمة يكتبهماه أو م اضمرة يلقيهماه أو حمديث يذيومهه فريقمة اوخمذها 

لن  هه وأ ر عليها يل  أن لقي ربهه رحمة هللا عليه ورضوانهه يمرا أن همذا 

  ووال ه التي ينببي أن وندا احت ابًا.جزء من الدعوة يل  هللا

وحينما رأا نشافي المتنوع وي قطره سُرم به سروًرا بالبًاه وقال لي يوًمما: 
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كان مني بت وي م لهه وأنت الواللم المرجمو لبمد همذه األممة ين يماء هللا. قلمف: 

 ينما أنا ولميذ لكمه م ت يد من وكركمه وأرجو أن أكون عند ح ن منكم بي.

قممول لألنهممريين الممذين يزورونممه: ين القرضمماوي لممم ي خممذ حقممه. ين وكممان ي

مكانه الد يح هو مشيخة األنهر  ين األنهر وي حاجة يلم  قيمادة وجممع بمين 

أن  - ن من علمماء األنهمر - ال كر والدعوةه وبين األ الة والتجديده وين علينا

همذا ممن نريح القرضاوي ليقمود سم ينة األنهمر التمي وميمل بهما الريماح. وكمان 

ح ن منه بي غ ر هللا لي وله. وكان الزمالء ينقلون يليم قوله. وقمد  مارحني 

بذلت وي يحدا نياراوي لمه ومي ال نمداه وقلمف لمه: يما وضميلة األسمتاذ يمكر هللا 

لممته ح ممن منممت بممي. ولكممن هممل وممرا مثلممي يدمملح لهممذا المندمم  وممي هممذه 

: هممم ال يقبلممونه الظممروف التممي ووروهمما؟ وهممل يقبلممون مثلممي لهممذا األمممر؟  قممال

ولكن علينا ن من أن نقمنوهم  قلمف: وهمبهم اقتنومواه همل يطلقمون يمدي ألن مذ مما 

 أريد؟

 م(:1961 - 1960ال نة الدراسية )

وساور الو ال يل  قطره وبقيف وي مدره أعمل بين المكت  ال ني للموعل 

يم واإلريمماده ومراقبممة الب ممول والثقاوممةه وكثيممًرا ممما كل نممي الممدكتور البهممي بتقممد

بومم  الم اضممرين وممي موسممم الم اضممرات بقاعممة الشمميخ م مممد عبممدهه وهممي 

ال  نة ال  نة التي اسمتنها المدكتور البهمي إلحيماء الجانم  الثقماوي ومي األنهمره 

واسممتبالل قاعممة الشمميخ م مممد عبممده لممدعوة كبممار الم كممرين والولممماء إللقمماء 

ه وهمي الم اضرات الولمية بهما ومي مختلمهللا التخددماته وقمد ملمف سمنوات

 مهجورةه ال يدخلها أحد.
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وقد يهدت هذه القاعة م اضرات لبو  الرجمال الكبمار ممن مدمره وممن 

البالد الوربيةه ممنهم: الكاوم  الوممالا عبماد الوقماده المذي ألقم  م اضمرةً قيممةً 

ه ومنهم: األسمتاذ م ممد المبمارله المذي كمان موضموعه: «ول  ة البزالي»عن 

: األستاذ ال ميد علمي ال ميده راميم مجلمم ه ومنهم«ن و وعي يسالمي جديد»

الدولةه الذي وكلم عن الولم وي القمرهنه وممنهم: المدكتورة عااشمة عبمد المرحمن 

التمي و مدثف عمن القمرهن ويمما أذكمره وكانمف حاسمرة المرأله  «بنف الشافئ»

و ممارع الومماللم الممورع الدممووي الموممروف الشمميخ م مممود أبممو الويممونه بإلقمماء 

ر ن  ممها أمممام الرجممال األجانمم  وممي قاعممة م اضممرات عليهمماه لت ممت «يمماله»

 األنهر.

وأذكممر مممن الرجممال الممذين كل نممي الممدكتور البهممي بتقممديمهم وممي قاعممة الشمميخ 

م ممد عبممده: الشمماعر األديمم  ال مم ير ال قمموقي الداعيممة ال مموري األسممتاذ عمممر 

بمين الوروبمة »بهاء الدين األميريه الذي و دل ومي م اضمرة لمه عمن الوالقمة 

 .«المواإلس

ولقد قدمته قبل الم اضرةه وعلقمف علم  م اضمروه بكلممات قويمةه وقومف 

موقوها وي قل  األستاذ األميريه وومانقني بومدها ويمكرنيه وممن يومهما انوقمد 

بيني وبينه  لة عميقةه لم وزدها األيام يال عمقًا وقوةه وال سميما بومد أن التقينما 

 والمبرب والجزاار.مرات ومرات وي لبنان ووي قطره ووي ال وودية 

وال أذكر ومي همذه ال منة أحمداثًا ذات بماله حمدثف ومي حيماويه يال أنمي كنمف 

الزكمماة وممي »أقمرأ كثيممًرا وممي الموضمموع الممذي اخترومه لرسممالة الممدكتوراهه وهممو 

والمذي قدمتمه يلم  الكليمةه التمي  ه«اإلسالم وأثرها وي حل المشاكل االجتماعيمة

ه ويميخي ومي الدراسمات الوليما: الشميخ عينف لمي مشمروًا همو يميخنا ومي الكليمة
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 .رحمه هللا أحمد علي 

وقد كنف مونيًّا بالمقارنة بين الزكماة وغيرهما ممن الضمراا ه ولكنمي قمرأت 

ه ولمم «االقتدماد ال ياسمي»كثيًرا من كتم  االقتدماده وخدوً ما مما ي مم : 

أجمممد ويهممما مممما يشمممبع نهمتمممي. وكمممانوا يت مممدثون عمممن االقتدممماد الرأسمممماليه 

واالقتدممماد االيمممتراكيه وال يخطمممر ببمممالهم أن هنمممال يمممياًا اسممممه: االقتدممماد 

اإلسممالميه حتمم  حينممما يتنمماولون التمماريخه يممذكرون االقتدمماد عنممد اليونممانه 

واالقتدمماد عنممد الرومممانه واالقتدمماد عنممد ال ممرله وال يممذكرون يممياًا عممن 

تمرت االقتدماد عنمد الومرب والم ملمينه المذين كانمف لهمم حضمارة يمماءه اسمم

 يم ها مشرقة ن و عشرة قرون 

وقد اكتش ف بالمدادوة أن ال رع الذي يهمني ومي دراسمتي أكثمر ممن غيمره 

مممن وممروع االقتدمماده هممو: علممم الماليممة الوامممةه الممذي يتنمماول ممموارد الدولممة 

ون قاوهمماه وول مم ة الضممراا  ويممروفهاه وكيممهللا وت قممق الودالممة ويهمما. وقممد قيممل 

هو كتاب األسمتاذ المدكتور م ممد  «علم الماليةأ ول »لي: ين أعظم كتاب وي 

عبمد هللا الوربميه أسممتاذ علمم الماليمة وممي كليمة ال قموا بجاموممة القماهرةه والممذي 

كت  وي االقتداد اإلسالمي عدة ب ول جيمدة. وهمو الكتماب المذي درسمه عمدة 

أن أعثمر عليمه ولمم أجمدهه وممن المنسمهللا أن  فسنوات ومي الكليمةه ولكنمي حاولم

لقيمة المقمررة ومي الكليمات يذا لمم وومد مقمررة لتبيمر األسمتاذه وقمدت هذه الكت  ا

 من ال وا وماًما. وهذا ما حدل لهذا الكتاب وأمثاله من الكت  األ يلة.

ولهذا لم أجد بدًّا من أن أستوي  عن كتاب الدكتور الوربيه بما يتواور ومي 

قمموا. وقممد ال مموا مممن كتمم  علممم الماليممةه المقممررة علمم  الطلبممة وممي كليممات ال 

است دت منها عل  كمل حماله ووجمدت ويهما فلبتمي التمي كنمف أنشمدهاه وين لمم 
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 وبلو مبلو كتاب الوربي.

 قطر ووا ل اإلرسال وي فلبي من مدر:

م( لم ونقطع رسماال ونارة 1961 - 1960ووي خالل هذه ال نة الدراسية )

دممريةه وبخا ممة أن وضمميلة الموممارف وممي قطممر عممن فلبممي مممن ال كومممة الم

هللا بن وركي م اول الولوم الشرعية وي المومارفه والم ماول عمن  شيخ عبدال

التواقممد مممع علممماء األنهممر وممي مدممره لممم يكممهللا عممن يرسممال البرقيممات يلمم  

والمشمرف علم   - عضو مجلمم الثمورة - األنهره ويل  ال يد ح ين الشاووي

عنميه وال مماح لمي بال م ر  «ومت ال ظمر»األنهر وي ذلت الوقفه يطل  ويها 

 يل  قطر.

ونظًرا لكثمرة البرقيمات ويل احهما؛ يمرع مكتم  ح مين الشماووي ي قمق ومي 

أمر منويه وأسبابهه وانتهم  يلم  يلبماء قمرار المنمعه وال مماح لمي بال م ر يلم  

 م(.1962 - 1961قطره ابتداًء من الوام الدراسي القادم )

( سمماورُت يلمم  قطممر مممديًرا لموهممدها الممديني الثممانويه 12/9/1961ووممي )

ألبدأ هنمال مرحلمةً جديمدةً ممن م ميرة ال يماةه حمديثها يطموله وهمو مما نت مدل 

 عنه ين ياء هللاه وي الد ااهللا القادمة.

* * * 

 من القاهرة يل  الدوحة

 ج التم .رالتعرف علٰ لطر و
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 إدارٱ المعمي الييني في لطر.

 تط ير المعمي وبروز دورك في لطر والمنطقق.

 أداء  ج ال ريضق هِا الع م.

* * * 

 االستوداد لل  ر يل  قطر:

بوممد أن واوقممف الجهممات األمنيممة وممي مدممر علمم  سمم ري مومماًرا يلمم  قطممره 

انزاحف الوقبة الك داء التي كانف وقهللا وي فريقي دااًما. وقمد وق مف  ومي فريمق 

وويينممي وممي مواهممد األنهممر مممن قبممله كممما وق ممف وممي سممبيل وويينممي خطيبًمما 

 قطر. وال مد هلل عل  كل حال.باألوقافه ووق ف وي سبيل س ري يل  

بقي علي  أن أعد الودة لل م ر يلم  قطمر؛ وال م ر يلم  قطمر لميم سم ًرا لومدة 

أيام أو أيهره كما كانف س روي ال ابقة يل  بالد الشامه ولكنه س ر يعمارة لممدة 

يلمزم  «سم ر اغتمراب»أربع سنواته قد ومد وتدبح خمم سنوات أو ستًّا. وهو 

 بما يناسبه. الم اور أن يتهي  له

ثم ينه س ر لي ولوماالتي موميه وكانمف عماالتي وتكمون ممن نوجتمي وابنتمي 

الدمبيروين: يلهمامه وهمي لمم وكممل ال ممنتينه وسمهامه وهمي وقتمرب ممن يكمممال 

 ال نة. وكان علي  أن أعد جوان ال  ره ولم يود هنال عقبة وي استخراجه.

ري الذي أل ته وأل نمي وكان علي  أن أهيئ الزي المناس ه وهو الزي األنه

مممدة فويلممةه ثممم قهرونممي الظممروف االجتماعيممة واالقتدممادية علمم  أن أخلوممهه 

حمين ُعيمنمُف بمممدارل الشمرا األوسمما الخا مة بالزمالمت. واآلن لممم يومد هنممال 
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مممانع مممن الوممودة يليممهه بممل هنممال مقممت  لممذلت. وهممو المالاممم لولممماء األنهممر 

وا وي األمثال: ممن ومات قديممه وماه. وهمذا المبووثينه وودت يليه مختاًراه وقد قال

 يقال وي الماديات واألدبيات عل  ال واء.

التمممي  «الكواكيممل»أو  «الجبمم »ولكممن كممان علممي  أن أب ممث عمممن يخمميا 

هممممي الجبممممة ذات الطممممواه وال أدري لممممماذا سممممميف:  «الكاكولممممة»أريممممدهاه و

ال ويهما همو ه ومن أي لبة أخذته ويقال: ين أول من لب ها وقلده الن«كاكولة»

 اإلمام األكبر الشيخ المراغيه ييخ األنهر وي نمنه.

المتخددمون ومي و دميل الكاكولمةه بومد  «الترنيمة»لقد قمل الخيمافون أو 

أن قممل مممن يلب ممها مممن األنهممريينه بوممد أن غلمم  علمم  أكثممرهم اروممداء الممزي 

 اإلورنجي.

ال  بومد أن أضم   عاممة النمال «فربود الومامة»كما قل  الذين يدنوون 

يلب مممون الطمممرابي  علممم  رءوسمممهمه وأضممم   أكثمممر األنهمممريين ال يلب مممون 

الوممماام؛ لهممذا ان دممرت  ممناعة الطممرابي  وممي م لممين موممرووين وممي يممارع 

ل األنهممر. وهممما اللممذان أووامممل موهممما أو مممع أحممدهما  م مممد »البوريممة ب مميم

 من سنين فويلة يل  اليوم. «أحمد

د ممن مدمانع ومي النم ماه وكمان وقد كانف مادة الطمرابي  ممن قبمل و متور

بوضها وي غاية الجودة والرقيه ولما منع الطربود وي وركيا من قبله وألبمي 

وممي الممبالد الوربيممة؛ أغلقممف  هممذه المدممانع أبوابهمماه وبممدأت  - مممن بوممد - عمليًّمما

 ممناعة م ليممةه ولكنهممما لألسممهللا ال ومممزال ردياممةه ولممم ورومممق يلمم  الم مممتوا 

 مه ومرد ذلت يل  قلة اإلنتام غالبًا.المطلوب أو وقاربه يل  اليو
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وأنمما أعتمممد وممي الطممرابي  علمم  ممما يبوثممه يلممي  األ ممدقاء مممن المبممربه 

ودناعة الطرابي  ويها أرق  منها وي مدر؛ ألن الطربود يوتبمر ممن المزي 

 الرسمي للملت واألمراء والونراء وال  راء وغيرهم.

هنمال يميالن وُومرف  كمان ممن قبمل ه وقمد«يال الوماممة»ولكن وبق  مشكلة 

 ناعمة ك نها ال رير. ثم اخت فه ولم يوجد لألسهللا البديل لها. «االستانبلي» بـ

عل  كل حال: عند سم ري يلم  قطمره كانمف همذه األيمياء ال ومزال متمواورة 

ه ثمم دلنممي بوم  اإلخمموة علم  وممرني عريممقه «الترنيممة»يلم  حممد موقمول. يال 

عممم يوسممهللا »يخمميا لشمميو  األنهممر الكبمماره ودكانممه وممي خممان الخليلمميه وهممو 

وكان ورنيًّا متقنًاه وخطف عنده كوكمالتينه وومي كمل  ميهللا هومي لمه . «الودوي

بالقممماد لي دممل لممي عممدة كواكيممله بوضممها للشممتاءه وبوضممها للدمميهللا. وكممان 

ومل علم  ذلمت عمدة سمنواته . « ة جنيهاتخم»يطل  أجرة خيافة الكاكولة 

وكنمف أقمول لممه: يما عممم يوسمهللاه أال وزيممد ومي األجممرة قلمياًل؟ ويقممول لمي: رضمما 

وال مد هلل. ثم بود مدة بدأت ال ياة وبلموه واألسموار ورو معه وظمل يزيمد األجمرة 

( 150يل  عشرة جنيهاته ووشرينه و ربوينه وخم ينه يل  أن و ملف يلم  )

 اه أي ارو وف يل  ثالثين ضو ًا مااة وخم ين جنيهً 

وكممان عممم يوسممهللا حريًدمما علمم  أن يقممول لممي: خيمماف الكاكولممة: وممرني 

 أورنجيه أما خياف الجبة الوادية وهو ورني عربي.

قال لمي اإلخموة المذين سمبقوني: ال و خمذ كتبًما مومته وهنمال الكتم  الشمرعية 

يم بمن عبمد هللا والوربية مووورة ومي رة وي مكتبة حاكم قطر ال ابق الشيخ علم

 هل ثاني.
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كل ما عنيف ب خذه من الكت : ن خ ممن الكتمابين اللمذين  مدرا لميه وهمما: 

ألهممدي منهمما يلمم   «الوبممادة وممي اإلسممالم»ه و«ال ممالل وال ممرام وممي اإلسممالم»

 الولماء والمشايخ وي قطر.

وقبل ال  ر ب يام ذهبف يل  القريةه ألنور األقارب ويهما وأودعهمم قبمل همذا 

الذي قد يطوله وألك   دعاءهم ليه وألك   وضل  لة المرحم ومما ال  ره 

 لها من بركة وي ب ا الرناه وين اء األثره كما  ح وي ال ديث.

 استدعاء المباحث الوامة:

ومن الم اجآت التي أنعجتني قبل ال  ر: استدعاء المباحمث الواممة لمي ومي 

دعاني هممو الرااممد بالقمماهرةه وكممان الممذي اسممت «الممموغلي»ونارة الداخليممة وممي 

الم مماول عممن يخمموان القمماهرة خا ممةه  «اللممواء منممذ سممنوات»أحمممد راسممخ 

بالمباحث الوامةه وقد استقبلني بلطهللا ونوومة. وقال لي: أريد أن وتوماون مونما 

من أجل مدل ة البلد. قلمف لمه: كلنما جنمود ممن أجمل مدمل ة الموفنه ولكننمي 

ل بال ياسمةه ومما لكمم وريمدون موار لومل م دد هنال. وأنتم حذرومونا أن نشتب

 أن وويدونا يليها؟

ماه نرجمو أن  قال: ال نريمدل أن وشمتبل بال ياسمةه ولكمن يذا رأيمف يمياًا مهمًّ

 وبلبنا به. وهذا ال يكل ت يال رسالة بريديةه وهذا عنواني.

واندممروف مممن عنممده م ممتبربًا مممن وكممرة رجممال األمممن الممذين عُممموا عممن 

م أن كل ين ان  الح ألن يوممل ل  مابهمه وأن موروة موادن الناله واعتقاده

ي متطيوون أن يجنمدوا  - بالتهديمد الممبطن - يكون عينًا لهمه أو أذنًما لهممه وأنهمم

حت  الولماء والمدعاةه وهمم ومي ذلمت جمد مخطامون. وسمنوود يلم  أحممد راسمخ 
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 مرة بود مرة وي حينها.

 يفالا الل ية:

وكنمف قمد أع يمف ل يتمي منمذ وجاء موعد ال  ره ولب ف جبتي وعممامتيه 

أسابيعه يحياًء لل نةه ورجوًعا يلم  مما كنمف قمد بمدأت بمه ممن قبمل دخمولي يلم  

وكان يع ماء الل يمة عنمد سم ري أممًرا منطقيًّما وفبيويًّماه وقمد ...  ال جن ال ربي

وبيممرت الظممروف التممي أجبرونممي علمم  حلقهمما. وأنمما ذاهمم  يلمم  مجتمممع أغلمم  

يفمالا الل يمةه بمل لولهمم ي متبربون ممن عماللم رجاله ملت ونه وال ي تبربون 

 الدين أن يكون حليقًا.

 الطيارة الكوميف:

كممان سمم رنا بطبيوممة ال ممال بالطمماارةه وكنممف قممد ركبممف الطمماارة وممي رحلممة 

مممان يلممم  القممماهرةه ولكمممن كانمممف الطممماارة  مممبيرة  قدممميرة ممممن قبمممله ممممن عمم

ول مممرة ه وهممي أ«كوميممف»بم ركممات. واليمموم نركمم  فمماارة ن اثممة مممن نمموع 

وذه  من القاهرة يل  الدوحةه وقمد كمان المومارون قبلنما ي متخدمون الطماارات 

ذات الم ركاته وكانمف الرحلمة و متبرا سمف سماعاته وربمما أكثمره واليموم 

 و تبرا هذه الرحلة ن و ثالل ساعاته أي ندهللا نمن الطاارات ال ابقة.

تقرأهما مومي: وقرأنا أدعية ال م ر والركموب المم ثورةه وح مظتهما لزوجتمي ل

اللهمم . «سب ان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينه وينا يل  ربنما لمنقلبمون»

هون علينا س رناه وافو عنا بوده. اللهم أنف الداح  وي ال  ره والخلي ة ومي 

األهل. اللهم ينا نووذ بت من وعثاء ال  ره وكآبمة المنظمره وسموء المنقلم  ومي 

نا ن  لت وي س رنا همذا البمر والتقمواه وممن الوممل المال واألهل والولد. اللهم ي



 372 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 ما ورض .

لقد كنف أدعو بهذا الدعاء حمين أركم  القطمار أو ال ميارةه وم ول  أن أدعمو 

بهه ون ن مولقون وي ال ضماء. وقمد قمال فيمار أمريكمي: ين اإلن مان أقمرب مما 

 يكون من هللاه وهو وي الجوه حيمث لمو حمدل أي كمربه ومال منجماة ممن هللا يال

 يليه.

 الو ول يل  الدوحة وحر الخليج:

وو لنا الدوحمة حموالي ال ماعة التاسموة م ماًءه وعنمدما ومتح بماب الطماارة 

لننزل منهما: ووجانما ألول ممرة بهمذا اللهيم  المذي ي متقبلناه وهمذا الجمو الخمانق 

المشبع بالرفوبة والبخاره الذي لمم يكمن لنما عهمد بمهه ويذا كمان همذا همو ال مال 

لتاسمموة م مماًءه وممماذا يكممون ال ممال وممي الهمماجرة والشمممم وممي كبممد وممي ال مماعة ا

 ال ماء؟

قال اإلخوة الذي اسمتقبلونا: همذا همو جمو الخلميجه وال بمد أن ووفنموا أن  مكم 

عل  احتمالهه والتوماي  مومه. ولميم همو جمو مدمره وال جمو الشمام. والشماعر 

 يقول:

 المممممبم لكمممممل حالمممممة لبوسمممممها

 

 يممممممما نويمهمممممما ويممممممما بوسممممممها

اسممتقبالنا بومم  اإلخمموة األ ممدقاءه مممنهم: الشمميخ م مممد مدممط    كممان وممي 

لمكتبمممة الدوحمممةه واأل  الشممميخ  األعظمممميه الوممماللم الهنمممدي المممذي يوممممل أمينًممما

اللطيممهللا نايممده الممذي يومممل وممي ونارة الموممارف منممذ سممنين. واأل  أحمممد  عبممد

ة الو اله الذي كان قد سبقنا يل  الدوحةه واستضاونا عندهه و م بنا ومي سميار

يل  م مكنه لنبيمف عنمده ومي  - وهي سيارة قديمة سق ها من القماد - األعظمي
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 يقته.

  وت المكيهللا:

وأعطينمممما حجممممرة لننممممام ويهمممما أنمممما ونوجتممممي وابنتممممايه وألول مممممرة أرا 

الذي يبرد الهواءه وأسمع  ووهه وعندما أردنا النوم قلف لهمم: همل  «المكيهللا»

يننممي ال يمكننممي أن أنممام وأنمما  ننممام وهممذا المكيممهللا يزعجنمما بدممووه كالطاحونممة؟

 أسمع أي  وت؟

ب وأغلقه. وجربف وأغلقنا المكيهللاه ولم ومر دقااق حت  بدأ الجمو  قالوا: جرم

 ي خنه ثم ي خنه وقلف: م ت يل أن أنام وي هذا الورا 

كان ال بد يذن من وشبيل المكيهللاه وهو ضمرورة ممن ضمرورات ال يماة ومي 

 حاجاوها األساسية.ولت البالده أو عل  األقل حاجة من 

وقد اعتادت هذاننا بود ذلت عل   ووهه وربمما أ مبح م ماعدًا علم  النمومه 

وهممو ي جمم  عنمما أ مموات الشممارع اآلويممة مممن الخممارمه ثممم وطممورت  ممناعته 

 ومهرت أنواع من المكي ات ال يكاد ي مع لها  وت.

همـ( المواومق 1381كان و ولي يلم  الدوحمة ومي غمرة ربيمع اآلخمر سمنة )

سممنة واحممد وسممتين  «أيلممول»م( الثمماني عشممر مممن يممهر سممبتمبر 12/9/1961)

 وو ومااة وألهللا.

 لم أكن أعرف من أهل قطر غير رجلين:

ولممم أكممن عروممف مممن أهممل قطممر غيممر رجلممين: أحممدهما الشمميخ عبممد هللا بممن 

وركيه م ت  الولوم الشرعيةه والذي لقيته ومي القماهرة أكثمر ممن ممرةه والمذي 

األوقمافه ثمم فلبنمي وألمح ومي فلبمي ممن األنهمر. فلبني ممن قمديم ممن ونارة 
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وكان من مآثر الشيخ ابن وركي أنه هو الذي سو  بجد وحمر  لجلم  علمماء 

 األنهر من مدر لتدريم الولوم الشرعية. وكان يوترف بذلت وي تخر به.

 الشيخ س يم بن حمد:

والرجممل الثمماني الممذي عروتممه مممن أهممل قطممر: هممو الشمميخ سمم يم بممن حمممد هل 

الذي كمان يمزور مدمر ومي الدميهللاه وكمان مومه مولممه الخما  الشميخ ثانيه 

علمميم يمم اوهه وهممو الممذي أخبرنممي بوجممود الشمميخه واست  ممن منممي أن أنورهه 

وهو من الشخديات المهمة وي قطره وهو ابن عممر ال ماكمه وأخمو ولمي الوهمد 

: ينممي أرحمم  بهممذه الزيممارةه والرجممل  وناامم  ال مماكم. وقلممف لممأل  الشمميخ علمميم

  مدممره ومممن حقممه علينمما أن نكممرم ووادوممهه وال أقممل مممن الزيممارة. ضمميهللا علمم

:  - علمم  ممما أذكممر - ونروممه وممي ونممدا يممبرد ال ممالل »وأهممديف يليممه كتممابيم

 .«الوبادة وي اإلسالم»ه و«وال رام

 الب ث عن م كن مالام من م اكن ال كومة:

 بدأنا منمذ الدمباح نب مث عمن سمكن مناسم  لمي أنما والو ماله ب يمث نكمون

متجاورينه وكانف ونارة الموارف و لم المدرسين سكنًا مننثًماه وشمرف عليمه 

يدارة اإلسكان ال كمومي. وبومد أن رأينما عمدة يمقق اخترنما يمقتين متجماوروين 

ن مممن فممابقينه أخممذت أنمما والو ممال الشممقتين  وممي بيممف مممن أربممع يممقق مكمموم

البيمف أربمع الولويتينه وكان البيف ملت الشيخ ابن وركمي. وقمد قضمينا ومي همذا 

 «ج ممر رأل أبممي عبممود»سممنواته ثممم جمماء عليممه األمممر باإلنالممة حممين أنشممئ 

 الموروف وي الدوحة.

وكان علينا أن نجهز البيف بما يلزم من وسماال الومي : ممن ال مكر واألرن 
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وال من والزيف والملح والبدل وخالوه. ولم وكن لمدينا سميارةه كمما ال نومرف 

ي مماعدوننا وممي يحضممار هممذه  - جممزاهم هللا خيممًرا - البلممده وكممان اإلخمموة القممدام 

 األيياء.

 الشيخ عبد الموز عبد ال تار:

يلة أسمتاذنا الشميخ عبمد المومز وكان من الموارين من األنهر يل  قطر: وض

ال تاره أحد وعمام األنهر المشهورينه وأحمد دعماة اإلخموان المرمموقينه  عبد

ه المذي يشمق أجمواء ال ضماءه والذي فالما هز أعواد المنابر بدووه الجهموري

 ويكاد يبلو عنان ال ماء. وقد جانا وي سنة واحدة يل  قطر.

كان الشيخ عبد الموز قد اختير لي اعد الشميخ ابمن وركمي ومي و تمي  الولموم 

 الشرعيةه كما اختلرت ألكون مديًرا للموهد الديني الثانوي.

األ  الشمميخ مونمما هممذا الوممام:  وكممان مممن اإلخمموة األنهممريين الممذين جمماءوا

الممرحمن الجبمماليه وهممو مممن أسممرة الجبممالي الدممويدية المورووممةه والتممي  عبممد

 .رحمه هللا وتدل بالن   والقرابة مع أسرة الشيخ اإلمام المراغي 

وقممد كنممف ووروممف عليممه مممن قبممل عنممدما كنممف وممي المكتمم  ال نممي للمموعل 

كمل واإلرياده وكان يخدية فيبة ذات ممودة وعالقمات اجتماعيمة ح منة ممع 

 من يوروه.

 و لم الومل بالموهد الديني:

وقد كان او اا الشيخ ابن وركي مومي منمذ التقينما ومي مدمره علم  أن أو ملم 

 يدارة الموهد المديني الثمانوي ومي قطمره خل ًما عمن ممديره ال مابق وضميلة الشميخ

البنمي الراج ميه المذي و ملم يدارومه ل منة واحمدةه همي كمل عممر  الدكتور عبمد
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وكان وكيلمه الشميخ م ممد م  مومه وكمان بمين الممدير والموكي  الموهد النايئه

ل عودوي نقل الشيخ م  وم من الموهد. وكمان ممن بخالف و راع فويل. وق

ه حتم  ال أبمدأ حيماوي بدمراع ال ضمرورة لمهه وأنما أحم   وضل هللا ووال  علي 

 أن أعمل أبدأ وي سالم وهدوء وسكينة ووين عل  الوطاء واإلنتام.

ه ورغمم أنمي «أول راوم  ال منيار»( روبية 1475و  قدره )وقد عينف برا

مدير لم يكن لمي راوم  الممديره وال بمدل اإلدارةه مثمل ممدير مدرسمة الدمناعة 

 مثاًل. ولكني رضيف بهذاه وقد كان خيًرا ووضاًل من هللا ونومة.

 الشيخ عبد هللا األنداري:

 - هممممـ4/4/1381) - وممممي أول يمممموم مممممن أيممممام دوامممممي بالموهممممد الممممديني

م(ه وكان مبن   بيًرا قمديًما أنيمل وبنمي مكانمه رااسمة الم ماكم 15/9/1961

كممان أول مممن  - « ممندوا الزكمماة»الشممرعية القديمممةه التممي احتممل مكانهمما اآلن 

نارنمي رجمم  مهيمم  الطلوممةه بشممود الوجممهه باسممم الثبممره دخممل علممي  مكتبممي 

األندماري ممن فلبمة و او ني ب رارةه وقال: أنا أخول عبد هللا بمن يبمراهيم 

الولممم. ومممدير مدرسممة  ممالح الممدين بالدوحممة. ولقممد سمممونا بممت قبممل أن نممراله 

ومم هاًل ومرحبًمما بممت وممي الدوحممة بممين أهلممت ويخوانممت. بيوونمما كلهمما م توحممة لممته 

وأيدينا ممدودة يليته وال وت خر وي فل  أي م ماعدة و تاجهماه ومن ن يخوانمت 

 وأول  النال بت.

من رجل لم يلقني من قبله وينما سمع عني بوم  مما أسروني هذه الكلمات 

حببنممي يليممهه وشممكرت لممه ح ممن  ممنوهه وجميممل سممويه ونياروممهه ورجمموت أن 

أكون عند ح ن منهه وأال أكون كما قال المثمل الوربمي: و ممع بالمويمدي خيمر 
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 من أن وراه.

قممال: بممل  ممدا الُخبممر الخبممره و ممدقف الوممين األذنه واألذن ووشممق قبممل 

نًاه كما قال الشاعر. واندرف الشيخ بود أن دعاني يلم  نيارومه ومي الوين أحيا

 مجل ه. ووعدوه بذلت ياكًرا له.

وعروممف بوممد ذلممت أن الشمميخ األندمماري مممن علممماء الممدين الموممدودين وممي 

قطره وأنه أحد الوبادلة الثالثة من أهل الولم: أولهم: عبد هللا بن نيمد الم مموده 

م: عبممد هللا بممن وركمميه وقممد حممدثتت عنممه. قاضممي الم كمممة الشممرعية. وثممانيه

وثالثهم: عبمد هللا األندماري. وسمي وي ومي مناسمبات يمت  ال مديث عمن همنالء 

 الولماء الذين كان لكل منهم ونن وي ن.

ه وهمو  «فلبمة الولمم»وكان هذا التوبير: عبد هللا األنداري من  جديمدًا علمي 

ه يقولون عمن الوماللم ممنهمه ووبير يااع بين أهل الخليجه ووارثوه خل ًا عن سلهللا

 ويقول الواللم عن ن  ه: من فلبة الولم.

 وين بلو من الولم ما بلوه وعال كوبمه مما عمال - وينه لتوبير مووق؛ واإلن ان

يظل فالبًا للولمه وومي م ثوراونما: افلم  الولمم ممن المهمد يلم  الل مد. ال يمزال  -

 جهل. المرء عاللًما ما فل  الولمه وإذا من أنه علم وقد

 وما أجمل أن يورف المرء بن  هه ويقول: أخوكم من فلبة الولم 

 الشيخ عليم بن سوود:

وكان الزاار الثماني ومي ن مم اليموم همو الشميخ علميم بمن سموود بمن ثماني هل 

وكممان يقممرأ  «ال ممالل وال ممرام وممي اإلسممالم»ثممانيه الممذي كممان و ممله كتممابي: 

الكتابه وهو موج  بهه وبمنل هه وأهم من ذلت: أنه كان يقرأه ليطبمق مما ويمه. 
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والقلممم يذا كممان مممن الممذه  وهممو  «الوالعممة»ولممما قممرأ ويممه أن ال مماعة والقداحممة 

حممرام علمم  الرجممال. وكممان ي ممتخدم هممذه األيممياء الذهبيممة وتخلمم  عنهمماه وقممال: 

 وهللاه ال حاجة لي يل  ال رام.

عل   ملة فيبمة ب حمد األنهمريين القمدماء ومي  رحمه هللا يخ علي  وكان الش

قطممره وهممو األ  الشمميخ يوسممهللا عبممد المقدمموده و دثممه عممما قممرأه وممي كتمماب: 

ه وأنه موج  بهذا الكتمابه وقمال األ  يوسمهللا: همل وولمم أن «ال الل وال رام»

ذ منل ممه وممي الدوحممة؟ قممال: ال أعلممم. ومتمم  قممدم يلمم  الدوحممة؟ قممال: ينممه قممدم منمم

يومين وقاه مديًرا للموهد المدينيه وسميكون ومي مكتبمه غمدًا. قمال: يذن س سمو  

ه وسممودت بزياروممهه وعروممف أن لممه قممراءات وممي  لزياروممهه وجمماء الشمميخ علممي 

الترال اإلسالميه ووي الترال األدبيه وأنه يقول الشوره وعمرف منمي أيًضما 

 - ه حتم  لقمي ربمهأني أقول الشوره وانوقدت بيننا مودة ملف مو ولة ال بمال

 . - رحمة هللا عليه

ومما أذكره للشيخ عليم بمن سموود: أنمه بومد حموالي سمنتين وربمما أكثمر ومي 

بو ممة أبممي   14قطممره واجمم ني بهديممةه كانممف عبممارة عممن ولي زيممون  ممبير )

قاااًل لي: ليت ل  به األوالد. ولم يكمن يخطمر ببمالي ومي ذلمت الوقمف أن  (وأسود

بلممد عربممي  ه ولممم وكممن هنممال م طممات ولي زيونيممة أليأقتنممي جهمماًنا للتلي زيممون

البالد الوربية أنش ت م طات أو قنوات. وينما كانمف  وظهر ويهه ولم وكن موظم

 وي المنطقة الشرقية من ال وودية. «أرامكو»وظهر ويه قناة 

ومممل هممذا التلي زيممون عنممدنا عممدة سممنواته حتمم  ووجانمما بهديممة أخممرا مممن 

ٍ ن  هه هي ولي ن.الشيخ عليم   زيون وي حجم األوله ولكنه ملوم



 379 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

وكانمممف همممذه مجاملمممة فيبمممة منمممهه وقمممد جممماءت ومممي وقتهممماه وربمممما ي ممم ل 

أن يقتنمممي جهممماًنا  - ناهيمممت بالوممماللم الداعيمممة - الكثيمممرون: همممل يجمممون للم ممملم

 ولي زيونيًّا؛ برغم ما قد يكون ويه من م اسد؟

ومي الخيمره كمما والجواب: أن التلي زيون ينما هو وسميلةه يمكمن أن و متخدم 

و ممتخدم وممي الشممره والوسمماال ينممما ي كممم لهمما ب كممم مقا ممدهاه مثممل ال مميهللا أو 

البندقيةه وهي وي يد المجاهد أداة خيره ووسيلة للدواع عن ال مقه وهمي ومي يمد 

قافع الطريق أداة ير ويو اد وي األرضه وال نقول: البندقيمة حمالل أو حمرامه 

 ينما حكمها ب    ما و تومل ويه.

لي زيممون كممذلت مثممل غيممره مممن الدمم اوة واإلذاعممة والمطبوممةه ي ممتطيع والت

 الم لم أن ي ت يد من خيرهاه وي ذر من يرهاه وهنا دور التربية والتوجيه.

وقممد عمممف البلمموا بهممذه األدواته ولممم يوممد مممن الممكممن منوهمما يال بضممبا 

ويكراهه ووي هذه ال المة وكمون مرغوبمةه كمما يقمول الشماعر: أحم  يميء يلم  

 إلن ان ما منوا.ا

 مشكالت الموهد الجديد:

وأود أن أعطي وكرة عن الموهد الذي و لمف يداروه؛ لقد أنشئ همذا الموهمد 

م(ه أي قبممل أن هوممي ب ممنة واحممدةه وأنشممئ مممن  مم ين أو وممرقتين: 1960سممنة )

الدهللا األوله والدهللا الثانيه وكان همنالء الطمالب ومي الدم ينه همم أ ماًل 

دااي أنشممئ قممديًماه وكمممان مممديره الشمميخ عبمممد هللا مممن والميممذ موهممد دينمممي ابتمم

 األنداريه ثم راي يغالقهه وحول فالبه يل  مدرسة  الح الدين.

جميء بمالطالب  - بدل الموهد االبتدااي القمديم - ولما أريد ينشاء موهد ثانوي
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القمدام  ليكونمموا نممواة الموهممد الجديممد. ونشم  مممنهم الموهممد بدمم يه األول والثمماني 

 م الدراسي الذي كانوا عليه.ح   م تواه

علمم  غممرار  «موهممد ثممانوي»وكانممف وكممرة الموهممد قاامممة علمم  أسممال أنممه 

مواهد األنهر الثانوية القديمةه عل  النظام الذي درسناه ن من ومي أيامنما. وممدة 

 الدراسة ويه خمم سنوات.

ويدرل الطلبة وي هذا الموهد ما كان يدرسه فمالب المواهمد الثانويمة قمديًما 

 ألنهر قبل قانون وطوير األنهر ومواهده.وي ا

ولهذا وجدت الطلبة يدرسمون ومي الدمهللا األول الثمانوي: يمرح ابمن عقيمل 

عل  األل يةه وي الن و والدرفه ويدرسون كتابًما ومي البالغمةه علم  ن مو مما 

نهممر الربيممع وممي المومماني »كنمما ندرسممه وممي ال ممنة األولمم  الثانويممة مممن كتمماب: 

 .«والبيان والبديع

المومروف لطلبمة  «يمرح الم ملمم»يدرسون علمم المنطمقه وهمو كتماب: كما 

األنهر. ويدرسون ال قه وي كتاب عل  م متوا الثمانوي أيًضما ممن كتم  ال قمه 

 .«الروض المربع يرح ناد الم تنقع»ال نبليه وهو كتاب: 

 مم وة »ه ووممي ال ممديث: «و  ممير الن مم ي»ويدرسممون وممي الت  ممير كتمماب 

سون من الولموم والرياضميات والممواد االجتماعيمة ه وال يدر«  يح البخاري

 واللبة اإلنجليزية يال القليل.

وكان هذا التدور للموهد وي قطر خط  جذريًّا؛ ألنه بني علم  أسمال غيمر 

 سليمه من الناحية الولمية والموضوعية والواقوية:

ألن الموهممد الثممانوي وممي األنهممر منسممم علمم  مرحلممة ابتداايممة سممابقة  أواًل:
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يمممرح »ا أربمممع سمممنواته درل الطالممم  ويهممما الن مممو أربمممع ممممرات: ومممي ممممدوه

يمرح يمذور » ه و«يرح قطر النمدا» ه و«يرح األنهرية» ه و«األجرومية

 .«يذا الورف وي ون الدرف»ه ثم درل الدرف وي كتاب: «الذه 

ثممم درل وقممه الوبممادات وممي ال ممنة األولمم ه ودرل ال قممه كلممه وممي ال ممنوات 

 وي الولوم الشرعية والوربية و سيً ا قويًّا مكينًا.الثالثةه وو سم الطال  

أما فال  موهد قطره وقمد جماء ممن الممدارل االبتداايمة التمي لمم ونهلمه همذا 

الت هيل المطلوب؛ ولهذا كانف المقمررات التمي ومدرل للطالم  ومي موهمد قطمر 

 غير مناسبة يفالقًاه وووا م توا الطالب بمراحل.

ن مناهجهه وأدخل اللبة األجنبيمة ابتمداًء ممن أول ألن األنهر غي ر م وَ نيً :

الولموم »سنةه كما ناد من كمم الولموم الطبيويمة والرياضمية التمي كانمف و مم : 

ه أمممما «المرحلمممة اإلعداديمممة»وسمممم  األنهمممر المرحلمممة االبتداايمممة: . «ال ديثمممة

 الثانوية وبقيف عل  االسم القديم.

ضممع الموهممد كلممهه ورسممم وهممذا ممما دعمماني يلمم  الت كيممر بومممق وممي وبييممر و

  وروه من جديد.

 فالب يطلبون س   أوراقهم:

 وقد ووجاف بمشكلتين واجهتاني وي الموهد من أول يوم.

أن ثالثة فالب من الدهللا الثاني وي الموهد جاءواه وومي  المشكلق األولٰ:

يد كل منهم فل  ب    أوراقه من الموهد. أذكمر ممنهم الطالم : عتيمق نا مر 

ممدير »ه والطالم : موسم  نينمل موسم  «نارة الخارجية اآلنس ير بو»البدر 

 ه وثالث ن يف اسمه.«يدارة الثقاوة وال نون اآلن
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 قلف لهم مانًحا: أو تقبلون الضيهللا باإلكرام أم باإلهانة؟

 قالوا: بل باإلكرام والترحي .

قلف: جاف ضي ًا عل  بلدكمه وممن أول يمومه وقولمون لمي: ال نريمد أن نمرا 

 وجهت 

 قالوا: مواذ هللا يا أستاذ.

قلممف: هممذا هممو مونمم  فلممبكم؛ أنكممم وريممدون أن وبممادروا الموهممده حتمم  ال 

 ووايروني وال وروا وجهي.

 قالوا: ال يا وضيلة األستاذه ولكن الدراسة وي الموهد ال وناسبنا.

 قلف لهم: ما الذي ال يناسبكم؟

 نممدرل مممن قممالوا: ال نممدرل يال ثممالل حدممل وممي اللبممة اإلنجليزيممةه وال

 الولوم ما يك يه وندرل وي الولوم الشرعية والوربية كتبًا وي غاية الدووبة.

قلف لهم: أنا موكم وي هذا كلهه وأعدكم أن هذا كله سيتبيره وا بروا علمي  

 عدة أسابيع وسترون ما أقوله   يً ا.

وقممد اقتنممع هممنالء الطممالب الثالثممةه وكممانوا سممببًا وممي يقنمماع عممدد هخممر مممن 

 اهم كانوا ينوون س   أوراقهم.نمال

 لم يتقدم فال  للدهللا األول بالموهد:

أيد وأنك  من األولم ؛ وماألول : كانمف ان م اب القمديمه  والمشكلق الث نيق:

والثانية: أن ال جديد. ذلت أني لم أجد فالبًا واحدًا وقدم لاللت ماا بالدمهللا األول 

وممي الوممام الماضممي و عمماد بالموهممد. كممل ممما هنالممت أن فالبًمما لممم يممدخل االمت ممان 
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 ال نةه وهذا هو االسم الوحيد الموجود عل  قاامة الدهللا األول.

ومر يوم واثنان وثالثةه وبقية األسبوعه ولم يتقدم يلينا أحده ومون  همذا: أن 

الموهممد يدمم ي ن  ممه مممن أول يمموم. يذًا ال مونمم  لموهممد ال ي ويممه فممالب جممدده 

 ورض عليهم ورًضا. والطالب القدام  ك نما ورضوا عليهه أو

وبدأت أوهي  لمواجهة هذه المشكلة الواجلة. وكتبف نشمرة ومونع علم  نطماا 

واسع وي الم اجده وبين أهمية الدراسة الدينيمة والت قمه ومي المدينه وأنمه واجم  

عل  كل مجتمع أن يهيمئ ممن أبناامه وامة وت قمه ومي المدينه حتم  يذا سمالوا أوتموا 

اَل نَ َىَر }فَلَ   ا دعوا يل  هللا دعوا عل  بديرةه بولمه ويذا قضوا قضوا ب قه ويذ

ينِّ  ُمم  َط ٓئِّ ََق ل ِّيَتَ َقَُّم ان فِّي ٱلي ِّ ن  لَٖق م ِّ ن ُهص ِّ فِّر  ُروان لَ   مِّ ِِّ م  لَعَلَّ َولِّيُن مِّ  ُمىم  َمُمم  إِّذَا َرَجعُٓ ان إِّلَي 

َُِرونَ   .[122التوبة: ] {يَ  

ومي الجمامع الكبيمر  وركميالشميخ ابمن ووي يوم الجمومةه و مدثف بومد خطبمة 

...  حديثًا عن فلم  الولممه وأهميمة علمم المدين «جامع الشيو »الموروف باسم 

يلممخ. وبممدأ يجيانمما فالمم  بوممد هخممره حتمم  اكتمممل الدممهللا األول ثمانيممة فممالب. 

وقلنا: ويهم بركةه وربنا يبومث المزيمد. أمما وطمور الموهمده و منت دل عنمه بومد 

 قليل.

 ع:التورف عل  الشيخ ابن مان

كممان درسممي بوممد  ممالة الجموممة جاذبًمما النتبمماه مممن سمممووه مممن أهممل الولمممه 

وعل  رأسهم: الوالمة الشيخ م مد بن عبد الوزيمز الممانعه كبيمر علمماء قطمره 

ومدير الموارف سابقًا بالمملكة الوربية ال مووديةه وكمان بيتمه ومجل مه بجموار 

مجل مهه ومدعاني الجامع الكبيره وبود كل  الة جموةه يجلم ممع  م به ومي 
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يل  مجل هه وسملم علمي  ورحم  بميه وأثنم  علم  حمديثيه وعرونمي ب نمه نار 

مدره وأنمه لقمي الشميخ م ممد عبمدهه وأنمه أول ممن جلم  علمماء األنهمر يلم  

 المملكةه وكان يذكر هذا عل  سبيل ال خر واالعتزان.

ال والشيخ ابن مانع من الولماء المذين لهمم ولمع بمالترال وبالكتم ه ولمه رسما

 وو قيقات بوضها نشره وبوضها لم ينشر.

وكان عاللًما حنبليًّا موتمًزا ب نبليتمهه وكمان يتم مت بالممذه  ال نبلمي ويمردد 

 بيف الشاعر الذي يقول:

 أنا حنبلي مما حييمفه ومإن أممف

 

 وو ممميتي للنمممال أن يت نبلممموا 

ومممع هممذا لممم يكممن متودممبًاه بممل كممان رجمماًل سمممً اه لطيممهللا الموشممره لممين  

الجان ه ح ن األخالاه وكه ال ديثه وكان يقمول: اجتممع عنمدنا ومي الريماض 

من مشايخ األنهر ما يكون حديقة حيوانه وكمان عنمدنا ممن الولمماء والمشمايخ: 

 النمر والضبع والدي  وال بع وال راحين  يوني: هل سرحانه وكانوا ثالثة.

قمهللا المهمذب: وقد ووروف وي مجلم الشيخ ابمن ممانع علم  ابنمه القمارك المث

الشميخ عبمد الوزيمزه وقممد ووثقمف الدملة بينمي وبينممهه حتم  واوتمه المنيمة مبكممًرا 

 .رحمه هللا 

وكان من جل اء ابن مانع باستمرار: الشيخ قاسم دروي  وخروه الذي كمان 

بجوار الجمامع الكبيمره وكمان يومد ممن فلبمة الولمم أو  - وال نال - مجل ه أيًضا

ومي الخلميج. وكمان قمد ولمي علم  المومارف ومي كما ي ممونهم  «المطاوعة»من 

عهد الشيخ علي بن عبد هللا هل ثمانيه قبمل أن يتوالهما الشميخ قاسمم بمن حممد هل 

 ثانيه ابن عم ال اكمه ويقيق ناابه وولي عهده الشيخ خلي ة بن حمد هل ثاني.
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 نيارة الشيخ عبد هللا بن نيد الم مود:

ارة الوالممة الشميخ عبمد هللا بمن وكان من أواال الزيارات التي قمف بهما: نيم

نيد هل م موده قاضمي الم كممة الشمرعيةه و م بني ومي همذه الزيمارة أخونما 

الشيخ عليم ي اوةه وكان هو واألستاذ كمال ناجي من القمدماء ومي قطمره مممن 

ه «ال مالل وال مرام»قدموا من ال ودان يل  قطمره وكمان قمد أخمذ منمي كتمابي: 

 هدية مني يل  الشيخه وو ضل بإيدالهما يليه. «الوبادة وي اإلسالم»وكتابي: 

ه وقمد «الوبمادة ومي اإلسمالم»ولما دخلنا عل  الشيخ وجمدناه يقمرأ ومي كتماب: 

وقهللا عل  وقرة وي الكتاب وقال لجل ااه: الشيخ وي هذه الم  لة م ققه قمد رد 

الم مم لة يلمم  جممذروهاه واسممتدل عليهمما بممالقرهن وال ممنةه وقممد ن مميف أي  م مم لة 

 هي.

كانف جل ة علميمة رويومة الم متواه وبادلنما ويهما األحاديمثه وانتهمف بم ن و

أهداني وضيلته رسالته القيملمة التي كان قمد أ مدرها منمذ عمدة أعموام حمول وقمه 

اها:  . «رمممي الجمممار قبممل الممزوال»وأجممان ويهمما  «ي ممر اإلسممالم»ال ممجه وسممم 

رممي قبمل المزواله وأقام عل  رأيه أدلة قويمةه وأنمه ال يوجمد دليمل ينهم  عمن ال

 وأن الرمي أمر يتم بود الت لل النهااي من ال مجه وأن اإلنابمة ويمه وجمونه وأنمه

وأن النبممي ...  لممو أخممر الرمممي كلممه يلمم  اليمموم األخيممر ألجممزأه - عنممد ال نابلممة -

ما سال عن يميء قمدم أو أخمر يموم الن مره يال قمال: اوومل   ل  هللا عليه وسلم

 وال حرم.

وب اآلن أيممد مممن أي وقممف مضمم ؛ والنممال يمووممون وأن روممع ال ممرم مطلمم

 و ف األقدام.
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وأن فاووًسمما وعطمماء مممن كبممار وقهمماء التممابوين أجممانا الرمممي قبممل الممزواله 

 وأن بو  المت خرين من الشاووية وغيرهم أجانوه.

ال قيقة أن منطق الشيخ كان قويًّاه وقد سمبق نمنمه بهمذه الرسمالة الشمجاعةه 

ون بممهه وقممد وبنيممف رأيممه منممذ قممرأت رسممالتهه ورده و  ممبح الكثيممرون اآلن ي تمم

علمم  علممماء الريمماض الممذين يممددوا غايممة التشممديد وممي القضمميةه وردوا عليممهه 

وينوا عليه البارةه وأرادوا أن يلزموه بمالرجوع عمن رأيمهه ويبمدو أنمه واوقهمم 

عندما كان هنال و ف الضباه ولما عاد يل  قطره غي مر رأيمهه ورأا أنمه ينمما 

 بمما اقتنمع بمهه وانتهم  يليمه اجتهمادهه وأن هللا ال يكل مه أن يمدع اجتهماده يدين هللا

ليومممل باجتهمماد اآلخممرين. وهممذا مممن م اسممن اإلسممالمه وين كممان المشممايخ وممي 

قالوا عنه: أخلهللا وعدهه ونكث عهده. وليم كمذلته بمل و  ميره مما  «الرياض»

 ذكرته وهو بيمنه وال مد هلل.

 نيارة الشيخ قاسم بن حمد:

وكان ال بد لنا أن نزور الرجل األول الم اول عن التولميم ومي قطمره ونيمر 

الموارفه وهو الشيخ قاسم بن حمد هل ثمانيه يمقيق ولمي الوهمد وناام  ال ماكم 

الشيخ خلي ة بن حممده وابمن عمم حماكم قطمر. وهمو المونير الوحيمد ومي حكوممة 

 قطره مع الشيخ خلي ة الذي كان يوتبر ونيًرا للمالية أيًضا.

وكانمممف ونارة المومممارف أهمممم ونارة ومممي البلمممده وأكثرهممما مممموم ينه وهمممم 

يكونون قوة اقتدادية مهمة؛ وهم الذين ي ركون األسوااه وهم المذين يشمبلون 

ة»سيارات األجرةه وكانف وومل بنظام  أي الدورةه كمل ممن لديمه سميارة  «الورم

مممن القطممريين ي خممذ دوره وممي الموممارف وممي حينممه بالوممدل  «واك ممي»أجممرة 
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لون  الميمماهه ولممم وكممن الميمماه قممد  «ونمماكر»والق ممطال الم ممتقيمه وهممم الممذين يشممبمل

ه وكانف سيارات المياه وو ل يلم  المنمانل كمل رو لف يل  المنانله يال الناد

عممدة أيممام ممما ي تممام يليممه مممن ممماء. وكممان أ مم اب البيمموت ينجرونهمما للدولممةه 

لي ممكن ويهمما المدرسممون. المهممم أن حركممة ال يمماة وممي الدوحممة كانممف وممي أغلبهمما 

 مروبطة بونارة الموارف وموم يها.

الونارةه وكانوا يمذهبون  بوكان فالب المدارل يتبذون جميوًا عل  ح ا

المومدمة لمذلته وكمان لهما يدارة أو ق ممه  «قاعة التبذيمة»بود الدرل األخير يل  

ان رايم ق م التبذية أحمد يخواننما المدمريين ال ضمالء ورايم لهذا الق مه وك

الممذين قممدموا مممع القممادمين األول يلمم  قطممره وهممو األسممتاذ عبممد اللطيممهللا مكممي. 

 وكانف التبذية وقدم فواًما فيبًا يهيًّا عل  الطريقة الخليجية.

وكانمف همذه التبذيمة ممن المبريممات للتالميمذ بااللت ماا بالممدارله وقمد كممان 

قطره من أهل الباديةه المذي ال يقمدرون التولميم حمق قمدرهه وكمان كثير من أهل 

 هذا مما ي  زهم إلل اا أوالدهم بالمدارل.

وأكثر من ذلت: أنمه كانمف ومدوع لهمم رواوم  منمذ أول يموم ي مجلون ويمه ومي 

 المدرسةه وإذا كان البدوي ال يهمه التوليمه وهو يهمه ال لول والدراهم.

التمي سمميف بومد سمنوات: ونارة التربيمة  - وبهذا نمرا أن ونارة المومارف

 كان لها دورها ال واله وأثرها ال يوي وي ال ياة القطرية كلها. - والتوليم

وهذا ما جومل لمونير المومارف منزلمة خا مة م متمدة ممن أهميمة ونارومه. 

ومن يخديته التي كان لها هيبتهاه وقدروها عل  منع أي عبمث أو وجماون ومي 

أبناء ييو  األسرة ال اكممةه المذين لمم يكمن ليلمزمهم  المدارله وخدوً ا من
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 األدبه ويوق هم عند حدهم سوا الشيخ قاسم.

نرت ونيممر الموممارف الشمميخ قاسممًما وممي منزلممه أو وممي قدممره بالدوحممةه 

وكنف مع وضيلة الشيخ عبد الموز عبمد ال متار والشميخ أحممد الو ماله ورحم  

ثنا مومهه ودعانما يلم  أن نمزوره بنا الرجل ورحيبًما كبيمًراه وو مدل مونماه وو مد

 وي مزرعته وي يمال قطر بمنطقة الزبارة.

واستجبنا للدعوةه ونرناه بود أيام وي مزرعته. وكان الشيخ قاسم ممن أواامل 

الذين بادروا بإنشاء المزارع ومي قطمره وكمان ين مق عليهما حتم  ونمتجه وومنوي 

اه بمل همو هوايمة أكلها كل حين بمإذن ربهماه وومي البالم  لمم يكمن قدمده وجاريًّم

 وخضير األرض وي ولت الرمال الد راء.

أو ممممما ي مممممونه:  «المهمممما»وكممممان مممممن هوايممممات الشمممميخ قاسممممم:  مممميد 

ه وهو نوع ممن الظبماء أو البمزالن ذات لمون خما ه أقمرب يلم  «الوضي ي»

البُنميه وهو نادر وي الومالَمه وقمد بمدأ ينقمرضه وبمدأت الهيامات الدوليمة المونيممة 

عنمد الشميخ  «حديقمة المهما»وعمل ال ظاار الخا ة بهه وكانمف  وهتم ب مايتهه

 قاسم مورووة عند المهتمين به عل  م توا الوالَم.

والمها هو ذلت النوع الذي الت ف يليه يوراء الوربه ويبهوا البيمد ال  مان 

 من الن اء بهه وال سيما الويونه كما قال الشاعر:

عيمممممون المهممممما بمممممين الر ممممماوة 

 وال  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

 

نهمم  مممن حيممث وممدري وال سمملبن ال

 أدري 

 

ووي كل وترة يدعونا الشيخ قاسم لمزرعتهه ويكرمنا بما عرف عنمد الومرب 

وهمو األرن المذي : «المكبمول»من كرم الضياوةه ويمذبح لنما الخمرافه ون كمل 

 يطبخ مع الخروف.
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 نيارة الشيخ خلي ة بن حمد ناا  ال اكم:

رواوم  ممن ال كوممة؛ ورغيبًما ي خمذون جميوًما  - كمما ذكمرت - كان التالميذ

لهممم وممي االلت مماا بالمممدارله وكممان جميممع التالميممذ ي خممذون هممذه الرواومم  أو 

الموايات كما ي ممونها. ولكمن ومي ال منة التمي و ملف ويهما: اوخمذت ال كوممة 

قمراًرا جديمدًاه وهمو قدمر الرواوم  علم  التالميمذ القطمريين وحمدهم. أمما غيمر 

 القطريين وال يدرف لهم ييء.

ان وي الموهد الديني عدد ممن الطمالب ممن غيمر القطمريينه بوضمهم ممن وك

من خمور وكممانه والطالم  م ممد  اإلمارات مثل: الطال  أحمد عبد هللا ع كره

الممرحمن البكممره مممن رأل الخيمممةه والطالمم  م مممود هممزاع مممن المميمنه  عبممد

 وغيرهم.

جم  أن وو دثف مع الشيخ عبد هللا بن وركي عن همذه القضميةه وقلمف لمه: ي

ي تثن  فالب الموهد الديني من قمرار قدمر الراوم  علم  القطمريينه وشمجيوًا 

للتوليم الدينيه وقال لي: ين هذا األمر بيد الشيخ خلي ةه وأنا أرا أن نذه  موًما 

لزياروممه ليتوممرف عليممته ولت دثممه وممي هممذا األمممر بن  ممته وأعتقممد أنممه سمميقتنع 

 بمنطقت.

م  ووواًل ذهبف مع الشيخ ابن وركي ي ل  الشيخ خلي ةه و يماني الرجمل ورح 

بيه وقال لي: سمونا عنت قبل قدومته وأرجو أن وجد وي قطر وفنمت الثمانيه 

ويكروه عل  المجاملة الطيبة. وقلف له: يما فويمل الوممره أريمد أن أيمرح لكمم 

موقممهللا الم مملمين مممن الولممم الممديني فمموال الودممور الماضمميةه وقممد وق مموا عليممه 

الجاريةه لي تمر علم الشرع مو واًل متوارثًما جمياًل بومد األوقافه والددقات 
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جيله وهمو ومرض ك ايمة علم  األممةه يذا قمام بمه عمدد كماف يلبمي ال اجمةه رومع 

 ال رم عن األمةه ويال أثمف األمة كلها.

وقد جرت عادة أهل الخير من الم ملمين أن يخدموا الطلبمة البربماء بونايمة 

غربتهمه ووشجيوًا لهم أن يت قهموا ومي المدين أكبر من غيرهمه لشدة حاجتهم وي 

 وينذروا قومهم يذا رجووا يليهم.

وممي كلياونمماه ال يوطم  لنمما يمميءه علمم   - فلبممة األنهممر المدمريين - ون من

حين يوط  فال  البوول اإلسالمية قمدًرا ممن الموونمة ي ماعده علم  مويشمتهه 

لتمي خددمها وبوضهم ي خذها رغم أنه ي مكن ومي مدينمة البومول اإلسمالمية ا

المذي كممان متبوًما وممي األنهمر مممن  «األروقمة»لهمم األنهمر. وهممذا امتمداد لنظممام 

قمممديمه وهنمممال ومممي مبممماني األنهمممر ن  مممه: رواا للمباربمممةه ورواا لألكمممراده 

 ورواا للشوامه وهكذا.

بمل ...  وأنا ال أفالم  سمموكم بإعطماء الطلبمة البربماءه وحرممان القطمريين

ذلممته ووكممون هممذه ميممزة لطلبممة الموهممد الممدينيه  أريممد الت مموية بممين الجميممع وممي

وو هم الرجل قدمديه واسمتجاب لمه ومي ال مال. بمل ملمف همذه الميمزة لطمالب 

الموهمد م متمرةه حتمم  بومد أن ألبيممف الرواوم  ممن الطممالب القطمريين أن  ممهم 

 بود ذلت.

 نيارة الشيخ األنداري وي مجل ه:

بمد هللا األندماريه وقد ذكرت أن أول من نارني ومي مكتبمي كمان الشميخ ع

َوإِّذَا ُ ي ِّيىتُم }وكان الواجم  أن نمرد يليمه الزيمارة ومي مجل مه. وهللا وومال  يقمول: 

يَّٖق فََ يِ  َم ٓ أَو  ُردِوَه ٓ  ان بِّأَ   بِّتَ ِّ ن   .[86الن اء: ] {َسَن مِّ
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وذهبممف يلمم  وضمميلة الشمميخ وممي مجل ممه القممديمه وكممان مجلً مما ومكتبممة وممي 

كتبممات جممزًءا مممن البنمماءه أو مممن جممدران المجلمممه الوقممف ذاوممهه وقممد كانممف الم

ة بالخش  والزجامه ومدمن ة علم  الولمومه وبوضمها للت  ميره وبوضمها  مك وم

لل ديثه وبوضها للوقيدةه وهخر لل قهه وهخر للن و والدمرف واللبمةه وغيمره 

 لألدب والتاريخ.

ووجممدنا الشمميخ يقممرأ وممي أحممد كتمم  ال ممديث علمم  ممما أذكممره وولقممف علمم  

الموضوع ووليقًا ضماويًا بمما ومتح هللا علمي  ومي ذلمت الوقمفه وولقماه الشميخ وممن 

 حوله بالرضا والقبول.

وأ ممب ف أوممردد علمم  مجلممم الشمميخ بممين ال ممين وال ممينه أحيانًمما وحممديه 

 وأحيانًا مع وضيلة الشيخ عبد الموزه أو الشيخ أحمد الو ال.

علممي هل ثممانيه وهممو وبوممد قليممل بنممي بجمموار الشمميخ م ممجد الشمميخ غممانم بممن 

ه ويقمميم ويممه النممدوات الدينيممة رحمممه هللا م ممجد جموممةه كممان يخطمم  ويممه الشمميخ 

ويممدعونا للمشمماركة ويهمماه وي يممي بومم  الممذكريات اإلسممالميةه مثممل ذكممرا 

الهجرة النبويةه أو ذكرا المولد النبموي. وومي يحمدا ال منواته قاممف مناقشمة 

عتممرض علمم  األندمماري وممي علميممة حاميممة بممين الشمميخين ابممن م مممود الممذي ا

االحت ممال بالمولممده واألندمماري الممذي داوممع عممن االحت ممال بالمولممد بالممدرول 

والم اضممرات. وكتمم  األندمماري رسممالة علميممة ر ممينة يممرح ويهمما وجهممة 

نظرهه موثقة باألدلة الشمرعيةه ممما دل علم  أ مالته وومكنمه. ورد الشميخ ابمن 

 .«الحت ال بمولد سيد الخلقكلمة ال ق وي ا»م مود برسالة أخرا عنوانها: 

ثم أنش  الشيخ األنداري ندوة قرهنية م اء كل خميم للتدري  علم  ح من 
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والوة القرهنه وووليم أحكمام التجويمده وونتهمي بمدرل قرهنميه وقمد اسمت اد منهما 

الكثيرون و ح نوا والووهمه وكثيًرا ما ياركف ويهماه بمالتالوة ويلقماء درل ومي 

 ختام الندوة.

 يخ أحمد بن حجر:القاضي الش

ا القاضي ال اضيه والواللم المطلعه المداوع عن عقيدة ال ملهللاه والواقمهللا  وأمم

وي وجه المالحدة والالدينيين: الشيخ أحمد بمن حجمر هل بوفمامي البنولميه وقمد 

وي بيتمه القمديم المذي أس مه ومي منطقمة  - مع الشيخ عبد الموز والو ال - نروه

يممهه ثممم ووالممف بوممد ذلممت الزيمماراته وووثقممف ال ممده وقممد كممان حممديث االنتقممال يل

الرواباه وقد  منهللا الشميخ عمدة كتم  ورسماال ومي موضموعات يمت ه يمداوع 

 ويها جميوًا عن الدينه ويقاوم يبهات المبطلينه وأكاذي  الم ترين.

وأعتقد أن الشيخ ابن حجر قد حا رحاله ومي قطمره منمتقاًل ممن يممارة رأل 

م(. 1960 - همـ1380واحمدةه وهمي سمنة )الخيمة قبمل مجيامي يلم  قطمر ب منة 

مممدة قليلممةه ثممم انتقممل يلمم  بيتممه الجديممده كممما وشممير  «البممد ع»وقممد عمماد ب ممي 

المل مةه التمي أنشم ها ابنمه المدكتور حجمر أحممد حجمره المذي جممع بمين الطم  

 والشوره وونير الد ة اآلن وي دولة قطر.

 عودة يل  وطوير الموهد:

لتدم يح النظمرة يلم  الموهمده ووطمويرهه  ووي همذه ال تمرة بمدأت أعمد الومدة

 وطويًرا ي اعد أبناءه عل  أداء رسالتهم الدينية والدنيوية.

ويبممدأ ودمم يح النظممرة بإلبمماء اعتبممار الموهممد مرحلممة ثانويممة مممدوها خمممم 

 سنوات متدلةه يذ ليم قبلها مرحلة ابتدااية كمواهد األنهر.
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 وق يم الموهد يل  مرحلتين يعدادية وثانوية:

دا لي أن أق م الموهد يل  ممرحلتين: يعداديمة وثانويمة. كمل مرحلمة منهمما وب

ثممالل سممنواته مثممل مراحممل التولمميم الوممام. يممدرل الطالمم  وممي المممرحلتين ممما 

يدرسممه الطالمم  وممي التولمميم الوممام وقريبًمماه يال ممما ال ضممرورة يليممه مممما يمموور لنمما 

الثمانوي ومي وودرل ن م الكت  المقررة عل  اإلعمدادي و...  بو  ال دل

الولمموم والرياضمميات والمممواد االجتماعيممةه واللبممة اإلنجليزيممة ون وهمما. ووممي 

 الثانوي ودرل مناهج الق م األدبي.

عل  أن نزيد الجرعات التي ي خذها الطال  من الولموم الشمرعية والوربيمة. 

وهنمما ال بممد أن نبممذل جهممدًا وممي وي ممير هممذه الولمموم ووقريبهمما ب يممث ال نرهممق 

قيداوها. وال بد من وقرير الكت  المناسبة لذلت. وقد يضطرنا همذا أن الطال  بتو

 نزيد حدتين وي الخطة الدراسية.

ومون  هذا: أن علينا أن نهيئ الطال  وي الدهللا الثالمث بالموهمد همذا الومام 

المت ان الشهادة اإلعدادية. وحدول الطال  علم  همذه الشمهادة سيشموره ب نمه 

 ل عل  يهادوها.قطع مرحلة دراسية مهمةه وحد

وكلمف الشيخ عبد هللا بن وركي وي هذا التبييره ورح  بمه وواوقنمي عليمهه 

 وقال: علينا أن نقابل مدير الموارف ووقنوه بهذا األمر.

أ. د. عبمد المرحمن »وكان مدير المومارف همو األسمتاذ عبمد المرحمن عطبمة 

يمةه وأبمدا نشماًفا وقد كان م تًشما للبمة الورب. «عطبةه أستاذ اللبة الوربية اآلن

مل وًماه ووينمه الشميخ قاسمم ممديًرا للمومارفه وكنمف قمد لقيتمه ومي القماهرة ومي 

 الديهللا لقاًء عابًراه وكان األستاذ م مد المبارل أو اه بي.
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وذهبف يليهه ويمرحف لمه وكروميه وشمد علم  يمديه ويمجوني علم  سمرعة 

 التن يذ.

 كت  جديدة للموهد:

الكتم  المقمررة ممن قبمل علم  الطمالبه  ووواًل يرعف ومي التن يمذه وبيمرت

لألسممتاذ علممي الجممارمه  «الن ممو الواضممح»وفلبممف كتبًمما جديممدةه منهمما: كتمماب: 

واألستاذ مدمط   أممين ب جزاامه وم متوياوه الثالثمةه وألبيمف دراسمة المنطمق 

 والبالغة وابن عقيله أو قل: أجلتها يل  الثانويه ح   التي ير.

منمار ال مبيل »يل  كتماب:  «روض المربعال»وقررت وبيير كتاب ال قه من 

ه وهمو كتماب سملم سمهل الوبمارةه يهمتم باألدلمةه ومطبموع علم  «يرح المدليل

ورا ومماخر وممي جممزأينه وموجممود وممي قطممره وقممد فبوممه الوجيممه قاسممم درويمم  

عل  ن قتهه وقررت أن يدرل ندهللا الكتماب ومي المرحلمة اإلعداديمةه وندم ه 

 وي المرحلة الثانوية.

مني ذلت أن أنيد ومي خطمة الدراسمة غيمر سماعتينه واحمدة يموم ولم يتطل  

 ال بفه وأخرا يوم األحد.

وكممان هممذه التطمموير المقابممل لتطمموير األنهممره يال أن األنهممر فممور الولمموم 

ال ديثممةه ولممم يمممم الولمموم الشممرعية والوربيممة القديمممةه وبقيممف علمم  حالهمما. 

سمنوات لخعمداديه  واضطر األنهر أن يبق  سنوات الدراسمة كمما همي: أربمع

 وخمم سنوات للثانوي. أي أنها أنيد من التوليم الوام بثالل سنوات.

وقمممد اضمممطر األنهمممر بومممد سمممنوات وسمممنوات أن يقتمممرب منممما ومممي قطمممره 

 ويختدر بو  ال نوات وي المرحلتين.



 395 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

استبشر فالب الموهد بمالتبيير المذي حمدله وأقبلموا علم  الدراسمة بالموهمد 

بوم  الممواد بن  مي. وقمد لم مف وميهم ذكماًء  بجد وحر ه وكنمف أدرل لهمم

وانتباًها ووجاوبًا كبيًرا. ويارل الطلبة وي أنشطة ثقاوية واجتماعيمةه أبلموا ويهما 

بالًء ح نًاه وبرنوا ويهاه بل و وقوا عل  كثير ممن نمالاهمم. و مدقف وعمدي 

 للطلبة بالتبيير يل  األح نه وقد كان.

موهمد امت مان الشمهادة اإلعداديمةه وبود أيمهر دخلمف أول دوومة ممن فلبمة ال

مممن النممابهين المت مموقينه الممذين  - ين لممم يكممن كلهممم - ونج مموا جميوًمماه وجلهممم

 مماروا بوممد ذلممت ونراءه أو سمم راءه مثممل: عبممد الوزيممز بممن عبممد هللا وركمميه 

 وم مد سالم الكواري من قطره وم مد عبد الرحمن البكر من اإلمارات.

وعدد هخر ينتدب ممن المدرسمة اإلعداديمة  وكان عدد من المدرسين مثبتينه

...  الثانويةه مثل: مدرل الولوم والرياضيات والممواد االجتماعيمة واإلنجليزيمة

ولم أفل  وبيير أحد من المدرسين الذين كانوا بالموهمد ممن قبمله وين كمان لمي 

مالحظات علم  بوضمهمه ولكمن قلمف بالتوجيمه يمكمن أن يت  منوا ويتطمورواه 

 بييره وقد كان.ويال فلبف الت

 الشيخ عبد اللطيهللا نايد:

لكني فلبف مدرًسا واحدًاه رجوت أن ينضم يل  أسرة الموهده ليكون عونًما 

لي ويما أريده للموهد من رسالةه وقد عروته مربيًا بال طرة واألسموةه ونموذًجما 

. ذلكممم هممو األ  ال بيمم  مج ممدًا لخخممال  والبممذل والوطمماء دون مممنمٍ وال أذا

اللطيهللا نايده الذي عروته ممن قبمل ومي مو مكر التمدري  بماألنهره  الشيخ عبد

ووي ول ب طة بالشرقية وي موارل القناة ضد اإلنجليزه وقد سمبقني يلم  قطمره 
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وهو يومل مدرًسا للولموم الشمرعية بمدرسمة أم  مالل علميم االبتداايمة. وأهلهما 

د. »يمد م بون له متم كون بهه ولكني وس مطف األسمتاذ أحممد رجم  عبمد المج

ٍ بمن جاسمم يميخ أم  مالله لي ممج  «أحمد بود ذلت ليشم ع لمي عنمد الشميخ علميم

اللطيهللا يل  الموهد لشدة ال اجمة يليمه واسمتجاب الشميخ علمي.  بدبانتقال الشيخ ع

ٍ بمن رحمه هللا  . وبومد ذلمت دعماني الشميخ عبمد اللطيمهللا يلم  نيمارة الشميخ علميم

رجل كبيمر ال منه كبيمر القمدره جاسمه وزرناه موًا وي مجل ه ب م  الله وهو 

وقممد وجممدناه يقممرأ بومم  كتمم  ال قممه المممالكيه وقممد كممان مممالكي المممذه ه علمم  

خممالف عممموم هل ثممانيه وهممم حنابلممة. وقممد أنممم الرجممل بمميه وفلمم  يلممي  أن ال 

اللطيمهللا بمين وتمرة وأخمراه حتم   نياروهه وكنمف أنوره ممع الشميخ عبمدأقطع 

 .رحمه هللا وووي 

لطيممهللا نوممم الوممون لممي وممي ووجيممه الشممباب بالموهممده وكممان الشمميخ عبممد ال

وخدوً ا وي الرحالت التي نقضيها مع الشباب يوم الجمومةه أو يموم الجمومة 

 وليلتها.

عليمه الشميخ ابمن ممانعه والشميخ ونال الموهد سموة فيبة بمين النماله وم ثن  

هللا بن نيده والشيخ األنداري وغيمرهم ممن المشمايخه وممنهم الشميخ داود  عبد

مدانه المذي قمال: ين الموهمد أ مبح ب ضمل هللا ثمم ب ضمل ومالن موهمدًا: للولمم ح

 والدعوة موًا.

 الشيخ داود حمدان:

وبمناسبة ذكر الشيخ داود حمدانه وقد كان من الشخديات الولمية الدعويمة 

 التي ووروف عليها وي قطر.
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وكان الشميخ داود ممن علمماء ول مطينه المذين لهمم افمالع جيمد علم  الولموم 

الشرعيةه ولهم قلم جيد وي كتابمة بوم  األب مال الولميمة وال قهيمةه ولمه ب مث 

جيد وي الت مينه رجمح ويمه الجموانه م متندًا يلم  مما ذكمره ال نابلمة ممن ضممان 

 حارل ال وا. كما له جملة أب ال أخرا.

وكان الشيخ داود من أعضاء حزب الت ريمر النشميطينه بمل ممن منس ميهه 

هه وقد بدأ بزياروي وعروني بن  هه ونروه بود ذلمته ولكنه ان دل عنهه وورك

 «ال مالل وال مرام»ه ولقد قرأ كتابي: رحمه هللا وووثقف  لتي بهه حت  مات 

وأعج  بهه وكت  لي بو  المالحظات عليمه وناقشمنا ويهماه وقمال: ينمه كتماب 

 ي مل روح اجتهاد حقة.

َعنَب تمماوي المممدرل وكثيممًرا ممما نارنممي وممي بيتممي مممع  ممديقه الشمميخ عبممد هللا 

 المرمواه وكثيًرا ما نروه وي بيته رحم هللا الجميع.

 الشيخ مبارل سيهللا التآخي:

وكان من خيرة األيخا  الذين عروتهم وي قطمر وأحببمتهمه كمما أحبموني: 

الشمميخ مبممارل بممن سمميهللا النمماخيه وهممو مممن أهممل الشممارقةه ويومممل منممذ نمممن 

ه مثل: الشيخ م مد بمن سمويد بمن بالتدريم وي قطره كبيره من أبناء اإلمارات

غباده وم مد بن علي الم موده وأحممد بمن علمي الم مموده وغيمرهمه وكمان 

الشيخ مبارل من أ    النال ن ً ماه وأنقماهم سمريرةه وأرضماهم خلقًماه يم لهللا 

 وينلهللاه ال وددر عنه كلمة سوءه وال وولة سوءه وال خدلة سوء.

  يمريوتهه وعلم  حضماروهه كان غيوًرا عل  اإلسالم: عل  عقيدومهه وعلم

 «المنممار»وعلم  أمتممهه وعلمم  قضماياه وممي كممل مكمان. وقممد وتلمممذ علم  مدرسممة 
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ال ممل ية المجممددةه ولممم يكتممهللا بممذلته بممل اجتهممد أن يمممد يممواعها لكممل مممن لممه بممه 

  لةه ويوسع دااروهاه ويكثر أوباعها.

 وكان  هر األ  الدديق الشيخ عبد هللا بمن علميم الم مموده عماللم الشمارقة

 وداعيتهاه رحمهما هللا رحمة واسوة.

 نيارة الشيخ أحمد حاكم قطر:

اقترح علينا أخونا األسمتاذ عبمد البمديع  مقر: المقمرب ممن الشميخ أحممد بمن 

عليم هل ثاني حاكم قطره أن نزور ال اكمه وليم الاقًا برجال وي منزلمة الشميخ 

ه وال يمزوروا عبد الموزه والشيخ القرضاويه أن يجياوا يلم  قطمر للوممل ويهما

حاكمهمما. قلممف لممه: أيًضمما ال يليممق بنمما أن نق ممم أن  ممنا علمم  الرجممله أو ن ممرض 

 أن  نا عليهه ولم و ت مناسبة موينة لذلت. قال: أنا هخذ لكم موعدًا منه.

وأخممذ لنمما موعممدًا لنممزوره وممي مكتبتممه التممي كممان يشممرف عليهمما الشمميخ عبممد 

ل استقبااًل ح نًاه ورح  بنما ومي بلمدنا البديع. وكان لقاًء فيبًاه استقبلنا ويه الرج

الثانيه وو دل مونا حديثًا كله مودة وم بة. وكان غاية ومي الدماثمة والتواضمع 

 وح ن األدب. ثم دعا بالوشاء وتوشينا موه.

وأ ب ف هذه عادة متكررة كل مدةه حوالي كل يمهرين أو ثالثمةه أو ن مو 

لزيارة الشيخ أحمده وكثيمًرا  ذلته أذه  مع الشيخ عبد الموزه والشيخ الو اله

 ما ونتهي الزيارة بالوشاء.

ووممي يحممدا الزيممارات و ممدل سمممو الشمميخ ال مماكم عممن الربمما ووشممدد بومم  

الولماء ويهه واضطررت أن أرد عليهه وأبمين لمه أن و مريم الربما أممر قطوميه 

وأن ال وااد هي الرباه وأن هللا ووال  ال ي رم عل  النمال يال مما يضمرهمه وأن 
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يلخ مما قيمل ومي همذه ...  واج  عل  الم لمين: أن ي رموا ما حرم هللا ورسلهال

الجل ة. وكان حديثي واضً ا حاسًماه ال مجاملة ويمه وال وهماونه وكمان بوم  

: أن أعمارض حماكم المبالد  ال ضور ينظر يلي  وأنا أوكلمه ك نما هو مش ق علي 

وهممذه المناقشممة بممين بهممذه الدممراحةه وهممذه القمموة. وذاع حممديث هممذه الجل ممة 

الناله وخشي بوضهم علي  من عواقبهاه وقال بوضهم: كمان عليمه أن يراعمي 

 المقامه كما راعاه هخرون من ال ضور.

ولكني عروف بود ذلمت ممن الشميخ عبمد البمديع: أن ال ماكم أعجم  ب مديثيه 

وناد احترامه ليه وقال: هذا رجل يقول ما يراه حقًّماه وال يخماف ومي هللا لوممة 

ض ويه.ال  ام. ومثله يج  أن يقدره وي ر  عليهه وال ي ر 

وعروف من هذا أن قول ال ق ال ي رم اإلن مان ممن رنا قمد ُكتم  لمهه وال 

ينقل من قدره حت  عند من يجبههم بكلمة ال قه كمما ال يقمدم أجلمه أو يمنقل 

َر من عمره ل ظةه  سً  إِّذَا َج َٓء أََجلَُم }َولَن يَُم  ِّ ُ نَ    .[11المناوقون: ] {ٱّلِلَّ

 الشيخ عبد البديع  قر:

وبمناسبة ذكر الشيخ عبد البديع  قره ي  ن بمي أن أذكمر أنمي عروتمه ومي 

م(. وكان ممن دعماة اإلخموان المومرووين ومي مدمره 1949موتقل الطور سنة )

أبمو »وهو من أبناء الشرقيةه ي نه ي ن الشيخ عبد الموز عبد ال تاره وهمو ممن 

ن واقول. وقد ألهللا رسالة  بيرة ال جمه ولكنها ناوومةه وعبد الموز م ه«كبير

كيمهللا نمدعو »لما حووه من أوكار ووجارب عملية وي حقمل المدعوةه وعنوانهما: 

البديع عل   لة فيبة باإلمام ح ن البنماه وقمد عممل وتمرة  وكان عبد. «النال؟

 بالمركز الوام لخخوان.
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وكان الوجيه قاسم دروي  وي عهد الشيخ علمي بمن عبمد هللا ال ماكم ال مابق 

لقطره ووالمد ال ماكم ال مالي المذي ونمانل لمه عمن ال كمم قبمل مجيامي يلم  قطمر 

ب نة واحدةه همو الم ماول عمن المومارف قبمل الشميخ قاسمم بمن حممده وكمان لمه 

 «ال ممممتح» مممملة بالوالمممممة ال مممميد م مممم  الممممدين الخطيمممم   مممماح  مجلتممممي 

و رسممل يليممه يطلمم  منممه وريمميح يخدممية يسممالمية قويممة وتممول  . «الزهممراء»و

يدارة الموممارف. وريممح لممه وممي أول األمممر: الكاومم  اإلسممالمي الدمماعد م مممد 

وت ي عثمانه ولكن مرووًا خا ة حالف دون اسمتجابة األسمتاذ وت ميه وطلم  

مممن اإلخمموان أن يريمم وا لممه يخًدمما للقيممام بالمهمممة المطلوبممةه وريمم وا لممه 

 األستاذ عبد البديع.

م(ه وُعمميمن مممديًرا 1954وسمماور الشمميخ عبممد البممديع يلمم  قطممر مبكممًرا سممنة )

للموممارف مممع الشمميخ قاسممم بممن درويمم ه وكانممف الموممارف وممي ذلممت الوقممف 

م مدودة جمدًّاه عمدة ممدارل ابتداايممة للبنمينه م مدودة الومدده وال ووجمد مدرسممة 

ا. وقممد قامممف موركممة جدليممة بممين يعداديممة بوممده وكممان وولمميم البنممات م ممدودًا جممدًّ 

المشايخ وي ووليم البنفه ويل  أي حد يجمون لهما أن ومتولم؟ وكمان بوضمهم ي بمذ 

أن وممتولم البنممف كممما يممتولم يممقيقها االبممن. وطلمم  الولممم وريضممة علمم  كممل م مملم 

وم لمة. وبوضهم يقول: يك يها التوليم االبتمداايه وال حاجمة يلم  مما بومد ذلمته 

َن } : وقد قال هللا ووال {َولَر   .[33األحزاب: ] فِّي بُيُ تِّكُنَّ

وملممف هممذه الموركممة م تدمممةه ولممم و  ممم يال قبيممل قممدومي يلمم  قطممره وقممد 

 ح مف وي  الح التوسع وي ووليم المرأة.

ومن البري  أن الشيخ عبد هللا بن نيد الم موده  ماح  ال تماوا الجريامة 

ومي وولميم الممرأة. وكمان وي ال ج وغيرهه كمان ممن أندمار التضمييق والتشمديد 
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الشيخان: ابن وركيه واألنداريه من القاالين بإواحة ال ر ة لل تاة لتمتولم كمل 

 علم ناوع وريده ووقدر عليه.

وقد عشمف ومي قطمر حتم  رأيمف الشميخ عبمد هللا بمن نيمده يكتم  يلم  ممدير 

ي ممتبرب منممه كيممهللا ووضممع  - رحمممه هللا أ. د. يبممراهيم كممامم  - جاموممة قطممر

لوقبممات وممي سممبيل وولمميم ال تمماةه ويطالمم  بمم ن و ممتح الجاموممة أبوابهمما الشممروف وا

 عل  مداريوها لكل وتاة ورغ  وي استكمال ووليمها.

 وقلف: سب ان هللاه ما أسرع ما يتبير اإلن ان 

اإلخموان المذين ومروا ممن ج ميم  وقد انضم يل  عبد البديع بود ذلت عدد ممن

دمشمقه وممنهم ممن ذهم  يلم  النا ر بمدمره وكمان ممنهم ممن ذهم  يلم   عبد

ال ممودانه وغيرهمما. ومممن هممذه الممبالد جمماءوا يلمم  قطممر. كممان ممممن جمماءوا مممن 

دمشمممق: عمممز المممدين يبمممراهيمه وح مممن المومممايرجيه وم ممممد الشممماوويه وعبمممد 

اللطيمممهللا مكممميه ومممممن جممماءوا ممممن ال مممودان: كممممال نممماجيه وعلممميم يممم اوةه 

 ومدط   جبر.

 قره وغيره ممن جهمان يدارة  وكان الشيخ قاسم دروي ه وموه عبد البديع

الموارف: حريدين عل  أال يوينوا يال م لمين متدينينه وكان الممدخنون ممثاًل 

ال يجدون ور ة للتواقد موهمه وكان بوضهم يدخنه ولكنه يخ مي ابمتالءه بهمذا 

 الداءه وال ي تطيع أن يدخن وي المدرسةه يال يذا استخ   وي دورة المياه.

لبممديع مممع عممدد مممن أبنمماء ول ممطينه موظمهممم مممن وقممد وواقممد الشمميخ عبممد ا

اإلسالميين الذين أ بح لهم ي ن ومكان ويما بومده ممنهم: رويمق يماكر النتشمةه 

الذي عمل مديًرا لمكت  ونير المومارف الشميخ قاسمم بمن حممده وكمان سمطووه 
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 ون وذه.

ومنهم: م مد يوسهللا النجاره الذي عمل أيًضا وي مكتم  المونيره وكمان لمه 

 .رحمه هللا ركة وتح وو سي ها ويما بوده حت  استشهد وي بيروت أثره وي ح

 ومنهم: أحمد رج  عبد المجيده وغيرهم وغيرهم.

وكممان عبممد البممديع  ممقر يخدممية مرحممة متميممزة بالي ممر والمرونممة وخ ممة 

الروحه كان يزور الشمخل وال يطيمله ويقمول: أعتقمد أننما يمرونا  ثمم ي مت ذن 

 ويندرف.

البمداء عنمدهه ثمم ين م  أن يخبمر أهمل بيتمهه وي اجم  وكان يوزم النمال علم  

بالنممال وقممف البممداء يممدقون عليممه البممابه ويرحمم  بهمممه ويمم كلون ممما حضممره 

 ويقول لهم: ن يف أن أبلو ونارة الداخلية 

وأحيانًمما يقممول ألهلممه: ا ممنووا لنمما ثريممدًاه ويقممول: ين قدمموة الثريممد وقبممل 

 الق مة عل  أيم عدد 

رف حت  وبير الوضعه وأع ي الوجيمه قاسمم درويم ه وقد بقي مديًرا للموا

ه ثممم الشمميخ أحمممد الشمميخ وجميء بالشمميخ قاسممم بممن حمممده واحتضممن الشممي خ علمميم

 البديعه ليشرف عل  مكتبته الخا ةه وعل  المكتبات الوامة وي قطر. عبد

وقد دخلف قطره وهو مدير لهذه المكتبماته حتم  وبيمرت بومد عمدة سمنوات 

التمي أ مبح لهما مقمر متميمزه وكمان همو أول ممدير  «القطريمةدار الكتم  »يل  

 لها.
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  ورة ال ياة وي قطر عند مقدمي يليها:

كانممف قطممر وممي بدايممة فريقهمما يلمم  التطممور والنهضممة الومرانيممةه وكممان ال 

 يزال ويها موتمد بريطانيه ولم وكن قد حدلف عل  استقاللها بود.

مركمزين  - ( ممنهم%80) حموالي ثممانين ومي الماامة - وكان موظمم ال مكان

ومي الدوحممةه وهممي مدينممة وقمع علمم  يممافئ الخلمميج يمرقي قطممر. وكانممف أيممبه 

( خم مة ومي %5بقرية كبيرةه وريد أن وكون مدينة. وأعتقد أنها كانف حوالي )

المااممة مممما هممي عليممه اليممومه أي أنهمما وضمماع ف عشممرين مممرة او مماًعاه كممما 

 وضاع ف أيًضا ارو اًعا.

ا من فابق واحمده علم  النظمام القطمري المتموارله وهمو و كثر المنانل ويه

وي المداخل؛ ألن همذا أسمتر للواالمةه وأ مون ممن  «ال ود»أن يكون ال ناء أو 

 أن يكشهللا الجيران بوضهم بوًضا.

وبومم  البيمموت قممد يكممون مممن فممابقينه وقليممل جممدًّا مممن ثالثممةه وال سمميما 

 يها مدود.البيوت التي وود للكراء واإليجاره وال ووجد بناية و

التممي ويهمما ونارة الماليممة  «دار ال كومممة»وأيممهر بنايممة وممي الدوحممة كانممف 

والبتممرول ويدارة يمماون الممموم ين واإلسممكان علمم  م ممتوا قطممر كلهمما. وويهمما 

 يداوم ناا  ال اكم وولي الوهد وونير المالية الشيخ خلي ة بن حمد.

وم ينه وكان أيهر مومهللا وي ال كوممة همو داود ومانول ممدير يماون المم

الذي ال يوين مومهللا  بر أو كبره وال يرق  من درجمة يلم  أخمراه يال عمن 

 يال بمواوقة وانول. «حارل»فريقهه وال يوين مدير وال وراد وال نافور 

ولممم يكممن التويممين أو الترقيممة وحممدهما هممما اللممذين وممي يديممهه بممل اإلسممكان 
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 والت ثيث وي يديه أيًضا.

 جن ية البريطانية.ووانول ول طيني األ له وجنم بال

كان رجاًل دمث األخمالاه وي همم عملمه جيمدًاه  - رغم م ي يته - وأيهد أنه

وكممان يتوامممل موممي خا ممة بلطممهللا وأدب يذا احتجممف يليممهه ومممن ذا الممذي ال 

 ي تام يليه؟

 ال الة الدينية وي قطر:

كان أهل قطر أقرب يل  ال طرة ال ليمةه لم و  دهم ال يماة المدنيمة ال ديثمة. 

كانوا متواونين متكاولينه ي  ل بوضهم عن بو ه ويشد بوضمهم أنر بوم ه 

االبن يبر أباهه والقري  يدل رحمهه والجار يرع  جاره. البال  عل  النمال 

يورومون البم  ومي الدداه حت  يني أول ما ذهبف يل  قطره لم يكن التالميمذ 

االمت اناته وال ي كرون ويهه ولو وركتهم وحدهم وي الدهللا ما حاول أحمد أن 

ي را مولومة من أحد. وقد ملوا هكذا عدة سنواته ثم أ مابتهم الومدواه ممن 

مدر وبالد الشام وغيرها. وف قوا يقلدون غيرهمه ثم و ننموا ومي البم ه حتم  

  ذراعيمهه وعلم  وخذيمهه وممن واقوا من قلدوهمه وأم م  ممنهم ممن يكتم  علم

ال   ... ومن...  ومن «الموبايل»ي تخدم الجوم

 وعدوا األخالا أيد من عدوا األج ام.

رأيممف الجميممع ي ممر  علمم  الدممالةه وخدوً مما وممي الم ممجده ويدمم   

الرجل أبناءه يل  الم جده وكان النال قد نظموا حياوهم ووق مواقيف الدمالةه 

اليممومي لل يمماة اإلسممالمية. وممالم الت التجاريممة وبلممق وكممانوا أقممرب يلمم  النظممام 

أبوابهممما قبيمممل هذان المبمممربه وال و مممتح يال ومممي  مممباح اليممموم التمممالي. والنمممال 
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يتناولون عشاءهم بود  الة المبربه أيمبها بمما كمان عليمه أهمل الريمهللا قمديًما 

 وي مدر. وإذا  لوا الوشاء أسرعوا يل  بيووهم للنوم مبكرين.

ال يمماة وممي قطمره ويت ممرل النممال يلمم  الم مماجده وبوممدها  وقبمل ال جممر وممدب

أي يبيرون ريقهمم بتوبيمر المدمريين بتنماول ال طموره ثمم  «الريوا»يتناولون 

 مل  هللا عليمه ينطلق كل منهم يل  عملهه م ت يدًا من بركة البكموره وقمد قمال 

 .«اللمم ب رِ ألمتي في بك ره »: وسلم

وانن بممين يخدممين: يممخل يقمموم وال يوممرف قيمممة هممذا الوقممفه يال مممن 

مبكممًرا يتلقمم  الدممباح مممن يممد هللا ووممال  فمماهًرا قبممل أن ولوثممه أن ممال الودمماة 

وال جمماره وي ممتقبل ن مممات الدممباح مممن أول يومممهه قبممل أن وشممتد الشممممه 

 وي خن حرها ويتداعده وخدوً ا وي بالد حارة مثل بلدان الخليج.

لمم ي متيقل يال بومد أن أضماع وهخر ننوم الض  ه بال الشيطان وي أذنيهه و

هممذه ال ممويوات الجميلممةه واسممتقبله وهممج الشمممم الالوممح منممذ ي ممتح الناوممذة أو 

 الباب.

وكان مما ساعد النال وي قطر عل  االلتمزام بهمذا النظمام: أنمه لمم يكمن ويهما 

وكمممان النمممال ومممي راحمممة ممممن اإلعمممالم ...  يذاعمممة وال ولي زيمممون وال  ممم اوة

كممان الطممالب المجتهممدون منكبممين علمم  الدراسممة وأجهزوممه ووسممااله؛ ولهممذا 

 والت ديل واالستذكاره ال يشبلهم عنها ياغل.

ومما كان ي اعد النال عل  االلتزام بدلوات الجماعمة ومي الم مجد: كثمرة 

 الم اجد الدبيرة المنتشرة وي األحياءه والمتقاربة يل  حد بويد.

ادة م ممدود وقممد كممان هنممال نوعممان مممن الم مماجد: م ممجد جماعممةه وهممو عمم
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الم مماحةه ب مميا وممي مبنمماهه ولمميم ويممه منبممر للجموممة. واآلخممر: م ممجد جموممةه 

وهو عادة كبيره وويه منبره وودل  ويه الجمومةه وهمو المذي يطلمق عليمه أهمل 

ولمميم الجممامع عنممدهم كممل م مجده كممما هممو عممرف النممال وممي . «الجممامع»قطمر 

 مدره بل م جد الجموة الكبير وقا.

 - وهمو الممذه  ال مااد ومي قطمر - المذه  ال نبلميوسر هذا ويما أرا: أن 

يممرا أن  ممالة الجماعممة واجبممة علمم  الرجممال يال مممن عممذره ولي ممف سممنة أو 

ورض ك ايةه كما ومي الممذاه  األخمرا. ممن هنما كمان علم  النمال أن يكثمروا 

مممن م مماجد الجماعممة الدممبيرةه لتوممين كثممرة الم مماجد وقربهمما علمم  أداء هممذا 

 الواج .

هذا النهج وي بناء الم اجد ناوعه وليته يتبمع ومي مدمر وومي  ووي رأيي: أن

غيرهمماه ويكممون هنممال م ممجد لدممالة الجماعممةه ال بمم ل أن يكممون وممي أسمم ل 

 «الجواممع»الومارة أو ن و ذلته وال ودل  ويه جموةه أمما م ماجد الجمومة أو 

وينببي أن وكمون واسموة مما أمكمن ذلمته وال سميما ممع او ماع الوممرانه وكثمرة 

لينه حتممم  ينمممي ال أكممماد أرا ومممي مدمممر م مممجدًاه يال والنمممال يدممملون المدممم

 الجموة وي الشوارع من حوله.

وعل  ذكر المذه  ال نبليه وقد كان هو المذه  الشمااع والبالم  بمين أهمل 

ال نة وي قطره علم  خمالف سمنة الب مرين ودبميه وقمد كمان ال مااد عنمدهم همو 

يًضمماه مثممل الشمميخ علمميم بممن مممذه  مالممته وكممان قليممل مممن القطممريين مالكيممة أ

 «الخلي مات»جاسمه ييخ أم  الل عليه وقد كان ممالكي الممذه ه ومثمل قبيلمة 

وقد كانوا موالته وين كان الجيل الجديد ممنهم قمد اندمهر ومي األغلبيمة ال نبليمة 

 ب كم دراسته التي ولقاها وي المدارل.



 407 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

ألكثريممةه وكمان ومي قطممر أقليمة يميوية جو ريممةه ولكنهما أقليمة من ممجمة ممع ا

ومت اهمة مع ال كومةه وال وظهر أي مشكالت أو ح اسيات ممن جهمة الشميوة 

 وي قطر.

 ال الة االجتماعية:

 وأهل قطر ينق مون يل  أق ام:

 األسرة ال اكمةه من هل ثانيه ن بة يل  ثاني بن جاسم.

وأ لهم من قبيلة وميم الوربية المورووة من الورب الم توربةه التي ونتممي 

 ه وويها يقول جرير:عليه ال المانه ومنه يل  يسماعيل يل  عدن

 يذا غضمممبف عليمممت بنمممو ومممميم

 

 رأيمممف النمممال كلهممممو غضمممابا

وقريمم  مممن هل ثمماني: أ ممهارهم وأقربمما هم مممن القبااممله مثممل هل الوطيممةه  

وهل ال ويديه والمواضميده المذين نا مروهم ومي موركمة الزبمارة التمي وقومف 

الب ممرينه وانتدممر القطريممونه وأخرجمموا هل بممين هل ثمماني وهل خلي ممة حكممام 

 خلي ة من الزبارة. وووتبر هذه الموركة من الم اخر التاريخية عند أهل قطر 

وهنممال قبااممل أخممرا وممي قطممره مثممل: المممرةه والهممواجره وهل بوكمموارةه 

والنويممميه والخلي يمماته والمممانعه والمنمماعيه والخممافره والمممالكيه والندممره 

باامل وجمدها مشمتركة بمين قطمر وال موودية والب مرين وغيرهم. وبو  هذه الق

واإلمارات. وقد كانف المنطقة كلها م توحة لهذه القباامله ورحمل ممن مكمان يلم  

 مكانه ووهاجر من بلد يل  هخره فلبًا للرنا أو لألمن أو لبير ذلت.

ه ويقولممون: ين «الهولممة»وهنممال جماعممات أخممرا مممن أهممل قطممر ي مممون: 

ه وذلممت أنهممم كممانوا وممي األ ممل مممن «ال ولممة»ذة مممن أ ممل هممذه الكلمممة ممم خو
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جزيممرة الوممربه وو ولمموا يلمم  سمماحل وممارله ثممم عممادوا يلمم  أ مملهمه مثممل: 

عممممااالت األندمممماريه ووخممممروه وهل عبممممد البنمممميه والم تمممماحه والدممممديقيه 

والوماديه وغيرهمه وكلهم من أهل ال نة. وبو  هنالء عايوا سمنين فموااًل 

ممن ال دمول علم  الجن ميةه وقمد ولمدا لهمم أبنماء  وي قطره ولكنهم لمم يتمكنموا

وبنمممات ومممي قطمممره وال ي ملمممون جن ممميةه وال جمممواًنا وال بطاقمممةه ولهمممذا ال 

ي ممتطيوون أن يبممادروا قطممره بممل ال ي ممتطيوون أن يتزوجمموا؛ ألن الممم ذون 

الشممرعي أو القاضممي الشممرعي الممذي يوقممد لهمممه ي تممام مممنهم يلمم  ممما يثبممف 

اًا من ذلمت. ومال همم ي ملمون الجن مية القطريمةه وال هويتهمه وهم ال يملكون يي

الجن ية األ ملية ممن ييمران التمي جماءوا منهما. وهمنالء همم المذين سمموهم ومي 

 أي الذين بدون جن ية. «الـ بدون»الكويف: 

وينمممي ألرجمممو ممممن حكمممام الخلممميج: أن يوممماملوا همممنالء بمممما ي مممت قون ممممن 

وال وظلهم سماء  وينمما يمرحم رحمةه وال يدعوهم وي الوراءه ال وقلهم أرض ال

 هللا من عباده الرحماء.

وهنال أنمال ممن يميوة ييمران جماءوا يلم  قطمره واسمتوفنوهاه وممنهم ممن 

حدمل علمم  جن مميتهاه وغممدا مممن موافنيهمما األ ممليينه ومممنهم مممن لممم ي دممل 

ولكمن أممر همنالء الشميوة أهمون ممن أهمل ال منةه وقمد  ه«بدون الـ»عليهاه ي ن 

وبة كثيرة ال دول عل  الجن ية اإليرانيةه بخمالف أهمل ي تطيوون ببير  و

 ال نة.

وكانممف المممرأة وممي قطممر ملتزمممة بال شمممةه لممم وبزهمما م مماهيم ال ضممارة 

البربيممة وقيمهمماه التممي غممزت المممرأة وممي الممبالد الوربيممة األخممرا مثممل: مدممره 

والشممامه والوممرااه وغيرهمما. وكانممف المممرأة ال وخممرم يال وهممي الب ممة الوبمماءة 



 409 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

داءه و مترها ممن رأسمها يلم  أخممل قمدميها. وكانمف ولمبم علم  وجههما ال و

البرقممعه ولب ممه المممرأة فممول النهمماره حتمم  وهممي  وهممي يمميء يشممبه «البطمولممة»

 داخل بيتهاه وال وخلوه يال عند الوضوء أو النوم. وقد أ بح عادة ال عبادة.

ذلمته  ويذا خطبف ال تاةه وال يمكممن خافبهما ممن ر يتهماه وال ي ممح لمه بومد

حت  بود الوقد عليهاه يال ليلة الزوافه وقد مل هذا ساادًا يلم  اليمومه حتم  بومد 

أن دخلمممف ال تممماة المدرسمممة والجامومممةه وذهبمممف يلممم  ال مممواه وسممماورت يلممم  

الخمارمه يمكممن أن يراهمما المولممم والطبيم  وأسممتاذ الجاموممةه وركمماب الطمماارةه 

ا واحمدًاه همو الم مكين والنال وي القاهرة وبيروت ولندن وبماريمه يال يخًدم

 الذي ال ينذن له أن يراهاه وهو خافبهاه بل نوجها الذي عقد عليها.

ووي مقابل هذا ما رأيته وي مدره عنمد كثيمر ممن األسمر المت مررة  حيمث 

يممذه  الخافمم  مممع خطيبتممه يتمم با ذراعهمماه ويممذهبا بويممدًا وممي المتنزهممات أو 

زال أجنبيمة منمه. وكثيمًرا مما ح الت ال ينماه وال رقي  وال ح مي ه وهمي ال وم

 ونتهي هذه ال ترة ب  خ الخطبةه وهنا وكون ال  رة والندامة.

فينه  فين وال ُم َمرمل ىق  }والخير وي الموقهللا الوسا بين ال ُم  رل كُم  أُمَّ ىنَ  لَِّك َجعَل 
َوَهىَِ 

للمبيرة بن يموبة حمين   ل  هللا عليه وسلموقد قال النبي  .[143البقرة: ] {َوَسط  

اذهب ف نظر إليمى ؛ فإنىه أ ىرى »وقال: اله قال:  «أنظرت إليم ؟»خط  امرأة: 

 ه أي ي دل بينكما اإلدام واألل ةه وإن الوين رسول القل .«أن يمدم بينكم 

وبومم  وتيممات الخلمميج اليمموم خلوممن البطمولممة وخلوممن الوبمماءةه وسممرن وراء 

وبوضهن التزمن هذه التقاليمد ومي أوفمانهنه ومإذا البربيةه  «التقاليع»التقاليد أو 

خرجن منهاه  در منهن األعاجي ه وال نلمف أذكمر حمين سماورت ممن مدينمة 
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خليجيممة كبممراه يلمم  بمماريمه وكنممف راكبًمما وممي الدرجممة األولمم ه ودخممل علمميم 

مجموعة ن اء لم أر منهن يياًا يال سوادًا ومي سمواده وكنما ومي منتدمهللا الليمله 

قظنمما المضممي ون لن ممتود للنممزول وممي بمماريمه والت ممف ولممم أر وقبيممل الدممباح: أي

وقمد  «الممودات»ال واد الذي رأيته وي الليله ورأيمف مكانمه ن ماء علم  أحمدل 

مهممرت الشمموور والن ممور والدممدور واألذرعممة وال مميقانه مممع ألمموان الزينممة 

ولمممم أملمممت يال  «الماكيمممام»والوطمممور ونممممل ال واجممم ه وكمممل مممما ي ممممونه: 

 سترجاع.ال وقلة واال

وهذا دليل عل  أن الموانع المذاوي همو األسمال؛ ألنمه يدم   اإلن مان ومي 

ِّ خلووه وجلووهه وحضره وس رهه  َّ ىهُ }َوّلِلِّ نََم  تَُ لِى ان فَىثَمَّ َوج  ُبإ فَأَي  رِّ َمغ  ُق َوٱل  رِّ َمش  ٱل 

 ِّ مَ }َوُهَ  َمعَكُم  ه [115البقرة: ] {ٱّلِلَّ ُ بَِّم  تَع  َن َم  ُهنتُم إ َوٱّلِلَّ يرَ  أَي   .[4ال ديد: ] {لُ َن بَيِّ

علمم  أن هنممال أعممدادًا كبيممرة جممدًّا مممن ال تيممات وممي الخلمميج التممزمن ال جمماب 

ىىىكمممما قمممال وومممال :  «الخممممار الشمممرعي» َمىىى ۖٓ }َواَل يُب  ن  ينَىىىتَُمنَّ إِّالَّ َمىىى  َلَمىىىَر مِّ يَن زِّ يِّ

نَّ  ٰ  ُجيُىى بِّمِّ هِّنَّ َعلَىى َن بُِّخُمىىرِّ ب  ىىرِّ يَض  مممن التزمممف النقمماب ه بممل مممنهن [31النممور: ] {َول 

وغطف وجهها فوًعا واختياًراه وهنالء الملتزمات هن األكثرية الوظمم  ممن 

 بنات قطره كما يظهر وي الطالبات الجاموياته وال مد هلل.

وألهل قطر وقاليد ومي المزوامه بوضمها ال وممف بن م  يلم  اإلسمالمه منهما: 

وك نمما همي سملوةه ومإذا البلو وي الددااه وهم يتباهون بما يقدم لل تاة من مهر. 

 كانف غاليةه دوع ويها ثمن أكبر.

نوم بناوه ب قل ما يمكن ممن   ل  هللا عليه وسلمون ي هنالء أن الرسول 

ه وقممال «أللمىىن لىىيالً  أهثىىرهن برهىىقً »المهمموره ووممزوم ن مماءه كممذلته وقممال: 
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ه ولما لم يجمد حتم  همذا الخماوم «التم  ول    تًم  من  ييىي»لبو  أ  ابه: 

 .«زوجن هم  بم  معك من القرذن»له: قال 

ومممن التقاليمممد: المبالبممة ومممي همممدايا الوممرله وكثيمممر منهممما قممد ال ونت مممع بهممما 

ة»الومممروله مثمممل مممما ي ممممونه:  وهمممي مجموعمممة ممممن ال قااممم  مليامممة  «المممدنم

ل  علم  أذواقهممه وقمد ال وواومق ذوا  «المزوم»بالمالبمه جاء بها أهل المو مرل

 لل رجة والمباهاة.الورول وال وناسبهاه ولكنها 

وكذلت هدايا من حلي الذه  عل  الذوا القديمه ثقيلة الموننه غاليمة المثمنه 

قد ولب ها الورول ليلة الزواف ليراها اآلخرونه ثم وخلوها وال وكاد ولب ها بومد 

 ذلت.

ومن التقاليد المتوارثمة عنمد القباامل: أن البنمف البمن عمهماه ال يجمون لهما أن 

ذا عهد مقدل ال يجون اإلخمالل بمه. وكثيمًرا مما ال يكمون وتزوم غيرهه وك ن ه

ابن الوم راغبًا وي ابنة عمهه وهي وبادله ن مم الشموور. ولكمن وقاليمد الواالمة أو 

القبيلممة الدممارمة و ممرض ن  ممها عليهممماه وو مموقهما كرًهمما يلمم  الممزوام الم ممتم 

ووبقم  وشلهه وإما أن ينتهمي بمالطالاه ويمما أن ينتهمي بمزوام الرجمل بم خراه 

 ابنة عمه الم كينة مولقةه ال هي متزوجةه وال هي مطلقة.

وهذا يذكرني بالقباال الوربية ومي  مويد مدمره وونمدهم ن مم همذه األوكمار 

والتقاليده ومال يجمون لل تماة يال أن وتمزوم ممن القبيلمةه ولمو وقمدم يليهما واحمد ممن 

ما  أو حتم  ونيمًراه لروضموا خارم القبيلةه ولو كان أستاذًا جامويًّا أو مديًرا عامًّ

ح. وال مالح: كمل  وزويجمهه وعنمدهم مثمل يقمول: ي كلهما وم ماحه وال ي خمذها ومالم

 من ال ينتمي يل  قبيلة ولو بلو مركزه ما بلو.
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والقباال وي قطر أيًضا لها أونانه وليم كلهما قماباًل ألن ومزوم ال تماة ممنهمه 

 جر ينمما همو علم  وين كان وزوم ال تم  ممن بوضمهم يمكمن التجماون ويمهه ومال

 ال تاة ال عل  ال ت  

وهذه كلها اعتبارات ضيق النال بهما علم  أن  مهمه وع مروا مما ي مر هللاه 

والشمممرع اإلسمممالمي يوتبمممر النمممال كلهمممم سواسممميةه وأسمممرة واحمممدةه وجموهمممم 

الوبودية هلله والبنوة آلدم. وربهم واحمده وأبموهم واحمده وال وضمل لوربمي علم  

ىىىود يال بمممالتقواه عجمممميه وال ألبمممي  علممم  أسممم نىىىيَ }إِّنَّ أَه  ُكىىىم   َرَمكُم  عِّ قَى  ِّ أَت   {ٱّلِلَّ

 .[13ال جرات: ]

إذا أت هم من ترض ن دينه و لقه فزوج كس إال »:  ل  هللا عليه وسلموقال 

 .«ت عل ك تكن فتنق في األرض وفس د عريٱ

 ال الة االقتدادية:

قطمر ممن المن ا  كانف ال الة االقتدادية وي قطر وي بدايمة انتوايمهاه وحمل

 ليم ك ل الكويف أو أبو مبيه ولكنها أح ن حااًل من الب رين جاروها.

كما أن قلة سكانها يجول ندي  ال رد من المدخل ممن أعلم  الم متويات ومي 

 الوالم.

قاسمم »ولهذا كان عدد التجار الكبمار ومي قطمر م مدودًاه مثمل: هل المدروي  

ه وهل المنمماعيه «ويخوانممهعبممد البنممي نا ممر »ه وهل نا ممر «وخممرو ويخوانممه

والمانعه وغيرهم, وأكثر التجار الدبار ممن الهنمود والباك متانيينه وين كمانوا 

 أقل من نظرااهم وي دبي.

ه وقلمما «سوا واقمهللا» ه و«ال وا الضيق»وكان أيهر سوا وي قطر هو 



 413 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

الروبيممة »ووجممد م ممالت كبيممرةه ممما عممدا البيممف ال ممديث للممدروي . وكانممف 

ة ال اادة وي قطره وملف هكذا حتم  غيمرت بومد االسمتقالل هي الومل «الهندية

 يل  الريال.

وكانف ال ياة ووتبمر رخيدمة بالقيمال يلم  مما حمدل بومد سمنواته وين كنما 

ن ممن نوممدها غاليممةه بممالنظر يلمم  ال يمماة وممي مدممر. ال سمميما أن مروباونمما كانممف 

ليممه ( روبيممة. وهممو أول ممما يوممين ع1475م ممدودة ن ممبيًّاه وقممد عينممف بمرومم  )

 ولم يكن هنال بدالت أخرا. «سينار ا طاف»موم و الدرجة األول  

وكان الجنيه المدري ي ول بإحدا عشرة روبية. وكان الموممهللا يذا وموور 

 له وي ال نة ألهللا جنيهه يوتبر وضاًل ونومة.

ومع هذا كان للروبية قيمةه بمل كمان ربمع الروبيمة لمه قيممة كمذلته وي مم : 

الروبية مق مة يل  سمف عشمرة هنمةه وهنمال ندمهللا  ه وقد كانف«األربع هنات»

 الروبية وربع الروبية.

وكانممف موظممم الخضممراوات وال واكممه ومم وي مممن لبنممان واألردن وربممما مممن 

سورياه وممن ييمران والهنمده أمما مما يم وي ممن ييمران والهنمد ويم وي عمن فريمق 

ارات الب ره وأما ما ي وي من بالد الشام وي وي عن فريق البره عن فريمق سمي

. «الش ممب را»النقممل الكبيممرة. وكممل هممذه ودمم  وممي ال مموا التممي ي ممميها النممال: 

وبجوارها سموا لل ممه وسموا لل ممت المذي لمه روام كبيمر عنمد أهمل الخلميجه 

الطوممام األساسممي. وهنممال أنممواع مممن ال مممت غيممر  - مممع األرن - وهممو يوتبممر

ه لكن هنما ال مت المشهور وي مدر من البوري والبولطي والقرموف وغيرها

الكنوف والداوي والشوري وغيرهما. وكمان سممت الهمامور أول مما ذهبنما يلم  
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قطر رخيًدا جدًّاه الكيلو بريالين أو ن و ذلمت. يذ كمان النمال ال يوروونمهه وال 

 يهتمون بهه وبخا ة أنه ي تام يل  سلخ وونظيهللاه قد ال ي  نه كل النال.

الممذين قممدموا قبلنمما يلمم  وكانممف بومم  األيممياء ومم وي وممي الطممااراته وكممان 

قطره ينتظرون كل أسمبوع الطماارة التمي وم وي بالخضمار ممن لبنمان. ون من لمم 

 ندرل هذه ال ترةه وقالوا لنا: أنتم م ظومون.

وكان مطار الدوحة  بيًرا جدًّاه وم دودًا جدًّاه وكانف فاارة الخليج التمي 

كاته أفلمق ونقل الركاب بين دول الخليج بوضها وبو  فاارة  بيرة بم ر

 عليها النال: أم أحمد.

 نشافي وي قطر:

كانف ال كرة التي بيتها وي ن  ي قبل قدومي يلم  قطمر: أنمي ذاهم  يلم  بلمد 

جديده ال يوروني أهلهه وعلي  أن أنتهز هذه ال ر ةه ألو ر  للقمراءة والكتابمةه 

 وأعوض ما واوني من نمن لم أستخدم ويه القلم كما ينببي.

واهًماه وقد سبقتني سمموتي قبمل أن أحضمره وسمرعان مما  والواقع أني كنف

اكتش ني النال بدون جهده ومنذ أول درل ألقيته وي جمامع الشميو  بومد خطبمة 

الشمميخ ابممن وركمميه ومنممذ أول خطمماب ألقيتممه وممي المدرسممة الثانويممة بمناسممبة 

ان دممال سممورية عممن مدممره وكممان هممذا الخطمماب ذا فممابع سياسمميه كممما كممان 

  ذا فممابع دينمميه عممرف أهممل قطممر يممياًا عممن هممذا القممادم درل جممامع الشمميو

 الجديد.

وبوممد وتممرة قليلممةه دعمماني الشمميخ ابممن وركممي يلمم  يحيمماء ذكممرا اإلسممراء 

والموممرام وممي المدرسممة الثانويممة. وكلمممما جمماءت مناسممبة دينيممة أو وفنيمممة أو 
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 اجتماعيةه دعيف يل  المشاركة ويها.

ي قمد سمن  سمنة ح منة ومي حت  جاء يهر رمضان المبارل. وكان ابمن وركم

سمممون الولممموم  كمممل رمضمممانه وهمممو أن يرسمممل الولمممماء األنهمممريين المممذين يدرم

الشرعيةه يل  م اجد الدوحة وضواحيهاه وم اجد القراه ليلقوا ويهما دروًسماه 

يما بود الودره وهو البال ه أو بود الوشماء. ويمونع جمدواًل ومي كمل رمضمان 

 بالمدرسين وم اجدهم.

ان علي  ومي قطمره بوثنمي ابمن وركمي يلم  م مجد الشميخ ولما جاء أول رمض

خلي ممة بممن حمممد ولممي الوهممد ناامم  ال مماكم المقممام أمممام قدممرهه الممذي ويممه م ممكنه 

ومكتبه. وكنف أذه  أل لي الودر بالشيخه ثم ألقي درًسما ومي و  مير هيمةه أو 

يممرح حممديثه أو ال ممديث عممن موضمموع موممين بمناسممبتهه مثممل ال ممديث عممن 

تح مكممةه أو ليلممة القممدره وهممي مناسممبات رمضممانية مورووممةه غممزوة بممدره أو ومم

وكممذلت ال ممديث عممن وضممل يممهر رمضممان أو أحكممام الدمميام وممي أول الشممهره 

 وأحكام نكاة ال طره و الة الويد وي أواخر الشهر.

وكان هذا الدرل م توًحا للجميع ي ضره جم. غ ير من النال. وكمان الشميخ 

تمراره ال يتخلمهللا عنمه يال لمممرض أو خلي مة ن  مه حريًدما علم  حضموره باسم

 عذر.

ووممي هممذا الم ممجد ووروممف علمم  عممدد مممن األ ممدقاءه الممذين كممانوا حراً مما 

علمم  حضممور الممدرله مممنهم: الشمميخ سمملمان بممن جاسمممه الممذي ي ضممر مممن أم 

قمرنه ومممنهم: الشمميخ خالمد بممن حمممده أحمد يخمموة الشمميخ خلي مةه والممذي ووفممدت 

ثيقممة الوممراه وقممد كممان ي ضممر مممن عالقتممي بممهه حتمم  أم ممف  ممداقة حميمممةه و
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 الريان القديم.

وكان الترويم  المذي وضموه ابمن وركمي أن أذهم  يلم  همذا الم مجد ندمهللا 

الشهره ثم يبدلنيه وي وي بشيخ هخر بقيمة الشمهره ممن بماب التنويمعه وووماًل بومد 

أسبوعين أرسل واحدًا هخره وألق  درًساه ووي ن م اليوم اودمل الشميخ خلي مة 

ع. بالشيخ ابن ور كيه وقال له: لماذا غيرت القرضاوي؟ قمال لمه: أردت أن أنموم

 قال: اله أنا ال أريد ونويوًاه وال أريد عالًما غير القرضاوي.

وعدت ثانية يل  الم جد الشيخ خلي ةه حت  وبيمر الم مجد بم مجد هخمر ومي 

 الريان بود أن نقل الشيخ قدره يل  الريانه وبود أن أ بح هو حاكم قطر.

م جد الريان الكبير يل  م جد داخل القدره ال ي ويمه يال الخا مةه ثم وبير 

 بناًء عل  ووجيهات رجال األمن.

ولكن بقي حر  الشيخ عل  حضور الدرل بد ة دااممةه ويندماوه يليمهه 

 وكان وي بو  الدرول يقول: أنف سلختنا النهاردة يا ييخ يوسهللا.

ومممل هكممذا حتمم  وممولي ابنممه الشمميخ حمممد ال كمممه أي حمموالي سممتة وثالثممين 

رمضانًاه وخل ف ويها رمضانًا واحدًا عن همذه المدروله وذلمت ومي ال منة التمي 

أ بف ويها بانزالا غضروويه واضطررت لل  ر إلجمراء عمليمة ومي مدينمة 

 يًّا.( خم ة وثالثين يهًرا رمضان35ب لمانيا. أي أنني درسف للشيخ ) «بون»

  الة التراويح بجزء من القرهن كل ليلة:

وكان لي نشاف هخر بجوار درل الودره هو  مالة التمراويحه وقمد اقتمرح 

األ  أحمد الو اله وكنا ن كن متجاورين وي منطقة أم غويلينة: أن أ مهمم ومي 

 الة التراويح بجزء ممن القمرهن كمل ليلمةه كمما كنما ن ومل ومي رمضمان الثماني 
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ه ب يممث نخممتم القممرهن هخممر رمضممانه وأن وقممام هممذه الدممالة بال ممجن ال ربممي

بالم جد المجاور لناه ومونا بو  اإلخوة األنهريين الذين ي مكنون بجوارنماه 

مثل: الشيخ عبمد اللطيمهللا نايمده والشميخ م ممد المهمديه والشميخ عبمد الم  من 

 موس ه والشيخ سيد رج .

خموة القطمريين المذين قلف له: هذا اقتراح فيم ه ولكمن علينما أن ن مت ذن اإل

يدمملون مونمما وممي الم ممجد عممادةه وربممما ي ممتطيلون هممذه الدممالةه واسممت ذناهم 

 ورحبوا.

وهممو  - وبممدأنا الدممالة بدممهللا أو  ممهللا وندممهللا وممي هممذا الم ممجد الدممبير

 .«م جد الرواع»بمنطقة أم غويلينةه وي م :  - م جد جماعة

ي قطمر أن وال أدري من هي غويلينة وال أمهاه ولكن جمرت عمادة النمال وم

ه «وهمي مينماء ودمديرالبترول»ه وهنمال: أم سمويد «األم»يضي وا األماكن يل  

التممي أقمميم ويهمما مدممنع اإلسمممنف بوممده وأم  ممالله وأم قممرنه وأم  «أم بمماب»و

أبمممو »أحيانًممماه مثمممل:  «األب»الوممممده وغيرهممما. وقمممد وضممماف األمممماكن يلممم  

مثممل ممما يوممرف وممي مدممر بممالد . «أبممو عبممود»ه و«أبممو هممامور»ه و«الظلمموف

 .«أبو  وير»ه و«أبو كبير»ه و«المطامير أبو»ه و«أبو حمل»مثل: 

وممما هممي يال أيممام حتمم  انداد عممدد المدمملينه وخدوً مما مممن المدممريين 

 وال ل طينيين والباك تانيين والهنود.

وكنف أ لي ثماني ركواته غير الش ع والووره وبود األربمع األولم  ألقمي 

حيانًما أقمدم الشميخ عبمد حول هية أو أكثر من اآليات التي قرأناهاه وأدرًسا يدور 

 ال تار يذا حضر موناه أو الشيخ الو اله إللقاء الدرل. الموز عبد
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أن أبممدأ قممراءة الجممزء منممذ  ممالة  - وال وممزال يلمم  اليمموم - وكانممف فريقتممي

ع الوشاءه و  لي الوشاء بربوينه ثم ركوتمين بمربوين أخمراه ثمم ركوتمين بربم

واحممده ثممم التروي ممة والممدرله واألربمماع الثالثممة الباقيممة: مق مممة علمم  األربممع 

 الباقية من التراويح وركوتي الش عه ثم الوور وويه القنوت.

ووي ال نة الثانيمةه كثمر رواد  مالة التمراويح. وومي كمل سمنة يمزداد الومدده 

ع الم جد أيًضاه ولكنه ضاا بالمدملينه وانتقلمف يلم  م مجد  أكبمر ومي وقد ُوسمل

بنتمه علم  ن قتهماه  «بنممة المدروي »ن م المنطقة التي ن كن ويهاه وهمو م مجد 

ون   يليهاه جزاها هللا خيًراه وهو م جد جموة كبير ن بيًّاه وقد لبثف ويه عمدة 

 سنوات.

ثم انداد الودد واإلقبال مع برون الد وة اإلسالمية الموا مرة ومي أواسما 

نتقلنا يل  جامع الشميو ه وهمو أكبمر الم ماجد ال بوينات من القرن الوشرينه وا

وأوسمموهاه ومممع هممذا كممان يضمميق بنمماه وال سمميما وممي بومم  الليممالي مثممل ليممالي 

الجموة وال بفه ويضيق أكثر وأكثر وي ليلة ال ابع والوشمرين ممن رمضمانه 

 وليلة ختم القرهن وي هخر رمضان.

أوكممل بوم  ووي ال نوات األخيرة بود أن ابتليمف بوجمع الركبمةه أ مب ف 

اإلخوة من أامة ونارة األوقاف وي القيام بندهللا الدمالةه وأقموم أنما بالندمهللا 

جمزء  - اآلخره ويما عدا ليلة الختمه و نا حمريل علم  أن أقمرأ الجمزء الثالثمين

كلهه وأن أدعو وأفيل المدعاءه وال ممد هلل المذي من نمي القموة علم  همذاه  - عم

 وي حين يشكو بو  الشباب.

نممما علممم  كمممل لمممت ال ممممد موال

 نومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

ومممن جملممة النوممماء: قممولي: لممت 

 ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 
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لم أوخلهللا عن  الة التراويح منذ ذهبف يل  قطره يال ذال الرمضمان المذي 

م(. وال مق أنمي 1985 - همـ1405قضيته وي عالم هالم الظهر ب لمانيماه سمنة )

حينممما أقبممل يممهر رمضممانه وكنممف علمم  سممرير مرضمميه ال أسممتطيع الت ممرل 

منهه يورت ب نين عجيم ه ويموا حمار يلم  م مجدي بالدوحمةه ويلم   مالة 

التراويحه ووالوة القرهنه ودرل التروي ةه ودعاء القنوته وو مين المدملينه 

لبممي بممين الممذي يكمماد يهممز أركممان الم ممجده وواضممف دممموعيه واضممطرب ق

ضلوعيه وان اب ذلت وي يور رقيمقه كتبتمه وأنما علم  سمريريه وبوثمف بمه 

يلمم  اإلخمموة وممي قطممره وممي قدمميدة نشممرت وممي  مم هللا قطممره ثممم نشممرت وممي 

 ه ومنها:«رسالة يوا وحنين»و ف عنوان:  «ن  ات ول  ات»ديواني 

 يا يخوةً وي رضما ربمي عروتهممو

 

 ومممي دوحمممةل الخيمممره يممما حيممماكم هللا

 يممواًعا مممن م مماجدكمهممال بوثممتم  

 

 أضمواه؟ «بمون»ولوح منمه لنما ومي 

 وممممممممال أذاَن وال قممممممممرهَن ن ممممممممموه 

 

 وال وراوي نمممممماه َواحممممممر  قلبمممممماه  

 ينمممممي ألذكممممركم وممممي كممممل أم ممممية 

 

 ذكمممَر البريممم  بويمممد المممدارل مممم واه

 كمممم التقينممما علممم  ذكمممر وموعظمممة 

 

 وأوضمممممُل المممممذكر قمممممرهن ولونممممماه

ومممي موسمممم الطهمممر ومممي رمضمممان الخيمممره  

 وجمونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 م ب ممممممممةُ هللا ال ممممممممماٌل وال جمممممممماه

 مممممن كممممل ذي خشممممية هلل ذي ولممممع 

 

ًممممممما ب مممممميماه  بمممممالخير ووروُممممممه دَو 

ل واإليممان ممروباٌ    جيٌل علم  ال م م

 

 قممممد عب ممممرت عنممممه أرواٌح وأوممممواه

 ين أن َم أوُجَهُهم لم أنمم ُروَحهممو 

 

 وكل هممممم وممممي نَقمممماءل الممممروح أيممممباه

 واسمتبقواقد قدروا موسم الخيمرات  

 

 واالسممممتباا هنمممما الم مممممود عقبمممماه

  مممماموه قمممماموه ييمانًمممما وم تَ ممممبًا 

 

ًعاه وما وي الخير يكمراه  أَحيوه َفو 

 والوقف كالنال منه ما يمموت ومما 

 

 ي يمماه وطمموب  لمممن بالممذكر أحيمماه
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 وكلهمممممم بمممممات بمممممالقرهن منمممممدمًجا

 

 ك نممممه الممممدم ي ممممري وممممي خاليمممماه

 ومممماألذُن سمممماموةٌه والومممميُن داموممممةُ  

 

اه  والمممممروُح خايممممموةٌه والقلمممممُ  أو 

 أحببممممتهم وأحبمممموني بممممال غممممرض 

 

 يال لقمممممماًء علمممممم  ربممممممي ووقممممممواه

 مممممما كمممممان هلل يبقممممم  دااًمممممما أبمممممدًا 

 

 رغممممممم الشممممممداادل يلقاهمممممما وولقمممممماه

 وممممما يقمممموم علمممم  دنيمممما ومن ومممممةٍ  

 

 و ممموف ينهممماُر مممما لمممم وبمممَق دنيممماه

 برون الموهد الديني: 

يمثمل نموذًجما  - وعلم   مبر حجممه عل  حداثة سنه - وكان الموهد الديني

حيًّا للجممع بمين القمديم وال مديثه أو األ ميل والموا مر. وكمان فالبمه نمماذم 

 حية لالجتهاد وي الت ديل وح ن ال همه وااللتزام الديني والخلقي.

وكان الطلبمة يتناو مون ويمما بيمنهم ومي الت موا الولمميه والنشماف المدرسميه 

المذي  «الطالم  المثمالي»عمام دراسمي نختمار  وال لول األخالقي. وكنا وي كمل

ن وي الولم والنشاف الطالبيه وح ن الوالقة مع أساوذوه ونمالامهه يشمترل  يبرم

 وي اختياره الطالب واألساوذة واإلدارة.

وكممان الطممالب هممم الممذين يتنمماوبون حكممم الموهممد داخليًّمماه عممن فريممق نظممام 

بممن الخطممابه وأسممرة األسممر. وهنممال أسممرة أبممي بكممر الدممديقه وأسممرة عمممر 

 الح الدين األيوبيه وأسرة أحمد بن حنبل. وكل أسرة وشمرف علم  الموهمد: 

 نظاوة ونظاًما لمدة أسبوعينه ثم و لمه لمن بودها.

وكممان الطممالب وممي قطممر وبممالد الخلمميج علمم  ال طممرة ال ممليمةه لممم و  ممدهم 

 أجهزة اإلعالمه وال األوالم والم ل الته وغيرها.

داء مهمتي يداريمون مت ماهمون متوماونونه ممنهم: وكيمل وقد ساعدني عل  أ
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الموهمد الشميخ عليموة مدممط  ه وكمان رجماًل واضمماًله يماعًراه خ يمهللا الممروح. 

وسكروير الموهد األ  أحمد المنيم  ح مينه ثمم األ  يوسمهللا ال مطريه وأممين 

المخانن األ  ح ني أدهم جراره وضابا هو األستاذ أحمد سوده وكلهم كمانوا 

 دقينه ويخوانًا مت ابين.أعوانًا  ا

كما ساهم وي نجاح الموهد: عمدد ممن األسماوذة ومي مختلمهللا الممواد الشمرعية 

والوربية واالجتماعية والولميةه كانوا ك نهم أسمرة واحمدةه يوملمون ومي الموهمد 

 بروح  اح  الرسالةه ال بمجرد الومي ة.

مممن هممنالء: الشمميخ عبممد اللطيممهللا نايممده والشمميخ علمميم جمممانه والشمميخ عبممد 

الم  ممن موسمم  مممن مدرسممي الولمموم الشممرعية. ومممنهم األسمماوذة: م مممد علممي 

المممواويه وريممدي عبممد البنممي المدممري مممن مدرسممي اللبممة الوربيممةه وأحمممد 

اليممانوري مممدرل اللبممة اإلنجليزيممةه ومممنهم األسمماوذة: يوقمموب الممدبا  مممدرل 

اضياته وداود الوباسي مدرل الولومه وبشمير عمزام ويبمراهيم أبمو عمزب الري

مممن مدرسممي المممواد االجتماعيممةه وغيممرهم ممممن ال  «الممدكتور»ووايممد عايممور 

 أذكره اآلنه ممن قض  ن بهه وممن ينتظر.

حتمم  مممدرل التربيممة ال نيممةه كممان مممن خيممرة مممن عروممف مممن المدرسممين: 

أل الموهد باللوحمات الطبيويمةه والكتابمات موهبة وخبرة ووواونًا ووضاًله وقد م

 الجميلة. وهو األستاذ عبد التواب عز الدين.

وكنممف أدخممل علمم  المولمممين وممي دروسممهمه وأسمم ل الطممالبه ويتجمماوبون 

مومميه وقممد هخممذ بومم  المالحظممات علمم  المولمممه وأناقشممها بينممي وبينممه بوممد 

 االنتهاء من الدرل.
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ن: أن يمندي درًسما نموذجيًّماه وكنف أفل  وي بوم  األحيمان ممن المدرسمي

يودمه ب ناة ووندةه وأحضره وي ضر نمال ه من األساوذةه ليمدونوا مالحظماوهم 

عليه: وي مادوه وومي فريقتمه وومي يخدميته. اسمت ادة ممما وولمنماه ومي التربيمة 

 الوملية وي وخدل التدريم.

وكان ممن المآخمذ التمي أخمذوها علم  بوم  المولممين: أن أحمدهم ال ي ضمر 

سه جيدًاه وإذا دخل ال دل ور  ممن درسمه ومي دقمااقه وبقمي حمااًراه وكمان در

أحدهم يمأل هذا ال را  ب ديثمه عمن اإلسمالمه والمدعوة اإلسمالمية. ول مف  نظمره 

يلم  ذلمته وقلممف لمه: اإلسممالم المذي وت مدل عنممه يوجم  عليممت أن وهمتم بإعممداد 

الممذي  درسممته وأن وتومم  وممي ذلممت حتمم  و يممد فالبممته ووممندي حممق المرومم 

وقبضه هخر الشهر. وقمد كمان الطمالب ملمموهه بمل كرهموهه وكرهموا حديثمه عمن 

 اإلسالم الذي يوطي به وشله ويخ اقه.

 التدريم بالوامية المدرية:

وممممما الحظتمممه علممم  المدرسمممين بالموهمممده وقمممد كمممان أكثمممرهم مدمممريينه 

وبخا مممة أسممماوذة الولممموم الشمممرعية والولممموم الوربيمممة: أن بوضمممهم يكثمممر ممممن 

 دام اللبة الوامية المدرية.استخ

واأل ل أن يكون التدريم بال دم  ه وهمي الم هوممة لمدا الجميمعه وهمي 

لبة القرهنه ولبة ال ديثه ولبمة الثقاومة اإلسمالميةه وكثيمر ممن األل مام الواميمة 

ال ي همها الطالب وي بالد الخليجه وخدوً ما ومي ذلمت الوقمفه حيمث لمم وكمن 

وممورة وممي قطممره وممال ووجممد سممينمات ونشممر وسمماال نشممر الواميممة المدممرية مو

المدريةه وال يوجد ولي زيمون ومذاع ويمه همذه األومالم أو الم ل مالت  «األوالم»



 423 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

ون وهماه بمل لمم وكمن ووجمد يذاعمة وال  م اوة ومي قطمر. ولهمذا كانمف الواميممة 

 الم ضة مجهولة لدا الطالب وماًما.

المذين جماءوا  كما كان بالموهد فمالب ممن هسميا وممن يوريقيماه مثمل الطمالب

مممن الهنممده وهممم يتقنممون الوربيممة ال دمم   وي همونهمماه وال ي همممون حروًمما مممن 

 الوامية المدريةه وال من أي عامية أخرا.

ولهمممذا نبمهمممف المدرسمممين ومممي االجتماعمممات الدوريمممة التمممي كنممما نوقمممدها: أن 

ي ر وا عل  الكالم بال د   حت  يُ همواه وأن يتجنبوا الكالم بالواممةه وهللا 

ىىهِّٱ لِّيُبَىىي ِّ أَر  َوَمىى ٓ }وممال  يقممول: و مِّ ُسىى    إِّالَّ بِّلَِّسىى نِّ لَ   ىىن رَّ نَ  مِّ
ه [4يبممراهيم: ] {َن لَُمىىم  َسىىل 

 ول ان قومهم هنا هو ال د   من غير يت.

 وبهذه المناسبة أود أن أقول كلمة عن الوامية المدرية.

ة فمممخلو - وهممي األغلمم  - والواميممة المدممرية مممزيج مممن كلمممات عربيممة

بكلمات أعجميةه و يهما كلممات ممن المدمرية القديممة أو الرومانيمة أو القبطيمةه 

أو التركيممة أو ال ارسمميةه أو ممما ووممد مممن الكلمممات األوروبيممة مممن ال رن ممية أو 

 اإلنجليزية أو اليونانيةه ومن كان له يفالع عل  اللبات الحل ذلت ب هولة.

ارجممة مممن اإلنجليزيممة؛ والوجيمم  أن الكلمممات ال رن ممية أيمميع وممي اللبممة الد

ألنها كانف أسبق وي الدخول يل  مدره منذ عهد م مد علي؛ ولهذا نجد كلممة 

 «دل مموار»ه و«يممي ونيره»ه و«كبنيممه»ه و«أنتريممه»ه و«بوويممه»ه و«بوريممه»

 يل  هخر هذه الكلماته كلها ورن ية.

وكثيًرا ما و رف الكلمات الوربيةه وتنطق علم  غيمر أ مولهاه كم ن ينطمق 

ه «والوممة»ه وثالثممة «ووبممان»ه وثوبممان «وولمم »اء ومماءه مثممل: ثولمم  حممرف الثمم
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ه وذرة «ديمل»ه وذيمل «دهم »وغيرها. وكذلت المذال ونطمق دااًله مثمل: ذهم  

 .«نل»ه وأحيانًا ونطق الذال نايًاه مثل: ذُل. ونطق «درة»

مهر»وكذلت الظاء ونطمق ضمادًاه مثمل: الظ همر  مهر»ه والظ همر «الض  ه «الض 

 .«منضرة»والمنظرة 

وأبود ما يكون عن ال د  : نطمق القماف هممزةه كمما ومي القماهرة وبوم  

م اوظممات الوجممه الب ممريه ولممم أر هممذا وممي بلممد عربممي هخممر. وال أدري: ألهممذا 

أ ل من لهجة قبيلة عربية انقرضف أم هو مجرد و ريهللا؟ لومل البماحثين ومي 

 اللبات واللهجات ي يدوننا.

ه ويقولمون: «أران »وأ لها  «أنارب»لون: وكثيًرا ما وقل  الكلماته ويقو

 وي األرض. «نرعه»وي األرضه وأ لها  «رنعه»

وبو  الكلمات يظن أنها عاميةه وهي عربيمة  مروةه مثمل: يماف وبمل 

 .(57)وغيرها

 كيهللا كنف أدير الموهد؟

وكنف أدير الموهد بالهيبة والم بةه ولم أضطر أبدًا يلم  اسمتخدام الونمهللا أو 

أو ولميممذ. يال مممرة واحممدةه ل ممف نظممر أسممتاذ كممان مومماًرا مممن الوقوبممة مممع أسممتاذ 

مدره وخرم من الموهد بدون يذنه وو خر عن درسه بضع دقااقه ولمما لمتمه 

ومي يم نهه ولكنمه لمم يبمادر درم  «ل مف نظمر»عل  ذلت رد  ببير أدب. وكتبمف 

                                        

لمزيد من الت ديل حول الكلممات التمي يظمن أنهما عاميمة وهمي عربيمة  مروةه يراجمع:  (57)

للممدكتور  «وي مميرات لبويممة»يه وكتمماب: للممدكتور أحمممد ال مموو «لبويممات جديممدة»كتمماب: 

 يوقي ضيهللاه رايم المجمع اللبوي بالقاهرة.
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 مكتبيه وسرعان ما عاد األستاذ واعتذر يلي  بشدة.

أن يولمق لمه  مورة  - وكمان م تونًما بوبمد النا مر - ومرة أراد أحد الطالب

وممي ال دممل. وقممد ووممله ويممكا يلممي  بومم  األسممتاذة والطممالبه و وعزنمما يلمم  

ه  أحممدهم: أن يولممق  ممورة للملممت ويدممله وونممانع الطالبممانه وجمميء بهممما يلممي 

 وقلف لهما:

ممممن الناحيمممة الذوقيمممةه ال يجمممون أن وولمممق  مممورة لمممزعيم ومممي مبنممم   أواًل:

 هخر. حكومي لبلد

مممن الناحيممة الشممرعيةه واإلسممالم يكممره ووليممق  ممور األيممخا ه  وَ نيًىى :

وخدوً ا يذا كانف مظنمة التوظميم. وأنمتم ومرون أنمي ال أعلمق ومي مكتبمي أي 

 ورةه ال ألمير البالده وال لولي عهدهه وال لونير الموارفه وقد قبمل النمال 

 مني ذلته ولم يلمني أحد عليه.

م الموهد مجموع ة من خيرة أبناء قطره وأبناء اإلمماراته وقمد كمان وقد خر 

الموهد لهم جميوًاه وكان خريجموه المذين أكملموا دراسمتهم ومي األنهمر غالبًما أو 

وي كلية دار الولومه أو وي جاموة المدينة المنورة: أمثلة و تمذاه وقمد أ مب وا 

 قة.جميوًا من القيادات الدينية والتربوية والثقاوية وال ياسية وي المنط

حت  يني أذكر أنه وي الونارة ال ابقة وي قطره كان ويها أربوة ونراء ممن 

ه «ونيمر التربيمة والتولميم»خريجي الموهد: األستاذ عبد الوزيز عبد هللا وركمي 

ه واألسمتاذ أحممد عبمد «ونيمر اإلعمالم والثقاومة»الوزيز الكواري  ود. حمد عبد

ه واللمواء حممد بمن عبمد هللا بمن «ونيمر الدولمة للشماون الخارجيمة»هللا الم مود 

ه واثنان بمروبمة ونيمر: الشميخ عبمد «ونير الدولة لشاون الدواع»قاسم هل ثاني 
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ه «راممميم الم ممماكم الشمممرعية والشممماون الدينيمممة»المممرحمن عبمممد هللا الم ممممود 

وومي . «رايم الهياة الوامة للشباب والرياضمة»والشيخ م مد بن عيد هل ثاني 

ر التربية من خريجي الموهد أيًضاه وهو د. م مد عبمد الونارة التالية كان وني

 الرحيم كاوود.

وعممدد مممن ال مم راء: أذكممر مممنهم األسمماوذة: م مممد سممالم الكممواريه وعتيممق 

نا ر البدره وأحمد غانم الرمي ميه وعبمد هللا فالم  الممريه وح من يبمراهيم 

 التميميه وموهمم عمدد ممن المل قمين والم تشمارين ومي يمت  ال م ارات. وعمدد

من القيادات وي الونارات المختل ة: الوميمد مقمرن هجمرل الوتيمق ومي القموات 

الم ممل ةه ويوسممهللا عبممد الممرحمن الممماله وم مممد عبممد هللا األندمماريه وعبممد 

الممرحمن عبممد هللا المولممويه وممي ونارة التربيممةه ووممي الجاموممة: د. عبممد ال ميممد 

الوزيمز عبمد يسماعيل األنداريه ود. عليم م مد يوسمهللا الم ممديه ود. عبمد 

الرحمن كماله ود. مدط   عقيل الخطي ه ود. عبد الرحمن المدرهم. وكمذلت 

مممانع عبممد الهمماديه ويوسممهللا عبممد الممرحمن المظ ممر وممي اإلعممالم ثممم األوقممافه 

وم مد ورم قاسم وي رعاية الشباب. وهخرون وي مواقع مختل مة ال و ضمرني 

 أسما هم اآلن.

أما وي اإلماراته وقمد كمان ممن أبنماء الموهمد: د. م ممد عبمد المرحمن البكمر 

ونيمر التربيمة »ه ود. سمويد عبمد هللا سملمان «ونير الودل والشاون اإلسالمية»

ه واألسممتاذ يممبي  عبممد هللا المرنوقممي األمممين الوممام «والتولمميم والتولمميم الوممالي

ة سميهللاه وأحممد نا مر لجاموة اإلمارات. واألسماوذة: ماجمد الخزرجميه وخلي م

 النويميه و قر المريه وجموة بطيه وغيرهم.
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 نشاف متنوع وي الموهد:

وي هذا الوقف أ بح الموهد الديني وي قطر ساحةً ألنشطة متنوعمةه يشمبل 

بها فالبهه وي رل حواوزهمه وينممي قمدراوهم وممواهبهمه كمما ومتح أبوابمه ومي 

 وير للجمهور القطري.الم اء لنشاف ثقاوي ي هم به وي التوعية والتن

عل  الم توا الطالبيه كنا نقيم بين ال ين وال مين م مابقات أدبيمة للطلبمةه 

بوضمها ألح من خطيم ه وبوضممها ألح من ممن يكتمم  مقمااًله وبوبمارة أخممرا: 

يكتممم  موضممموع ينشممماء. وأود أن أقمممول هنممما بكمممل  مممراحة: ين المممذين ومممانوا 

كونوا هم الطالب الومربه وينمما لم ي - أول مرة - باألولية وي الخطابة والكتابة

ممن جنموب  «كيمراال»هم الطمالب الهنموده المذين قمدموا يلم  الموهمد ممن واليمة 

الهنده وقد نش وا وي أحضان المدارل والكليات الدينية الوربيةه حيمث يولممون 

الوربية وهدابها وعلومها منذ ل اقهم بهماه ويمدربون علم  المتكلم والخطابمة بهما. 

ي ونوا قد  ال بق مت وقين عل  أبناء قطر والخليج. أذكمر منمه وال غرو أن 

همممنالء الطلبمممة: الشممماب الهنمممدي الالممممع م ممممد سمممليمه ونميلمممه م ممممد علممميم 

 وغيرهما.

وقد عروف و وا هنالء الشباب من يباب الهند بود ذلمت ومي جامومة قطمره 

 وممي كليممة الشممريوة مثممل الشمماب النابممه: عبممد الب ممار عزيممز أحممد م مماعدي أميممر

الجماعمممة اإلسمممالمية ومممي الهممموره وال سممميما ويمممما يتولمممق بمممالورب والوروبمممة 

والوربيةه وكمذلت ومي كليمة اللبمة الوربيمةه مثمل: الطالم  الالممع: علمي بماوويه 

 والطال  النابه: عبد هللا ُكن هاين.

ومن األنشطة الطالبية التي عنيمف بهما: المطارحمات الشموريةه بمين الطلبمة 
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فمالبين متميمزينه أو بمين ومريقين ممن الطمالبه وهمو بوضهم وبو ه يما بين 

البالمم ه ووكممرة المطارحممة وقمموم علمم  أن يلقممي أحممد الطممروين بيتًمما مممن الشمموره 

 ويرد عليه الطرف اآلخر ببيف يبدأ ب رف القاوية التي انته  به بيف  احبه.

 وإذا قال أحدهم:

أخلمممق  بمممذي الدمممبر أن ي ظممم  

 ب اجتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 

 جمماومممدمن القممرع لألبممواب أن يل

 يرد عليه اآلخر بقوله مال: 

 جممممزا هللا الشممممدااد كممممل خيممممر

 

 عروممف بهمما عممدوي مممن  ممديقي

 ويرد عليه األول بمثل قوله: 

قد ونكر الوين ضوء الشمم ممن 

 رممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 ء مممن سممقماوينكممر ال ممم فوممم الممم

 ويرد الثاني بمثل قوله: 

 من كل يميء يذا وارقتمه عموض

 

 ولمميم هلل ين وارقممف مممن عمموض

وكانممف هممذه المطارحمممات ووقممد ممما بمممين ال ممين وال ممينه ومممدووف وهكممذاه  

الطالب يل  أن يتهي وا لها ب  مل مما أمكمنهم ممن الشموره ومراجومة مما ح ظموه 

حت  ال ين وهه واالفالع عل  دواوين الشور وي مكتبة الموهمده وومي كمل همذا 

خير وبركة عل  الطالبه وخدوً ا المت ت ين المرجوين للبمده أمما الك مال  

 لخاملونه أما البلداء الباولونه وهم عن هذا كله بموزل.ا

 لقمممد أسمممموف لمممو ناديمممف حيًّممما

 

 ولكممممن ال حيمممماة لمممممن ونممممادي 

وكانف جواازنا للمت وقين وي هذه األنشطة ب يطة جمدًّاه ولكنهما كانمف و مر  

ن مماول ال دممول عليهمما مممن  «كتبًمما»الطممالبه وو  ممز هممهمممه وجلهمما كانممف 

بالموهمده ويعمالن  «لوحمة الشمرف»بو  الجهاته يلم  كتابمة اسمم ال مااز ومي 



 429 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 اسمه وي فابور الدباح.

 نشاف ثقاوي عام بالموهد:

أمما النشماف الثقمماوي الومامه وقمد أخممذ عمدة  مموره أذكمر منهما: أنمما كنما ن ت ممي 

والمومممرام بالمناسمممبات اإلسمممالمية مثمممل الهجمممرة النبويمممةه وذكمممرا اإلسمممراء 

ون وهاه وندعو من يت مدل ويهما ممن الخطبماء المرمموقين مثمل وضميلة يميخنا 

الشيخ عبد الموز عبمد ال متاره والمدكتور عمز المدين يبمراهيمه وكثيمًرا مما نمدعو 

بو  علماء قطره مثل: الشيخ عبد هللا بن وركيه والشيخ عبمد هللا بمن يبمراهيم 

 األنداريه وغيرهما.

ضمراته وأذكمر أنمي ألقيمف الم اضمرة األولم  ومي ومنها: يقامة موسمم م ا

 .«نظرات وي االقتداد اإلسالمي»ذلته وعنوانها: 

ومنها: يقامة نمدوات يموريةه يتبمارا ويهما الشموراء بإلقماء أروع قدماادهم. 

وأذكر أول مرة دعوت ويها يل  هذه النمدوةه وكانمف أول نمدوة ممن نوعهما وقمام 

راء الذين لم يكن الجمهور يومروهم حمق وي قطره وقد وبارا ويها عدد من الشو

الموروممةه و بممدعوا وأح ممنواه ونممالوا يعجمماب ال ضمموره مممن هممنالء الشمماعر 

المطبممموع المجيمممد: أحممممد م ممممد الدمممديقه والشممماعر: سمممويد وممميممه والشممماعره 

موروف رويمقه والشماعر: الشميخ عليموة مدمط  . وكمان لهمذه النمدوة  مداها 

بية وي قطره ولم أيمارل بشميء ممن يموريه الواسع وي األوساف الثقاوية واألد

 واكت يف بتقديم اآلخرين للجمهور.

ووكررت هذه الندوات ما بمين ال مين واآلخمره وال سميما يذا وجمدت مناسمبة 

يسالميةه أو مناسبة وفنيةه وكانمف المناسمبة ال يمة وال اضمرة باسمتمرار همي 
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األقدمم ه قضممية القضمماياه قضممية الوممرب والم مملمين األولمم : قضممية الم ممجد 

قضية أرض النبواته قضمية ول مطينه وكمان ل ل مطين ندمي  األسمد ومي كمل 

 ندوةه وحق لها.

 م ابقات القرهن:

كان من األيياء التمي أعتقمد أن قطمر كمان لهما وضمل ال مبق ويهما: م مابقات 

ح ل القرهن الكريمه التمي اقترحهما و تمي  الولموم الشمرعية برااسمة الشميخ عبمد 

خ قاسممم بممن حمممد هل ثمماني ونيممر الموممارفه وممما كممان هللا بممن وركممي علمم  الشممي

 أسرع من استجابة الونير ووشجيوه ور ده الميزانية الالنمة لهذه الم ابقة.

 وه نت المس بقق علٰ مست يين:

م ممتوا فلبممة وفالبممات المممدارل. وهممنالء يمت نممون وممي المقممرر  األو :

ت الق ممم علمميهمه وهممو: سممور مممن جممزء عمممه وجممزء وبممارله لتالميممذ وولميممذا

. «الجممزأين: عممم ووبممارل»االبتممداايه ب يممث ي  ممل مممن أوممم الدراسممة االبتداايممة 

 ووي اإلعدادي والثانوي وقرر سور أخرا أو وقرات من سور.

م توا الجمهور الوامه ويدخل ويه من أراد ممن الطلبمة والطالبمات.  الث ني:

اءه يلمم  وهممنالء يمت نممون ويممما هممو أكثممر مممن المقممرره ابتممداًء مممن خم ممة أجممز

عشممرةه يلمم  خم ممة عشممر جممزًءاه يلمم  عشممرينه يلمم  خم ممة وعشممرينه يلمم  

 القرهن كله. واالمت ان يكون وي قوة ال  له وجودة التالوة.

وكان يدرف لألواال من المتقدمين يلم  الم مابقة علم  الم متويين: مكاوم ة 

الثالمث مالية مقدرةه يتميز األول ويها عن الثانيه والثاني عن الثالث. ومن بومد 

 ال مكاو ة له.
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أما حاول القرهن كلهه وي خذ عل  ما أذكر ثالثة هالف لايره وكان همذا مبلبًما 

 مجزيًا وي ذلت الوقف.

ممن الهنموده »وكان الذين ي ونون بهذه الجاازة وي الوادة هم يخواننما الوجمم 

ممن يقيممون ومي قطمره ويوملمون بهما أاممة للم ماجد  «والباك تانيينه واألوبان

 موم ين وي بو  الدواار.أو 

 - حممين كنممف أرأل لجنممة الم ممابقة الوامممة - وقممد امت نممف كثيممًرا مممن هممنالء

ل»ووجدت الواحد منهم ي  ل القمرهن ال يخمرم منمه حروًماه ك نمه  أسم له . «م مجمل

وي متشابهات القرهنه التي ولتبم عل  كثير من ال  امه وإذا همي عنمده كالمماء 

ت؟ هز رأسه ولمم يجبنمي بشميء؛ ألنمه لمم ي همم ممن الزالل. وإذا قلف له: ما اسم

 سنالي يياًاه وهو ال يورف من مواني الوربية يياًا.

وهذا وهللاه من رواامع همذا القمرهنه بمل ممن موجزاومهه التمي وجومل الوجممي 

الذي ال يورف لبته: ي  ظه عن مهمر قلم . وهمذا ممن وسماال ح مل هللا وومال  

ُن }لهذا الكتابه  َر َوإِّنَّ  لَهُ  لََ   ُِّظ نَ إِّنَّ  نَ   ه  نَ  ٱلِ ِّ ل   .[9ال جر: ] {نَزَّ

 :«م لمون م لمون م لمون»نشيد 

وكممان الممذي . «م مملمون م مملمون م مملمون»وممي هممذا الوقممف: أنشمم ت نشمميد 

أوحم  يلممي  بممهه هممو: البلمو وممي القوميممة الوربيممةه حتم  نعممم بوضممهم أنهمما نبمموة 

جديدةه وأن الوالء لها كالوالء لدين هللاه ومهر يطا كثير لدا بوم  األقمالم 

واألل ممنةه وأ ممبح بومم  النممال يوتممزون بالوروبممة وال يوتممزون باإلسممالمه 

وهممو ممما هممي ج النزعممات . « أبممي لهمم»ليكنمم  بممـ  «لهبًمما»وسممم  بوضممهم ابنممه: 

وممي الجزااممره  «البربريممة»وممي الوممرااه و «الكرديممة»القوميممة األخممراه مثممل: 
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 وغيرها.

اإلسمممالميه  «االنتمممماء»أل كمممد ويمممه مونممم   «م ممملمون»لهمممذا كتبمممف نشممميد 

والمموالء ألمممة اإلسممالمه واالعتممزان بهممذا الممدين الممذي أكرمنمما هللا بممهه وأوممم بممه 

َم }النومة عليناه  يَ   َم ٱل  ىلَ  س  ِّ  ۡ ىيُت لَُكىُم ٱ َمتِّىي َوَرضِّ كُم  نِّع  ىُت َعلَىي  َمم  يىنَكُم  َوأَت  ُت لَكُم  دِّ َمل  أَه 

ين    ه بب  النظر عن عروقنا وألواننا وأوفاننا.[3الماادة: ] {دِّ

 قلف وي هذا النشيد:

 م مملمونه م مملمونه م مملمون  

 

 حيث كمان ال مق والومدل نكمون  

نروضمممممي المممممموت ونممممم ب  أن  

 نهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون  

 

 سممبيل هللا ممما أحلمم  المنممون  وممي 

 وهذه متكررة بود كل وقرة من وقرات النشيد. 

 ن ممن  ممممنا وأق مممنا اليمممين  

 

 أن نممممموت أو نوممممي  م مممملمين  

 م مممتقيمين علممم  ال مممق المبمممين 

 

 مت ممممممدين ضممممممالل المبطلممممممين

 ج هيين أن يس د المسلم ن 

 ن ن باإلسمالم كنما خيمر موشمر  

 

 وحكمنا باسمه ك مرا وقيدمر

 بالودل وي الدنيا وم ثمرونرعنا  

 

 «أهلل أكبمر»ونشرنا وي المورا 

 ف سأل ا إن هنتم  ال تعلم ن 

 سمماالوا التمماريخ عنمما ممما وعمم 

 

 ممممن حمممم  حمممق وقيمممر ضممميوا؟

 مممن بنمم  للولممم  ممرًحا أروومما؟ 

 

 ممممن أقمممام المممدين والمممدنيا موممما؟

 ذلكم ت ريخن  ي  س ئل ن 

 ن مممن بممماألخالا نورنممما ال يممماة

 

 الجبمممماه ن ممممن بالتوحيممممد أعلينمممما
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 ن مممممن بالبتمممممار أدبنممممما الطبممممماة

 

 ن مممممن لل مممممق دعممممماة ورعممممماة

جاء هذا النشيد وي موعدهه وانتشر انتشاًرا هاااًله ووبن  به الشمباب الم ملم  

وي كمل مكمانه ول نمه أكثمر ممن واحمده ومي أكثمر ممن بلمده حتم  ينمه كمان نشميد 

 اإلرياني.المدارل اليمنية بد ة عامةه أيام رااسة القاضي عبد الرحمن 

وكان نشيد المدارل اإلسالمية ومي عمدد ممن المبالده التمي يومي  الم ملمون 

 ويها أقلياته مثل المدارل الهنديةه وال سيما أن النشيد يقول:

يمممما أخممممي وممممي الهنممممد أو وممممي 

 المبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرب

 

 أنممما منمممت أنمممف منمممي أنمممف بمممي

 ال و ل عن عندري عن ن مي 

 

 ينممممممه اإلسممممممالم أمممممممي وأبممممممي

 إ  ٱ ن ن به ممتل  ن 

ووي قطر أنشماف لجنمة لتطموير منماهج اللبمة الوربيمة برااسمة المدكتور عمز 

مممممما أدخلتممممه اللجنممممة وممممي مقممممرر  «م مممملمون»الممممدين يبممممراهيمه وكممممان نشمممميد 

 .«الندو »

عممن أول مممرة اسممتمع ويهمما يلمم  هممذا  رحمممه هللا وقممد حممدثني الشمميخ البزالممي 

النشممميده وكيمممهللا وممم ثر بمممهه وذرومممف دموعمممهه عنمممدما ألقممماه الشمممباب ومممي أحمممد 

المنومرات وي الجزااره وكان ول ينه قويًّاه وينشاده جماعيًّماه وومي ال قمرة التمي 

 وقول:

 يمما أخمما اإلسممالم وممي كممل مكممان

 

 قممممم ن ممممت القيممممد قممممد هن األوان

 وا ود الربموة واهتمهللا بماألذان 

 

واروممممممع المدمممممم هللا دسممممممتور 

 الزمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان

 

 وامأل اآلف ق: إن  مسلم ن

هنا  ود بو  الشبابه وهتهللا باألذان: هللا أكبره هللا أكبمر بدموت جميمل 
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...  وروع عمدد ممن الشمباب المدماحهللا منمادين: القمرهن دسمتور األممة...  منثر

 وردد ال ضور مع الشباب وي النهاية:

 م مممملمون م مممملمون م مممملمون

 

 والومدل نكمونحيث كمان ال مق 

قال الشيخ البزالي لبو  الشباب الذين نظموا هذا النشيد ويلقماءه علم  همذه  

الدورة: لمن هذا الشور؟ قالوا له: أال وورف من  اح  هذا الشور؟ قمال: لمو 

...  كنف أعرف ما س لف. قالوا: ينه يور  ديقت وولميذله الشميخ القرضماوي

 ودعوت لت بخير.

 أسروي وي قطر:

: أن نوجتممي لممم ونكممر ال يمماة وممي قطممره بممل ان ممجمف  ومممن وضممل هللا علممي 

موهاه وووروف عل  أخواوها من الن اء المدرياته وخدوً ا من كمان قبلنما 

ال موا »منهن ممن عرون الدوحة وأسواقها وما يتطلبه الن ماء منهماه وأهمهما: 

 لالامممي وومممرون علممم  وجممماره وعالممممهه وخدوً ممما عمممالَم األقمشمممة «الضممميقة

والثيابه التي وشتري منها المرأة لن  ها ولبناوهاه وللهدايا المطلوبمة منهما هخمر 

 الوام لألرقاب واأل دقاء والجيران.

وكانممف الم ممالت التجاريممة الكبممرا اآلن الدوحممة ممثلممة وممي دكممان  ممبير 

بال مموا الضمميقه أو سمموا واقممهللا. وكممان التمماجر يوطممي المممرأة الثمموبه لت خممذه 

يه لزوجها أو لبناوهاه وبدون أن ي خمذ أي وم مين عليمهه وقمد موها يل  البيفه لتر

 كانف الثقة مووورة بين النال.

وكممان وجودنمما مممع الو ممال وممي بيممف واحممد متجمماورينه يمن نمما نوًعمما مممن 

سةه ونوجتي مت رغمة للبيمفه وقمد  األنمه وين كانف نوجة الو ال وومل مدرم
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ثيمرات ممن أمثالهماه أغرا بو  المدرسات نوجتي أن وومل مدرسةه مثل الك

 ولكنا و اهمنا عل  أن وبق  نوجتي ربة بيف. وكان وي ذلت الخير.

 ولمم يكمن عمددهم كبيمًرا - وكان بين اإلخوة الموارين والمتواقدين من مدر

ووممارف ووممآلهللا ووقمماربه حتمم  بممين األسممر بوضممها وبومم ه وكنمما نتممزاور  -

اليمومه وكمان األف مال باستمراره ولم يكن عنمد النمال ممن المشماغل مما عنمدهم 

 يلوبون مع األف ال.

وكنا وي كثير من أيمام الجممع نخمرم ممع أسمرناه ومي فمابور ممن ال ميارات 

يلمم  األممماكن الخلويممة والرياضممية والمتنزهمماته وممي أم  ممالله أو الخمموره أو 

الشممماله أو الوجبممةه أو دخممانه أو أم سممويده أو غيرهمما. ونقضممي يوًممما حمماواًل 

لثقاويه وندلي الجمومة ومي أقمرب الم ماجده ونومود هخمر بالنشاف الرياضي وا

 النهار أكثر حيويةه وأقدر عل  موا لة مشوار ال ياة.

م( 1961( دي ممبر )15ه ووي )«حاماًل »وكان امرأوي عندما قدمنا الدوحة 

رنقنا هللا بابنتنا الثالثة: عاُله وزادت البيف بهجمة وييمراقًاه وقمد ناد ومي منزلنما 

 جديد. قنديل أو مدباح

 رحلة حج ال ريضة:

وكان من أهمم أعممال سمنتي األولم  ومي قطمر: رحلتمي ألداء مناسمت ال مج: 

يلمم  ال ممجه وممال ينببممي أن أ خممرهه  «ال ممبيل»حممج ال ريضممةه وقممد اسممتطوف 

  يح أن هنال من أامة المذاه  اإلسمالمية ممن يقمول: ال مج م مروض علم  

ه ال ر ة ولم يبتنمهماه ثمم وقمد التراخي. ولكنه ي مل اإلن ان الم اولية لو واوت

 االستطاعة بود ذلته وهو يت مل ونرها.
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تِّ }فَ ولذا لم أر أوضل ممن التوجيمله وقمد قمال وومال :  ىَر  َخي  ىتَبِّقُ ان ٱل  الماامدة: ] {ءس 

ٰ  َمغ  ه وقال سب انه: [48 ضِّ ٱلسَّىَم ٓءِّ }َس بِّقُٓ ان إِّلَ ُضىَم  َهعَىر  ب ُِّكىم  َوَجنَّىق  َعر  ن رَّ  َِّرٖٱ م ِّ

يَن َءامَ وَ  ِِّ يَّت  لِّلَّ ضِّ أُعِّ َر  ِّ َوُرسُلِّهِّ نُ ان بِّ ٱأل   .[21ال ديد: ] {ءّلِلَّ

 .«تعجل ا إلٰ ال ج؛ فإن أ يهم ال يير  م  يعرض له»ووي ال ديث: 

 ووي األمثال: خير البر عاجله. والشاعر يقول:

 غدة - ين لم ونتهزها - وانتهز ال ر ةه ين ال ر ة ودير

وقممد نويممف أن أحممج وحممدي دون ا ممط اب الواالممةه وقممد كانممف نوجتممي 

ه وكممان عنممدها ف لتممان: يلهممام وسممهامه ولممم يكممن «ُعممال»ورضممع ابنتممي الثالثممة 

موقممواًل أن و مممل علمم  يممديها واحممدةه و مم   اثنتممينه وو تمممل مشمماا الرحلممةه 

  و جلف حجها يل  حينه وكنا وي أواخر ال نة الدراسيةه ورأيمف أن سم رها يلم

 مدر مدة غيبتي وي ال ج أووق وأول ه بدل أن وبق  وحدها.

اه وقد كان وي الشمهر الخمامم   - هيمار»وساورت يل  ال جه وكان الجو حارًّ

ه وأذكر ممن حجوا موي وي ولت ال نة: األخموين الكمريمين: عبمد ال لميم «مايو

 أبو يقةه وم مد الشاووي  ادا.

مبايرة من الدوحة يلم  جمدةه وركبنما ولم وكن هنال وي ذلت الوقف رحالت 

يل  الظهرانه ثم ممن الظهمران يلم  الريماضه ثمم ممن الريماض يلم  جمدة. أخمذ 

 س رنا يل  جدة قرابة يوم كامل.

 وي جدة:

ونزلنمما وممي جممدة ألول مممرةه ولممم يممتح لممي مممن قبممل أن أنور أي مدينممة وممي 
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بيممرةه جممدة المملكممة الوربيممة ال ممووديةه وكانممف جممدة مدينممة  ممبيرةه أو قريممة ك

القديمممةه ب سممواقها الوتيقممة ومينااهمماه وونادقهمما الدممبيرة والم ممدودة القممدرات 

ه وال أدري: «ونمدا ال مرمين»والخدماته وأذكر أننا بتنا ليلة وي وندا ي م : 

 أال يزال باقيًا أم ال؟

 يل  المدينة:

ومن جدة ساورت يل  المدينة المنورةه وكانف مثل جمدةه بمل أقمل كثيمًرا ومي 

يلم  الم مجد  رحممه هللا مرانها ووطورهماه يال مما أضماوه الملمت عبمد الوزيمز ع

النبممويه وهممي يضمماوة لهمما قممدرها وقيمتهمماه وممي ووسمموة الم ممجده وين كانممف ال 

و ع كل المدلين وي أيام الموسممه والدم وف وتدمل وومتمد ن مو ندمهللا كيلمو 

 أو أكثره وال سيما من الناحية الشمالية.

ادا كاوية مناسبةه وكان موظم النال ي مت جرون بيووًما لم وكن وي المدينة ون

أو حجممرات وممي بيمموته وكانممف بيمموت المدينممة قديمممة وممي بنااهمماه قديمممة وممي 

 وجهيزهاه قديمة وي أثاثها.

وكان المذين حجموا قبلنما يخوووننما ممن يميء واحمد ومي بيموت المدينمةه همو: 

وأنممما الوقممارب  وخدوً مما وممي حممر الدمميهللاه الممذي يهمميج هممذه ال شممرات. 

يخديًّا ال أدعي الشجاعةه و نا أخاف من همذه المخلوقمات التمي ال نوروهما ومي 

الوجه الب ري من مدره والتي يشبهون بها بوم  النمال ممن الممنذين لخلمق 

 هللاه ويقولون: ينه كالوقربه يلد  ويخت ي.

ولهممذا اسممت جرت ال جممرةه ولممم أكممن أنممام بهمما يال قلممياًله خووًمما مممن حمممة 

 ًرا ما كنف أذه  يل  الشارعه أو يل  الم جد أول ما ي تح.الوقربه وكثي
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ويذا ومتح الم مجده وممإني ال أكماد أوركمهه و يممه أجمد قمرة عينمميه وأنمم قلبمميه 

الروضممة »وسممكينة ن  مميه وأيممور براحممة ال أجممدها وممي غيممرهه وال سمميما وممي 

التممي كنممف أقضممي ممما وي ممر لممي مممن الوقممف وممي رحابهمماه متمتوًمما  «الشممري ة

 ينًاه ووالوة القرهن وذكر هللا حينًا هخر.بالدالة ح

. ومما كمان أسمودني  مل  هللا عليمه وسملمثم أسمود بال مالم علم  رسمول هللا 

حين وق ف أمام قبره عليه الدالة وال الم ألول مرة وي حياويه أناجيمه وأسملم 

 َسىبَنَّ }َواَل تَ   عليهه ك نما هو حي حياة ح ية أماميه ولم ال؟ ألم يقل هللا وومال : 

ى نىيَ َرب ِّمِّ يَى ٓء  عِّ ى إ بَىص  أَ  
تَس   َ ِّ أَم  يَن لُتِّلُى ان فِّىي َسىبِّيصِّ ٱّلِلَّ ِِّ َزلُى نَ م  ٱلَّ ه [169هل عممران: ] { يُر 

وإذا كان الشمهداء أحيماء عنمد ربهممه أومال يكمون األنبيماء أحيماءه ومما بالمت ب ميد 

 الرسل ويمام األنبياء؟

حموليه ي ت ضمرون  ينه ليم يووري وحديه ينه يوور كل المنمنين من

رسممول هللا ك نممه موهمممه ولمميم هممذا وقديً مما وال يممرًكاه كممما قممد يتمموهم بومم  

الجامممدينه ينممه ال مم  والوجمممد والواف ممةه وهممذه لهممما منطقهمماه ولهمما خطابهممما 

 الخا  الذي ال يخضع لمنطق األرقام وال  اب والظاهرية.

ونها: الم ماجد ال مبوةه وب همذا وتميمز ووي المدينمة ووجمد م ماجد ومزاره ي ممم

المدينة عن مكةه ولميم ومي مكمة أي يميء يمزاره وين كنمف سمموف أن بوم  

همممذه األيمممياء قمممد أنالممموه أو يمممرعوا ومممي ينالتمممهه وهمممذه جنايمممة علممم  التمممرال 

 والتاريخ. ومبالبة وي التخوف من الشركيات 

يمزوره كمل   مل  هللا عليمه وسملمالذي كمان الرسمول  «م جد قُباء»ويوجد 

 .«الد ي ين»ماييًاه ويدلي ويه ركوتينه كما جاء وي يوم سبفه راكبًا و
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من تطمىر فىي بيتىهس َىم أتىٰ مسىجي لبى ءس فيىلٰ »والذي جاء ويه ال ديث: 

رواه أحمده والن اايه وال اكم و م  هه عمن  «فيه رهعتينس ه ن هأجر عمرٱ

 سهل بن حنيهللا.

 رضي هللا عنهم.  وويها: البقيع الذي دون ويه عدد من الد ابة

جبممل أُحممد الممذي وقوممف عنممده البممزوةه وهممو الممذي ورد ويممه ال ممديث وويهمما: 

وممما أروعهمما كلمممةه ووبممر عممن حقيقممة يمموور . «أُ ىىي ي بنىى  ون بىىه»الدمم يح: 

 الم لم بالكون من حوله 

ويوجممد هنممال قبممر سمميد الشممهداء: حمممزة بممن عبممد المطلمم ه عممم رسممول هللاه 

 وأسد هللاه وأسد رسوله وي أُحد.

 ل  مكة المكرمة:من المدينة المنورة ي

وبود عدة أيام قضيناها وي المدينةه ربما كانف أربوة ولمم وكمن خم مةه كمما 

 مل  هللا ي ر  أكثر النال عل  ذلمته لمما روي لهمم ممن حمديث عمن النبمي 

من للٰ فىي مسىجي  أربعىين لىالٱس ال ت  تىه لىالٱ: هتبىت لىه »: عليه وسلم

رواه أحممممده  «لن ىىى قبىىىراءٱ مىىىن النىىى رس وبىىىراءٱ مىىىن العىىىِابس وبىىىراءٱ مىىىن ا

 ه عن أنم.«األوسا»والطبراني وي 

وال ق أن هذا ال ديث غير   يحه وقمد ضمو ه الشميخ األلبماني ومي كتابمه: 

ه والمبالبمة ومي الثمواب الممذكور ويمه وشمكت « ل  هللا عليه وسلمحجة النبي »

 وي   ته.

وال يممت أن الدممالة وممي الم ممجد ال ممرام بمااممة ألممهللا  ممالة وممي الم مماجد 

يممةه وأن الدممالة وممي الم ممجد النبمموي بمم لهللا  ممالة ويهمما. ومونمم  هممذا: أن الواد
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 الدالة وي الم جد ال رام وودل مااة  لة وي الم جد النبوي.

و زمنا متاعنا القليل لل  ر يل  مكةه عن فريق جمدة: الطريمق القمديمه قبمل 

ق يق الطرا ال الية ال ريوة المهي ةه وكان علينا أن نتهيم  لخحمرام ومي الطريم

ه الميقمات المذي حمدده «ذي ال لي ة»ه وهي قرب «هبار علي»قرب المدينة من 

أحرمنمما  «هبممار علمميم »ال ممديث النبممويه وهممو أبوممد المواقيممف عممن مكممة. ومممن 

متمتوينه وقلنا: لبيت اللهم عمرةه وإذا أدينا الوممرة و للنما ممن اإلحمرامه ولب منا 

ثيابنماه وبقينما أحممراًرا حتم  ن مرم بممال ج يموم الترويمةه وعلينمما همديه كمما قممال 

ِّ }ووال :  َ ج 
َرٱِّ إِّلَٰ ٱل  عُم  َمىي  ِّ فََم  فََمن تََمتََّع بِّءل  َن ٱل  َسَر مِّ تَي  وأخمذ  .[196البقمرة: ] {ٱس 

الطريممق ن ممو ثممماني سمماعات يلمم  مكممة علمم  ممما أذكممره حتمم  انتهينمما يلمم  البلممد 

ونشمم  وممي ربوعممهه  - عليممه الدممالة وال ممالم –ال ممرامه والممذي ولممد ويممه م مممد 

وووبد وي جبالهه ونزل عليه الوحيه وهو وي غار حراء ويمه. وويمه بمدأ المدعوة 

 .«دار األرقم»وي يل  اإلسالمه ولقي ما لقي هو و  ابته الذين رباهم 

ألول مممرة وممرا عينممي الم ممجد ال ممرامه والبيممف ال ممرامه أول بيممف وضممع 

لوبادة هللا وي األرضه ومنه وه  عل  الممرء المذكريات الم مديمة ممن قريم ه 

 والذكريات اإلبراهيمية من بويد.

ها هو البيف الذي نولي وجوهنا يطره خمم مرات كل يومه نراه ب عيننماه 

امناه وللبيف الوتيق يي اء عجيم ه ووم ثير عميمقه ومي ن مم ونطوف حوله ب قد

 الم لمه ال ي تطيع اإلن ان أن يدورهه ولكن ي  ه ويشور به وي أعماقه.

وكان أول ما يبلنا به وور و ولنا يل  مكة: أن ن مر  ممن أعممال الوممرةه 

والومرة هي: اإلحرام والطواف وال ويه ثم ال لق أو التقدمير. وومي أقمل ممن 
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 وندهللا أنهينا أعمال الومرة. ساعة

ومممما أذكممره: أنممه وممي هممذه ال ممنة اكتمممل بنمماء الم ممو  الجديممده وين لممم يممتم 

موسمممم )ووكيي مممهه وقمممد حمممدثنا المممذين حجممموا ومممي ال مممنة الماضمممية  «وشمممطيبه»

كيهللا كان النال ي وون بين الم الت التجاريةه عن يممين ويمماله  (هـ1380

قمد وجمد حولمت ممن يركم  حمماًراه أو وبين الباعة والمشمترينه والمتجمولينه و

يجر عربةه أو ن و ذلت. عل  خالف ما نرا عليه الم و  اليمومه وقمد أ مبح 

جزًءا ممن الم مجد ال مرامه وين أوتم  الولمماء أنمه ال ي خمذ كمل أحكمام الم مجده 

 ويجون أن ودخله ال اا  والن  اء.

أن  - الشماووي أنا واألخوان الكريمان: عبد ال ليم أبو يقةه وم مد - وأردنا

ن كن وي وندا قري  من ال رمه يمكننما ممن أداء الدملوات الخممم ويمه بي مر 

ونممدا بنممت »وسممهولة. وكممان أقممرب ال نممادا الم ترمممة وممي ذلممت الوقممفه هممو: 

 وي يارع أجياد. - الذي ي م  اآلن: وندا الكوكي - «مدر

وكممان اإلقبممال علمم  ال نممدا يممديدًاه وخدوً مما كلممما قربممف أيممام ال ممجه ولممم 

ةه وكمممل سمممرير مومممه مممما ي ممممونه:  مممر  يجمممدوا لنممما مكانًممما يال  مممالة ملامممف باألسل

ه وقلنا: ال ب له وهمذه رحلمة عبمادة ون مته ولي مف رحلمة رواهيمة «كوميدينو»

 وونوم.

ممما مممن ومممن ح ممن حظممي: أن وجممدت بجممواري اثنممين مممن أهممل قريتمميه وه

ه وأمنممه «الم تشممار اآلن»أعيممان البلممدةه أحممدهما: األسممتاذ علمميم حمممزة خضممر 

كان وكيل نيابة وي ذلت الوقف. والثاني: هو ال ام عبد القمادر الوي مويه وهمو 

من الرجال األواضمل المذين عروموا بالتمدين والدمالح والنزعمة الدمووية. وقمد 
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مومروف أن رحلمة ال مج لهمما ورحمف بلقااهمما كثيمًراه كمما ورحما بلقممااي. وممن ال

ن  ات وبركاته ومن ن  اوهما: ووثيمق األوا مر بمين ال جمامه ويقمول أحمدهم: 

 لقد كان رويقي وي ال ج منذ عشرين أو ثالثين سنة 

ولكمن هممذه الدمم بة بيننمما أبنماء  مم ا لممم وممدم فموياًله وبوممد يممومين أو ثالثممة 

 ممج هممذا الوممامه ي - ونيممر الموممارف - عرونمما أن الشمميخ قاسممم بممن حمممد هل ثمماني

ونممزل ضممي ًا علمم  ال كومممة ال ممووديةه التممي خددممف لممه ولمممن موممه منممزاًل 

كبيًرا مجهًزا وي من . ورأينا من الالاق: أن نذه  يليمهه ون ملم عليمه باعتبارنما 

 موم ين وي الونارةه وبيننا وبينه مودة.

 الشيخ قاسم بن حمد ي تضي نا موه وي من :

نا عل  الونيره ودعانا لتناول البداء مومهه ثمم وبال ول ذهبنا يل  من ه وسلمم

سمم لني: أيممن وقمميم؟ وقلممف: نقمميم ن ممن الثالثممة وممي ونممدا بنممت مدممره وقممال: أنممتم 

ضمميوف عنممدي هنمما مممن اليممومه همماووا أمتوممتكم وانضممموا يلينمماه قلنمما: ن اسمم  

 ال نداه ون وي يليكم من البد ين ياء هللا.

اه ون اسممبهه ونممودع أ ممدقاءنا. ووومماًل عممدنا يلمم  ال نممدا لنبيممف ويممه ليلتنمم

وخدوً ا ابنَي  قريتي اللذين أن ف بهمماه كمما أن ما بمي؛ ال سميما علميم حممزة 

خضره الذي كان مثااًل وي األدب والتواضعه وال ر  عل  خدممة اآلخمرين. 

وكممم كنممف حريًدمما علمم  أن أبقمم  موممه فمموال مممدة ال ممجه ألنداد موروممة بممهه 

ر ممن ذلمته ولمم يقمدر لمي أن ألقماه بومدها يلم  ودنًوا منمهه ولكمن لمم يمكنمي القمد

اليومه وين كنف أعرف يياًا من أخباره ومآثره عن فريق نميله وي القضماءه 

 ديقنا الم تشار علي االختياره الذي راوقنا وي قطر ممدة فويلمةه وكمان ينقمل 
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لممي: أن علمميم خضممر كممان وممي نظممر نمالاممه جميوًمما هيممة وممي ال ضممل ومكممارم 

 األخالا.

يلمم  منمم  وممي  مم بة الشمميخ قاسمممه أو الشمميخ جاسمممه كممما ينطقهمما  انتقلنمما

ولمميم  «جمميم»القطريممون وأهممل الخلمميجه حتمم  ين بوضممهم ناقشممني أن أ مملها 

وقلف لهمم: أنما ال أيمت ومي أن أ ملها قمافه ومإن أهمل الخلميج ينطقمون . «قاوًا»

 «جاسمم»موطشمة مثمل:  «جيًمما»علم  عمدة أوجمهه و حيانًما ينطقونهما  «القاف»

مثممل  «كاوًمما وارسممية»غيممر موطشممة أو  «جيًممما قاهريممة»ه وأحيانًمما «قاسممم»وممي 

روميجه أي: يما رويمقه وومارة ينطقونهما  م: أجول أي أقوله ومثل قمولهم: يماقوله

القادره وليلة البمدره ومي: ليلمة القمدره  مثل قولهم: عبد البادره وي: عبد «غينًا»

الخليج من ينطق القماف هممزةه وعيد االستبالله أي: االستقالل. وال يوجد وي 

 مثل: أهل القاهرةه وأكثر الوجه الب ري وي مدر.

أن أهممل الخلمميج يكنممون م مممدًا : «قاسممم»أ مملها  «جاسممم»والممدليل علمم  أن 

 .«أبي القاسم»يكن  بـ   ل  هللا عليه وسلموقد كان النبي . «جاسم أبا»

كمل يمومه وننمام وياء هللا أن ننتقل يل  حج مرومهه ن كل الخراف والمكبمول 

علم  ال شمايا ووممي التكييمهللا. ووممي يموم الترويممة الثمامن مممن ذي ال جمة أحرمنمما 

 بال ج من حيث نقيمه ون ن وي من .

ووي يوم عروة بود أن  لينا ال جره ووناولنا ال طموره نقلتنما سميارات مومدة 

ب رعة وااقة يل   ويد عرواته حيمث بركمة المكمانه وبركمة الزممانه وبركمة 

ت الرحمنه وهذا يوم الو و والب رانه يوم يباهي هللا مالاكتمه بهمنالء ونزل ن  ا

ال جام الذين جاءوا يوثًا غبًرا ضاحين. ينه يوم لم ير الشيطان ومي يموم أحقمر 
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 وال أدحر وال أغيل مما راي وي ذلت اليومه يال ما كان يوم بدر.

ثيمًراه ون مب ه وقد أعدت لنا خيمة كبيرة نزلنا بهاه وجل نا نذكر هللا ذكمًرا ك

بكرة وأ ياًله أحيانًا نمدعوه ونتضمرع يليمهه ون م له كمل مما ن م  لنما وألهلينما 

وذوينمما ويخواننمما وأخواونمما الم مملمينه وأحيانًمما ن ممتب ره مممما ألممنمما ويممه مممن 

الذنوب والخطاياه وأحيانًا نذكره بالباقيات الدال ات: سب ان هللاه وال ممد هلله 

 يىىر »:  ممل  هللا عليممه وسمملمكبممر. ونممذكر حممديث النبممي وال يلممه يال هللاه وهللا أ

اليع ء: دع ء عرفقس و ير م  للته أن  والنبي ن مىن لبلىي: ال إلىه إال هللا و ىيك 

وأحيانًمما نتلممو  «ال شىىريك لىىهس لىىه الملىىك ولىىه ال مىىيس وهىى  علىىٰ هىىص شىىيء لىىيير

 القرهن.

رة ليدملي ممع اإل ممامه وعندما جاء وقف الظهره ذه  بوضنا يل  م جد نَمل

 وبقي أكثرنا وي الخيمةه و لينا ويها الظهر والودر جمع وقديم.

ووناولنمما البممداءه ومللنمما بوممده نممدعو ونممذكر ون ممتب ره ثممم أخممذوني سممنة مممن 

النومه من فول التو ه وقال الشيخ قاسم بمن حممد: الشميخ القرضماوي ينمام ومي 

كمالم الشميخ يوم الموقهللا الوظيم  وأنف من النال الذين نومهم خ يهللاه و موف 

واستيقظف. وقال الشيخ: ونام وي يموم الوقموف؟ قلمف لمه: يما يميخ قاسمم. الولمماء 

قالوا: المراد بمالوقوف ومي عرومة: ال ضمور والوجموده ولميم الممراد أن يظمل 

المرء واق ًا عل  رجليه. ومن حق المتو  أن ي تريحه وما جومل هللا علينما ومي 

ه قد ي تبرا الليل كله. ومال حمرم أن الدين من حرم. وأمامنا الليلة سهر فويل

أ لىُّ »ن توين عليه بشيء من القيلولة. والمهم هو اإلخال ه ووي ال ديث: 

 .«العمص يجزِ منه القليص
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وبوممد أن غربممف الشمممم أوضممنا مممن عرومماته ون رنمما يلمم  مزدل ممةه وهممي 

 المشور ال رامه وذكرنا هللا بهاه و لينا المبرب والوشاء جمع و خير.

ره أننمما و مملنا يلمم  مزدل ممة ب ممرعة وااقممةه قبممل أن يمم وي وقممف ومممما أذكمم

 مل  الوشاءه وهل ندلي المبرب والوشماء عنمد و مولناه كمما وومل الرسمول 

 مل  هللا ؟ أو ننتظمر حتم  ندمليهما وم خيًراه كمما وومل الرسمول هللا عليه وسلم

 ؟ ورج نا أن ننتظر قلياًله ونجمع بين الدالوين جمع و خير.عليه وسلم

ناولنا عشاًء خ ي ًاه وبدأنا نلتقا ال د ه وال سميما لجممرة الوقبمةه سمبع ثم و

حديات. واألحوف أن نلتقا لليومين بودهاه وكان مجموع ما علينا أن نلتقطمه: 

 سبوًا وأربوين حداة لكل حام.

وعندما فلع القمره وقمد انتدمهللا الليمل أو أويمته بمدأنا ن متود للرحيمل ممن 

وممن واوقهممه المذين يجيمزون لممن موهمم بوم   مزدل مةه علم  ممذه  ال نابلمة

الن مماء والضممو اء أن ال ينتظممروا يلمم  الدممباح. وهممذا التي ممير وممي أمممور ال ممج 

مطلمموبه وخدوً مما مممع كثممر حجممام بيممف هللا ال ممرامه واندحممام النممال وممي 

المشاعره وينببي عل  الولماء أن ي خذوا باألقوال التي وي ر علم  النماله وهللا 

 وال يريد بهم الو ر. يريد بهم الي ر

ذهبنمما بوممد منتدممهللا الليممل لنرمممي جمممرة الوقبممةه الجمممرة الكبممراه وهممي 

الجمممرة الوحيممدة المطلوبممة وممي هممذا اليممومه ثممم حلممق منمما مممن حلممقه وقدممر مممن 

قدره وأ بح من المشروع لكمل منما بومد رممي الجممرة وال لمق أو التقدمير: 

ل ويمه للم مرم كمل يميء يال أن نلبم مالب ناه وهذا هو الت لل األوله المذي ي م

الن مماء. ولممذلت مررنمما بمقرنمما وممي منمم ه وقضممينا حاجتنمماه وجممددنا وضمموءناه 
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وخلونا مالبم اإلحرامه ولب منا مالب منا الواديمةه اسمتودادًا ليموم ال مج األكبمره 

وقممد قضممينا بومم  مناسممكنا مممن الرمممي وال لممقه وبقممي علينمما الممذبح والطممواف 

حت  نوود يل  منم . وأمما الطمواف وال مويه وقمد وال ويه أما الذبح وقد أجلناه 

نزلنا يل  مكة م رعينه قبل أن وبرقنما الموجمات الهاالمة ممن نحمام البشمر ومي 

 الطواف.

واستطونا أن نطوف ب مد هللا وي سوة وي ره وأن ن و  ومي سموة وي مره 

 - بمل الوَمد و - وقد كنمف ومي ال ادسمة والثالثمين ممن عممري. ومما أسمهل المشمي

 . ولم أكمن مممن نشم  ومي الرواهيمة والطمراوة والتمرف. بمل ووودنما ال ركمة علي 

والخشونة والمرونمة ممن الدمباه ونادونما ال مجون والمومتقالت قموة و مالبةه 

وال مد هلل. وبود الطواف وال وي و للنا نهاايًّا من ال جه ومن كان موه نوجتمه 

 حل له موايروها.

ه ثم امتطينما سمياراونا لنومود يلم  وأذكر أننا  لينا ال جر وي ال رم الشريهللا

من ه وهنا كانف المشكلةه وقد اندحم الطريق وووقمهللا ال مير وقريبًماه كمل وتمرة 

نت رل أمتاًراه ثم نقهللاه أمن أننا لم ندل يال بود أربع ساعات. وهمذا ينكمد لنما 

أن ممما ي ممدل اليمموم مممن سمميولة ال ركممةه وسممهولة التنقممله يوتبممر ينجمماًنا كبيممًرا 

 كان وي الماضي. بالن بة لما

كنا قد وكلنا أحد اإلخوة ليشمتري لنما بقمرة عمن سمبوة منماه وكمان الموتماد أن 

يذبح النال هديهم من البنم والبقر عادةه ثم يدعونهاه وال ي مت يد منهما أحمده ثمم 

وطمر ويهال عليهما التمراب ووبماده حتم  ال ومنذي النمال برواا هما ونتنهما بومد 

ف بمل مامات األلموف ممن الهمدايا والضم اياه حين. وهكذا كانف عشمرات األلمو

وضيع وي التراب دون أن ينت ع بها أحمده وهنمال ممن الم ملمين ممن ال يجمد مما 
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البنمممت اإلسمممالمي »يم مممت الرممممقه أو يط مممئ ال مممرا. وهمممذا قبمممل أن يتمممدخل 

وغيره من المنس مات ومي ونظميم االنت ماع بل موم الهمديه عمن فريمق  «للتنمية

 وي الل م. ووكيله وي الذبح والتدرف

وكان األ  عبد ال ليم أبو يقة رويقنا وي همذه الرحلمةه لمه رأي ييجمابي بنمماء 

وي قضية الذبحه وهو أن الذي يضيع االنت اع بالذبي ة همو عمدم سملخهاه ولهمذا 

أ ر عل  أن ن وي بمن ي ملخ البقمرة أو الوجمله المذي ايمتركنا ويمهه وجماء همذا 

وإذا بال قراء يختط ونه اختطاوًماه كمل الجزاره وسلخ الوجله وقطوه عدة قطعه 

ما حدلنا عليه ييء من الكبدة وقليل من الل مه قلنا: ن خذه لن كل منهه ونطبمق 

ن  قوله ووال :  بَ ٓئَِّ  ٱل  َقِّيرَ   َوأَط  مَ }فَكُلُ ان مِّ ُم ان ٱل   .[28ال ج: ] {عِّ

وبقينا ومي منم ه ندملي ويهما أحيانًماه وومي أحيمان أخمرا ننمزل للدمالة ومي 

: عمز وجمل  رم الشريهللا. ولنرمي الجمراته ونذكر هللا ووال ه كمما قمال هللا ال

َص فِّي }وَ  ٖتإ فََمن تَعَجَّ يُودَ  ع  َ فِّٓي أَيَّ ٖم مَّ ُهُروان ٱّلِلَّ َر فَىاَلٓ يَى   ٱذ  ىهِّ َوَمىن تَىأَ َّ ىَم َعلَي   َ نِّ فَىاَلٓ إِّ َمي 

  ٰ هِّۖٓ لَِّمنِّ ٱتَّقَ َم َعلَي 
 َ  .[203البقرة: ] {إِّ

أكملنا األيام الثالثمة أو اكت ينما بماثنينه وقمد كنما مقيممين بمنم ه  وال أدري هل

ولكن الذي أذكره أنمي أخمذت بمرأي الوالممة الشميخ عبمد هللا بمن نيمد الم مموده 

ومي جمموان الرممي قبممل المزواله وقممد اقتنومف ب دلتممهه وأ مب ف أناولممه بن  مميه 

 وأوتي به غيريه وأنا مطمان كل االفمانان.

ا وأسمممتطيع أن أرممممي بومممد المممزوال وأناحمممم ممممع  ممم يح أنمممي كنمممف يمممابًّ 

 المزاحمينه ولكني ح بف ح اب أمرين:

أن يدة الزحام و قد اإلن ان لذة الوبادةه وحالوة المذكر والمدعاءه وقمد  األو :
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يرممي الجممرة األولم  والثمانيه ويطيمل المدعاء   ل  هللا عليه وسلمكان النبي 

 لموترل الهاال؟بودهماه ومن أين لخن ان أن يدعو وي هذا ا

أني فول عمري ال أفيق حرارة الشمم يذا ايتدته وقد ومنذيني  والث ني:

 وو ب  لي  داًعاه وكيهللا بشمم مكة ومن  وي أواال الديهللا؟

علمنما أن هللا ي م  أن   مل  هللا عليمه وسململهذا أخذت بالرخدمةه والنبمي 

 ونو  رخدهه كما ي   أن ونو  عزاامه.

 ويراء الهدايا:التهين لل  ر يل  الدوحة 

وبوممد ذلممت وهي نمما لل مم ر عااممدين يلمم  قطممره بوممد أن قضممينا مناسممكناه وأدينمما 

وريضتناه وودعنا الشيخ قاسم بمن حممده يماكرين لمه ضمياوته الكريممةه وذهبنما 

يلمممم  مكممممةه لنشممممتري بومممم  الهممممداياه التممممي اعتمممماد ال جممممام أن يشممممتروهاه 

هما أقماربهم وأ مدقاءهمه ليدط بوها موهم يذا عمادوا يلم  أوفمانهمه ليهمدوا من

وبومم  النممال يبممالبون وممي هممذه الهممدايا حتمم  وممرهقهم ع ممًرا. وبومم  النممال 

يتم خر عمن ال مج؛ ألنمه يقمدر علمم  وكماليهللا ال مجه وال يقمدر علم  همذه الهممداياه 

وهذا ليم بوذر يمرًعاه وممن وم خر عمن ال مج وضماعف عليمه ال ر مة ب مب  

 ذلت وهو هثم.

األيياء الخ ي ة التمي ومذكر بهمذه الرحلمة  أما أنا وقد قددت يل  يراء بو 

 المقدسةه مثل: الم ابحه والم اويته وسجاجيد الدالةه وما أيبه ذلت.

وبو  الم ابح أقل من لايره وبوضها بوشرات الرياالت. وأنا يخدميًّا ال 

أستومل الم ب ةه و نا أسبح بيميني وأعدم بهاه وأكت ي بذلته وين كنمف ال أمنمع 

عتبرها بدعة. وبو  النمال ي متوين بهما علم  ختمام الدملواته الم ب ة. وال أ
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 .(58)وعل  الت ابيح التي و تام يل  عده كالوشرة والمااة

وبومم  النممال يتخممذها نينممةه كالخمماوم وممي األ ممبعه وهممنالء يتبمماهون بهمماه 

 وي ر ون عل  أن وكون من النوع الثمين.

ة. والم مب ة: مما وقد قال بوضهم: الم ابح ثالثة: م ب ةه ومروحةه ومقب 

 أعان عل  الوبادةه والمروحة: ما كان للتلهيه والمقب ة: ما حمل للرياء.

ومما ل ف نظري: أن هذه الهدايا من الم ابح وال جاجيد وجمدوها مدمنوعة 

وممي أوروبمما ووممي الدممين  وكمم ن الم مملمين عجممزوا حتمم  عممن  ممناعة هممذه 

 األيياء الب يطةه ودنوها لهم الخواجات 

ذه األيياء وما وي ر من التمره ذهبنا لنطوف فمواف الموداعه وبود يراء ه

وندلي هخر  مالة ومي الم مجد ال مرام ومي همذه الرحلمة الميمونمةه داعمين هللا 

ووممال  أن ال يكممون هممذا هخممر عهممدنا بالبيممفه وأن يووقنمما للوممودة يليممه مممراًرا 

 ووكراًرا حاجين وموتمرين.

ه عل  الطريقة التمي سماورنا بهماه ثم ذهبنا يل  جدة لن خذ فريقنا يل  الدوحة

من جدة يل  الرياضه ثم ننتقل يل  فيارة أخمرا ممن الريماض يلم  الظهمرانه 

ثممم يلمم  فيممارة ثالثممة مممن الظهممران يلمم  الدوحممة. وال مممد هلل الممذي بنومتممه وممتم 

عَلِّيمُ }َربَّنَ  تَقَبَّص  الدال ات.  يُع ٱل   إِّنََّك أَنَت ٱلسَّمِّ
نَّ ٓۖٓ  .[127البقرة: ] { مِّ

 الرجوع يل  الدوحة:

ورجونممما يلممم  الدوحمممة بومممد أن أدينممما ال ريضمممةه التمممي كانمممف النمممال قمممديًما 

                                        

ضممممن كتابمممه:  «المن مممة وممي حكمممم ال ممب ة»لخمممام ال ممميوفي رسممالة لطي مممة بونمموان:  (58)

 يجيز ويها استخدام ال ب ةه ويرد عل  من قال ببدعيتها. «ال اوي وي ال تاوي»
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ينخرونهاه ليختموا بها حياوهمه ويتطهروا بها ممن أدارن خطايماهمه حتم  قمال 

 اإلمام البزالي: ال ج ومام األمره وختام الومر.

الموهمد وبود الرجوع يل  قطر ياركنا وي امت انمات هخمر الومامه وكمان ومي 

أول امت ممان للشممهادة اإلعداديممة. وقممد نجممح المتقممدمون جميوًمماه وانتقلمموا يلمم  

 الدهللا األول الثانوي.

وبود االمت اناته ف ق المدرسمون يتهيم ون للرحيمل يلم  بلمدانهمه كمما همي 

 ُسنة هللا: أن يوود البري  يل  أوفانه. وقد قال يوقي:

 وكممممل م مممماور سمممميوود يوًممممما

 

 يابممممممممايذا رنا ال ممممممممالمة واإل

وبدأت أوهيم  لل م ره وخدوً ما أن نوجتمي وأوالدي سمبقوني يلم  مدمر.  

 وما أيوقني يليهمه وما أيوقني يل  مدر.

 (.15/9( يل  )15/6وكانف اإلجانة مدة ثالثة أيهر كاملة: من )

عااممدًا يلمم   «الكوميممف»ووممي الخممامم عشممر مممن يونيمموه امتطيممف الطمماارة 

 القاهرة. وال مد هلل رب الوالمين.

* * * 

 1962يجانة  يهللا سنة 

 مرض أ ي م مي اليمرداش ووف ته.

 اعتق لي في مبنٰ المخ برات الميريق.
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 لق ئي بيال  نير والسم   لي ب لع دٱ إلٰ لطر.

* * * 

 م(:1962الوودة يل  القاهرة  يهللا )

م( كمان ال بمد ممن الومودة يلم  1962ه 1961بود أن انتهف ال نة الدراسية )

سنة دراسيةه وبود رحلة ال جه وكنف ومي يموا يلم  مدمر  القاهرةه بود عناء

 ألمرين:

أن أل ق بزوجتي وبناويه وقد سماوروا يلم  مدمره قبمل رحلتمي يلم   األو :

ال جه وهم يويشون وحدهم وي القاهرةه يذ كان أهلي وي قريتمي  م ا ومرابه 

وأهممل نوجتممي وممي سمممنوده وال غممرو أن أقلممق علمميهمه وأريممد أن أفمممان علمم  

 م.أحواله

أن حر  يهللا قطره قد أ ابنا بمبو  ل  اومه ال ماخنةه وبمدونا ومي  الث ني:

ايتياا يل  ن  ات مدره ون اام مدر التمي ومرد المروح ومي ذلمت الوقمف ممن 

أقمرب يلم   «يونيمو»ال نة. وكان جو مدر ومي منتدمهللا الشمهر ال مادل ممن 

يذا  نبمرد «ب ريمة»يممالية  «بلكونمة»الربيع منه يل  الديهللاه وكان ومي يمقتنا 

 جل نا ويها بود الوشاء. وهو ما وبير وي هذا الزمن وماًما.

و لف يل  القاهرةه والتقيمف نوجتمي وبنماويه وقمد وجمدوهم بخيمر وعاويمة 

يمممقيق  «سمممامي»ومممي ديمممنهم ودنيممماهمه و ممممدت هللا وومممال ه وعلممممف أن األ  

 نوجتي يطل عليهمه ويبيف موهم بين ال ين واآلخر.

 ولكن الشاعر يقول:
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 والليمممالي ممممن الزممممان حبمممال 

 

 مممممثقالت يلممممدن كممممل عجيمممم  

 مرض األ  م مد الدمرداد ووواوه: 

ومما ولدوه الليالي من عجاام  الزممانه وكانمف م اجم ة قاسمية بالن مبة لميه 

حممين سمم لف نوجتممي: ألممم ي مم ل عنممي أحممد وممي هممذه ال تممرة مممن األقممارب أو 

 األ دقاء؟

أكثمر النمال: أنمي واألوالد  قالف نوجتي وهي مروبكمة ومت لممة: لمم يومرف

هناه ولم يزرنا يال القليله ولم ي  ل عنا أيًضا يال القليله العتقاد الجميع أننا ومي 

قطممره لكممن الممذي سمم ل عنممت منممذ يممومين هممو عبممد اللطيممهللا مممراد يممقيق م مممد 

الدمرداد مراده وقد جاء وأنا خارم البيفه وورل ورقة يقول ويهما: ين يمقيقه 

ًضمما يممديدًاه وهممو يممبه مشمملوله ويرقممد وممي م تشمم   الممدمرداده يومماني مر

 الدمرداد بالقاهرة.

كان وقع هذا الخبر علمي  كوقمع الدماعقةه وهمو خبمر لمم أكمن أووقومه ب ماله 

ولم وكن له عندي أية مقدماته وقد وركف المدمرداد حمين سماورت يلم  قطمر: 

ف أنضر مما يكمون يمبابًاه وأ مح مما كمان ج مًماه وأقموا مما كمان عزًمماه وكنم

أوخيلمممه يترقممم  و مممولي علممم  أحمممر ممممن الجممممره لنكثمممهللا اللقممماءاته ونجمممدد 

 الذكرياته وإذا بهذه األحالم وتبخر أمام هذا الواقع المرير.

ووممي  ممباح اليمموم التمماليه كممان أول ممما عنيممف بممه الممذهاب يلمم  م تشمم   

الممدمرداده ألرا أخممي و ممديق عمممري علمم  سممرير مرضممهه وهممالني ممما 

النشمميا ال يت ممرله وهممذا الل ممان ال دمميح ال ينممبم رأيممف: هممذا الج ممد القمموي 

ببنف ي ةه وهذا الوقل المتوقده وك نمه انط م . أقبلمف عليمهه وحاولمف أن أضممه 
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ه وأن أناجيه أو أكلمهه ولم يجبنيه ليم ويه يال عينان وبرقانه وأمما همو وقمد  يلي 

 أ بح وي ال قيقة بقية ين ان 

سممبع  - ظمميم رب الوممرد الوظمميمرقيتممه بممالرق  الممم ثورةه ودعمموت هللا الو

أن يشم يهه وقمرأت عليمه الموموذاته وهيمة الكرسمي وال او مةه وسم لُف  - مرات

هللاَ أرحَم المراحمين: أن يكشمهللا عنمه الضمره كمما كشم ه عمن عبمده أيموبه وأن 

 يرد عليه الواوية والد ةه كما رد البدر يل  عبده يوقوب.

اه ال وكمماد رجممالي وعممدت مممن عنممده يلمم  منزلمميه وأنمما أجممر رجلممي جممرًّ 

و مالننيه وأح ف نوجتي بهول ما رأيفه ويدة ما  مدمف. قالمف نوجتمي: 

أال يوجد بديل من أممل؟ قلمف: الممنمن ال يومرف اليم له وين ايمتد األممره 

ني  }إِّنَّهُ وادلهمم الكربه  و   ُ     اَل يَ  ن رَّ َك  ُِّرونَ  مِّ ُم ٱل  قَ   ِّ إِّالَّ ٱل   .[87يوسهللا: ] { ِّ ٱّلِلَّ

كله بيد هللاه الذي ال يوجزه يميء ومي األرض وال ومي ال مماءه وقمد واألمر 

ينِّ }قال يبراهيم الخليل وي الثناء عل  ربه:  ىيِّ ِِّ  َ لَقَنِّي فَُمىَ  يَم  ِِّ  ُهىَ   78ٱلَّ َوٱلَّى

قِّينِّ  ُمنِّي َويَس  عِّ
ض   79يُط   .[80 - 78الشوراء: ] {ُت فَُمَ  يَش  ِّينِّ َوإِّذَا َمرِّ

ذلمممته وهمممو علممم  حالمممه ال يتقمممدم وال يتممم خره وومممرددت عليمممه ممممروين بومممد 

ه ال ي تممل  واعتقدت أن أمره سيطول. لهذا رأيف أن أقضي واجبًا ووريًّما علمي 

الت خيره وهو ال  ر يل  قريتناه لل الم عل  األهل واألقاربه ألفممان علميهمه 

ويطمانوا عليناه بود غيبة استمرت ن مو و موة أيمهر خمارم مدمره وال سميما 

ويهما وريضمة ال مجه وكمل همذا يقضمي بالتوجيمل بم داء همذا الواجم ه أني أديمف 

لثالثة أيام أو أربوة عل  األكثره ثم ن مرع بمالوودة يلم  القماهرةه ألكمون قريبًما 

 من أخي الدمرداده ونتباحث مع أهله ويما ينببي عمله بالن بة لوالجه.
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 مباح ولكن القدر كان أسرع منيه وقد وركف الدمرداد م اء اليومه وومي 

البد ساورت يل  القريةه أللتقي ب بناء الومم والوممةه والخمال والخماالته وأوالد 

الخممال والخمماالت واألقممارب كلهمممه وقممد ورحمموا بقممدومي ورحممة الظمممآن بالممماء 

الوذب البارده وبخا مة: أن نوجتمي وبنماوي كمن مومي جميوًماه ولكمن سماعات 

لمة ومي منمزل ال مام يبمراهيم الد اء وال رور ال ودوم كثيًراه ومما كمدنا نبيمف لي

ابن عميه ونلتقمي األقماربه ونقضمي يوًمما موهمم فماعمين نماعمين مبتهجمينه 

 يال وقد جاءني ما كنف أح ه وأخاوهه وين لم أ رح به.

و ي اليوم التاليه جاء األ  ال بيم  الشميخ مدمباح م ممد عبمدهه ممن م لمة 

بلمده بال ممالويةه ومي أبو علي يل    اه ليخبرني بوواة الدمرداده ونقله يل  

مركز نوت ه ودونه ويها  باح هذا اليومه قلف: ينا هلل وينا يليمه راجومون. اللهمم 

أجرنا ومي مدميبتناه واخل نما خيمًرا منهما. اللهمم ألهمم أهلمه الدمبره وأجمزل لهمم 

األجره وعوضهم خيًرا. اللهم ال و رمنا أجرهه وال و تنا بودهه واغ مر لنما ولمه. 

 ي لياًله وضاقف علي  األرض بما رحبف.وك نما أ بح نهار

نويًمما منممت  «األخبممار»قممال مدممباح: نريممد منممت كلمممة ننشممرها وممي  مم ي ة 

ألخيت و ديقت. وأمليف عليه كلمات بوث بها من ي ملمها مكتم  األخبمار ومي 

 الم لة.

يلم  ال ممالويةه  - وال أذكمر أكمان مونما ثالمث أم ال - ثم ذهبف أنما ومدمباح

 حبيبنا الدمرداد. ون ن ننشد قول أبي ال  ن التهامي:لنشارل عزاء 

 حكمممم المنيمممة ومممي البريمممة جمممار

 

 ممممما هممممذه الممممدنيا بممممدار قممممرار

 بينمما يممرا اإلن ممان ويهمما مخبممًرا 

 

 حتمم  يممرا خبممًرا مممن األخبممار
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 جبلمف علم  كمدر وأنمف وريمدها

 

  ممممم ًوا ممممممن اآلالم واألكمممممدار

 ومكلمممهللا األيمممام ضمممد فباعهممما 

 

 نمممارمتطلممم  ومممي المممماء جمممذوة 

 األ  ال بي  م مد الدمرداد مراد: 

كانممف وومماة أخممي م مممد الممدمرداد  ممدمة هاالممة لمميه وكممان وقممده مممن أيممد 

المدمماا  ق مموة علمم  ن  ممي. وقممد وقممدت أمممي وعمممي وابممن عمممي وكثيممًرا مممن 

 األقاربه ولم أحزن عليهم كما حزنف عل  الدمرداد.

يولممم النمال أن ممن بل أيهد أني جزعف عليه أكثر ممما ينببمي ممن مثلميه م

حقه وأنه قدر هللا الذي ال يقابمل ببيمر الرضما والت مليمه وأن الجمزع ال  الموت

يرد وااتًاه وال ي يي ميتًاه وأن الدبر عنمد الدمدمة األولم ه وأن المموت لميم 

نهايممة المطممافه بممل هممو بدايممة سمم ر جديممد يلمم  دار أخممرا هممي خيممر وأبقمم  

 للمنمنين.

ومممما المممموت يال رحلمممةه غيمممر 

 اأنهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

مممن المنممزل ال مماني يلمم  المنممزل 

 البمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماقي 

 

ه رحممه هللا أنا وأخي مدمباح عبمده  «  ا وراب»وقد ساورت من قريتنا 

ول قنمما بومم  اإلخمموة يلمم  ال مممالويةه ولكنمما لممم نممدرل دوممن ال قيممد وال الدممالة 

عليهه وقمد ومم ذلمت منمذ الدمباحه ون من لمم ندمل يال ومي الم ماء. وكمان النمال 

 عليهم يال بالبكاء. يكلمونني وال أرد

وحضممر بومم  اإلخمموة مممن الم لممة مثممل: األ  مدممط   البنيممميه واأل  

اه وفلبوا مني أن ألقي كلمة عن ال قيمد بمما أعرومه عنمه رحمه هللا ح ين عتيبة 

ة للكالمه وال قدرة عليمه. مما عنمدي غيمر البكماءه ولبمة يولكن لم يكن عندي قابل

 الدموع.
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بممه المنمنممون وممي مواجهممة عمموادي الممدهره لممم أوممذرع بالدممبر الممذي يت مملح 

ٓأَيَِمى  وهو ما أمرنا به هللا وي كتابمه حمين قمال:  رِّ }يَ  ىب  ينُ ان بِّءليَّ ىتَعِّ يَن َءاَمنُى ان ٱس  ِِّ ٱلَّى

يَن  بِّرِّ
َ َمَع ٱليَّ  ٱِّإ إِّنَّ ٱّلِلَّ لَ   بإ بَىص  ق  َواَل تَقُ لُ ان لَِّمن يُ  153َوٱليَّ

ُتس ىَ   ِّ أَم  تَُص فِّىي َسىبِّيصِّ ٱّلِلَّ

يَ َٓء  نأَ   كِّ ى َولَ  ُجى ُِّ  154عُُروَن الَّ تَش 
فِّ َوٱل  َخى   ىَن ٱل  ٖء م ِّ لُىَ نَّكُم بَِّشىي  ىَولَنَب  ىَن َونَق  ُّٖ م ِّ

يَن  بِّرِّ
رِّ ٱليَّ  تِِّۗ َوبَش ِّ َن ُ ِّ َوٱلثََّمَر  َ   ِّ َوٱأل  َم  ُمم  155ٱأل  بَت  يَن إِّذَآ أََل  ِِّ يبَقَ ٱلَّ  لَى لُٓ ان إِّنَّى  ِميِّ

ِّ َوإِّنَّىى ٓ  َّ ىى ّلِلِّ عُىى َن إِّلَي  جِّ ئِّىىَك َعلَىىي   156هِّ َر 
ٓ لَ   أُون

ٓ لَ   َوأُون
ٓۖ
َمىىَق ىىم  َوَر   ب ِّمِّ ىىن رَّ َت م ِّ م  َلىىلََ   ُهىىُم  ئِّىىكَ مِّ

تَيُونَ  ُمم   .[157 - 153البقرة: ] {ٱل 

وكممان ينببممي أن أودمممبره وأوكلممهللا الدممبره حتممم  يدممبرني هللا علمم  مممما 

مت مق  «رك هللاومىن يتيىبر ييىب»ابتالنيه كمما وعمدنا الرسمول الكمريم بقولمه: 

 عليه.

ولكن الواقمع أن مدميبتي ومي أخمي هزونمي وهزمتنميه وقمد كمان المدمرداد 

هو األ  الذي قال ويه المثل الوربمي: ُرب  أ  لمت لمم ولمده أممت. وكمان الدمديق 

 الذي قال ويه الشاعر:

ح مممممبي ممممممن المممممدنيا  مممممديق 

  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادا

 

مممهه وال احتيمممام لثمممان  ومممرده وكُن 

منمميه ورضمما عنمميه واعتممزاًنا بمميه وحبًّمما لمميه كممان أكثممر األ ممدقاء قربًمما  

ه وكمان يومرف ممدخلي ومخرجميه ومماهري وبمافنيه  وووقًا يلي ه ورجاء وي 

وسمممري وعالنيتممميه وأوضمممي يليمممه بمممما ال أوضمممي يلممم  غيمممره ممممن اإلخممموة 

واأل ممدقاءه وقممد اقتممرب كالنمما مممن  مماحبه حتمم  أويممكنا أن نكممون يخًدمما 

 واحدًا.

وًمما: أبمماه وأمممه وأخويممه عبممد الوزيممز وعبممد وقممد عروتممه وعروممف أسممروه جمي
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اللطيهللا وأخته ونوجها الشيخ حاممد عممره وأ مهارهم وكمل ممن يتدمل بهممه 

م(. كممما عممرف هممو كممذلت أهلممي 1949ومممن دارهممم وقممريتهم اعتقلممف سممنة )

 وأسروي وعمي وخالي وكثيًرا من أقاربي.

 يعيموبربما كان عيبه أنه ينظر يلمي  بومين الرضما وال م ه ومال يكماد يمرا 

ونواقدمي وممما أكثرهمماه وينممما يممرا م اسمني بمنظممار مكبممره يجوممل مممن القمما 

 جماًله ومن ال بة قبةه كما يقول المثله أو كما قال اإلمام الشاووي:

وعممين الرضمما عممن كممل عيمم  

 كليلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

كممممما أن عممممين ال ممممخا وبممممدي 

 الم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماويا 

 

ا بمم خالا القريممة ال مدممرية كممان الممدمرداد مثلممي وممي نشمم وه الري يممةه موتممزًّ

األ يلةه قبل أن و  دها وقاليد المدينة التي غزوها ممن بومده ونقلمف يليهما كثيمًرا 

 من أمراضها التي انتقلف يليها بالودوا من الخواجات واألجان .

كانممف ويممه يممهامة أهممل القريممة ونجممدوهم وكممرمهم و مم اء فممويتهمه وويهمما 

عمن سمببها: ين أ ملنا أحيانًا لون من الشدة أو الدراحة ال طريةه قال لي يوًما 

 من الدويده وهم يقولون: المرايدة  وايدة.

وكممان الممدمرداد ي مم  موممالي األممموره ويكممره س  مماوهاه ويطمممح يلمم  أن 

يجوممل مممن ن  ممه يممياًا مممذكوًراه وهممو ينظممر يلمم  مممن حولممهه ويت مممل المواقممهللاه 

 ويتدبر ال يره وي تمع يل  الكلماته ويختزن هذا كله ويتمثلهه لي خذ أح ن مما

ويهه قواًل وعماًله ووكمًرا ويمووًرا وسملوًكا. وكمان يملمت وعيًما بدميًراه ويملمت 

 يرادة قويةه ويذا اجتمع الوعي واإلرادة  نوًا الكثير.

كان ي   أن يكون أديبًاه وقد أخذ ن  ه بمالقراءة والمطالومة مما أسمو ه وقتمه 

 ويبدع.وجهدهه حت  و ل يل  مروبة ي  ن أن يقول ويها ويُ معه وأن يكت  
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رأيف موه مرة مذكرات يكت  ويها خوافرهه وقرأت ويهما وقمرات ونبمئ عمن 

اروقااه يل  درجة عاليمة ممن ومذوا األدبه وروعمة البيمانه وجممال األسملوبه 

 وأح   لو أمهله القدره لكان له ي ن وي عالم األدب.

بدمويد مدمره  «ملموي»ولقد ُعيمن مدرًسما للبمة الوربيمة والمدين ومي مدينمة 

 خطابه وي فابور الدباح يهز المشاعره وي خذ باأللباب.وكان 

كما كان م ببًما يلم  فالبمه ل  من فريقتمه موهممه وحدبمه علميهمه ورعايتمه 

 لهمه كما كان موضع ح  وثناء من أهل البلد جميوًا.

ال ممالل وال ممرام وممي »قممابلني بوممد أن  ممدرت الطبوممة األولمم  مممن كتممابي: 

ا بظهورهه ك نما هو مدمن هه وكمان يقمول: ينمه وكان ح يًّا بهه ومزهوًّ  «اإلسالم

 باكورة فيبةه نرجو أن ينهمر بودها البيث.

ولم ومهله المنمون حتم  يمرا بشماار البيمث. وقمد اختط مه المموته وهمو ومي 

ريوان الشبابه أرجم  مما كمان قربًما ممن النضمج والوطماء. ومما أق م  المموته 

 وهو ي خذ منا أحبابناه ويوجل بخيارنا.

 للمممموت ك بمممل الطمممرادالنمممال 

 

 وال مممابق ال مممابق منهممما الجمممواد

 والممممممموت نقمممممماد علمممممم  ك ممممممه 

 

 جممممواهر يختممممار منهمممما ال يمممماد

لم يكن المرض المذي أ ماب المدمرداد بالوضمال وال بالقتماله ولكمن يبمدو  

أن الطبي  الذي عالجه وي أول األمر أخط  وشخيل الممرضه و عطماه أدويمة 

مرض هخره وهي أدويمة ذات وم ثير كبيمر علم  الج ممه وهمدت البنيمان القمويه 

ه ويمذه  «ملمموي»ومل يواني ممدة فويلمة وال يتقمدمه حتم  اضمطر أن يتمرل 

 يل  قريتهه ليب ث عن عالم هخره وفبي  هخر.
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وقممد أخبرنممي أخممي د. عبممد الوظمميم الممدي ه الممذي كممان نمممياًل لممه وممي ملممويه 

م اكنا له وي المنزل الذي يقيم ويمهه وكمل منهمما ي تمل أحمد الطوابمق: أنمه حمين 

غادر ملويه لم يكن بال الة المتردية التي يخش  عليه ويهماه ولكمن سمرعان مما 

المداءه ونقممل يلم  م تشم   المدمرداد وممي القماهرةه التمي واوماه ويهمما ايمتد عليمه 

األجل الم تومه الذي ال ي ت خر عنمه سماعة وال ي متقدم. وين أجمل هللا يذا جماء 

 ال ينخر.

وما أ دا ما قاله ابمن الرومميه وقمد ممرضه وبلما الطبيم  ومي وشمخيل 

 دااهه وو هللا دوااهه وكان وي ذلت منيتهه وقد قال وي ذلت:

الطبيمممم  علممممي  غلطممممة  غلمممما

 ُمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورد

 

 عجزت موارده عن اإل مدار 

ن الطبيمم ه وينممما   والنممال يلَ ممو 

 

 غلمما الطبيمم  ي ممابة األقممدار 

وقد رثيته بقديدة كتبتهاه وأنا رهين م بم المخمابرات المدمرية ومي حمي  

سممراي القبممة بوممد وواوممهه والوجيمم  أن هممذه القدمميدة واهممف منممي مممع قدممااد 

( ثمانيممة وثالثممين عاًممماه 38عثممرت عليهمما مدممادوة بوممد )وأوراا أخممراه ثممم 

 ومما جاء ويها:

 ال راا الطويل:

 كان يوًما مقطم  الجبمين أسمود

 

 يمموم قممالوا: مممات ال بيمم  م مممد

 غرا الوجه بالمدموعه وكماد المـ 

 

 ـممقل  ممممن ومممرف ممما بمممه يتجممممد

 ووهاويممممف مثخنًمممما مثممممل فيممممر 

 

 همماض منممه الجنمماح سممهم م ممدد

 المدميبة  مبريغلبف روعمة  

 

 ويقينمميه ممما اسممتطوف أن أوجلممد

كيممهللا ال؟ وال بيممم  قممد ودع تُمممه  

 اليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـ

 

الومممود »ـممموم وداًعممما ال يومممرف 

 «أحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد
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 وممرا الممموت بيننمماه يمما أسمم  قلممـ

 

 ـممم  لطمممول ال مممراا لمممم يتومممود

 يمممما ل ظممممي   أأوقممممد األم والمممموا 

 

 لممممد حتمممم  أخممممو يممممبابي ي قممممد 

يممما ل ظمممي   أخمممي المممذي كمممان  

 درعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

وكممممان سممممي ي  وممممي خطمممموبيه

 المهنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

ا  ممممما منممممت أيممممكوه  رب ع مممموًّ

 ولكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن

 

 غلمممم  الدممممدر حزنُممممه وتنهممممد

 حكممممة هللا وممموا أوهمممام عقلمممي 

 

 ول ممان ال ممماء واألرض يشممهد

 ربه همنف بالقضماءه وهم  لمي 

 

ممممممن لمممممدنت الرضممممماه ألقممممموا 

 وأ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 حاد لي أسخا القضاءه ولكمن

 

 ممما خلقممَف الممذي بدممدري جلمممد

 الممدأنممف عوضممتني بممه عممن أ   

 

 م وكمممممان األ  الشمممممقيق وأنيمممممد

 كممممان م ممممتودًعا ل ممممري مممممن ه 

 

 الم أمم مض ه ومن حلم البمد

 ينهمممما لممممم وكممممن  ممممداقة أعمممموا 

 

 م ولكنممممممممممه يخمممممممممماء وج ممممممممممد

 مممما رهنمممي يوًمممما سمممويدًا وي سممم  

 

 أو رهنممي يوًممماه حزينًمماه وي ممود

 يب مممم المممدهر لممميه ويطمممرب كممما 

 

لبلبممممل ومممموا األغدممممان غنمممم  

 وغممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرد

 

 قلبمممي ب مممهمويدمممي  الزممممان 

 

 وكمممممم ن الرامممممممي يليممممممه وومممممممد

 كنممف منممه وكممان منممي كشممخل 

 

 و «يوسمممممهللا»قمممممد و مممممم  بمممممـ 

 «م مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد»

 

 وهو يبدو وي  وروين وباسميمـ

 

سممممـن وخلممممهللا الرسمممممين روح 

 م مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرد

 
* * * 

 لههللا ن  ي علم  وتم  عماد للمـ

 

 ـممه وللممدين  ممارًما لمميم يبمممد

 عمماد للخيممر سمماعيًا غيممر وان 

 

 عمماد لل ممق جمممرة لمميم وخمممد

 عمماد للمجممد والموممالي فموًحمما 

 

 ودملممو يمتطممي ال مم اب ويدممود

 عاد وي سماحة ال ضميلة جنديمـ 

 

 ـممما وومممي حلبمممة الشمممهامة أوحمممد
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 ُخلمممممق القريمممممة األ ممممميلة ويمممممه

 

 قبل غزو القرا بما لميم ي ممد

 يممما عضمممااًل حمممار األفبممماء ويمممه 

 

 أرقممد ال ممارل ال تمم  يممر مرقممد

 لمميم ويممه مممن ال يمماة سمموا قلممـ 

 

 أن اسمممممه وتمممممرددـممممم  بدمممممدر 

 وومممم قبمممل كمممان يهمممدر بال دمممـ 

 

 ـ   وراه ما عماد يرغمي ويزيمد

 ثممممم عممممين ويهمممما بريممممقه ولكممممن 

 

 قبمممممل كانمممممف يمممممرارة وتوقمممممد

 أين باقي ال تم ؟ لقمد ممات منمه  

 

 بممممممدن هامممممممده وحممممممم وبلممممممد

 قمممدر هللا أعجمممز الطممم  وارومممد 

 

 ح مميًرا يقمممول: مممما لممي ممممن يمممد

 قممل لممذال المبممرور بممالولم: ممماذا 

 

لولممممممه والمممممردا لمممممت ي ومممممل ا

 مر مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد؟

 

ممر الممذ ر يممامًخاه ثممم فمم فئ  وجمل

 

 عنمممد سمممر ال يممماة همممذا الموقمممد

كان الدمرداد قمد وومق يلم  المزوام واإل مهار يلم  أكمرم عمااالت قريتمهه  

وتزوم ابنة األستاذ يبراهيم أبو سودةه وهمو ممن خيمرة رجمال التربيمة والتولميمه 

وكان مووقًا وي نواجهه سويدًا بهه وقمد وقد ورل القريةه وأقام وي مدينة نوت ه 

رنا مممن نوجممه ابنتممين هممما: ناهممد ونجممواه كانتمما قممرة عينممهه ومهجممة وممنادهه 

وكبديه ومشميان علم  األرضه وقمد يماء القمدر األعلم  أن يودعهمما ويتركهمما 

 نهروين لم وت ت ا بود. واستودعهما عند من ال وضيع عنده الودااع.

ن ومي حضمانة جمدهما وخالهمماه ورعايمة أمهمما وقد نش ت ال تاوان الكريمتما

ه وبوممد سمنين ووويممف رحممه هللا التمي و يممف عليهممما. وسمرعان مما وممووي الجمد 

اه علمم   ممبر سممنهاه ووممووي الخممال أيًضمماه ووخرجممف ال تاوممان رحمممه هللا األم 

 ووزوجتا.

ومنذ سنوات جماءوني ال بيبمة ناهمد الكبمراه وقالمف لمي: ينهما مقدممة للوممل 

التربيممة وممي قطممره مدرسممة للتربيممة الرياضمميةه وورحممف بلقااهمماه  وممي ونارة
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واسممتودت بومم  الممذكريات الوطممرة بر يتهمماه وسمم لتها عممن أحوالهمما وأحمموال 

يقيقتها التي لم يقدر لي أن أراها منذ  باهاه ووجدوها ور ة أن أقموم بمبو  

ه و و يف عليهما اللجنمة المختدمة باختبمار المدرسماته ولكمن يبمدو  حقها علي 

 أنها لم يكن لها ندي .

وال قيقة أني مقدر وي حقها وحق أختهماه حتم  ينمي ال أعمرف عنوانهمماه 

وال كي يممة االودممال بهممماه  مم يح أنممي مهممموم ومزحمموم بممما ال ينتهممي مممن 

الواجباته التي هي أكثر من األوقاته ولكن هذا ال يروع عني ونر التقدميره 

 الذي أس ل هللا أن ي ام ني ويه.

هللا لمأل  الدمديق األسمتاذ عبمد هللا الوقيمله المذي ي م لني كثيمًرا عممن ويمكر 

 أسرة الدمرداده وجزاه هللا خيًرا عن ووااه و دا أخووه.

 الوودة يل  القرية:

بومممد أن أودعمممف ومممي ثراهممما: أخمممي ورويمممق دربممميه  «ال ممممالوية»ودعمممف 

يهما و ديق عمري م مد الدمرداده بود أن بف  ويها ليلة لم يكمد يبمم  لمي و

ج نه أو ي تقر لي ويها جن ه ودعف هذه القريمة التمي أحببتهما وأحبتنميه ولمي 

ويهمما ذكريممات عزيممزةه وألقيممف النظممرة األخيممرة عليهمماه وأنمما أح مم  أنهمما هخممر 

 نيارة لي ويها.

لقد كان موت الدمرداد  دمة كبيرة لميه وممما ناد ممن  مدمتي: ينمي لمم 

علمممي  أن أذهممم  يلممم  قبمممره  أدرل جنمممانة  مممديقيه وال الدمممالة عليمممهه وكمممان

 أل لي عليه هناله ولكن هول الددمة أذهلني عن ذلت.

 رضمي هللا عنمه لقد كنف أح ل من الشور القديم الذي ين   يل  سيدنا علميم 



 463 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 قوله:

 يممياان لممو بكممف الممدماء عليهممما

 

 عينمممماي حتمممم  ينذنمممما بممممذهاب

 لممم يبلبمما الموشممار مممن حقيهممما: 

 

 وقمممد الشمممباب وورقمممة األحبممماب 

وكيهللا يذا كان وراا ال بيم  وراقًما ال يرجم  مومه لقماء ومي همذه المدار؛ ألنمه  

 وراا بالموته هادم اللذاته وم را الجماعات؟

وعممدت يلمم  قريتمميه وقممد وركممف ويهمما نوجممي و ممبيراوي الممثالل: يلهممامه 

 وسهامه وعاله وهن ورا  لم ينبف لهن ري .

المدينمةه وال وقطوهما كنف أريد أن وظل بيني وبنمي القريمة  ملةه ال ون ميها 

البربةه وأردت أن وورف نوجي البياة التي نشم ت ويهماه والمدار التمي درجمف 

بهاه والنال الذين عايشتهم وي  باي ويبابيه وأن وورف بنماوي همذه القريمةه 

 ويروبطن عاف يًّا ب هلهاه وهم منيه وأنا منهم.

القريممةه وال مق أنمي سمودت بموقمهللا امرأوميه حيممث لمم وضمق ذرًعما بويشمة 

علمم  ممما ويهمما مممن ضمميق وع ممره وعممدم وي ممر أسممباب الراحممة المووممورة وممي 

المدينمة. واسمتقبلف ال يماة ومي القريمة بهمدوء وفم نينمةه مهمر أثرهما ومي بناوهما 

 الالوي لم يتوودن مثل هذه ال ياة الخشنةه ال وي القاهرةه وال وي الدوحة.

 للقرية. ولكن ياء هللا أن و دل أكثر من م اج ة وي نيارونا

 كانف الم اج ة األول : موت  ديق الدمرداد.

 أما الم اج ة األخراه وكانف أمر وأق  .

بود عودوي من ال مالويةه بف  ليلةً وي دارناه دار الواالةه التمي يومي  ويهما 
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 يبراهيم ابن عمي وأوالده.

أن يكون لمنزلمه حمل منمي وممن نوجمي وبنماويه  رحمه هللا ثم أ ر خالي 

 بي ة اليوم التماليه يلم  منمزل خماليه وهمو المنمزل المذي ولمدت ويمهه  وانتقلنا

التمي يمهدت  «المنضمرة»وكان ساحة للوبيه أنا وأبناء خالتي. ورأت نوجتي 

 والدوي.

مما لذ وفماب ممن المبا  «فاهرة»وبود أن وناولنا البداء الذي أعدوه خالتي 

دواجن والطيموره والدجام وال مام البلدي مما يربم  ومي منمانل الريمهللا ممن الم

ويوممي  وينمممو علمم  البممذاء الطبيومميه قبممل أن يوممرف النممال دواجممن المممزارع 

الجماعيةه التي وبذا عل  األعالف الدناعيةه التي أم ف مثار يمكوا كثيمر 

من النال ومي أن ماء الومالَم. نومنما بهمذه الل موم البلديمة ومما يدم بها عمادة ممن 

 وخيةه وغيرها.والمل «الشوربة»الرقاا والثريد وال  اء 

اجتمع عل  همذه الماامدة الخمال والخماالت وأوالدهمنه وكانمف جل مة عااليمة 

ممتوةه كان خالي ويها نجم ال  له بمما يمروي ممن قدمل ونموادر وحكايماته 

 و ت ر  منا الض ت يل  حد القهقهة أحيانًا.

ومن عادة المدريين يذا جل وا مثل همذه الجل مات التمي يبلم  ويهما األنمم 

واالبتهام والض ت ملء ال مه أن يقولوا: اللهم اجوله خيًرا. ك نما خبمر وال رح 

النمممال بطمممول التجمممارب والموانممماة: أن سممماعات األنمممم والبهجمممة ال وطممموله 

ويتوقومممون بومممدها م اجمممآت ممممن الزممممان البمممداره و يمممل ال مممرح يلممم  حمممزنه 

 والض ت يل  بكاء.

النمال يخشمونها وما كمدنا ندملي الودمره حتم  حمدثف الم اجم ة التمي كمان 
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 ب حاسي همه وين لم يتوقووها بوقولهم.

 الم اج ة الثانية وي يجانة الديهللا:

لقد جاء واحد من قبمل عممدة القريمةه وهممم ومي أذن خمالي: ينهمم ومي دوار 

الومدة ي تاجون يل  وضيلة األستاذه لمدة خمم دقااق. ورأيمف وجمه خمالي قمد 

ني الخبممر. وقلممف لممه: ال بمم له وبيممر واك هممره و مم لته: ممماذا وممي األمممر؟ ومم خبر

أذه  يلم  دوار الوممدةه وهمي ور مة لل مالم عليمهه ولب مف حلتمي اإلورنجيمة 

 م تودًا لهذا اللقاء. «البذلة»

وعنممدما ذهبممف يلمم  دوار الومممدة قممالوا: ال قيقممة أن مركممز الم لممة هممو الممذي 

فل  األسمتاذ. وهمم ينتظرونمه عنمد الم طمةه حتم  ال و مدل ضمجة ومي البلمده 

 أن وو لني يل  الم طة. «ال نطور»الومدة بوربة  وأمر

 االستدعاء يل  مباحث فنطا:

وعند الم طة وجدت بال ول سيارة ونتظرنيه ووجهها جهة الم لمةه ومما أن 

ذهبممف يليهمما وركبتهمماه حتمم  غيممرت وجهتهمماه واوجهممف يلمم  فنطمماه وقممال لممي 

بركمة هللاه رجال األمن الذين ويها: حضروت مطلوب وي فنطا. قلف لهم: عل  

 ربنا يقدمر الخير.

وذهبنمما يلمم  و تممي  المباحممث الوامممة وممي فنطمماه وكممان راي ممه يورونممي منممذ 

 م(.1954اعتقال سنة )

ولمما دخلممف عليممه رحمم  بمميه وسمم لني وممي دهشممة: هممل وولممف يممياًا يمما يمميخ 

يوسهللا وي قطر قبل أن و وي؟ قلف لمه: لمو كنمف وولمف يمياًا يناخمذ بمه اإلن مان 

قطره ولم أنزل برجلي يل  مدر مختماًرا  قمال: موقمول.  وي مدره لبقيف وي
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في ه هل وولف يياًا وي مدر بود أن و لف؟ قلف: وهل أنا ل قف أوومل أي 

ييء؟ ين لي أياًما مودودة وي مدره يبلف ويها بمرض  ديق ليه ثم وواومه 

 ودونه من يومين.

ن ؟ وهممم يطلبممو«القمماهرة»قممال الرجممل: ولممماذا يطلبممت الجماعممة وممي مدممر 

 موت نميلت وي قطر: أحمد الو ال 

عل  كل حال أعتقد أن األمر ب ياه ولهذا لم يشمددوا ومي فلبمته وأنمف لمت 

وو تطيع أن وخرم من هنماه وومذه   «الهوجة»خالة هنا أخذنال من بيتها أيام 

 يليهاه ووبيف عندهاه وغدًا وي الثامنة  باًحا وكون عندنا.

 قلف له: أوول ين ياء هللا.

و تي  المباحثه ال متجًها يل  بيمف خمالتيه ولكمن يلم  سمنترال  خرجف من

ألكلمم جماعتنما ومي القريمةه ومال بمد أنهمم ومي غايمة القلمقه يذ  «التلي ون»الهاوهللا 

ذهبف يل  دوار الوممدة لخممم دقمااقه كمما قمالواه ولمم أعمده وال يورومون مماذا 

يال حممدله ولمميم ومممي منممزل خمممالتي ولي ممون حتممم  أوكلممم منمممهه ولمميم أممممامي 

ال نتراله ألكلم منه أقمرب ولي مون يلم  جماعتنما ومي القريمة. وقمد عرومف ممنهم 

أنهم ذهبوا يلم  الم لمة ب ثًما عنميه وأنهمم لمم يجمدوني هنماله وقمال لهمم بوم  

اه وال سيما لزوجتي التمي  النال: ينهم أخذوني يل  فنطا. كان ولي وني هذا مهمًّ

 بويدة عن منزلها وم تقرها.أ ابها من االضطراب والقلق ما أ ابهاه وهي 

فممم نتهم أنممي بخيممره وأنممي سمم بيف عنممد خممالتي ألذهمم  يلمم  القمماهرة وممي 

 الدباحه ألجي  عن سنالهمه ثم أعود وي الم اء ين ياء هللا.

 وبود ذلت ذهبف يل  خالتي ألبيف عندها كما او قف مع رايم المباحث.
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عدماب متموورةه ولم أكد أدخل بيف خالتيه حت  وجدت الجو مكهربًاه واأل

 وقد بادروني بال نال: ماذا حدل؟ ين القوم جاءوا ي  لون عنت.

وعجبممف مممما جممراه هممل غيمممر القمموم رأيهممم بهممذه ال ممرعة؟ وقالممف خممالتي: 

يمكنت أن وخرم من هنا اآلنه لتذه  يل  بيف واحمدة ممن ابنتمي خالتمته حتم  

 الدباح.

لتجمر المقممادير وممي قلمف لهمما: ال داعميه سمم بق  هنما حتمم  يم ووا ليطلبممونيه و

 أعنتهاه ويقضي هللا ما يشاء.

وممما هممي يال دقممااقه حتمم  حضممر رجممال المباحممثه ولممم يهنامموني بتنمماول 

الوشمماءه وذهبممف موهممم يلمم  و تممي  المباحممثه واعتممذروا لممي بمم ن الرااسممة وممي 

مدره بود أن واوقوا عل  أن ومذه  يلميهم غمدًاه رجوموا وطلبموا يرسمالت يلميهم 

 عل  وجه ال رعة.

واآلن ن ن ننتظر نميلت الو ماله لنرحلكمما موًما يلم  القماهرة. وقمد أبقموني 

وممي حجممرة المكتمم ه ومللممف أكثممر مممن ثممالل سمماعاته وأنمما أوممابع ب ممثهم عممن 

الو اله وكيهللا لمم يجمدوه عنمد أ مهاره ومي فنطماه وبومد مزيمد ممن الب مث لمم 

سمتقه يوثروا له عل  أثره وطلبموا ممن مركمز ب ميون االودمال بقريتمه ومي ال ر

ووكيهللا ييخ الخ راء بالمذهاب يلم  بيمف والمدهه ومإن كمان موجمودًا أوموا بمه يلم  

فنطمما ومموًراه وأم ممكف قلبممي بيممدي: ممماذا سمميكون وقممع هممذا الطلمم  علمم  والممدة 

الو مماله وهممم يطلبونممه وممي ال مماعة الواحممدة بوممد منتدممهللا الليممل؟ وممما هممي يال 

يتمهه وأنمه غادرهما دقااق حت  أبلو مركز ب يون فنطا: أن الو ال ليم ومي قر

 من عدة أيام.
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 الترحيل يل  القاهرة:

كان مكت  المباحث بطنطما مشمبواًل بالب مث عمن الو ماله ومكتم  القماهرة 

والو ممال. ولممما لممم يجممدوا الو مماله قممرروا أن يرسمملوني  اي ممتوجل و ممولنا أنمم

 وحديه ووي البد يرسلون  احبي.

ليو ملني  «بموكمال»وكلمهللا أحمد الضمباف أن يراوقنمي ومي سميارة الشمرفة 

يل  المكان المقدود: وموه عدد ممن الشمرفة ال مرال ب سمل تهم. وقمد ركبمف 

مممع الشممرفة وممي الخلممهللاه حتمم  خرجنمما مممن المدينممةه ومم مر الضممابا ال ممااق 

بممالوقوفه ثممم جمماء يلممي  ونمماداني باسممميه وفلمم  يلممي  أن أركمم  يلمم  جممواره 

ه الرحلمةه قلمف باألمامه وو سهللا لمي أن اضمطروه الظمروف أن يقمودني ومي همذ

 له: ال داعي لألسهللاه و نف وندي واجبت.

قال: لقد كنف فالبًا بمدرسة المندمورة الثانويمة حمين كنمف وخطم  بم مجد 

هل فه بالم لة بالكبراه وكنف وعدد من نمالاي الطلبة ن وي يل  الم لةه ومي 

أيمممام الجممممعه قا مممدين ل مممماع خطبتمممته والدمممالة خل مممته ولمممت علينممما حمممق 

لينا لت واج  التالميذه وقد وولمنما منمت الكثيمره قلمف: ال ممد هلله األستاذيةه وع

 الكلمة الطيبة ال يضيع أثرها ال عند هللاه وال عند النال.

وو لنا يل  القاهرةه وسلمني يل  مكان موينه ومن هذا المكمان نقلنمي يلم  

موضع هخره ومنه يل  مكان هو ال جن ال ربيه ولنا بمه ن م  و ملة قديممةه 

 لف يليه مع وبايير ال جر.وقد و 

ووضوف وي ننزانمة ممن ننمانين ال ربمي التمي جربناهما فموياًل ممن قبمله 

ووي الدباح ألقوا يلي  بقطوة خبز جاوة  لبة ك نها ال جر. وال أذكر هل كمان 
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 موها يدام أو ال؟ ولم يكن عندي رغبة وي وناول أي فوام.

لمق ل يتميه و بيمفه ثم ما لبث أن جاء حمالا ال مجنه وعمرض علمي  أن ي 

ومممل الرجممل يلممح علممي  أن ي لقهمما لممي حتمم  ال و ممب  لممي األذاه كممما سممببف 

آلخممرينه كل مموا أن ينت وهمما ب يممديهم. وممما نال هممذا ال ممالا يبرينممي وي ممذرني 

حت  سلمف له ل يتي و لقهاه وكنف قد عدت إلفالقها عنمد سم ري يلم  قطمره 

 قبيل اعتقالي. م(1954نوومبر )بود أن اضطررت يل  حلقها قديًما 

 يل  مبن  المخابرات المدرية:

وممما هممي يال سمماعاته حتمم  نممودي علممي  للرحيممل يلمم  مكممان هخممره وركبممف 

سمميارة ع ممكرية وجممدت ويهمما أخممي أحمممد الو مماله بوممد أن جمماءوا بممهه دون أن 

ي تطيع أحدنا أن يكلم اآلخره وأخذنا يل  مكان جديمده ال عهمد لنما بمه ممن قبمله 

مدممره وال سممجن القنممافره وال سممجن القلوممةه وال فممرةه وال ولمميم هممو سممجن 

غيرها. ولكنه مبن  وي يكل عمارة كبيرةه ويها حجرات كثيمرةه وقمد وضموف 

وممي حجممرة من ممردةه ووضممع أخممي الو ممال وممي حجممرة أخممرا بجوارهمما. وقممد 

 عروف وي هخر المدة أنه مبن  المخابرات وي منطقة سراي القبة.

ت قيمممق موممميه وأنممما ال أدري ومممي أي يممميء وومممي الم ممماء نمممودي علمممي  لل

 سي ققون مويه وعن أي ييء سي  لونني؟

ويبدو أن الذين ي  لونني ممن الضمباف المذي يلب مون مالبمم مدنيمةه أممنهم 

 كانوا ثالثة أو أربوة.

: هممل ووممرف أحممدًا وممي الممد قي؟ قلممف: نوممم أعممرف جماعممة يوقممد بممدأوا سممنال

 سوودي: ال ام سوودي ويخوانه.
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  وورف أحدًا هخر؟قالوا: أال

 قلف: ال أذكر اآلن.

 قالوا: أال وورف عبد الوزيز كامل؟

 قلف: بل ه أعروه جيدًا.

 قالوا: ولماذا ونكره وقد نروه أكثر من مرة.

جبمف باإليجماب. وهمل ومي مورومة قلف: لم أنكمره ولمو سم لتموني مبايمرة أل

 الوزيز كامل أو نياروه وهمة؟ عبد

دهًرا وهمو ممن سمكان يمبابمةه وهمو حمديث  عل  أن عبد الوزيز كامل عاد

 عهد ب كن  الدقيه ولذا لم يخطر ببالي ألول وهلة.

 قالوا: هل وورف أحدًا من ضباف الجي ؟

قلممف: ال أذكممر أحممدًا غيممر موممروف ال ضممريه وقممد كممان مونمما وممي ال ممجن 

 ال ربي.

قال: عادوكم ونكمرون كمل يميءه ولميم هنمال فريقمة ومنطقكم غيمر فريقمة 

 وني وال جن ال ربي.حمزة الب ي

 قلف: وماذا أنكرت أنا حت  وقول هذا الكالم؟

 قال: أال وورف الضابا م مود يونم؟

 قلف: بل ه أعروه.

 قالوا: ولماذا ادعيف أنت ال وورف أحدًا؟
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قلف: لمو سم لتني عمن مورومة م ممود يمونم مما أنكمرته ولكمن همذه مورومة 

 أقدم وأوثق.قديمةه ولم أره منذ سنينه و لته باأل  الو ال 

 قالوا: وهل وورف  لة م مود يونم بوبد الوزيز كامل؟

قلف: أمنه كان يريد أن يتزوم ابنة أخته أو ن و ذلمته وهمذا همو سمر  ملته 

 به ويما أعلم.

 قالوا: أهذا كل  لته بوبد الوزيز كامل؟

قلف: هذا كل ما أعلمه عن  لته بهه وأي  لة يمكن أن وكمون بمين يمونم 

 وكامل؟

هم: هكذا أنتم أيها اإلخوانه وتخذون دااًمما سمبيل الج مود واإلنكماره قال أحد

 ما لم و تخدم موكم أدوات وجبركم عل  الكالم.

 قلف له: وهللاه ما عندي ييء أخ يه.

ثممم أمرونممي ...  وسمم لوني بومم  األسممالة عممن قطممره وعممن عملممي وممي قطممر

ه ولممماذا باالندممرافه وأنمما ال أدري يممياًا عممن هممذه األسممالة التممي وجهممف يلمم ي 

 سالف عن عبد الوزيز كامل وم مود يونم دون الوالمين؟

 وهل انته  الت قيق موي أو ال نالف له بقية؟

 كل هذه األسالة بقيف مولقة لم أجد لها جوابًا.

 النوم عل  الكرسي وووا المكت  بالبذلة:

وعممادوا بممي يلمم  ال جممرة التممي خددممف لمميه ويظهممر أنهمما حجممرة لممبو  

ا كرسي ومكت  كبيره وكنمف أنما علم  الكرسمي أحيانًماه وأحيانًما الموم ينه ويه
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أخرا أنا ووا المكت ه أورد عليه مهريه وين كان فوله ال يت ع لميه أجتهمد 

 أن أنكم  وأضم بوضي يل  بو .

ال أذكر كم ليلة بتها بهذه الطريقة المزعجةه ولكمن أعتقمد أنهما لمم وطمله وقمد 

األرض. وكممان هممذا نويًممما ورواهيممة  منمموا علممي  ب ممراد وغطمماء ومخممدة علمم 

 بالن بة لما كنف عليه أواًل.

أما فوامهمه وال ق أنه كان جيدًاه وكثيًرا ما كانوا يطوموننا الكبماب والك تمة 

 وال مت وغير ذلته مما لم يكن يخطر ببالنا أيام ال جن ال ربي.

ولكن مشكلتي أني بال مالبمه وقد خرجف من بيف خمالي علم  أنمي ذاهم  

 وار الومدة لدقااق ثم أعوده ثم انته  األمر يل  ما انته  يليه.لد

ومممن المنسممهللا أن أبقمم  علمم  هممذه ال ممال ممما يقممرب مممن أسممبوعينه أنممام 

وأستيقل وي مالب ي ن  هاه ولوال أني ب ضل هللا قليل الومرا بمال طرةه لكانمف 

رال حالتي يرث  لها. والبري  أني ال أجد م اواًل أيكو يليمه حماليه غيمر ال م

 الذين يق ون عل  أبواب حجرويه وهم ال ي لون وال يربطون.

ثم جاء ال رمه وإذا بطرد ممن المالبمم يدمل يلمي  بومد أليه وقمد ممل يتنقمل 

.  من جهة يل  جهةه حت  انته  يلي 

و مم   هممذا أمممر هخممره وقممد نقلممف يلمم  حجممرة غيممر ال جممرةه ودور غيممر 

عليممه. وكممان ذلممت مزيممدًا مممن الممدوره ووممي ال جممرة الجديممدة سممرير سمم ري أنممام 

 الرواهية والتدليل.

ومع هذا بقي وضوي ووضع نميلي مولقًاه ال أدري ما وهمتي؟ وهل أغلمق 

 ملهللا الت قيق موي أو ال يزال م توًحا؟ وين كان أغلقه ولماذا لم ي رم عني؟
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ووي أي مكان أنا؟ وما هذه الدرخات واآلهات التي أسموها أحيانًا يذا جمن 

 الليل؟

 هذه األسالة ون وها ال أجد من يجيبني عنها.كل 

؟  لماذا كان هذا االعتقال يديدًا علي 

ال ممق أن هممذه ال تممرة التممي اعتقلممف ويهمماه وين لممم وطممل كثيممًراه وقممد اسممتمرت 

ن و سبوة أسابيع أو خم ين يوًماه كانف ممن أيمد ال تمرات ق موة علم  ن  ميه 

لة من هالت التوذي ه لكنهما ممرت رغم أني لم أُمم ويها بإيذاء بدنيه وال ب ي ه

بطياة ثقيلمةه ويومهما بشمهره وليلهما بمدهره وكمان همذا االعتقمال المذي هكمل ويهما 

ه علمم  خممالف اعتقمماالوي ال ممابقة وممي عهممد الملكيممة  الكبمماب يممديد الوفمم ة علممي 

م(ه وأواخرهمماه وهممو االعتقممال الممذي 1954م(ه وعهممد الثممورة أوااممل )1949)

 ي ال جن ال ربي.استمر ن و عشرين يهًرا و

 وما سر هذه الشدة والق وة؟

 أعتقد أن سر ذلت يرجع يل  جملة أسباب أساسية:

ينممي أخممذت وممي هممذا االعتقممال غممدًراه بممال وقدمممةه وال سممب  أعروممهه  أواًل:

وقممديًما قممالوا: يذا ُعممرف ال ممب  بطممل الوجمم . وأنمما لممم أعممرف سممببًا قريبًمما وال 

ر يلم  النماره كمما يقولمونه وبهمدومي التمي بويدًا العتقاليه ينما أخمذت ممن المدا

.  علي 

كممان االعتقممال وممي المممرات الماضممية ضمممن مجموعممات كبيممرة مممن  َ نيًىى :

اإلخوانه واإلن ان يوزي ن  ه بالت سي بهمه وقد قيل: الباليما يذا عممف فابمف. 

ُم }َولَىن يَىن َعَكُ والشر خير يذا ما كان مشترًكا. وقد قال ووال  للك ار يوم القياممة: 
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َم إِّ  يَىى   ىىٱل  ُه نَ ذ لَّلَم  ىىتَرِّ عَىىَِابِّ ُمش  ه أي أنهممم وممي الممدار [39الزخممرف: ] {تُم  أَنَُّكىىم  فِّىىي ٱل 

اآلخرة لن ين وهم ما ين ع النال وي الدنيا من وخ يهللا الوذاب عنهم يذا ايمتركوا 

 ويه.

 االعتقال لم يكن بهذه الدورة الجماعيةه بل هو اعتقال خا . اوهذ

ين اعتقممالي هممذه المممرةه وأنمما نوم وأبه غيممر اعتقممالي ويممما مضمم ه  َ لثًىى :

وأنا خاٍل من الم اولية. وقد كنف داام الت كير وي نوجتمي وبنماوي الدمبيراته 

الالوي وركتهن ومي القريمة. واختط مف ممن بيمنهن وجم ة. وال أدري مما وقمع همذا 

وهمل علمم ال؟  ف نوجتمي؟ همل عمادت يلم  القماهرة أواألمر عليهن؟ وماذا وولم

أهلهمما بممما حدممل أو ال؟ وكيممهللا واجهممف الموقممهللا وحممدها؟ ال بممد أنهمما مهمومممة 

ب مريه وبخا ة أني وارقتها بالمالبم التي علم  ج مدي. يلم  غيمر ذلمت ممن 

الت مما الت الكثيممرة التممي كانممف وشممبل بممالي ووممنرقني وممي هممذا االعتقممال دون 

 االعتقاالت الماضية.

ل هو: ال بم االن راديه وقد كان ال مجن ين أق   ما وي هذا االعتقا رابعً :

نومي  ويمه مجموعمات ومي داخمل الزنمانين:  - عل  مرارومه وق مووه - ال ربي

سبوة أو ثمانيمة. وكمان ومي همذه الزحممة رحممةه وومي همذا التكمدل يينمال لنماه 

ووهوين لما ن ن ويه من بالءه حيث يم نم كمل منما ب خيمهه ويت سمم  بمهه وي خمذ 

يممتولم كممل منما مممن يخوانممهه ويدممبر الجممزوعه ويتشممجع القموي بيممد الضممويهللاه و

 الجبانه ويرض  ال اخا.

لقممد قممال علممماء االجتممماع الم ممدثون: ين اإلن ممان حيمموان اجتممماعيه وقممال 

األقدمون: اإلن ان مدني بطبوهه أي ال ي متطيع أن يومي  وحمدهه بمل ي يما ممع 
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 مموةه وال غيممره وممي جماعممة. لهممذا كممان ال ممجن االن ممرادي عقوبممة وممي غايممة الق

سيما يذا فال. ومن هنا خلق هللا هدم وأسكنه الجنمةه ولكنمه لمم يدعمه وحمدهه بمل 

َجنَّىىقَ }خلممق لممه مممن ن  ممه نوًجمما لي ممكن يليهمماه وقممال لممه:  ُجىىَك ٱل  ىىكُن  أَنىىَت َوَزو   {ٱس 

 ه يذ ال مون  لجنة يوي  اإلن ان ويها من ردًا بال أنيم وال جليم.[35البقرة: ]

 التدب ر والرضا:

ومممع ق مموة هممذه ال تممرة كممان ال بممد لخن ممان أن يرضممي ن  ممه بممالواقعه وأن 

يتدممبر ويممروض ن  ممه علمم  الدممبر ليدممبره هللاه كممما وعممد بممذلت ال ممديث 

 .«ومن يتيبر ييبرك هللا»الد يح: 

ين ال خا عل  الواقع ال يجل  علم   ماحبه يال الشموور بمالمرارة والكآبمة 

لممرء عيشمهه ووضميمق عليمه األرض والي له وهذه هومات خطيمرة وكمدر علم  ا

بممما رحبممف. والمممنمن يرضمم  بممما كتبممه هللا لممهه ويولممم أن ممما أ ممابه لممم يكممن 

بق مطه جومل  عمز وجمل ليخطاهه وما أخط ه لم يكن ليديبه. وقمد ورد: ين هللا 

وح  ومي الرضما واليقمينه وجومل البمم وال مزن ومي  «راحمة المن م»ال رح والمرم

 ال خا والشت.

ف نمممامي هلله وووضممف أمممري يلمم  هللاه ووركممف أمممر وال غممرو أن أسمملم

أهلي وعيالي يل  رب كريم ال ين م  أحمدًا ممن خلقمهه وقمد عمودني سمب انه أن 

يجول لي من كمل ع مر ي مًراه وممن كمل ضميق ورًجماه وممن كمل م نمة من مة. 

َرُه }وقد قال ووال :  ٓ أَن تَك   ٰ ٓ     ان َشي  َوَعَس  ٰ ۖٓ َوَعَس َر لَّكُم  بِ ان َشىي    َوُهَ  َ ي    َوُهىَ      أَن تُ ِّ

لَُم نَ لَّكُم إ َشر َ  لَُم َوأَنتُم  اَل تَع  ُ يَع   .[216البقرة: ] { َوٱّلِلَّ

: ما أ بف ببالء يال وجدت هلل علي  ويه أربمع رضي هللا عنه وقد قال عمر 
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نوم: أنه لم يكن وي دينميه وأنمه لمم يكمن أكبمر منمهه وأنمي لمم أحمرم الرضما بمهه 

 ثواب هللا عليه وأني أرجو 

وبهذا ي ل هللا المنمن المديبة ونزل بمهه وي ولهما يلم  نوممة و مت ق الشمكر 

 هلله يذا نظر يليها من نوايا غير ولت التي ينظر منها عوام النال.

كنف أقضي وقتي وي ومالوة القمرهن وذكمر هللا وومال ه أرفم  بهمما ل مانيه 

ر بهما قلبيه وأرضي بهما ربي.  وأنوم

هللاه كما كان مع أخي الو ماله وقمد أحضمر مومه حقيبتمهه لم يكن موي مد 

وويها مالب ه ومد  هه ولكني كنف أح ل القرهن جيمدًا ب ممد هللا ووضملهه ولمم 

أجممد لممي مننً مما وممي هممذه الخلمموة أوضممل مممن كتمماب هللاه وهممو الممذي يقممويني يذا 

ضمو فه وينبهنمي يذا غ لمفه ويمذكرني يذا ن ميفه ويملمنني ثقمة وأمماًل بالبممده 

ُم     اَل يَى ني  }إِّنَّىهُ د عني كل يوور بالقنوف واإلحبافه ويطر قَى   ِّ إِّالَّ ٱل  و  ِّ ٱّلِلَّ ىن رَّ ُ  مِّ

َك  ُِّرونَ   .[87يوسهللا: ] {ٱل 

يني أقرأ وي هذا القرهن كيهللا نج  هللا يبراهيم من الناره وجولهما عليمه بمردًا 

وسالًماه وكيمهللا أخمرم يوسمهللا ممن الجم ه وأخرجمه ممن ال مجنه وواله علم  

 اان األرضه ومكن له وي مدر يتبوأ منها حيث يشاء.خز

عروف وي القمرهن كيمهللا رد هللا يوسمهللا علم  يوقموبه وكيمهللا كشمهللا الضمر 

ممن بطمن ال موته حمين نمادا ومي  «يمونم»عن أيوبه وكيهللا نجم  ذا النمون 

 الظلمات: أن ال يله يال أنف سب انت يني كنف من الظالمين.

 ورا وقلم:

رأيمتهم ي  ممنون موماملتي: أن يممووروا لممي ثمم ينممي فلبمف مممن سمجانيم حممين 
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بو  الورا األبي ه مع قلم ألكت . وكان القموم كراًمما ولمم يضمنوا علمي  بمما 

فلبممف. وجمماءوني بممورا م ممطوره وقلممم ر مما ه ويممكروهم علمم  ح ممن 

استجابتهمه ورجمووهم أن يبمروا لمي القلمم كلمما احتجمف يلم  ذلمته وأن يممدوني 

 بالورا كلما ن د من عندي.

ا ف قممف أسممت يد مممن وقتممي بالكتابممةه منت وًمما بهممذه الخلمموة اإلجباريممة. وهكممذ

 وكتبف يوًراه وكتبف نثًرا.

كتبف ثالل قدمااد: أوالهما: ومي رثماء أخمي م ممد المدمرداد المذي ودعتمه 

 قبل اعتقالي بيومين.

 «القلممة القناويممة»وبنممف قنمما هممي . «بنممف قنمما»والثانيممة: قدمميدة غزليممة وممي 

 الونق الطويل.البيضاء الشهيرة ذات 

والبري  أن هاوين القديدوين اخت تا عني بود خروجمي ممن االعتقماله ولمم 

أعثر عليهما يال مدادوة بود ثمانية وثالثمين عاًمما. وقمد نشمروا ومي هخمر فبومة 

  «ن  ات ول  ات»من ديواني 

وقممد نشممرو ها أكثممر مممن مجلممةه  «ثممورة الجممئ»والقدمميدة الثالثممة: عنوانهمما: 

 وة يورية وي قطر.وألقيتُها وي ند

كمما كتبمف مقدممة لب ثمي عمن الزكماةه المذي أعمده لرسمالة المدكتوراهه وكمان 

عممن مشممكلة ال قممره وكيممهللا عالجهمما اإلسممالم؟ ثممم رأيممف بوممد ذلممت أن أفمموره 

 وأوسوه وأودله عن ب ث الزكاةه وأ دره وي كتاب م تقل.
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 قلق عل  الو ال:

 مم بميه ولكمن ال كمان الو مال ي مكن ال جمرة المجماورة لميه أحمم بمه وي

يرا أحدنا اآلخره حت  يني عندما كنف أذه  لدورة المياه أمر علم  حجرومهه 

 وهنا ال بد أن يبلقوها حت  ال أرا مجرد ج مه.

ووممي مممدة موينممة أح  ممف أن أحمممد غيممر موجمموده حتمم  ينهممم ي ممم ون 

 .«موارب»بالمرور عل  حجروه وبابها غير مبلق وماًما 

خممذ علمم  رويقممي و ممديقي. وممرا هممل أعممادوا وهنمما أخممذ منممي القلممق كممل م 

 الت قيق موهه ونقلوه يل  مكان هخر؟ أم ماذا جرا؟

وكممان ال ممرال الممذين يتولممون حراسممتنا: يممبانًا يبممدو أنهممم علمم  يمميء مممن 

التوليم. وهم ي ملون الثانوية أو ما يوادلهاه كما ن موهم ممن وراء البماب ي مدل 

 بوضهم بوًضا.

أحممدهم يقممول لدمماحبه: أنممف يمما وممالن يمما بتمماع ووممي يمموم مممن األيممام سممموُف 

 ينشوره قال له: وما لها ينشور؟ بلد الولماء ال ضالء.

وعروف هذا الشنشوري بدووهه ووي مرة وتح علي  الباب ينماولني البمداءه 

 وانتهزوها ور ةه وقلف له: أنف من ينشور؟ قال: نومه هل ووروها؟

 يها أ دقاء.قلف له: أعروها ونروها أكثر من مرةه ولي و

 قال: من وورف من رجالها؟

 قلف: أعرف الشيخ مناع القطانه والشيخ عبد الرناا ع ي ي.

قال: وورف الشيخ عبمد المرناا؟ قلمف: نوممه وهمو اآلن ومي ال مووديةه ولمه 
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 مكانة كبيرة بين أهلها وعلمااها.

 قال: الشيخ عبد الرناا هو عمي.

ويمممااًله حتمم  ال يممراه وال  كممان الشمماب يكلمنممي همً مماه وهممو يتل ممف يمينًمما

 ي موه أحده وهو يكلم أحد الموتقلين.

 قلف له: أريد أن أس لت: وي أي مكان ن ن؟

 قال: هذا مبن  المخابرات. ربنا ي ترنا وينجينا منه.

 قلف: وما وضونا اآلن؟ وهل بقي علينا و قيق؟

هنما يال  قال: ين نقلكم يل  هذا الدور مونماه التمهيمد لخومرام عمنكم. ومال ينقمل

 من لم يثبف عليه ييء.

قلف: ولكني أالحل أن جاري لم يومد ومي حجرومهه وم ين ذهم ؟ همل أعمادوا 

 الت قيق موه؟

قال: اله لقد أ ي  بمبل يديده ونقلوه يل  الم تشم  ه وأممنهم أجمروا لمه 

 عملية الزاادة. وأعتقد أنه بمجرد عودوه سي رم عنكم.

  ي غمةه ويمرحف لمي مما لمم أكمن قلف: جزال هللا خيًراه لقد أنحف عن ن

 أوهمه.

 قال لي: أين و كن؟ قلف له: وي حدااق يبرا وي يارع كذا.

قمممال: لممموال أننممما نولمممم أننممما مراقبمممونه لمممذهبف يلممم  بيتمممته وفم نمممُف أهلمممت 

وأوالدله ولكن لو ثبف عل  أحد منما يميء ممن ذلمت ويما ويلمه ثمم يما ويلمهه ويما 

 عل  خير. سواد ليله. ربنا يخرجنا من هذا المكان
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ون  ف الدوداء حين علمف أن أخي الو ال لم ينقل يل  مكان هخر لل منال 

 والت قيقه ودعوت هللا له بالش اء الواجل.

 - أنما والو مال - وما هي يال أيام قليلة حت  عاد ب المة هللا. ثمم نمودي علينما

 لنقابل الضابا الم ماوله وال أعمرف اسممه وال روبتمه. ولكنمه قمال لنما: سمي رم

عنكما اآلن. وال نريد أن يورف أحد أين كنتما. وال مماذا قلتمما ومماذا قيمل لكمما. 

 واعتبرا هذه ال ترة يجانة يجبارية خا ة أخذوموها.

 يورام:

ولممم نقممل يممياًاه وخرجنمما مممن المكممان الممذي عرونمما مممن قريمم  أنممه مبنمم  

و المخابراته وكان بويمدًا عمن الوممران وسما الممزارعه بمنطقمة قدمر القبمة أ

 سراي القبةه وين كان اليوم قد أحاف به الومران من كل جان .

اه بومد أن غادرنما بماب المخمابراته وودمع  وووانقف أنما والو مال عناقًما حمارًّ

 كالنا أخاه؛ ألنه سي خذ موا لة غير موا لتي.

ولمم أجمد ومي جيبممي غيمر خم مة قمروده وال أدري أكممان مومي نقمود أكثممره 

ال وممندا يلم  أهلهمما ومي ال ممجن ال ربمي. كممما  التمي «األمانممات»وضماعف ومي 

 كان موي. أم ربما لم يكن موي نقود ساعة أخذوني؟ «باركر»ضاع قلم 

علمم  أيممة حمماله حمممدت هللا علمم  القممرود الخم ممةه وهممي وك ينممي أجممرة 

( من الوباسمية يلم  21لألوووبيم الذي يو لني يل  الوباسيةه ثم أرك  ورام )

 يبرا.

وجممدت أحممد يخممواني  «األوومموبيم»ركبممف  ومممن ح ممن حظممي: أنممي حممين

ووالميذي بالم لة الكبراه وهو األ  عدمف عبمد المرحمنه وقمد وموجئ بميه 



 481 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

وهو يولم أني كنف موتقاًله و  لته: أموت ييء من النقمود؟ وقمال: مومي ندمهللا 

 جنيه. وقلف: أعطني يياه.

ممن الوباسميةه بمدل التمرام المذي  «واك مي»وهنا وكرت أن هخذ سيارة أجمرة 

 خذ مدة فويلةه حت  يو لنيه وأنا يديد الشوا يلم  أهلمي وبنماويه بومد همذه ي

 المدةه وومنيف لو كان لي جناحان لطرت فيًرا يل  منزلي.

 يل  منزلنا بشبرا:

وأسممرعُف يلمم  المنممزله ودققممُف جممرل البممابه ولممي دقممة خا ممة ووروهمما 

هللاه  نوجيه وهو أني أدا الجمرل ممروين متتماليتينه وقالمف نوجتمي: سمب ان

هممذه دقممة نوجممي. وبممادرت ب ممتح البممابه لتجممدني أمامهمما. وكممان عنمماا وبكمماءه 

ودممموع ويممموع. ينهمما دممموع ال ممرح باللقمماء بوممد ال ممراا. وممما أحلمم  اللقمماء بوممد 

 ال راا. وخدوً ا وراقًا من هذا اللون الذي كان. ال رده هللا.

وكممان أول ممما ل ممف نظممري وسممرني: أنممي وجممدت يممقيق نوجتممي األوسمما 

يوي  موها. وحدثتني نوجتي فوياًل عن ولت األيام الوديبة الكايبمةه  «أحمد»

التي قضتها حين اختط ف من بينهم وي   ا. قالف: عندما نمادوله قمالوا لمي: 

ينممه ذاهمم  لل ممالم علمم  الومممدةه ولممما ومم خرت بممدأت أقلممقه وال سمميما أنمما كنمما 

ت جيل الدعوة يلم  ه و خبروني ب«نور»مدعوين يل  الوشاء عند خالتي الكبرا 

البده وبدأت أجد ال زن والبم عل  وجوه خالمت وخاالومته وهمم ال ي متطيوون 

أن يتكلموا حت  ال أعرف بما جرا. ووجم ة ممرت يحمدا ن ماء ال مارة وقالمف 

بدوت مرو ع:   يح يا جماعةه أخذوا الشيخ يوسهللا  وهنا هبوا ومي وجههما 

وبقيمف يمومين علم  أحمر ونجروهاه ووروف حقيقة الموقهللاه وأسقا وي يمدي. 
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من الجمره ننتظر عودومته كمما أوهمونما ومي أول األممر. ثمم  مممف أن أعمود 

يل  بيتنا وي م تقرنا وي القاهرةه وودته وموي خالته الذي أ مر أن يراوقنمي 

 وال يتركنيه وخدوً ا وي األيام األول .

:  قلق نوجتي عليم

 قالف نوجتي:

 وكان الذي يقلقني وينرقني أمران:

أنممي ال أعلممم عنممت يممياًاه وال نوممرف أيممن أنممفه حتمم  نرسممل يليممت  هم :أ ىىي

بو  المالبم واللوانمه ولم أستطع ال أنا وال خالمت وال أ مدقا ل أن نهتمدي 

يل  مكانته وال أن نجد ممن يلتمزم ب خمذ المالبمم ويرسمالها يليمت. وكنمف أقمول 

 وي ن  ي: كيهللا ووي  وليم موت غيار وال أي ييء؟

خالت يل  الشميخ البزالمي ومي ونارة األوقمافه ويلم  الشميخ وقد ذهبف أنا و

عبممد هللا المشممد وممي األنهممره ويلمم  غيرهممما ممممن يوروونممته لي مماعدونا وممي 

الو مول يليمته و ماولوا واجتهممدواه ولكمنهم عجمزوا أن ي ولمموا يمياًاه أبمدوا لنمما 

أس هم واعتذارهمه وذروف الدموع من عيني الشيخ البزالميه وهمو يوتمذر يلينما 

عن عجزه أن ي ول لنا يياًا. وقال لي: هللا موتل يما بنتمي  وثقمي أنمه ين يماء هللا 

 سيوود يليت بخير.

وأخيًراه استطاع بو  األقارب أن يجمد جهمة وت ملم منما المالبممه ووتوهمد 

بإرسالها يليته و لمناها لهمه ون ن ال ندري أبلبف م لها أم ال؟ ولميم لنما يلم  

وي ن  مي: ين هللا جمل يم نه لمن يتخلم  عنمت ولمن موروة ذلت من سبيل. وقلف 

 يضيوت. ومن كان مع هللا كان هللا موه.
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يني لم أكن أريد لوالدوي أن وورف بما جراه وال سميما بومد  واألمر الث ني:

مرض أبمي بالشملل الندم يه وانشمبال أممي بمهه ومإذا بلبهما مما حمدله اندادت 

مما علمم  همممه وكربًمما علمم  كممرب. وكنممف حريدممة علمم  كتمممان الخبممر ممما  همًّ

 استطوفه حت  ال يت رب يليها.

ان ممما جمماء وكممان يممقيقي سممامي يزورنممي ممما بممين ال ممين وال ممينه وسممرع

لزيارويه وعرف بما كانه واو ق موي علم  أن يبلمو والدومه أن حكوممة قطمره 

انتدبف األسمتاذ يوسمهللا ومي مهممةه وأنمي ومي حاجمة يلم  أخمي أحممد يقميم مومي 

حت  عودوه. وانطلف عليهما ال يلمةه و مدقف المقولمةه وأرسملف أحممد للومي  

 موي.

ين األسمتاذ يوسمهللا؟ لمماذا ووولم أن جيراننا وضوليونه وكثيًرا ما س لوني: أ

لم يظهر منذ أول اإلجانة؟ وأقول لهم: همو موجموده ولكنمه مشمبول ومي بوم  

 مهام مكلهللا بها من قطر.

ي م ل  «يميخ األنهمر اآلن»وقد جماء  مديقت الشميخ م ممد سميد فنطماوي 

عنممته ووممتح جيراننمما البمماب ليممروا وي مممووا ممماذا أقممول لممهه واضممطررت أن 

ومي المداخله حتم  ال يومرف الجيمران يمياًا. وقمد كمان أدخلهه وأقول له ال قيقمة 

الرجل كريًماه وقمال لمي: أي م ماعدة أو خدممة وطلبينهماه و نما ونوجتمي و مف 

 أمرل. ويكرت له موق ه. جزاه هللا خيًرا.

 متهم وي انقالب ال أعرف عنه يياًا:

ولقممد سمم لتني نوجتمميه وسمم لني  ممهريه وسمم لني خمماليه وسمم لني بومم  

واني عن التهمة التي أُخذت ويهاه وغيبف عمنهم ممن أجلهما: مما المقربين من يخ
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 هي؟

قلف لهم: علمي وهللا علمكمه وأنا وي ال قيقة لمم ووجمه لمي وهممةه وال أعلمم: 

 لماذا أخذوني وحجزوني عندهم هذه المدة؟

اه وال أعممرف لهممما  وكممل ممما سمم لوني عنممه يخدممانه ال أعلممم عنهممما يممرًّ

زيمز كاممله والضمابا م ممود يمونمه وال أدري جرًماه وهما: األستاذ عبمد الو

 سر ال نال عنهماه وال الربا بينهما.

وما هي يال أيام حت  عروف من النال التهمة التي أُخمذُت بهماه وهمي يمبهة 

المشاركة وي انقالب دينمي الطمابعه دبمره بوم  الضمباف ومي الجمي ه ممع وامة 

 ممن عبممال نكمميه مممن القيممادات الدينيممة الدمموويةه وعلمم  رأسممهم: الممدكتور ح

ونير االقتدماد ال مابقه واألسمتاذ عممر مرعميه يمقيق ال ميد مرعميه راميم 

مجلممم الشممو ه وموهممما األسممتاذ عبممد الوزيممز كامممله وقممد قممال األسممتاذ عبممد 

الوزيز الشوربجيه الم امي الموروف: ين هذا االنقالب ال وجمود لمه يال علم  

 ورقات و مل مجرد أوكار ووخيالته لدا بو  الضباف 

ولم يثبف الت قيق عل  أي من هنالء ما أخذوا بمهه وقمد أومرم عمنهم جميوًما 

 بود ذلت دون أن يدانوا بشيء.

وهممي أننمما ممولممون مممن الخلمميج  - كممما وخيلوهمما - أممما وهمتممي أنمما والو ممال

لالنقممالب المزعممموم. وذلمممت لمممما لنممما مممن  ممملة باألسمممتاذ عبمممد الوزيمممز كاممممله 

 والضابا م مود يونم  

ولينه ون ن ال نلنما حمديثي عهمد بمالخليجه ولمم يمم  أكثمر وكيهللا نكون مم

من و وة أيهر لي وي قطره والو ال كان قبلي ب نة دراسمية. ومماذا ع م  أن 
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 يكون لنا من مال ن هم به وي ومويل انقالب؟ 

ينها األوهام والخيماالت التمي يمرك  وراءهما أحيانًما رجمال االسمتخباراته 

 وه لم يجدوه يياًا.ي  بون ال راب ماءه حت  يذا جاء

 اللقاء بدالح ندر:

جاء موعد س رنا يل  قطر وي منتدهللا سبتمبره ولم ينذن لنا بال  ره وبمدأ 

لمبايمرة  - أنما والو مال - الوام الدراسيه ولم نتمكن من مبادرة مدمر. وعمدنا

عملنمما وممي المكتمم  ال نممي إلدارة المموعل واإلريمماد بممالرواا الوباسممي بمماألنهر. 

الموممارف ومي قطممر عممن يرسممال البرقيمات يلمم  األنهممر ويلمم   ولمم وكممهللام ونارة

الممونير الم مماول عممن األنهممر ال مميد ح ممين الشمماووي عضممو مجلممم الثممورةه 

 لل ماح لنا بال  ر لمبايرة عملنا هنال.

ويبممدو لممي أن هممذه البرقيممات و مملف يلمم  يدارة المخممابرات التممي كممان علمم  

 رأسها: رجل االستخبارات الشهير  الح ندر.

لمقابلة  الح ندر وي مكتبمه ومي  - الو ال وأنا - انا يوًما باستدعااناوووج

 يدارة المخابرات وي المبن  الذي كنا ضيووًا عليه سبوة أسابيع.

ووي الوقف الم مدد اسمتقبلونا بالبمابه وحملونما يلم  مكتم  الرجمل المذي يذا 

 ذكر اسمه اروودت ال رااله وا طكف األسنانه ونلزل الرع  القلوب 

لنا عل   الح ندره وإذا هو رجل ناعم الملمممه ح من اللقماءه أح من دخ

استقبالناه ورح  بنماه وأمهمر أسم ه واعتمذاره لمما وقمع لنماه وأنمه كمان خطم  ال 

 مبرر لهه لم يولم به يال بود رجوعه من س ر فويل.
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وقال: يني سمموف كثيمًرا عمن يخال مكما ونشمافكما وسمموتكما الطيبمة ومي 

المداخل والخممارم. ويننمما نوتبمركم سمم راء لبلممدكمه ونريممد أن سماار األوسمماف وممي 

 نبدأ    ة جديدة وي التواون من أجل مدره وخير مدره ووقدم مدر.

وقال: ين همزة الو ل بيننا هو واحد منكم ووروونمه ويومروكم. همو األسمتاذ 

م مد نجي  جوي ل. وسيرو  موكم فريمق االودمال بكمم. وس  مدر األواممر 

 س ركمه ويمكنكم أن و تودوا للوودة يل  قطر مت  ياتم.بروع ال ظر عن 

كان  مالح ندمر يمتكلمه ون من ن ممعه وهمو يمتكلم بثقمة وافمانمان يلم  مما 

يقوله ك نما يدمدر أممره يلم  جنمود ومي كتيبمة يقودهماه ومما عليمه يال أن يم مره 

 وما عليهم يال أن يقولوا: سمونا وأفونا 

لهللا رأيمهه أو يرادة ونماق  يرادومه. ولهذا لمم يتدمور أن يكمون لنما رأي يخما

 ومن ن ن حت  نقول: للَم؟ ناهيت أن نقول: ال  

ولم نملت يال أن نشمكره علم  ح من اسمتقباله لنماه وعلم  ينالمة الوقبمات ممن 

فريممق سمم رناه راجممين أن نتومماون جميوًمما علمم  البممر والتقممواه وأن يوق نمما هللا 

 ووال  لخدمة ديننا ووفننا وأمتنا.

ندره رغم أسم ه واعتمذاره لنماه واعتراومه بم ن اعتقالنما كمان يكرنا  الح 

خط  غير مبرر. وأعتقد أنهم اكتش وا هذا الخطم  منمذ حققموا مونما أول ليلمة كنما 

ويها عندهمه وأننا ليم لنا وي الثمور وال ومي الط مينه بمدليل أنهمم لمم ي متدعونا 

مرنمماه حتمم  لل ممنال مممرة أخممرا. ولكممن الممذي أمممر باعتقالنمما ن مميناه أو أهمممل أ

 مض  علينا ن و خم ين يوًماه بويدين عن أسرنا وأهلينا.

يكرنا  الح ندمره وهمل كمان ي مونا يال أن نشمكرهه وين أخطم ت يدارومه 
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وي اعتقالنا باعتراوه  ولو كنا وي بلد ديمقرافي لوج  أن ي اكم من أخط  ومي 

لمم يوالجمه اعتقالناه بمال سمب  وال مبمرره ويذا كمان أخطم  ومي االعتقماله ولمماذا 

ب ممرعة اإلوممرام عنمما؟ ولكممن يهممدار حقمموا اإلن ممانه وحريممة اإلن ممانه وقيمممة 

اإلن ممانه جولممف أمثممال هممنالء ال يبممالون ب ممجن مممن سممجنواه واعتقممال مممن 

اعتقلواه وين استوثقوا أنهم برهء من كل ما ين   يليهم براء المذا  ممن دم ابمن 

 يوقوب.

ووماون علم  اإلثمم والومدوان؟ وكيهللا يمكن التواون مع هنالء؟ وهمل همو يال 

كيممهللا يتومماون الم مملم الملتممزم مممع الممذين يظلمممون النمماله ويببممون وممي األرض 

ببير ال ق؟ واإلسالم ي ذر أيمد الت مذير ممن أممرين: ممن الظلممه وإنمه ملممات 

ىيوم القياممةه ونمذير بمالهالل والخمراب ومي همذه المدنيا   بَِّمى  }فَتِّل 
يَىقَس َك بُيُى تُُمم  َ  وِّ

 .[52النمل: ] {ان َللَُم ٓ 

وي ذر كذلت من مواونة الظمالمه ومإن مواونمة الظمالم مشماركة لمه ومي يثممهه 

مممع  - وقممد قيممل: أعمموان الظممالم كممالب جهممنم. ولهممذا أيممرل القممرهن وممي اإلثممم

َن َوَه  نَّ فِّر  إِّ }جنودهممماه كممما قممال ووممال :  - ورعممون وهامممان ىىَن َوُجنُ دَُهَمىى  َعىى   َم 

طِّ   .[8دل: الق] يَن{  َِّه نُ ان َ  

يَن َللَُمى ان }وقال ووال :  ِِّ َهنُٓ ان إِّلَٰ ٱلَّ ِّ فَتََمسَّىكُُم َواَل تَر  ىن دُونِّ ٱّلِلَّ ٱلنَّى ُر َوَمى  لَُكىم م ِّ

لِّيَ َٓء َُمَّ اَل تُنَيُرونَ  ن  أَو   .[113هود: ] {مِّ

ولهذا حذر ال ملهللا ممن التوماون ممع الظمالمين أو االقتمراب ممنهمه والركمون 

: ممن دعما لظمالم بطمول البقماء؛ وقمد أحم  أن رحممه هللا ن يليهمه حت  قال ال  

 يود  هللا وي أرضه.



 488 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

ولهممذا كممان مممما أنعجنمما وممي لقمماء  ممالح ندممر: عرضممه علينمما أن نتومماون 

موهمه ون ن ال نشاركهم وي األهداف وال وي الوسماال. وهمم ال يتورعمون عمن 

 استخدام وساال غير أخالقية وين كان الهدف ن  ه مشروًعا.

نا عل  أن نتهرب من لقاء جوي ل يذا اودل بناه ولمو وروم  علم  ذلمت واو ق

 أال ننزل يل  مدر وي الم تقبله وال نتورف وي أن ن ط  وي حبل هنالء.

والواقع أننا بود رجوعنا يل  قطره لم يتدل بنا أحده ال نجيم  جوي مله وال 

ويموقن ومي  كمان يومرف موق نما جيمدًاه رحممه هللا غيرهه وأعتقمد أن األ  نجيبًما 

قرارة ن  ه أن ال جدوا من االودال بناه ولهذا لم ي ع يل  ذلته ولمم ي اولمهه 

 ولم ي كر ويه. وال مد هلل الذي عاوانا مما ابتل  به كثيًرا من خلقه.

 استدعاء المباحث بالداخلية:

وقبل س رنا يل  الدوحة اسمتدعاني الضمابا أحممد راسمخه بالمباحمث الواممة 

 كما استدع  الو اله كل منا عل  حدة. بونارة الداخليةه

وقد س لني عما حدل لنا وي االعتقال وي المخمابراته ومما التهممة الموجهمة 

 لنا؟

وقلممف لممه: أنممتم أدرا بممما وقممع لنمماه لقممد نزلنمما ضمميووًا علمم  جماعممة أكرمونمما 

وأفومونا الكباب  ثم اعتذروا يلينا أخيًرا. أما وهمتناه ومال ق أنمه لمم ووجمه يلينما 

وهمةه وينما وجهوا يلينا أسالة ال وتضمن أي اوهامه وال نمدري ومي ال قيقمة:  أية

 لماذا وجهف يلينا؟

وعل  عادة راسخ فل  أال نن ماه ولمو برسمالة ومي الويمده وعلم  عمادوي لمم 

 أبوث يليه وي عيده وال غير عيد.
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وسمماورت أنمما والو ممال يلمم  قطممره لنمممارل عملنمما بهمماه ونشممافنا ويهمما مممن 

ركبنا الطاارةه وغادرنا القاهرةه وذكرنا قول الشاعر قمديًماه حمين  جديده وحين

 رك  دابته:

 عمممدل  مممما لوبممماد عليمممت يممممارة

 

 أمنمممفه وهمممذا و ملمممين فليمممق 

 
* * * 

 الوودة يل  قطر بود االعتقال

 زي رٱ الب رين وإم رات الس  ص.

 ر لق بطالب المعمي إلٰ السع ديق.

 تأليف هتب  ييثق للعل م الشرعيق.

 ** * 

 عودة يل  قطر:

عدت يل  قطر أنا والو اله بود أن كان قد مضم  ممن الومام الدراسمي ن مو 

يهر أو أكثر. وقد ُعيمن للموهد الديني وكيل جديده كان يريده وي غيبتميه وهمو 

األ  ال اضمممل الشممميخ عليممموة مدمممط   عليممموةه ممممن أواضمممل علمممماء األنهمممر 

وأع همم ل مانًاه وأح منهم بالزقانيق يمرقية. وكمان ممن أ م   النمال سمريرةه 

 خلقًاه وكان يقول الشور وي المناسباته كما كان ذا مرف ودعابة م مودة.

ووي هذا الوقف نقل موهدنا من مقره المنقف الذي بقي ويه سنتينه يل  مقمر 
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 منقف جديده وي عمارة بشارع الخليج.

وجمماء مممع الوكيممل الجديممد: سممكروير جديممد نشممياه هممو األ  أحمممد المنيمم  

نه وهو ممن أبنماء النوبمة بمدمره التمي يوتمز باالنت ماب يليهماه وين كانمف ح ي

 نش وه ويقامته باإلسكندرية.

ومع الوكيمل وال مكروير: أممين مخمانن جديمد ومي غايمة النشمافه وهمو األ  

األستاذ: ح ني أدهم جرار من ول طين بالض ة البربيةه وهمو ي ممل بالجن مية 

 األردنية.

متمرله ح ن الدلة بمالطالبه همو األ  أحممد  وكذلت ُعيمن للموهد ضابا

 سود من مدر.

وبهممذا الجهممان اإلداري المت مماهم المتومماونه أخممذ الموهممد يشممق فريقممه بقمموةه 

ليثبف وجوده عل  ال احة الثقاوية والتربوية. وقد أ بح ويمه مرحلتمان: مرحلمة 

 يعداديةه ومرحلة ثانوية.

 الدراسية:وأهم األحدال التي وقوف وي هذه ال نة 

 نيارة الب رين ويمارات عمان. - 1

 نيارة ال وودية مع فلبة الموهد وي يجانة ندهللا ال نة. - 2

 و ليهللا كت  مدرسية حديثة وي الولوم الشرعية. - 3

 نيارة الب رين ويمارات عمان:

وال نكماد  - ن من المدمريين - كانف منطقة الخليج يبه مجهولمة بالن مبة لنما

ل. وكممان الخلمميج وممي خمموارف الجبراويمما قممديًما ي ممم : نوممرف عنهمما يال القليمم
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ه وهممو االسممم التمماريخي لممه. واآلن بوممد مهممور مممد القوميممة «الخلمميج ال ارسممي»

وهمو مما أغضم  يخواننما ومي ييمرانه  «الخلميج الوربمي»الوربيةه يطلق عليمه: 

ه حتمم  اقتممرح بوضممهم أن ال  وال قيقممة أن أحممد جانبيممه عربمميه واآلخممر وارسمميم

 .«الخليج اإلسالمي»نقول: عربي وال وارسيه وينما ن ميه: 

 مموت »كنمما ن مممع أحمممد سممويده المممذيع المدممري الالمممعه ومممدير يذاعممة 

ثيرهمما و ممداها وممي التممي كممان لهمما دويهمما حممين مهممرته وكممان لهمما و  «الوممرب

البالد الوربية عامةه وومي بمالد الخلميج الخا مة. كمان أحممد سمويد يقمول: أخمي 

وي عَُمانه أخي وي قطمره أخمي ومي الب مرينه أخمي ومي سماحل عممانه وعلم  

ض اف الخليجه وتتجاوب موه أرجاء هذه البالده التمي بمدأت و ممع ذكمر ن  مها 

 ف من هذه البلدان غير أسمااها.وي المذياع ألول مرةه وكنا ن ن نكاد ال نور

واليمموم همما أنمما ذا أعممي  وممي قلمم  بممالد الخلمميجه والواجمم  أن أووممرف عليممه 

وعلمم  أهلممهه وهمما هممي ال ر ممة قممد أوي ممفه وممال ينببممي أن نضمميوها. وقممد كممان 

علما نمما مممن قبممل يرحلممون يلمم  أقطممار الممدنياه سممويًا علمم  أقممدامهمه أو ركوبًمما 

 ءه وي خذوا عنهمه وي ت يدوا منهم.لمطاياهمه ليتورووا عل  الولما

واليمموم ال يقتضممي األمممر أن نمشممي علمم  األرجممله وال أن نركمم  مهممور 

اإلبممل أو الببممال وال ميممر. وقممد قممال ووممال  ممتنمما علينمما بتهياممة وسمماال النقممل 

بِّغَ َ  }القديمة: 
َص َوٱل  َخي  َُ َمى  اَل تَ وَ َوٱل  لُى  َويَخ 

ينَىق إ َهبُ َه  َوزِّ يَر لِّتَر  َ مِّ لَُمى نَ ٱل  الن مل: ] {ع 

8]. 

وقممد خلممق هللا لنمما مممما ال نولممم: هممذه الراحلممة الوجيبممة التممي وجتممان الب ممار 

ه وهمي «الطماارة»والق اره ووطير وي الهواءه وتقرب البويده وو مهل الدمو  
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نومة جزيلة من هللا عل  عبادهه وواجم  علينما أن نشمكر هللا عليهما باسمتخدامها 

 ال.ويما خلقف له من مناوع الن

 نيارة الب رين:

ه وهي أقمرب المبالد يلم  «الب رين»أح   أن أول بلد نروه من قطره كان 

قطر. وبين البلمدين قباامل وأسمر مشمتركة بوضمها ومي الب مرينه واألخمرا ومي 

 قطر.

وي الب مرينه وهمو  «نادي اإل الح»وأذكر أني نروها استجابة لدعوة من 

جتماعيمة ومي منطقمة الخلميجه وقمد قمام من أقدم األندية والمنس ات الثقاويمة واال

عل  و سي مه يمبان م متنيرون ممن أهمل البيمرة واإلخمال ه مممن وولمموا ومي 

مدممره ووشممربوا دعمموة اإلخمموانه أمثممال:  ممديقنا الشمميخ عي مم  بممن م مممد هل 

وغيرومهه وأخينما خلي ةه الذي عرونماه ومي مدمره وعرونما دينمه وخلقمه ووعيمه 

والمولممم ال اضممل الشمميخ أحمممد المممالوده  الممرحمن الجممودره ال اضممل الشمميخ عبممد

واألديم  الممنر  األسمتاذ مبممارل ال اضمره واألسمتاذ قاسممم الشميخه وعمدد مممن 

الشممباب الدمماعده  مماروا مممن بومممد نجمموم الممدعوة والومممل اإل ممالحي ومممي 

 الب رين.

ومي الب مرينه  «جموية اإل الح»وهذا النادي هو الذي وطور بود ذلت يل  

وقاعمماته و ممع أنشممطتها المختل ممةه وممما هيممئ لهمما مممن بممما أنشممئ لهمما مممن مبممان 

أسبابه بم اعدة الدولة. وقد دعيف يل  حضور اوتتاحهما ممع هخمرين ممن بمالد 

الخليجه وقد حضره األمير وولي عهده ورايم وناراهه وكان يوًما ممن األيمام 

 التاريخية.
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 «الب مرين»وي المدمطلح ال ياسمي ال ماليه غيمر كلممة  «الب رين»وكلمة 

مدمطلح التماريخ اإلسمالميه والتمرال اإلسمالميه ومن ن نقمرأ أن الرسمول  وي

أرسل عامله عل  الب مرين: الومالء بمن ال ضمرميه وأنمه   ل  هللا عليه وسلم

والب مرين ومي التمرال والتماريخ أوسمع ...  جاءه ممال ممن الب مرين عليه ال الم

ة ممن المملكمة من الب رين ال اليةه وهي وشملهاه ووشمل قطر والمنطقة الشمرقي

 أي اإلح اء. «هجر»...  ال ووديةه و

ال اليمممةه وهمممي الجمممزر الموروومممة: الم مممراه والمناممممةه  «الب مممرين»أمممما 

ه وأميرها ال الي: الشميخ «هل خلي ة»وغيرهاه وعا متها: المنامةه وي كمها: 

عي   بن سلمانه الذي وول  اإلمارة قريبًاه بومد ووماة أبيمهه وهمو رجمل ايمتهر 

ل ب  مممن الخلمممق والتواضمممع والتهمممذي ه واالقتمممراب ممممن الشمممو ه بمممين النممما

 وسيكون لنا حديث عنه وي مناسبات و وي ين ياء هللا.

وجدت الب رين ممن الناحيمة الومرانيمة ال وختلمهللا كثيمًرا عمن قطمره وهمي ال 

وزال و بوه أو وخطو الخطوات األول  ومي فريمق التطمور الومرانمي. وكانمف 

 المطلة عل  الب ره كما وي قطر وماًما. «ومةدار ال ك»أعل  بناية ويها 

ولكن أهل الب رين أقرب يل  النهضة والتوليم من أهل قطره وقد بدأ التولميم 

وي الب رين مبكًراه وقد أفلووني عل  أول مدرسة أنشاف للتولميم ال مديث ومي 

 الب رينه كان مر عليها أكثر من ندهللا قرن من الزمان.

اء واسمموةه و ممقيها عيممون عذبممة ثممرةه وكممان وممي الب ممرين م مماحات خضممر

وونتج من الخضراوات وال واكه ما ينوم به أهمل الب مرينه ولقمد عزمنما بوم  

  البداء وي بو  هذه الب اوينه لنت ي  ماللهاه ونمنوم بثمارهماه وين لاإلخوة ع
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كان التطور الومرانيه والتزايد ال كانيه قد نحهللا عليها بود ذلته وماوف همذه 

رهمما أهلهمما عمممدًا لتممدخل وممي األرض الخضممراء بممدل  «أرض المبمماني»ه أو بو 

 ويتضاعهللا ثمنها أضواوًا كثيرة. «األرض الزراعية»

لم أنر أمير الب مرين همذه الممرةه وقمد كنمف جديمدًا علم  المنطقمةه ولمم يمزل 

اسمي غير موروف لدا حكامهماه وال أريمد أن أق مم ن  مي علميهمه وين كانمف 

يخ عي مم  بممن سمملمان أميممر الب ممرين يلمم  حممد  مملتي بوممد ذلممت قممد ووثقممف بالشمم

 كبيره كما ي وي ذلت وي حينه.

كممان الممذين عنيممف بزيمماروهم والتوممرف علمميهم هممم: الولممماء والقضمماةه ووممي 

فليومممتهم: سمممماحة الشممميخ عبمممد هللا بمممن عبمممد الوزيمممز المبمممارله راممميم قضممماة 

الب مممرينه وراممميم م كممممة التمييمممزه وهمممو ممممن هل المبمممارل المومممرووين ومممي 

وكممان الشمميخ عبممد هللا عاللًممما جلممياًل عمماقاًل حكيًممماه يمممأل الوممين . «ح مماءاإل»

مم  بممي غايممة الترحيمم ه  والقلمم ه ويوممرف للولممم قممدرهه وللولممماء قممدرهمه ورحم

وأكرمنممي غايممة اإلكممرامه ووبادلنمما ال ممديث وممي م مماال يممت  مممن م مماال الولمممه 

ني ويمد و نم بيه كمما أن م  بمهه وعمرف وموجهي ومي المدعوة وال تمواه و يمد

 أنري.

: أنمه وجمدني ألمبم لبمال أهمل الخلميج ممن   «البتمرة»وكان مما أسر به يلمي 

ه ولكنممي اسممتوروه مممن أخينمما «بشممتًا»وال قيقممة أنممي لممم أكممن أملممت . «البشممف» و

. و م لني الشميخ: لمماذا غي مرت نيمت األنهمري رحمه هللا الشيخ مدط   جبر 

 وي ال  ر.الموروف؟ قلف له: وجدت هذا الزي أخهللا علي  

قممال: ال ممق أقممول لممته يننمما ال ن مم  أن نممرا علممماء األنهممر ببيممر نيهممم 
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 الموتاده الذي يُوروون به عند الجماهير.

 وقلف له: وهذا ما س حر  عليه ين ياء هللا.

ودعاني الشيخ يل  بيتهه ودعا عمددًا ممن الولمماء والقضماةه وكريًمما ووقمديًرا 

 منه لشخديه رحمه هللا رحمة واسوة.

قممد ووروممف وممي هممذه ال مم رة علمم  الومماللم ال اضممل ال قيممه الشمميخ يوسممهللا و

 الدديقه ح ظه هللا ورعاه.

بقيممف ثالثممة أيممام وممي الب ممرينه ألقيممف ويهمما مممع م اضممرة نممادي اإل ممالح: 

 م اضرات أخرا وي بو  الم اجد الكبرا.

ووجولف مع بوم  اإلخموة ومي أسمواا الب مرين القديممةه وايمتريف بوم  

 مما ال يتواور وي قطر.األيياء منها 

وعدت بود ذلت يل  الدوحةه بود أن أض ف يل  سجل موماروي وأ مدقااي: 

أسمماء جديمدةه وأ مدقاء جمددًاه وبومد أن أضمم ف يلم  القليمل المذي كنمف أعلمممه 

ِّ عن الب رين: كثيًرا مما لم أكن أعلممهه و مدا هللا الوظميم يذ يقمول:  ب  }َولُىص رَّ

د   م  زِّ ل   .[114فه: ] {نِّي عِّ

كانممف هممذه هممي الزيممارة األولمم  للب ممرينه وبوممد ذلممت وتابوممف الزيممارات 

ووكررت ألسمباب وأهمداف يمت ه وووثقمف المروابا بينمي وبمين أهمل الب مرين 

يال قمموة ومتانممةه وال سمميما بوممد مهممور  - يلمم  اليمموم - الكممرامه ولممم وزدهمما األيممام

 يذاعة قطره وولي زيون قطره وما كان هلل دام واودل.
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 عمان أو اإلمارات المتدال ة: نيارة ساحل

وكمممرت كمممذلت ومممي نيمممارة سممماحل عممممانه أو مممما كمممان اإلنجليمممز ي ممممونه: 

ه وهي و مية عجيبة  وكم ن األ مل ومي عالقاوهما: أن «اإلمارات المتدال ة»

نف منها بود ذلمت:  وكون متخا مة أو متقافوة. وهي اإلمارات ال بع التي وكوم

مبميه ودبميه والشمارقةه وعجمممانه وأم  دولمة اإلممارات الوربيمة المت مدة: أبممو

 القوينه ورأل الخيمةه وال جيرة.

وكان أبرنها وأيهرها وأقربهما يلم  النهضمة ومي ذلمت الوقمف: يممارة دبميه 

النايطة وجاريًّا وماليًّاه بقيادة حاكمها وباني نهضتها الشيخ رايمد بمن سمويد هل 

 مكتوم.

ا: يمارة الشمارقة التمي ي كمهما وكان أقرب اإلمارات يليها جبراويًّا وعمرانيًّ 

الشمميخ  ممقر بممن سمملطان القاسممميه وكممان القواسممم ي كمممون الشممارقة ورأل 

 الخيمة.

وكان أغن  اإلمارات كلها: يمارة أبمو مبميه ذات المدخل الهاامل ممن المن اه 

وكانف أيبه بقرية  بيرة وومي  ومي القمرون الماضميةه وكمان حاكمهما الشميخ 

يممخبوف بممن سمملطان هل نهيممانه الممذي قممالوا: ينممه كممان يقممب  أممموال الممن ا وممي 

د ويخزنهممما ومممي  مممناديقه وينمممام ويدممم و حارًسممما لهممماه وال يكممما «جمممواالت»

يدرف منها يياًا. ولم يكن عنده ر ية لخ مالح والنهموض ببلمدهه وال رغبمة 

وي وطويرهه وال أدري ما قيممة الماليمين يذا لمم وقمم بمدورها ومي يعممار المبالده 

 ون ع الوباد؟

ه «الومين»وكان الشيخ نايد بن سلطان يقيق الشميخ يمخبوف حاكًمما لمدينمة 
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 لم يكن بيديه. وقد نه  بها يل  حد بويده رغم أن المال

ولهذا حين وكمرُت ومي نيمارة اإلممارات: رأيمُف أن وكمون يقمامتي بالشمارقةه 

وهممي قريبممة مممن دبممي الناهضممة المتطممورةه وكممان الممذين ذهبمموا مممن قطممر قبلممي 

لزيممارة ال مماحله نزلمموا بالشممارقة أيًضمماه مثممل الشمميخ عبممد الموممز عبممد ال ممتاره 

 والشيخ م مد المهدي البدري.

ارة الموممارف نيممارة يمممارات ال مماحله واوقممف علمم  ولممما فلبممف مممن ون

س ريه وأعطتنمي أجمرة الطماارةه وقالمف لمي: ين راميم بوثمة قطمر التوليميمةه 

 سيهيئ لت الضياوة هناله وهو يقيم بإمارة الشارقة.

وكانف لقطر بوثة ووليمية م ترمة ممن عمدد ممن المدرسمينه يشمرف علميهم 

األ   «أبمو عمامر»سمود المدين مرب كهللاء جماء ممن قطمره همو األسمتاذ عمدنان 

ال وري الموروفه وكان مديًرا إلحدا المدارل وي قطره واختير ليقموم بهمذه 

المهمممة. وكانممف قطممر وممدوع رواومم  هممنالء المدرسممين ووهيممئ لهممم م مماكنهم 

 ولوانمهم.

وكان لمدر بوثة ووليمية أكبره من جميع االختدا ماته يرأسمها األسمتاذ 

الشممارقة أيًضمماه ومدممر هممي التممي وممدوع رواوممبهم كامممل أبممو غمماليه الممذي يقمميم ب

 ووذاكر س رهم وغير ذلت.

وكانف الكويف همي التمي وتمول  م ماولية يدارة التولميم واالمت انمات وغيمر 

 ذلته وووور األدوات المطلوبة من الكت  والقرفاسية وغيرها.

كان س ري يل  يمارات ال احل وي يهر رمضان المبارله وكانف اإلقاممة 

رقةه وي ضياوة حاكمها الشيخ  قر بمن سملطانه المذي عمرف بنزعتمه وي الشا
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 القومية الوربيةه وو ييده لجمال عبد النا ره كما عُرف باألدب والشور.

وقد لقيته وي قدرهه مع األستاذ عدنان سود الدينه ووناولنا أحاديمث الشمور 

 جنمممة»ه و«ال مممواغير»والشممموراءه القمممدام  والم مممدثينه وأهمممداني ديوانيمممه: 

ه وخدوً ا بود أن عرف أني أقول الشموره وقمد فلم  منمي أن أنشمده «ال  

بو  يوريه و ولفه وكان من يوري الذي قلته ومي موتقمل الطمور ومي عهمد 

ه ولمممم أحممم  أن أسمممموه يمممياًا ممممن «ليلمممة القمممدر»الملكيمممةه وال سممميما قدممميدة 

أنما ؛ لما أعرف من ولوه بالنا رية. وليم من ال كممة أن أسمتثيره و«النونية»

 ضيهللا عنده.

كانف الشارقة وي ف ولتها الومرانيةه وكان ال يمزال ويهما منمانل ممن جريمد 

النخله وكذلت موظم اإلمماراته مما عمدا دبمي التمي كانمف أكثمر وقمدًماه اعتممادًا 

 عل  نشافها التجاري المورول.

ألقيممف عممددًا مممن الممدرول والم اضممرات وممي م مماجد الشممارقةه وكممذلت وممي 

وممي أحممد م مماجد دبمميه وألقيممف ويهمما  «بممدر»لنمما ببممزوة م مماجد دبمميه واحت 

 م اضرة استقبلف باست  ان كبير.

وكنا ننتقل بين ديره وبرم دبي بالقواربه وقد استضماونا بوم  وجهماء دبمي 

بود  الة التراويحه أذكمر ممنهم  «غبقة»بوضهم عل  اإلوطاره وبوضهم عل  

 التاجر الشهير: ال يد حمد ال طيم.

اإلخموة نيمارة ل ممو الشميخ رايمد بمن سمويد حماكم دبمي كما رو  لي بو  

بيمممله وقمممد اسمممتقبلني ب  ممماوة ووكمممريمه وقمممال لمممي: ين النمممال  ومممي قدمممره بزع 

م ممرورون مممن م اضممراوت ودروسممته ونرجممو أن وتمموال  نياراوممت لممدبيه 



 499 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 و نف بين أهلت ويخوانت.

 ويكرت له هذه المجاملة الرقيقةه ووعدوه بم ن ال أنقطمع عمن الزيمارةه وين

كان الواقع أني لم أنر دبي واإلمارات يال بود عدة سنوات. حمين دعماني ممدير 

يلم  يلقماء م اضمرة ومي البلديمةه  - وهمو سموداني - البلدية األستاذ كممال حممزة

 واستجبف لدعووهه وألقيف الم اضرةه كما ألقيف بو  الدرول وي الم اجد.

رايمد بمن سمويد ومي ووي الزيمارة الثامنمة علم  الومادةه نرت ال ماكم الشميخ 

قدرهه وكان ال يزال وي قووه ونضروهه وقد أركبني موه ومي سمياروه وسماقها 

المذي أراد  «مينماء دبمي»بن  هه ليريني موالم النهضة وي دبيه وكان أبرنهما: 

 .«بيرت الخليج»له أن يكون 

ننتقل بين اإلمارات بوضمها وبوم  ب ميارة  - وي نياروي األول  هذه - كنا

 التي ودلح للطرقات التي كان أكثرها غير مر وف.ه وهي «جي »

وأذكممر أنمما وممي يمموم مممن أيممام رمضممانه أردنمما أن نممزور ثممالل يمممارات مممن 

 اإلمارات الشمالية وي يوم واحد: عجمانه وأم القوينه ورأل الخيمة.

نرنا عجمان وي وقف الض  ه وسلمنا عل  حاكمها سمو الشميخ رايمد بمن 

ل يمبه قريمة  مبيرة ممن قمرا الريمهللا المدمري حميد النويميه وكانف ال وزا

وي الزمن الماضيه وقدر الشيخ الذي يوتبر ديوان ال كمم المذي اسمتقبلنا ويمه: 

متواضع جدًّاه وقد ذكرت ذلت لدمديقنا سممو الشميخ حميمد بمن رايمد النويمميه 

منمما منممذ عممدة سممنوات وممي جمويممة أم المممنمنين  حمماكم عجمممان ال مماليه الممذي كرم

 ال را الهاال بين األمم واليوم.الثقاويةه وذكرت 

ثممم رحلممف مممن عجمممان يلمم  يمممارة أم القمموينه وهممي وممي الطريممق يلمم  رأل 
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الخيمممةه وكممان وقممف الظهممر قممد حممانه ودمملينا ويهمما الظهممره وألقيممف كلمممة وممي 

 الم جد بود الدالة.

ولم يكن حاكم اإلمارة موجودًاه ولقينا بو  الم ماولين بهماه وودعنماهم ومي 

 ل الخيمة.فريقنا يل  رأ

وويها أدينا  الة الودر وي أحمد الم ماجده وقمد اجتممع النمال و لقيمف وميهم 

درًسمما مناسممبًاه وسمملممنا علمميهم مممودعين يمماكرينه وقممد دعانمما النممال يلمم  البقمماء 

مروبطممون علمم  اإلوطممار  اموهمم حتمم  اإلوطمماره ون طممر عنممدهمه واعتممذرنا ب ننمم

 بالشارقة.

ووومماًل كنمما مممدعوين علمم  اإلوطممار عنممد األديمم  الشمماعر التمماجر الموممروف 

جماازة سملطان  -  اح  الجاازة األدبيمة الثقاويمة الوربيمة - «سلطان الوويم»

 الوويم ويما بود.

ودممممنا علمم  الرجمموع يلمم  الشممارقة م ممرعينه حتمم  نممدرل اإلوطممار وممي 

حتم   «الممدم »وقمد فبم   حينهه ولكن األقمدار واج ونما بمما لمم يكمن ومي ح مبانناه

ه وأ ممب نا ن ممير وممي الطريممق «الجيمم »غطمم  الطريممق الممذي و مملكه سمميارونا 

الذي يبمره الماء رويدًا رويدًاه والذي كان مقدًرا لنا أن ن ملكه ومي ن مو سماعة 

وندهللا أو ساعتين علم  األكثمره اسمتبرا منما ن مو أربمع سماعاته ولمم ندمل 

بوممد و ممولنا بممما وي ممر. وممما  «قضمماء»يلمم  الشممارقة يال بوممد الوشمماءه وأوطرنمما 

 أعظم ال را بين األمم واليوم وي سهولة الو وله ووي ر األمور.

وقممد ووروممف وممي اإلمممارات علمم  بومم  الشخدمميات الولميممة والدينيممة مممن 

القضمماة الموممرووينه مثممل: القاضممي الشمميخ عبممد هللا سمملمانه والممد األ  الممدكتور 
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للولمموم والتكنولوجيمماه وونيممر  سممويد عبممد هللا سمملمانه رامميم جاموممة عجمممان

التربيممة والتولمميم سممابقًا وممي دولممة اإلممماراته وكممان فالبًمما عنممدي بالموهممده وقممد 

أو اني به خيًرا. قلف: بارل هللا ويهه هو يشمق فريقمه بقموةه وكمذلت القاضمي 

 الشيخ عبد هللا بن الشيبةه وغيرهما من أهل الولم ممن ال ي ضرني اآلن.

لة وي الشارقة ودبي وما حولهماه عمدت يلم  قطمره ومإن بود هذه األيام ال او

 برنامجي وي رمضان حاوله وال أستطيع أن أوبي  عنه كثيًرا.

ولم أعد يل  الشمارقة يال بومد عمدة سمنواته وذلمت ومي عهمد حاكمهما الرجمل 

ه وقممد بممدأ يتبيممر وجههمماه رحمممه هللا الدممالح الشمميخ خالممد بممن م مممد القاسمممي 

 خًطا ثابتة. وسنذكر ذلت وي حينه.وومضي وي فريق وطورها ب

 رحلة بطالب الموهد يل  ال وودية:

م( قمف برحلة مع فمالب 1963وي يجانة ندهللا ال نة الدراسية من سنة )

الموهد المديني يلم  المملكمة الوربيمة ال مووديةه وقمد كانمف ونارة المومارف ومي 

ومث قطره ووسع عل  الطالب وي يجانة ندهللا الوام من كل سمنة دراسمية. ووب

بالطالب وي رحالت علمية وخدم دراستهمه يل  المبالد المجماورةه ووختمار ممن 

كل مدرسة عددًا يشاركون ومي همذه الرحلمةه وقمد كانمف الجهمات التمي يمذهبون 

وي يد كمل واحمد  «مداريهللا جي »يليها و تضي همه وي حين ووطيهم الونارة 

 منهم.

الوربيمة ال مووديةه وهمي وقد كنف مخيًرا بين دول الخليجه واخترت المملكة 

أليمق بالموهمد المديني وفالبمهه وفلبمف ممن المونارة أن يشمترل أكبمر عمدد ممن 

فممالب الموهممد وممي هممذه الرحلممةه باعتبممار أن عممددهم م ممدوده وباعتبممار هممذه 
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الرحلممة لونًمما مممن التربيممة الومليممة المطلوبممة لممما وشممتمل عليممه مممن أداء الومممرةه 

واختممرُت مومي األ  الكممريم الشميخ عبممد وواوقمفل الممونارة مشمكورة علمم  ذلمت. 

اللطيهللا نايده مراوقًا ومشارًكا وي اإليراف عل  الطالب. وكان ح من الدملة 

بهمه م ببًا يليهمه يتواممل موهمم بمالروق وبمال زم موًماه وهمذا همو المطلموب. ثمم 

هو قري  مني كمما أنمي قريم  منمهه وهمو ابمن المدعوةه وابمن القريمةه وهمو ممن 

ون علمم  أن  ممهم. ومثممل هممذا يممريح وممي ال مم ره وقممد قممال النممال الممذين يممنثر

األقممدمون: الرويممق قبممل الطريممقه والجممار قبممل الممدار. كممما اختممرت أيًضمما أحممد 

مدرسممممي الموهممممد المهممممذبينه وهممممو األسممممتاذ بشممممير عممممزامه مممممدرل المممممواد 

االجتماعيممةه وهممو ول ممطيني الجن مميةه وكممان ذا خلممق كممريمه وح ممن الوالقممة 

 بالطالب.

دد كبيممر مممن فممالب الموهممد وممي هممذه الرحلممةه لممم أعممد أذكممر وقممد ايممترل عمم

عددهم. وكان المقرر أن نزور أربع مدن: الرياضه ومكمة المكرممةه والمدينمة 

 المنورةه وجدةه هكذا عل  التروي .

 نيارة الرياض:

وكممان البدايممة بالريمماضه وهممي أول مممرة أنورهمماه وكانممف وممي هممذا الوقممف 

. «الملمزم »عمرانهما يال قلمياًله مثمل منطقمة   بيرة م دودة الم احةه لم يتطور

 وقد نزلنا بها وي وندا ال أذكر اسمه.

 وكان هنال عدد من المنس ات والشخديات يج  علينا نياروها.

وأبممرن الشخدمميات التممي لقيناهمما وأهمهمما هممي: يخدممية سممماحة الوالمممة 

ه وقمد الشيخ م مد يبمراهيم هل الشميخه الم تمي األكبمر للمملكمةه وأيمهر علمااهما
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فلمم  منمما أن نلقمماه وممي مجل ممه وممي منزلممه القممديمه ورحمم  بنمماه وسمم لني عممن 

الموهممده و عطيتممه وكممرة ممموجزة عنممهه وأنممه يجمممع بممين القممديم وال ممديثه وأن 

 - ممن الولموم والرياضميات - وقريبًما - الطلبة يدرسون ويه مما يمدرل نمال همم

 الشرعية والوربية.واللبة اإلنجليزيةه ويزيدون عل  ذلت التوسع وي الولوم 

قال لي: أال ووتقد أن دراسة الطال  الشرعي لهذه الولوم ال ديثة ينثر علم  

 م تواه الدراسي وي علوم الشريوة واللبة؟

قلممف: بلمم ه ولكننمما مضممطرون يلمم  ذلممته لمماال يوممي  الطالمم  موممزواًل عممن 

ممن عدرهه وحت  يذا قدر له أن يشتبل بالدعوة أو بمال توا كمان عاللًمما بواقمع 

يمممدعوهم ويخمممافبهم بل مممانهمه ليبمممين لهممممه وعاللًمممما بواقمممع ممممن ي تممميهمه ووولمممم 

سماحتكم أن الم قمق ابمن القميم قمال: ال قيمه ال مق همو ممن يمزاوم بمين الواجم  

والواقعه وقد قال ذلمت ومي يمرح مما روي عمن اإلممام أحممد ويمما يلمزم الم تميه 

ر األنهمر  مواهمدهه وأدخمل وهي خمم خداله منها: موروة النماله وقمد فموم

ويهمما اللبممة اإلنجليزيممةه وووسممع وممي الولمموم ال ديثممةه وال ي ممونا يال أن نوممي  

عدممرنا. ووممي األقمموال الممم ثورة: رحممم هللا امممرًءا عممرف نمانممهه واسممتقامف 

 فريقته.

 قال: ماذا ودرسون وي الوقيدة؟

 قال: ح نه وماذا ودرسون وي ال قه؟ «الوقيدة الط اوية»قلف: ندرل 

 .«منار ال بيل يرح الدليل»ل كتاب: قلف: ندر

 قال: جيد.

وقد بقينا عند الشيخ ما يقرب من ساعةه ثمم وكماثر فمالب ال تماوا وغيرهما 
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عليهه وطلبنا اإلذن من سماحتهه وأذن لنا ومي االندمرافه داعيًما لنما بمالتوويقه 

وياكرين له ح ن استقبالهه وبود أن حملنا أمانة ال الم علم  مشمايخ الولمم ومي 

 ر.قط

وممممن أهمممم المنس مممات التمممي نرناهممما: يدارة الكليمممات والمواهمممده ولمممم وكمممن 

قمد أنشماف بومده وقمد كمان ممدير همذه الكليمات  «جاموة اإلمام م مد بن سموود»

هممو وضمميلة الشمميخ عبممد الوزيممز الم ممنده الممذي و ممدل يلينمما وو ممدثنا يليممه حممديثًا 

نهمري الداعيمة المدمري وديًّاه ثم هي  لنا نيمارة الشميخ منماع القطمان الوماللم األ

اإلخواني المدرل بكلية الشريوةه والذي أض   له ويها قمدم راسمخةه ووالميمذ 

م(ه ونجمماه هللا مممن م ممن 1954ومريممدونه وقممد أعيممر يلمم  الريمماض منممذ سممنة )

اإلخمموان وممي عهممد الثممورةه وقممد اسممتقر وممي الريمماضه وعروممه كبممار الم مماولين 

  الجن مية ال مووديةه ممع عمدد ويهاه وكان له عندهم يم ن ومقمامه وحدمل علم

من اإلخوانه وأ بح هو النافق الرسمي باسمم اإلخموان ومي المملكمةه وكثيمًرا 

 ما حل هللا عل  يديه مشكالت يت  إلخوان كثيرين من مختلهللا األقطار.

وكانف ور ة اللقاء بالشيخ مناع لتجديد المذكرياته وقمد كنما ن مكن موًما ومي 

راو  بايا الشهيرةه وكنا نوممل موًما ومي ق مم  يقة واحدة أيام الكليةه وهي يقة

 الطالب باإلخوانه ووي او اد كلية أ ول الدين.

وقد نرنا أحد ال دول مع فالبناه وكان المدرل ك ي ًاه ووي أثنماء جلوسمنا 

الستماع بو  الدروله سمع الشيخ  ووًاه وانتبه الشيخ وقال: مما همذا؟ قمالوا 

ة لل دمله وقمال: يما سمب ان هللاه فلبمة له: أحد الطالب الضميوفه المتقا  مور

المدمورينه   ل  هللا عليمه وسملمعلمه وو تخدمون التدويره وقد لون النبي 

 .«أشي الن س عِابً  ي م القي مق المي رون»وقال: 
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وتدخلف وقلف: يا وضميلة الشميخه مما ورد ومي ال مديث علم  عيننما ورأسمناه 

؛ ألنمه «عكمم»ولكنه ال يوني هذا النوع من التدوير الذي ي ميه أهل الخليج 

مجرد عكم للدورةه كمما ومنوكم الدمورة علم  الممرأةه واألحاديمث النبويمة 

يث همو عللف لون المدورينه ب نهم يضماهون خلمق هللاه وهمذا التدموير ال مد

 خلق هللا ن  ه.

 واندروناه وما أمنه اقتنع بكالمي.

وقد نرنا ونارة التربية والتوليمه وكان ونيرها الرجمل ال اضمل المومروف 

موالي الشيخ ح ن عبد هللا هل الشيخه ولم وتح لنا ور مة نيارومهه أح مبه كمان 

ألسمتاذ غاابًا عن الرياض. وقد نرنا مبن  الونارة واستقبلنا وكيلها الموروف ا

عبمد الوهمماب عبممد الواسممعه وو ممدثنا مومه حممول التربيممة بدمم ة عامممةه والتربيممة 

 اإلسالمية بد ة خا ة.

موهمد »المذي كمان ي مم  ممن قبمل:  «موهمد الوا ممة النمموذجي»كما نرنا 

لم  همذا الونموان الجديمده وأريمد أي أنجال الملت عبد الوزيزه ووبير ي «األنجال

الريماضه ويقدمد بهمذا وثبيمف عا مميمتها ومي األذهمانه وكمان : «الوا مة» بـ

مدير الموهد المربي الكبيمر األسمتاذ عثممان الدمالحه المذي كنما سمودنا بزيارومه 

وممي قطممر مممن قبممله ووممي الموهممد التقينمما بمماأل  الكممريم المربممي ال اضممل الومماللم 

بممة أسممتاذ الل «د. علممي بوممد ذلممت»المدممري األنهممري األسممتاذ علمم  وممودة نيممل 

 الوربية المتمكنه والن وي األ يل.

 يل  مكة المكرمة:

وتممذكرونا: »ومممن الريمماض اوجهنمما يلمم  مكممة المكرمممةه عممن فريممق الطمماارة 
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م تودين بمالبم اإلحرام التمي  م بناها مونما ممن  «جدة - الرياض - الدوحة

الدوحممةه وعنممدما حاذينمما الميقممات: احرمنمما ونوينمما الومممرةه ولبينمما: لبيممت اللهممم 

يته لبيت ال يريت لت لبيته ين ال مد والنومة لت والملت ال يريت لته لبيمت لب

 اللهم عمرة.

ونزلنا جدة وي مطارهم القديمه ولم نقم بجمدةه بمال ووجهنما مبايمرة يلم  مكمة 

المكرمة ألداء الن ته ن ت الومرةه التي همي ال مج األ مبر. وفمول الطريمق 

 ووال ه ون ن وي حالمة ممن الرقمة نلبي ونكبر ون بح ونهلل ون مده وندعو هللا

 والخشوعه وزداد كلما اقتربنا من مكة ومن البيف ال رام.

وقد أنزلتنا ونارة الموارف وي يحدا مدارسها هناله ومنهما انطلقنما لت ديمة 

مناست الومرةه وما أعظم ورحتناه وأعمق سوادوناه حين يمرا الم ملم الم مجد 

ول مرةه لقد دخلنا الم جد قاالين: نوموذ ال رام والبيف ال رامه وبوضنا يراه أل

باهلل الوظيمه ووجهه الكريمه وسلطانه القمديمه ممن الشميطان المرجيمه اللهمم أنمي 

 أس لت من وضلته اللهم اوتح لي أبواب رحمتت.

وف نا بالكوبة سبوًاه باداين من ال جر األسموده المذي اسمتطونا أن نقبلمه ومي 

غير مزدحمه ووي بو  األيواف أيمرنا  أكثر أيواف الطوافه وقد كان الوقف

ب يديناه ووي كل األيواف التم نا الركن اليمانيه وقمد عرونما أنمه لمم يمرد أدعيمة 

}َربَّنَى ٓ َءاتِّنَى  بين المركنين:   ل  هللا عليه وسلموي الطواف غير ما كان يدع به 

يَ  َ َسنَق  فِّي  ٓ َوفِّي ٱليِن  َرٱِّ َ َسنَق  ٱأل   .[201البقرة: ] {ٱلنَّ رِّ  َولِّنَ  َعَِاَب  ِّ

يمما عجبًمما  أي سممر وممي هممذا ال جممر األسممود؟ الممذي يقبلممه الم مملم ك نممما يقبممل 

ه وهمو يقبلمه ويقمول مما قمال عممر: ينمي لي تي حبيم  بومد يموا وغيماب فويم
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أقبلت وأنا أعلم أنت حجر ال وضر وال ون معه ولموال أنمي رأي رسمول هللا يقبلمت 

ولكنمه يوتبمره رممًزا كمالرمون التمي عبممر  مما قبلتمت. همذا همو اعتقماد كمل م مملمه

 عنها الشوراء قديًما وي يورهم:

 أممممر علممم  المممديار ديمممار ليلممم 

 

 أقبمممممل ذا الجمممممدار وذا الجمممممدارا

 ومممما حممم  المممديار يمممب ن قلبمممي 

 

 ولكمممن حممم  ممممن سمممكن المممديارا

والمممذين ال يمممدركون سمممر همممذه اللبمممة الرمزيمممة وال يتمممذوقونها يتوهممممون أن  

الم لمين يوبدون ال جر أو يقدسونهه والم لمون أبود أمم األرض عن وقمديم 

األحجار. وقد قام دينهم علم  التوحيمد الخمالل: يومراد هللا بالوبمادة واالسمتوانة: 

َِ نَع   ينُ }إِّيَّ  تَعِّ َِ نَس   .[5ة: ال او ] {بُيُ َوإِّيَّ 

وعدا ذلت يدعو الطااهللا بما يشاء من األدعية ويتوبد بمما يشماء ممن األذكمار 

 ووالوة القرهن.

وبومد الطممواف  ملينا خلممهللا مقمام يبممراهيمه ركوتمين خ ي تممين ح م  ال ممنةه 

َك  ِّىُرونَ }لُىص  قرأنا ومي األولم :  ٓأَيَِمى  ٱل  ُ أََ ىي  }لُىص  ه وومي الثانيمة: { يَ  ه وكمان { ُهىَ  ٱّلِلَّ

قريبًا جدًّا من الكوبةه وكان يووا حركة الطوافه ولمم يكمن قمد نقمل يلم   المقام

مكانه ال اليه وقد كان الولماء مختل ين حمول مشمروعية نقلمهه حتم  ألهمهمم هللا 

 الدوابه ونقلوه من مكانه وي روا عل  الطاا ين من ال جام والموتمرين.

الوبممراته ويتضممرع المكممان الممذي و ممك  ويممه  «الملتممزم»ثممم وق نمما عنممد 

المتضرعونه ويندم التاابونه وي تب ر الم تب رونه ووق نا نبكمي ممع البماكين 

عل  و ريطنا وي جن  هللاه وإن لم نجد بكاء وباكينماه ووشمبهنا بالدمال ينه كمما 

 قال القاال:
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 وتشمممبهوا ين لمممم وكونممموا ممممثلهم

 

 ين التشممممممبه بالرجممممممال وممممممالح

ولم وود باًرا كما كانمف ممن  «حن يات»ثم ذهبنا يل  نمزمه بود أن أ ب ف  

ولكن قبل نقلها يل  يمكلها ال ماليه ويمربنا ...  قبله يبترف النال منها بالدالء

ارية القديمةه ولم يكن مبمردًا كمما همو اليمومه ودعونما  من مااها وي أوعيتها ال خم

ويم اًء هللا ووال  بالدعاء المم ثور: اللهمم ين أسم لت علًمما ناووًماه ورنقًما واسموًاه 

من كل داء. ومنها  ودنا يل  الد اه ووق نا عل  ربووهاه واوجهنا يلم  الكوبمة 

: وولونما قمول هللا وومال :  ل  هللا عليمه وسملمنامرين يليهاه وقلنا ما قاله النبي 

ِّۖٓ }إِّنَّ  ىن َشىىعَ ٓئِّرِّ ٱّلِلَّ َوٱَ مِّ َمىىر  ى َ  َوٱل  تََمىىَر فَىاَل جُ فََمىىن  ٱليَّ ىىَت أَوِّ ٱع  بَي 
ىىهِّ أَن  َ ىجَّ ٱل  نَىى َ  َعلَي 

 َُ َم إ َوَمن تََطى َّ َف بِّمِّ ىيَطَّ َّ ا فَىإِّنَّ ٱَ ي  ر  َعلِّىيم {ر  َ َشى هِّ نبمدأ بمما بمدأ هللا  [158البقمرة: ] ّلِلَّ

سمبوة أيموافه  - كمما أممر هللا ورسموله - بهه وبدأنا ال وي بين الد ا والممروة

أمما التلبيمة  ن رع الخط  بين الميلين داعين ذاكرين م ب ين مهللمين مكبمرينه

 وقد انقطوف عندما بدأنا الطواف عند ال جر األسود.

نته  الشوف ال ابع عند الممروةه حلمق منما ممن حلمقه وقدمر منما اوبود أن 

من قدره وكنف ممن قدره و نا يديد ال  اسية للبرده وكنا وي أواخمر يمهر 

نما يناير وأواال يمهر وبرايمره  م يح أن مكمة ال يخشم  ويهما البمرد ولكمن أمام

 المدينة.

وهي أول عمرة وطوع لي بود الومرة التي أديتها ممع  - وهكذا ك بنا الومرة

التي أس ل هللا أن وكون عمرة مبمرورةه وك مبها فمالب  - وريضة ال ج متمتوًا

الموهده وعرووا أحكمام الوممرة عمليًّماه وعروموا موهما أهمم أعممال ال مج وهمي: 

والتقدممميره ولمممم يبمممق يال الوقممموف اإلحمممرامه والطممموافه وال مممويه وال لمممقه 

 بوروةه والنزول بمزدل ةه ورمي الجماره وهي أمور سهلة.
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أذكر ك نمما أ مابتني وعكمةه ربمما ممن بمرد الريماضه وقمد قمالوا: ين بردهما 

يممديد كممما أن حرهمما يممديده وقممد كممان المكممان الممذي نزلنمما بممه لمميم ويممه ودواممةه 

 ا.و ح  نا هنال بلذعة برده قد يكون هذا من أثره

ويبدو أن هذه الوعكة حرمتني من الذهاب مع الشيخ عبد اللطيمهللا والشمباب 

يل  غار حراءه ثم غار ثور وي اليوم الذي بودهه وقد ووم  بوم  الشمباب ممن 

منتدمهللا الطريمقه وقمال لمي الشميخ  وودهم يل  الباره وبوضمهم انقطمع ومي 

 اللطيهللا: ين فريق غار ثور أيد وعورة و ووبة من غار حراء. عبد

لف: رضي هللا عن خديجمة بنمف خويلمد التمي كانمف ومذه  يلم  رسمول هللا ق

وممي غممار حممراء قبممل البوثممةه  - أي يتوبممد - ه وهممو يت نممث ممل  هللا عليممه وسمملم

ا وممي حمموالي الخم ممين مممن رضممي هللا عنممه وومم وي يليممه بالطوممام والممزاده وهممي 

ومذه  بكمره التمي كانمف   عن ذات النطاقين أسماء بنف أبميالومره ورضي هللا

فيلة أيام اخت ماء الرسمول ومي غمار ثموره حاملمة الطومام واألنبماء يلم  الرسمول 

غَى رِّ }ََى نَِّي وأبيها   ُهَمى  فِّىي ٱل 
نِّ إِّذ  نَىي 

 َ ه علم  حمين يوجمز يمباب همذا [40التوبمة: ] {ٱ

 القرن أن يدلوا يل  البار.

كما نمود أن نومرف أيمن ولمد الرسمول ومي مكمةه ولكمن يخواننما ممن المشمايخ 

لينا بمذلته ممع أن المثمل يقمول: أهمل مكمة أدرا بشموابها. والظماهر أن ضنوا ع

يخواننا من المشايخ ي  بون أن الب ث عن هذه اآلثار قمد يمندي يلم  وقدي مهاه 

وهذا ضرب من الشرل يج  سد الذريومة يليمهه ولهمذا فممم كثيمر ممن اآلثمار 

 التاريخية المهمة ب ب  هذا الخوف المرضي أو يبه المرضي.

كمر أننما وولنما يمياًا وممي مكمة أكثمر ممن ذلممت غيمر الدمالة ومي الم ممجد وال أذ
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ال رامه الذي جومل هللا الدمالة ويمه بماامة ألمهللا  مالة ويمما سمواه ممن الم ماجد 

الواديةه ومثل ذلت عبادة الطواف كلما أوي ف ال ر ةه ومما أكثمر مما وتماح ومي 

واف غيممر أوقممات الزحممامه والطممواف هممو ندممهللا الومممرةه يذ جمموهر الومممرة فمم

 وسوي.

 يل  المدينة:

بود أن أنهينا أيامنا ومي مكمةه ومما أفيبهما وأعمذبها وأبركهماه يممنما وجوهنما 

ه ثاني م ماجد  ل  هللا عليه وسلميطر المدينة المنورةه حيث م جد الرسول 

اإلسممالم التممي ال وشممد الرحممال يال يليهمماه والروضممة الشممري ة التممي جمماء ويهمما 

ه وحيممث القبممر «روضىىق مىىن ريىى ض الجنىىق مىى  بىىين بيتىىي ومنبىىر »ال ممديث: 

الشريهللا الذي ضم أعظُم  م وة خلمهللا هللاه وخماوم رسمل هللاه الرحممة المهمداةه 

والنومة الم داةه والبشير النذيره وال مرام المنيمره م ممد عليمه أنكم  الدمالة 

 والت ليم.

 م ممممد سممميد الكمممونين والثقلمممين

 

 وال ريقين من عرب ومن عجمم

همممممو ال بيممممم  المممممذي ورجممممم   

 يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اعته

 

 لكممل هممول مممن األهمموال مقممت م

أخمذنا مما  «باً ما»ذهبنا يل  المدينة من مكة عن فريق البمره ركبنما حاولمة  

يقرب من يومه وقد كان الطريق غير فريق اليومه كان موظممه فريقًما واحمدًاه 

وكممان كثيممر التومماريجه ولممم يكممن ح ممن الر ممهللاه وكنمما ننممزل وممي الطريممق 

ه وكانممف «م ممتورة»لالسممتراحة أو للدممالة أو للبممداءه أمننمما وبممذينا سمممًكا وممي 

اوهماه وومي دورات علم  الطريمق بداايمة ومي وجهيز «المقاهي»االستراحات أو 

الميمماه التممي بجوارهمماه ال ممارا كبيممر كبيممر بممين األمممم واليممومه وال ي ممتطيع أن 

 يورف قيمة التطوير ال ادل اآلن يال من رأا الوضع القديم وما كان عليه.
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وبمجمرد أن و ملنا يلمم  المدينمة وحططنمما رحالنما ومي المكممان المذي أنزلونمما 

يال أن نمذه  م مرعين للدمالة ومي ويهه لم نطمق  مبًرا أن نجلمم ومي بيوونماه 

 وعل   احبيه.  ل  هللا عليه وسلمالروضةه وال الم عل  رسول هللا 

ينممه ال مم  والشمموا وال نممين يلمم  ال ممالم علمم  رسممول هللاه ك نممما هممو حمميه 

وك نما سنراه وجًها لوجهه وك ننا سنداو ه ب يمديناه ويميء ممن همذا ال ي مدل 

ميممفه وال ن ممتطيع أن نممراه وال أن  سمملم ممل  هللا عليممه وقطوًمماه ورسممول هللا 

ي ِّتُى نَ }إِّنََّك َمي َِّت نداو هه وقد قال ووال  له:  َوَمى  }ه وقمال: [30الزممر: ] { َوإِّنَُّمىم مَّ

لِّىيُونَ  َخ  ىتَّ فَُمىُم ٱل  يَۖٓ أَفَإِّينن م ِّ ُخل  لَِّك ٱل  ن لَب  نَ  لِّبََشٖر م ِّ ىي  إِّالَّ ه [34األنبيماء: ] {َجعَل  }َوَمى  ُمَ مَّ

لِّهِّ ٱلِرُسُصإ لَت   لَي   َ َرُس  َ  ن لَب  ىبِّكُم  أَفَإِّينن مَّ َت أَو   مِّ
قَ  ٓ أَع   ٰ ىتُم  َعلَى هل عممران: ] { لُتَِّص ٱنقَلَب 

144]. 

ولكن عاف ة ال   ال ووترف بهذه ال واجز الماديمة بمين الم م  وال بيم ه 

 بممل ال ووتبممر الممموت حمماااًل بممين ال بيمم  وحبيبممهه وقممد يبلممو بوضممهم وممي هممذا

الجان  حت  نعموا أن أحد الدال ينه وقهللا عنمد القبمر النبمويه وأنشمد بيتمين 

ه وممد الرسمول الكمريم  مل  هللا عليمه وسملممن الشوره ي يي بهمما رسمول هللا 

 يليه يديه من قبره يداو ه واآلالف ينظرون ذلت 

مممن أوهممام الم بممينه ووهاويممل الومماف يينه ويممط ات  - بممال ريمم  - وهممذه

و جممان أن ي مدل هممذا ل ممدل لكبممار الدم ابة مثممل: أبممي بكممره المتدمووينه ولمم

ه ووافممة أحم  النمال يليمهه  وعمره ولن ااه أمهات المنمنينه وآلل بيته: عليم

وسبطيه ال  ن وال  ينه رضي هللا عن الجميمع. وال ريم  أن يمياًا ممن ذلمت 

 لم ي دل ألحد منهم.
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 يل  جدة:

ه ن متريح ومي الطريمق بمين « البما»بال اولمة أيًضما  «جمدة»ثم انتقلنما يلم  

ونمدا »وترة وأخرا للدالة والبداءه حت  و لنا جدة هخر النهاره ونزلنا ومي 

ه من ونمادا جمدة القديممة. وكمان يم ن جمدة يم ن الريماض والدوحمةه «ال رمين

وسمماار مممدن الخلمميج وممي ولممت ال تممرةه كلهمما وبممدأ الخطمموات األولمم  وممي فريممق 

دة القديمةه بشوارعها وحاراوهما القديممةه التطور الومراني وال ضاري. ينها ج

 وأسواقها القديمةه ومبانيها القديمةه وفرنها القديمةه وم احتها الم دودة.

وال أذكر اآلن من الشخديات التي نرناهاه غير يخدية واحمدةه وومد ومي 

الولماءه ووود وي الوجهاءه ووومد ومي أهمل الخيمره ينمه الرجمل المذي يذا ذكمرت 

ينمه الشميخ م ممد ندميهللاه المذي حمر  علم  أن نمزوره وممي جمدة ذكمر موهما؛ 

الدباح لنتناول جميوًا ال طور عندهه وقد حدثنا عن واريخ المنطقةه ومما كانمف 

ووانيممه قممديًماه ووضممل مدممر علمم  أهممل هممذه الممبالد وممي أيممام الضمميق والو ممرةه 

واروبمماف مدممر بال جممان مممن نمممن بويممده وودمماهر كثيممر مممن الوممااالت وممي 

ا   يح ومل ومه و هل ال جان أقرب وي سلوكهم وعماداوهم يلم  البلدين. وهذ

أهل مدره حت  كثير من الكلمات والمدطل ات وجدها مشتركة بين ال جمان 

 ومدر.

كممما ي ممميه المدممريونه وال  «الوممي »وتجممد أهممل ال جممان ي ممممون الخبممز: 

 كما ي ميه أهل نجد وغيرهم. «الوي »ي مون األنر: 

علمممم  مكتبتممممه ال اولممممة بالكتمممم  وممممي يممممت  وقممممد أفلونمممما الشمممميخ ندمممميهللا 

التخدداته وال سيما الشرعية واللبوية واألدبية والتاريخيةه كما أنهما حاولمة 
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بالمخطوفات التي كان للشيخ عناية خا ة بجموها وال  ام عليهاه والمواونمة 

 عل  نشرها.

وي جمدةه ال يكماد يممر عماللم أو داعيمة أو يخدمية  «مو لًما»كان بيف الشيخ 

 وجاهة وي قومها يال مرت بالشيخ وسلمف عليه. ذات

وكان عند داره يجرة قديمةه يبدو أنها كانف الشمجرة الوحيمدة ومي جمدة ومي 

وقتهمماه وكممان المنممزل يوممرف: بممالمنزل الممذي أمامممه الشممجرةه حتمم  كممان سممواة 

البريمد يوروونمه بهممذاه ولمم وومرف جممدة التشمجير يال بومد ذلممته وقمد أ مبح ويهمما 

 األيجار والنخيل وغيرها.اليوم ماليين 

لم يقدر لي أن ألق  الشيخ م مد نديهللا بود ذلت يال مرة واحدة ومي بيمروت 

وي منزل  ديقه و ديقنا الشميخ نهيمر الشماوي  النايمر والم قمق المومروف 

 مماح  المكتمم  اإلسممالميه وقممد التقطممف لنمما  ممورة وذكاريممة مممع الشمميخ وممي 

يوتممز بوالقتممه بالشمميخ ندمميهللا  منممزل الشمماوي ه أح ممبه م ت ًظمما بهمماه وقممد كممان

 .رحمه هللا 

يل  قطمره حماملين مونما بوم  التممر  - ب مد هللا وووويقه - وبود جدةه عدنا

من المدينةه وبوم  األسموكة ممن مكمةه وبوم  مما يشمترا ممن األسمواا ممن 

جدة. وووا ذلت ذكريات ال ون  ه ون  ات ن م هثارها ومي قلوبنما وأرواحنماه 

الدمال ات يزيممد ومي اإليممان. وال مممد هلل المذي هممدانا  وونمد أهمل ال ممنة أن عممل

 لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا.

 و ليهللا كت  حديثة وي الولوم الشرعية:

 - 1962كممان مممن أهممل األحممدال التممي انتهممف بهمما هممذه ال ممنة الدراسممية )
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م(:  دور القرار من مدير الموارف األستاذ كمال نماجيه بتم ليهللا عمدد 1963

كت  وي الولوم الشرعيةه وال سيما وي ال قمه والتوحيمده ل منوات المرحلمة من ال

جنمة لمذلت برااسمة وضميلة اإلعدادية الثالله وال نة األول  الثانويمةه ووشمكيل ل

الموز عبد ال تاره وعضوية: يوسمهللا القرضماويه وأحممد الو ماله  الشيخ عبد

نة الدمميهللا وعليمموة مدممط  ه وأيممار القممرار بمم ن ن ممر  لهممذا الومممل وممي يجمما

 ال نوية.

التولميم وو ديثمهه  وة وومد خطموة وقديممة ومي سمبيل وطمويروكانف همذه الخطم

 مضمونًا ويكاًله ليوبر عن عدره.

وكنا قد الحظنما منمذ قمدومنا يلم  قطمر: أن الكتم  المقمررة علم  الطمالب ال 

 وناسبهم وقد قُررت اعتباًفاه وليم بناًء عل  ر ية أو دراسة.

نيه وقممد ووليممف وبييرهمما بمم خرا مالامممةه وقممد وووممق أممما كتمم  الموهممد الممدي

ومي ال قمهه وين بقمي  «منمار ال مبيل»عليهاه وف ق الطالب ينت وون بهماه مثمل: 

 يدرل وي مذكرات غير مالامة. «علم التوحيد»

وأما كت  المرحلة اإلعدادية والثانوية الوامةه وي الولوم الشرعيةه ولمم وكمن 

رروها أن المدار عل  الكم ال علم  الكيمهللا. ومإذا مناسبة بالمرةه وقد من الذين ق

 كان الكتاب  بير ال جم كان مناسبًاه وين كان ملبًزا من ناحية ال هم.

ومممن . «أخدممر المختدممرات»وكممان الكتمماب المقممرر وممي ال قممهه اسمممه: 

المولممموم أن المتممم خرين ممممن علمممماء الم ممملمين ومممي يمممت  االختدا ممماته قمممد 

 «المتممون»زة مركممزةه عروممف باسممم: لخدمموا مومماروهم وممي مختدممرات ممموج

 وقالوا ويها: من ح ل المتون حان ال نون 
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ومي ذلمت: أي أكثمر الكتم  يجممااًل وووقيمدًاه  «أخدر المختدرات»ومون : 

وه:  وحاجة يلم  الشمرح والتوضميح؛ ولهمذا احتماجوا يلم  يمرحه ومي كتماب سممم

 .«كشهللا الم درات وي يرح أخدر المختدرات»

ووقيممدًا: أن الممذين يشممرحون هممذا الكتمماب وأمثالممه مممن كتمم  ومممما ناد األمممر 

ال قمه ال نبلميه همم مممن علمماء األنهمر المذين لممم يوروموا الممذه  ال نبلميه ولممم 

 ي ن وا بكتبه ومراجوهه وهم يما ياووية أو حن ية أو مالكية.

لممذلت و ممدثنا مممع الشمميخ عبممد هللا بممن وركممي وممي ضممرورة ودممنيهللا كتمم  

مممما ي هممممونه وو مممتخدم لبمممة الودمممره ومقمممادير موا مممرة وخافممم  الطمممالب ب

 .«وي الداعه والوسقه واألوقيةه والدرهمه والديناره وغيرها»الودر 

وكذلت ومي عمرض عقيمدة التوحيمد ويمرحها والتمدليل عليهماه واقتنمع الشميخ 

بما عرضناهه وساعد وي ي دار هذا القرار الذي كان أول قرار من نوعمه ومي 

 بالد الخليج كلها.

جممانة الدمميهللاه و مم مرت نوجتممي وبنمماوي يلمم  القمماهرةه ألمممل وجمماءت ي

مت رًغا لهذا الومل المذي نميا بنما ومي حمر قطمر الموهموده وومي ممالل التكييمهللا 

الموتممماد. وال ضمممرورة ألن يت ممممل أوالدي مومممي قممميل الدوحمممةه وال سممميما أن 

 نوجتي كانف حاماًل وي ابنتي الرابوة أسماء.

 كنا م اولين عنه م اولية وضامنية.وقد ق منا الومل عل  أن  ناه وين 

 و خذ الشيخ عليوة: ال قه والتوحيد للدهللا األول اإلعدادي.

 وأخذ الشيخ الو ال: ال قه والتوحيد للدهللا الثاني اإلعدادي.
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 وأخذت أنا: ال قه والتوحيد للدهللا الثالث اإلعدادي.

 والتوحيد للدهللا األول الثانوي. وأخذ الشيخ عبد الموز: ال قه

 الثالث اإلعدادي يتضمن: وقه األسرةه ووقه الموامالت. وكان وقه

كمممما كمممان ووحيمممد الثالمممث اإلعمممدادي يتضممممن: اإليممممان بالكتممم  والرسمممل 

 .«النبوات»

وكممان ووويممق هللا ووممال  مدمماحبًا لنمماه و نجزنمما الكتمم  المطلوبممةه وممي أيممهر 

 الديهللا الثالثةه أيهر الوطلة. وبيضناهاه وأعددناها للطباعة.

نارة و مرت بطباعتها جميوًاه يال ما قام به وضيلة الشميخ عبمد وسارعف الو

الموزه وقد ساور وي الديهللا يل  مدره وو خر عن ال ضمور ومي همذه ال منةه 

 أح   ذلت لمضايقات أمنية.

ثممم أل قممف كتمم  األول الثممانوي ب خواوهمما بوممد ذلممته وأ ممب ف هممذه الكتمم  

 الجديدة مثاًل ي تذا وي أقطار الخليج.

الشميخ عبمد المومز والو مال  - را الونارة أن وكل نا ممرة أخمراوهذا ما أغ

ه وهو مقرر ال ينتممي يلم  «الب ول اإلسالمية»أن ننلهللا كتبًا وي مقرر  - وأنا

علم من الولوم الشرعية المورووةه من وقه أو و  ير أو حديثه بمل يقمدم ب وثًما 

منطممق  يسممالمية وممي موضمموعات ثقاويممةه ي تممام يليهمما المجتمممعه ويمموحي بهمما

 الودر.

ال ممنة »وقممد ق مممناها أيًضمما علمم  أن  ممناه ومماخترت أن أكتمم  وممي ب ممول 

الثانويممةه والو ممال اختممار ب ممول ال ممنة الثانيممةه وعبممد الموممز اختممار  «األولمم 
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 وقد أُنجزت ب مد هللاه وحانت الرضا والقبول. ال نة الثالثة.

* * * 

 م(1965 - 1963سنة )

 التن ء أو  سي رٱ في  ي تي.

 مع الع ئلق واللق ء ب لشيخ السب عي. ال ج

 الس ر إلٰ مير واللق ء ب لمشرف الجييي.

 م(.1965الس ر إلٰ لبن ن )

 م(.1965) «ذب»م نق اۡ  ان في أفسط  

* * * 

 ميالد ابنتي الرابوة أسماء:

عادت نوجتي وبناوي الثالل من القاهرةه بود أن قضوا ويهما وتمرة اإلجمانة 

واألقاربه كما نارهم األهمل واألقماربه وبومدوا عمن  الدي يةه وناروا األهل

جممو الدوحممة الالهمم  وممي ودممل الدمميهللاه وين قممالوا هممم: ين وجودنمما وممي حممر 

الدمميهللا خيممر مممن اوتراقنمماه ولكنممي كنممف أح مم  ح مماب األف مماله وحقهممم وممي 

 االستمتاع بجو أوضل وأروحه ألبدانهم ون وسهم.

نا جديمده وأيمرا ومي وبود يهر من عمودة األسمرة يلم  الدوحمةه جاءنما ر

بيتنممما نمممور جديمممده وقمممد ولمممدت ابنتمممي الرابومممة: أسمممماءه ومممي منتدمممهللا أكتممموبر 
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 م(.1963)

ينا بناونا األول: أسماء حديثة: يلهامه سهامه عاله ال أسماء وراثيمة.  كنا قد سمم

وقلممف لزوجتممي: ال بممد أن ن مممي بنتنمما اسممًما مممن التممرال: مممن أسممماء أمهممات 

أمامنا اسمان م ببان يلينا: سمية أو أسمماءه ولكمن  المنمنين أو الد ابة. وكان

 «ذات النطمماقين»ويمنًمما بممـ  «أسممماء»بومم  أقمماربي كممان عنممدهم سممميةه وآثرنمما 

 ا.رضي هللا عنه 

وكان لها وهللا ورحة وي قلوبنما ال وقمل عمن ال رحمة ب خواوهماه وين الحظمف 

علمي  أن أكمون: أن بو  الناله حين علم أن المولود الرابع أثن  ك نما أي قوا 

 أبا البنات 

وال ممق أن البنممات كالممذكور هبممة مممن هللا ووممال  ألهلمميهمه ومن ممة مممن وضممله 

ِّ ُمل  لهمه وقد قال ووال :  َّ َُ َمى  يََشى ُٓءإ يََمىُب لَِّمىن يََشى ُٓء }ّلِل ِّ لُى إ يَخ  ضِّ َر  تِّ َوٱأل    َ ُك ٱلسَّىَم 

ث   َويََمُب لَِّمن يََش ُٓء ٱلُِِه َر  عَىُص َمىن يََشى ُٓء َعقِّيًمى إ  يُزَ أَو   49إِّنَ  ى ۖٓ َويَج  ث  َران   َوإِّنَ  ُجُمم  ذُه  ِّ و 

يرَ مَ إِّنَّهُ  َعلِّي  .[50ه 49الشورا: ] { لَيِّ

ال ذرًعماه وقد مضم  نممن الجاهليمةه المذي كمان النمال ويمه يضميقون باإلنم

 امرأوه أنث : وهللاه ما هي بنوم الولد  ويقول أحدهمه وقد وضوف

َر أََ يُهُم بِّ ويقول القرهن وي و هللا حالهم:  ا }َوإِّذَا بُش ِّ ىَ د   ُمىهُ  ُمس  ٰ  َلىصَّ َوج  ُنثَ ءأل 

يمَ َوُه َ  َن  58  َهظِّ َرى  مِّ ٰ  ُهى ن  أَم  يَيُِسىهُ  يَتََ   ىُكهُ  َعلَى سِّ َر بِّىهِّٓٱإ أَيُم  ن ُسٓ ءِّ َم  بُش ِّ مِّ مِّ قَ  
ٱل 

ُكُم نَ   .[59ه 58الن ل: ] {فِّي ٱلتَِرابِِّۗ أاََل َس َٓء َم  يَ  

وقد ذهبف هذه الجاهلية الجهالء بر يتهما القاوممةه ونظروهما اآلثممة لألنثم ه 

ٖٱ }بَع  وقد قال ووال  وي كل من الذكر واألنث :  نس بَع   .[195هل عمران: ] {ُضكُم م ِّ
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وقد رأينا وي الوهد اإلسمالمي نظمرة أخمرا يلم  البنمف و مي  رقمة وحنمًوا. 

 يقول الشاعر:

 ات كزغمممم  القطممممالمممموال بنيمممم

 

 رددن ممممن بوممم  يلممم  بوممم 

 لكممممان لممممي مضممممطرب واسممممع 

 

ومممممممممي األرض ذات الطمممممممممول 

 والوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرض

 

 وينمممممممممممما أوالدنممممممممممما بيننممممممممممما

 

 أكبادنمممما ومشممممي علمممم  األرض

 لممو هبممف الممريح علمم  بوضممهم 

 

 المتنومممف عينمممي ممممن البمممم 

وكم من بنات كن آلبااهن وأمهاوهن أن مع ممن كثيمر ممن األبنماءه وُرب  أنثم   

و وقف عل  كثير من الرجاله كما حك  لنا القرهن قدة ملكة سب  التي قال لهما 

ىُر }نَ   الرجال:  َم  يٖي َوٱأل  لُى ان بَىأ ٖس َشىيِّ ٖٱ َوأُون لُ ان لُى َّ ىُن أُون ينَ إِّلَي  ُمرِّ
 {كِّ فَىءنُظرِّ  َمى ذَا تَىأ 

 .[33مل: الن]

ومثممل مممريم التممي وضمموتها أمهمما أنثمم ه وكانممف و لممم بممذكر نذروممه لخدمممة 

الموبد. ولكن هذه األنث  كانف خيًرا ممن أعمداد ممن الرجماله وقمد ا مط اها هللا 

ا للم يح   .عليه ال الموفهرها وا ط اها عل  ن اء الوالمينه وكانف أمًّ

 وقد قال أبو الطي  وي رثاء بو  الن اء:

 لن مماء كمثممل هممذيولممو كممان ا

 

 ل ضممملف الن ممماء علممم  الرجمممال

 وما الت نيث السم الشممم عيم  

 

 وال التمممممممذكير وخمممممممر للهمممممممالل

ومع هذا: لم أي ل أبدًا أن يكون لهنالء البنمات األربمعه يخموة ذكموره يهمبهم  

هللا لناه كما وه  لنا أخواوهمه وذلت وضل هللا ينويه من يشاءه وهللا ذو ال ضمل 

 الوظيم.
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 سيارة أقتنيها وي حياوي:أول 

م( اقتنيف أول سيارة ومي حيماويه 1964 - 1963ووي هذه ال نة الدراسية )

 ( ك لية اللون.190من فران ) «مرسيدل»وهي سيارة 

اه وقد كانمف أدوات التنقمل ومي قريتنما  - بالن مبة يلينما - وكان هذا وطوًرا مهمًّ

 ون در وي اثنتين:

 األرجل. - 1

 ال مير. - 2

أقدامنا هي وساالناه وأسرع أدواونما ومي التنقمل داخمل القريمةه أو بمين وكانف 

 - حموالي سمبوة كيلمو متمرات - القرا بوضها وبو ه كنا نذه  يلم  القريمية

 لن خذ وي م تش اها: اإلبر أو ال قنه لموالجة البلهارسيا.

وكان ال مار وسيلتنا الثانيمة ومي التنقمله نركبمه عريانًما ومي ال قمله ونركبمه 

 لم  بالبردعةه وهي لل ماره كال رم لل رله والبرادع درجات وم متويات مُ 

ه وكم ن «ال  ماوي»ح   م تويات ال مير ودرجاوها. وهنال حمار ي ممونه: 

وي المملكمة الوربيمة ال موودية. وهمو أفمول قاممةه وأح من  «ال  ا»أ له من 

األثريماءه  يكاًله وأكثر سمرعةه ممن األنمواع البلديمة األخمرا. وال ي متومله يال

وبردعته من القطي ة أو ما يشمبههاه وهمم يركبونمه ليممروا بمه علم  ممزارعهمه 

 أو ليو لهم يل  م طة القطار. يرك  ال ماره وخادمه يلهث خل ه 

 وبوضهم أعل  من ذلت مقاًماه ي تخدم ال دان بدل ال مار.

وأروممع مممن ذلممت: مممن ي ممتخدم الوربممة ذات ال دممان الواحممد أو ال دممانينه 
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ونها: ال نطور أو الكرومة. وهي  التي ي مم

ووممموا همممذا كلمممه: ممممن يمتلمممت ال ممميارة الخا مممةه وي ممممونها ومممي مدمممر: 

كممي» ه ونهمم  األرضه ووختدممر الم مماوات اختدمماًراه وتقممرب البويممده «المالم

 وو هل الدو .

 خا ة. «هل خضر»وهذه لم يكن يملكها وي قريتنا يال كبار األعيان من 

القطمماره كممل وممي الدرجممة التممي وناسممبه: األولمم   أممما سمماار النمماله ويركبممون

ه قمال أحممد الظروماءه وقمد «الترسمو»ه والثالثة «ال كندو»ه والثانية «البريمو»

 سال: لماذا ورك  الدرجة الثالثة؟ قال: ألني لم أجد وي القطار درجة رابوة 

  «الترسو»وكنا بالطبع من ركاب 

البا مات أو »أما سيارات األجرةه وكانف قليلةه ولم وكن مهرت ال ماوالت 

ه ولما مهرت كمان لهما روام كبيمره وغطمف حاجمات ال وبطيهما «األوووبي ات

 القطارات.

وهكممذا ركبناهمما حينممما ذهبنمما يلمم  فنطمما للدراسممة االبتداايممة والثانويممة. وكنمما 

ثيمرة ن متومل أرجلنماه بمين ن تومل األوووبيم أو القطاره كما كنا ومي أحيمان ك

( كيلوه نذه  يل  القرية مايينه ونوود منها راكبمين؛ ألننما 21فنطا و  ا )

 نكون م ملين بالزوادة وال لول.

وحمين انتقلنما يلم  القماهرة للدراسمة وممي الجامومة: وجمدنا ومي القماهرة وسمميلة 

ه وثمممن وذكروممه خم ممة مليممماته لكنمما لممم نكممن «التممرام»جديممدة رخيدممةه هممي 

ه أو يلم  (21ومرام )تومله يال وي الم اوات الطويلة: من يبرا يل  الوباسميةه ن 

ون وها. ألن ميزانيتنا الم مدودة ال  (13ورام )أو يل  الجيزة  (ه5ورام )ال يدة 
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 و تمل التوسع وي ن قات الركوب.

(ه 8رقمم )ولهذا كنا حريدين علم  اسمتخدام التمرام المجمانيه المذي سمميناه 

( بممالوربيه وبوضممهم كممان 8نمماه وهممي علمم  يممكل الثمانيممة )ونونممي بممه: رجلي

( ومإذا وجاوروما كانتما 1رقمم )عل  اعتبار أن كل رجمل ومثمل  (11رقم )ي ميه: 

(11.) 

أما ومي قطمره والمشمي ويهما ال يتي مر؛ لشمدة ال مر موظمم الومامه ولميم ويهما 

ه يال مممما ينقمممل الطمممالب والطالبمممات يلممم  «با مممات»حممماوالت للنقمممل بممماألجرة 

 رسهم أو مدارسهن.مدا

لهمممذا كانمممف ونارة المومممارف وتك مممل بنقمممل المدرسمممين والمدرسمممات يلممم  

مدارسهمه ووويدهم يلم  بيمووهمه بمل كانمف و ممح باسمتخدام الممدرل ل ميارات 

المدرسة لتذه  امرأوه يل  الم تش   يذا كانف حاماًله أو ن و ذلته بمل كانمف 

 واه وو امح الجميع ومي بو  ربات البيوت يذهبن ب يارات المدرسة يل  ال

 ذلت.

وبومم  المدرسممين أرادوا الت ممرر مممن ذلممته وايممتروا سمميارات ل  ممابهمه 

 وهي وي البال  سيارات م توملةه وشترا بثمن موقوله مقدور عل  دووه.

ولما عزمف عل  يراء سيارةه لم أرد أن وكون سيارة قديممةه أهلكهما سموء 

رة بود  رةه وي الح بود ي مالحه وهمي االستوماله وإن هذه و تام يل  َعم  َعم 

 كالثوب الباليه كلما خطته من جان  ومزا من جوان .

وأنا امر  ال علم لي بال ميارات وميكانيكيتهماه وب  مبي أن يمووقني هللا يلم  

قيادوهممما. أمممما أن أعمممرف مممماذا ومممي المووممموره ومممماذا ومممي الماكينمممةه ومممماذا ومممي 
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ا أنما ومي همذا األممر بخبيمره وال الكهرباءه ومماذا ومي الريمداويره يلم  هخمرهه ومم

 ندهللا خبير.

ري نمي وولذلت يهمني أن أيتري سيارة جديدة أو قريبمة ممن الجديمدةه حتم  

( 190ممممن التدمممليح وأعباامممه. وووقمممف ومممي الوثمممور علممم  سممميارة مرسممميدي )

ايممتراها  مماحبها مممن سممنة واحممدةه ويريممد أن يبيوهمما لظممروف خا ممة بممهه 

ألمهللا روبيمة. وهمو مبلمو كبيمر ن مبيًّاه  ( أحد عشر11000ودووف ويها حوالي )

ولكن وعدت ب ني سآخذ سل ة من ال كومة بمثل هذا المبلوه أو ب كثر منهه وقمد 

 كان.

كان بو  المزمالء ي  مبون أنمي أفلم  المباهماة بهمذه ال ميارة التمي ووتبمر 

ن بيًّا وارهةه ولم أكن يوًما وي حياوي من فالب المباهاةه أو االختيماله وهللا ال 

   كل مختال وخور.ي 

بقممي علممي  واجمم  الممتولم للقيممادةه حتمم  أحدممل علمم  رخدممةه أسممتطيع أن 

أسوا بها ال يارة حيثما ياف. وقطوف يوًفا فيبًما ومي أيمام مومدودة بم ماعدة 

رحممه بو  اإلخوة مثل: الشيخ الو اله والشميخ م ممد الووضمي الوجمرودي 

راته وهمو يميخ أنهمري وي ودمليح ال ميا «مهندل»ه الذي كان يود ك نه هللا 

 مدرل للولوم الشرعية.

وهذا التقمدم المذي أحرنومه ب مرعةه أغمرا اإلخموة أن يمكنموني ممن عجلمة 

القيادة قبل األوانه وخرجنا وي يموم جمومة كالومادةه ومي فريمق الخموره وكنمف 

أقممود ال مميارة مممدة فويلممة لممم ي ممدل ويهمما أي يمميءه ولكممن سممرعان ممما حممدثف 

وق مف  - وكنا سربًا من ال ميارات - التي كانف أماميم اج ةه وهي أن ال يارة 
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وجم ةه وهنما اروبكممفه ولمم أسممتطع أن أو كمم وممي ال ميارةه ولممم ي مو ني جمماري 

األسمممتاذ الو مممال بوممممل يممميء كت ويمممل م مممار ال ممميارة. ووقمممع الم ظممموره 

أي »وا طدمف سياروي بال يارة التمي أمامهما: ب ميارة الووضمي ممن الخلمهللا 

الريممداويره وو طممم مقممدم ال مميارة عنممديه كممما أ مميبف وووطممل . «وممي يممنطتها

 ينطة سيارة الووضي.

أ ممابف سمميارة الشمميخه وقممد كانممف هممي  «عممين»وقممال بومم  اإلخمموة: ينهمما 

ه كمما جماء «الومين حمق»عرول هذا ال مرب ممن ال ميارات. ون من نمنمن أن 

وممي ال ممديثه ولكنمما ال نبممالو وممي يحالممة ال مموادل يلمم  الوممينه ونن مم  قضممية 

 ب والم ببات.األسبا

كانممف همممذه غراممممة كل تنمممي حمموالي خم ممممااة روبيمممة إل مممالح سممميارويه 

 وثالثمااة روبية إل الح سيارة الووضي. وال مد هلل أواًل وهخًرا.

وأعج  من ذلت: أنه لم وكد ومر عدة أيام عل  هذا ال ادله حت  حمدل لمي 

لشميخ حادل هخمر أممام الم تشم  ه لمم أ مدم ويمه سميارةه ولكمن  مدمف األ  ا

ه ووقممع علمم  األرضه ولكممن هللا َسممل مه ولممم يدمم  رحمممه هللا مدممط   جبممر 

 بجراح.

ووممي هممذا أنشممد األ  الشمميخ عليمموة مدممط  ه وكيممل الموهممد قدمميدة لطي ممةه 

التي يددرها الموهمد كمل  «مجلة ال ق»أنشدها وي ح ل بالموهده ونشرت وي 

 عام. قال ويها مخافبًا لي:

جممممممممل ال وممممممممدل   خ ممممممممهللا الرمل

 «بنزينًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما»

 

 وابممممدأ ال ممممير هاداًمممما ورنينمممما

 ال وبمممممامر يذا اإليمممممارة أبمممممدت 

 

 حممممرة الومممين لمممو وق مممف سمممنينا
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 هـ(:1384ال ج مع الواالة سنة )

وبود سنتين ممن حجمي األول بم مردي: اجتهمدت أن أحمج أنما والواالمةه وقمد 

وكرت  مجموعة من المدرسين وموم ي ونارة الموارف ومي قطمره أن نخمرم 

باعتبارنا بوثة من ونارة مومارف قطمره وورسمل المونارة يلم  ونارة مومارف 

ال وودية لتندي لنا بو  الخدماته مثمل: يعطاانما مدرسمة ومي مكمةه وأخمرا 

وي المدينة. وكلمنا الونارة وي ذلته ورحبف بمال كرةه وكل تنمي برااسمة البوثمةه 

ووعممدوا أن وخافبممف الجهممات الم مماولة وممي موممارف ال ممووديةه ورحبمموا بنمما 

 يقدموا لنا من الت هيالت ما ي اعدنا عل  أداء مناسكنا بي ر وسهولة.

وكنمما عممددًا مممن المدرسممين والممموم ين اإلداريممين بممالونارةه كممل واحممد مممع 

مانه وعبمد الممرحمن  عاالتمهه أذكمر ممنهم اإلخموة: عبمد اللطيممهللا نايمده وعلمي جمم

 الجباليه ويوسهللا ال طريه وم مد عبد الظاهره وغيرهم.

لتقوم بنقلنا يل  جدةه ثم ووود بنما ممن  «يارور»قد است جرنا فيارة خا ة و

جممدة يلمم  الدوحممةه بوممد ال ممرا  مممن أداء ال ريضممةه وكانممف فمماارة قديمممة مممن 

فاارات الخليج الوتيقةه وومل بالمراوحه وأذكر أنها أخذت منما أكثمر ممن أربمع 

أكثمر ركماب ساعاته وكانف موظم وقف الرحلة وهتز ووت رجحه حتم  وجمدت 

يتقايمم نه وال سمميما أن لخي مماء والم اكمماة  - وخدوً مما مممن الن مماء - الطمماارة

 والمشاركة الوجدانية أثرها وي مثل هذا األمر.

وقد نزلنا هنال وي مدرسة قريبة ن بيًّا من ال رمه واقت مناها بال مويةه كمل 

 ح مم  عيالممه وحاجتممهه وكثيممًرا ممما وشممترل عاالتممان وممي حجممرة واحممدةه ينممام

الرجال متجماورينه والن ماء متجماورات. وومق منطمق الضمرورات التمي وبميح 
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 الم ظورات.

وكانف موي نوجتي وبنماوي األربمع الدمبيراته وأ مبرهن: أسمماء التمي 

كان عمرها ن و ستة أيهره وكانف أمها و ملها عل  عاوقها وي الطواف وومي 

اضممي وممارع وهممو ري - ال ممويه وكممان األ  الشممهم الكممريم م مممد عبممد الظمماهر

كلممما رههمما خط همما منهمماه وحملهمما علمم  عاوقممهه رحمممه هللا وغ ممر لممهه  - الج ممم

 وجزاه خيًرا.

كان هذا هو ال ج الوحيمد المذي عانيمف ويمه كمما يوماني النماله وربمما أكثمر 

من النال وي بو  األحيانه وقد نمنا علم  المبالف ومي همذه المدرسمةه وعانينما 

روماته كنما ممع أحمد المطمووين ونزلنما ومي أحيانًما ممن قلمة المماءه وومي منم  وع

الخيامه ونمنا عل  ال د ه ويورنا بمشقة ال جه كمما يشمور اآلخمرون. وهمذا 

ىَميُوان }من ال كم التمي يمرعف لهما همذه الوبمادة الوظيممة  ىَع لَُمىم  ل ِّيَش  ُهُروان َمنَ  ِّ  ِ  َويَى

ت   لُ َم  ع  ِّ فِّٓي أَيَّ ٖم مَّ َم ٱّلِلَّ  .[28ال ج: ] {ٱس 

ينمة نزلنما ومي يحمدا الممدارل عمدة أيمام ثمم رأينما أن نرومه أن  مناه وومي المد

وانتقلف أنا وأوالدي يل  وندا التي ير القديمه لومدة أيمام أح  منا ويهما بالرواهيمة 

 والراحة.

 لقاء مع الشيخ ال باعي:

وي هذا الموسم لقيف عددًا من الشخدمياته لومل أبمرنهم وأهمهمم: الوالممة 

الشمميخ مدممط   ال ممباعيه قااممد الممدعوة اإلسممالمية وممي  ال قيممه الداعيممة القااممد:

 سوريا.

وقد جل ف موه فوياًله وو دل يلمي  فموياًله وو مدثف يليمه قلمياًله وأوضم  
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يلي  بذات ن  مهه وأسمموني ممن قدمااده الواف يمة التمي و مي  حبًّما ويموقًا يلم  

 ه مثل قديدوه الشهيرة: ل  هللا عليه وسلمرسول هللا 

  بي  وروحموااحملوني يل  ال

 

 واوركمممموني ببابممممه واسممممتري وا

وكممان الشمميخ ينشممد هممذه األبيممات ودموعممه و مميل علمم  خديممه ومم ثًرا وحبًّمما  

 للرسول الكريم.

وذكر الشيخ لمي عمن مواناومه وهالممه ومي الممدة األخيمرةه وكيمهللا ذهم  يلم  

أوروبا للومالمه وكيمهللا وجمد ومي كمل مدينمة يمذه  يليهما يخموة ينتظرونمهه وقمد 

هه والم تشمم   الممذي سمميوالج ويممهه بممروبمموا لممه كممل يمميء: ال نممدا الممذي ينممزل 

والطبيمم  الممذي سمميتول  و دممه واإليممراف عليممهه وكممل ممما يلزمممه مممن دقممااق 

األمممور وجالالهمماه يقممول: وولمموا ذلممت مممن ولقمماء أن  ممهمه وبممداوع مممن األخمموة 

اإليمانيممةه وأنمما وهللا ال أعممروهمه وال هممم مممن بلممديه ولكنممه سممر الممدعوة التممي 

أنالممف ال ممواجز بممين النمماله وقربممف أهممل اإليمممان حتمم  كمم نهم أسممرة واحممدةه 

 ا هللا.وال مد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدان

التي ألقم  ويهما الوالممة ال مباعيه وقمد لقيتمه أول  ةكانف هذه هي المرة الثالث

م( علمم  ممما أذكممره وألقمم  1953مممرة عنممدما نارنمما وممي مدينممة الم لممة سممنة )

م اضمممرة رااومممة يمممهدها جمهمممور كبيمممره واسمممتمر ن مممو سممماعتينه والنمممال 

مشدودون يل  الم اضر بم عينهم وعقمولهم ومشماعرهمه لمم يبمرح أحمد مكانمه. 

 لداعية غير مدري.وقلما ي دل هذا وال سيما 

والمرة الثانيمة كانمف عنمدما جمونمي بمه األسمتاذ المدكتور م ممد البهمي علم  

االيممتراكية وممي »ح ممل يمماي وممي ونممدا يممبرد علمم  ممما أذكممره وأهممداني كتابممه: 



 528 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

 .«اإلسالم

والثالثة همذه الممرة ومي رحماب الم مجد النبموي المذي جولمه هللا مثابمةً للنمال 

خيممر بمماأل  الكبيممره واألسممتاذ الجليممله وكانممف وأمنًمما. وكممان هممذا هممو اللقمماء األ

أحاديثه مويه ك نما هي أحاديمث ممودعه ومما همي يال أيمهر قليلمةه حتم  اختمار 

هللا الشيخ لجوارهه ول ق بالمأل األعل  راضميًا مرضميًّا ين يماء هللا. أحموم مما 

وكون األمة يل  مثله وي علمه ووكره وييمانمه وخلقمه ووواننمهه ولكنهما سمنة هللا 

تِّ ذَآئِّقَقُ ٖ  }ُهِص نَ   وي خلقهه  َمى   ه وكمذا قمال هللا لخماوم رسمله: [185هل عممران: ] {ٱل 

ي ِّتُ نَ }إِّنََّك َمي َِّت   .[30الزمر: ] { َوإِّنَُّمم مَّ

ولكن عزاءنا ويه: أن الولماء الربانيين ال يمووونه ومذه  أج مامهمه ووبقم  

ومنثره أو والميمذ يولممون هثارهمه وي كت  وقرأه أو أيمرفة و ممعه أو مواقمهللا 

النال. وبهذا يضي ون أعماًرا يل  أعمارهمه وإن عملهم مو وله وأثرهم لهمم 

 ينقطع بالموت.

 و مممز بولمممم ووممم  حيًّممما بمممه أبمممدًا

 

 النال موو  وأهل الولم أحيماء 

كمممان الشممميخ ال مممباعي أحمممد الشخدممميات اإلسمممالمية النمممادرة: ومممي علمهممما  

وممي أخالقهمما وسمملوكهاه ووممي دعووهمما ووكرهمماه ووممي عواف همما ومشمماعرهاه و

وجهادها. كمان خطيبًما وسياسميًّا يهمز أعمواد المنمابره وم اضمًرا ي سمر سمامويه 

بوميممق وكممرهه وجميممل أسمملوبهه ومنل ًمما متمكنًمما يوثممق أقوالممه باألدلممة الولميممةه 

وقااممدًا يسممالميًّا يقممود سمم ينة ...  ونعيًممما يمموبيًّا يقممود الجممماهير بكياسممة وحكمممة

 وعي و بر وثبات.الدعوة ب

كان للشيخ ال باعي عدة منل ات مهمة وي موضوعهاه أ يلة ومي وكروهماه 
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ه وقممد رد ويممه علمم  «ال ممنة ومكانتهمما وممي التشممريع اإلسممالمي»منهمما: كتابممه: 

خدمموم ال ممنة قممديًما وحممديثًاه وونممد يممبهاوهمه رد علمم  الموتزلممةه ورد علمم  

أضمواء علم  ال منة »ابه: الم تشرقينه وعل  أحمد أمينه وعل  أبي ريةه وكت

اهه وأسممقطه مثخنًمما بممالجراحه بممالبراهين  «الم مديممة الممذي كشممهللا ني ممهه وعممرم

الولميةه وبالرجوع يل  المدادر الموثقة ال يل  كت  األدب والتماريخ ون وهما 

أن أبما  : - كمما أيمرت ممن قبمل - كما وول أبو رية. وقد حدثني الشيخ ال مباعي

وقمال لمه: ينمه كمان يمديد الق موة عليمهه وأن  رية ناره عنمدما جماء يلم  مدمره

ضرباوه له كانمف موجومةه وقمال الشميخ: ينمي لمم أحمد عمن المنطمق الولممي قيمد 

يورةه ولم أعتمد عل  مددر واوهه وال عل  قول واهن ال منده وال علم  قمول 

 أحد مطوون وي علمه أو دينه.

 ي هو وأمميب ب - وهل وريدني أن أروق بته وأنف لم وروق ب نة رسول هللا

وال ب  مم اب رسممول هللاه ومممنهم أبممو هريممرة أكثممر الدمم ابة روايممة عممن  -

الرسممول الكممريمه وال ب امممة الم مملمين المت ممق علمم  جاللممتهم ووضمملهم وسمموة 

 ؟  «ييخ اإلسالم»علمهم وأمانتهم؟ هل وريد مع هذا أن أسميت: 

ه وهممو «ايممتراكية اإلسممالم»ومممن كتمم  الشمميخ المهمممة والذااوممة الدمميف: 

كتمماب علمممي أ مميل يوتمممد علمم  األ ممول اإلسممالمية مممن القممرهن وال ممديث 

وقواعممد الشممريوة ومقا ممدهاه وللشمميخ ويممه هراء عميقممةه واجتهممادات متميممزةه 

وين خال ها بو  مشايخ سموريا المومرووين مثمل: يميخ حمماة وخطيبهما م ممد 

ال امممد. ومممن الولممماء مممن لممم يوتممرض علمم  مضمممون الكتممابه ينممما اعتممراض 

وانه وهو ن بة االيتراكية لخسالمه ورسول اإلسالم لم يكمن ايمتراكيًّا وال الون

 رأسماليًّاه ولكن كان حني ًا م لًماه وما كان من المشركين.
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وينممما اختممار الشمميخ هممذا الونمموان حممين وممتن النممال بااليممتراكيةه ونعممم مممن 

نعممم أنهمما هممي المممذه  الممذي حممد مممن فبيممان األغنيمماءه وروممع مممن م ممتوا 

راءه ووقهللا ومي  مهللا الكمادحين أممام جشمع الرأسمماليين الم متبلينه وم راد ال ق

أن يقممول لهممم: ين اإلسممالم سممبق بهممذه المبممادك التممي وندممهللا ال اممات الضمموي ةه 

والطبقات الم  وقةه وو خذ ب يديهاه وودمون حقوقهماه بمل وشمول ال مرب ممن 

جيممود أجلهمماه حتمم  ين الدولممة اإلسممالمية هممل أول دولممة وممي التمماريخ وجممي  ال

ووولن القتال من أجل انتزاع حق ال قمراء ممن بمراثن األغنيماء كمما قمال الخلي مة 

 .«وهللاه لو منووني عقااًل كانوا يندونه لرسول هللا لقاولتهم عليه»األول: 

وهذه المبادك وي اإلسالم علم  أحكمم وجمهه وأكممل  مورةه وأقمرب يميء 

يمة أو مل مدة أو مج  مةه يل  الودل والتواننه دون غيرهماه ممن ايمتراكيةه ماد

بل االيمتراكية التمي وقميم عمدل هللا ومي أرض هللاه علم  جميمع عبماد هللاه وهمي 

الجمممديرة بممم ن ون ممم  يلممم  اإلسمممالم. وهمممي ايمممتراكية ماديمممة روحيمممةه ورديمممة 

اجتماعيمةه اقتدمماديةه أخالقيممةه ين مانية وربانيممةه واقويممة مثاليمةه ولي ممف مثممل 

 .عز وجل  االيتراكيات المقطوعة الن   باهلل

( يوليو وي عهمد عبمد النا مر الكتمابه وفبومف منمه 23وقد استبلف ثورة )

عشمرات األلمموفه ورويًجما اليممتراكيتها الثوريمة الخا ممةه ولومل هممذا مما أسمماء 

يل  الكتابه حيث استبل ما ويه من حقه لت ييمد مما عنمد القموم ممن بافمله وهمو 

رحمه ووقبله ومي عبماده المذين ما يكا منه الشيخ وي أواخر حياوهه غ ر هللا له و

 أنوم عليهم من الدديقين والشهداء والدال ين.

يمرح قمانون األحموال » ه و«الممرأة بمين ال قمه والقمانون»ومن كت  الشيخ: 

ه وهمو كتماب وريمد ومي مضممونه وومي «من رواامع حضمارونا» ه و«الشخدية
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أسمهمف  ه وغيرها ممن الكتم  والرسماال التمي«أخالقنا االجتماعية» أسلوبهه و

وممي وقتهمما وممي وثقيممهللا األمممةه وووعيتهمما وونمموير عقولهمماه دعووهمما يلمم  المممنهج 

 الوسا الذي ال غلو ويه وال و ريا.

أس مها « حضارة اإلسالم»وكان من اآلثار الطيبة التي وركها الشيخ: مجلة 

الذي يدعو يليمه الشميخه ولميم يسمالم  «اإلسالم ال ضاري»الشيخ لتكون منبر 

الرهبنممممةه وال يسممممالم الونممممهللا والنقمممممةه وال يسممممالم التودمممم  الدرويممممة أو 

واالنبمممالا. وينمممما همممو اإلسمممالم المممذي يقممميم حضمممارة عالميمممة ين مممانية ربانيمممة 

 أخالقيةه ودل األرض بال ماءه والدنيا بالدينه والمخلوا بخالقه.

 مشرف جديد:

كان من األمور التي وهمني ووشبل باليه وأنا وي قطر: ما يتولمق بدراسمتي 

الوليا وي األنهره ورسالتي للدكتوراةه وكنف أوابع األممور ممن قطمره ألعمرف 

 ماذا جرا.

وقد عينف  يدارة كلية أ ول الدين مشروًا جديدًاه يشرف علم  رسمالتي ممن 

ه كممان رحمممه هللا أسمماوذة الكليممةه بوممد وومماة مشممروي األول الشمميخ أحمممد علممي 

سمني مقمرر الت  مير ومي المشرف الجديد هو أحد يميوخي ومي الكليمةه المذي د رم

أكثر من سنةه وقد و دثف عنه من قبله ذلكم همو وضميلة األسمتاذ الشميخ م ممد 

أمممين أبممي الممروله وقممرأ الرسممالة بونايممةه وأرسممل يلممي  كتابًمما يتضمممن بومم  

مالحظاوممهه ومنهمما: مالحظممات لبويممةه وبوضممها مالحظممات علميممةه وأخممرا 

حمماته ين يمماف أخممذُت بهمماه مالحظممات يخدمميةه اعتبرهمما الشمميخ بمثابممة مقتر

 وين ياف لم هخذ.
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ني من ييخنا أبمي المرول اهتماممه بالرسمالة وسمرعة قراءومه لهماه  ولقد سرم

ويبداء مالحظاوه عليهاه وين اختل ُف موه وي أكثرهاه أو عل  األقل وي الكثيمر 

 منها.

ه موقمهللا «مشكلة ال قر»ومما أذكره من رسالته: أني كنف كتبف ومهيدًا عن 

ت وال ل مم ات واألنظمممة منهمماه وموقممهللا اإلسممالم منهمماه وكيممهللا ودممدا الممديانا

 يلخ....  اإلسالم لوالجها بوساال عملية وشريوية وأخالقية

وقد اعترض الشيخ أبو الرول عل  اعتباري ال قر مشكلةه وقال: ين ال قمر 

ليم مشكلةه وينما هو ابتالء يبتلي هللا به اإلن انه كما قد يبتليمه بمالبن . وكمان 

ذا من أثر النزعة الدووية عند الشيخ أبي الروله وإن الدووية ال يوتبمرون ه

ال قر مشكلةه بمل يوتبمرون البنم  همو المشمكلة وهمو المداء والممرضه وقمد أُثمر 

عنهم قولهم: يذا رأيف ال قر مقباًله وقمل: مرحبًما بشموار الدمال ين  ويذا رأيمف 

 البن  مقباًله وقل: ذن  عجلف عقوبته 

ذهبف يليه وي ب ثميه وقمد رأيمف اإلسمالم اعتبمر ال قمر بمالًءه  وهو عكم ما

أن ن متويذ بماهلل ممن   ل  هللا عليه وسلميُ تواذ باهلل من يرهه وقد علمنا النبي 

 ير وتنة ال قره ومن ير وتنة البن ه ونووذ به من القلة والذلة.

ذر  : لمو ومثمل لمي ال قمر رجماًل لقتلتمه  وقمال أبمورضمي هللا عنمه وقال علميم 

: يذا ذه  ال قر يل  بلد قال له: الك ر خذني موته وال سميما يذا رضي هللا عنه 

كممان ال قممر نايمماًا مممن سمموء وونيممع الثممروةه والممذين يوملممون ال يملكممونه والممذين 

 يملكون ال يوملون 

واقتممرح الشمميخ علممي  أن أحممذف هممذا التمهيممده وكممان وممي اقتراحممه الخيممره 
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يهه وأ دروه وي كتاب خا  و ف عنموان: واستجبف لهه وفوروه وأض ف يل

وب ممذف هممذا التمهيممد خ  ممف حجممم . «مشممكلة ال قممره وكيممهللا عالجهمما اإلسممالم؟»

 الكتاب أو الب ث الذي فال كثيًرا.

كما اقترح الشيخ أبمو المرول علمي  أن أحمذف موظمم المقدممة التمي وتضممن 

يوةه واألخمذ أيياء أكثر وولقًا بولم أ ول ال قهه مثل: ال ديث عن مقا د الشمر

 بالمدل ةه وغير ذلته وقد أجبته يل  هذا االقتراح أيًضا.

ولكممن يمماء هللا أن ينتقممل الشمميخ أبممو الممرول يلمم  رحمممة هللا ووممال ه قبممل أن 

أكممل المشموار مومهه ممع مما لم مته ويممه ممن جديمة وييجابيمة. وهمذا همو حظمميه 

 بين يديها. كالمرأة التي كلما وزوجف  رجاًل وأن ف به: اختط ته المنية من

 اختيار الشيخ الب يري مشروًا عل  رسالتي:

وكان عل  الكلية أن وختار لي مشروًا هخره ي ل م مل الشميخ أبمي المروله 

واختارت وي همذه الممرة أسمتاذًا ممن أسماوذة ال مديثه والق مم المذي سمجلف ويمه: 

يشمممل الت  ممير وال ممديث موًمماه ذلكممم هممو وضمميلة األسممتاذ الشمميخ عبممد الوهمماب 

 .رحمه هللا يري الب 

ويبممدو أن أسممتاذنا الشمميخ الب يممري قممرأ ن ممخة الرسممالة الموجممودة بالكليممةه 

و نعجته ينعاًجا يديدًاه وكت  يل  وضيلة عميد الكلية ييخنا األسمتاذ المدكتور 

عبممد ال لمميم م مممود: رسممالة يبلبممه ويهمما اعتممذاره عممن عممدم ييممراوه علمم  هممذه 

يممممرة ال ي ممممتطيع أن يت مممممل لممممما وتضمممممنه مممممن هراء دينيممممة خط»الرسممممالة 

بواسممطة مراقبممة الب ممول والثقاوممة  - وأرسممل يلممي  عميممد الكليممة. «م مماوليتها

نممل رسممالة الشمميخ الب يممري. وحممين قرأوهمما لممم أملممت يال أقممول: ال  - بمماألنهر
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حول وال قوة يال بماهلل  لقمد اعتبمر يميخنا اجتهماداوي ومي األمموال الجديمدة: مثمل 

ت ممن الوممارات والمدمانعه ورواوم  المموم ين األسهم وال ندات والم متبال

ال  «هراء دينيممة خطيممرة»التممي أدخلتهمما ضمممن المممال الم ممت اده ون ممو ذلممت: 

ال يت مممل م مماولية  - ووممق التقاليممد الجامويممة - ي تمممل وبوتهمما. مممع أن المشممرف

 هراء الطال  وي رسالته ال قانونًا وال عروًا.

بممد ال لمميم م مممود كلممم الشمميخ ولكممن يبممدو مممن سممياا األحممدال: أن يمميخنا ع

الب يري أن يقبل اإليراف عل  الرسالةه ويت اهم مع مقمدمها علم  مما يقترحمه 

 من ووديالت.

م( 1964وهمممذا مممما كمممانه وونمممدما نزلمممف يلممم  القممماهرة ومممي  ممميهللا سمممنة )

أخطروني الكلية أن ألق  الشيخ الب يري ألو اهم موه عل  ما يريده ممن وومديل. 

الشميخه وكمان قريبًما منمي ومي يمارع يمبرا الراي ميه وبال ول س لف عن منزل 

ونروه وي بيتهه ورح  بي وأح ن اسمتقباليه وجل منا نت مدل بممودة وم بمةه 

اسمممع يمما يمميخ »كممما يت ممدل األسممتاذ مممع ولميممذهه وقممال لممي الشمميخ الب يممري: 

يوسهللاه لقد سموف عنت من الثناء الكثير ما يشمجوني أن أووماون مومت إلنجمان 

رجممول أن و ممتجي  لممما أفرحممه عليممت. قلممف لممه: و ضممل يمما رسممالتته ولكممن أ

 موالناه وكلي سمع وي باء يليت. قال: أقترح عليت أمرين:

أن و ممذف هممذه ال دممول التممي و مممل هراءل واجتهاداوممت الجديممدةه  األو :

وذلممت ل ممببين أحممدهما: أن هممذه اآلراء واالجتهممادات جرياممة أكثممر مممن الممالنمه 

ومخال ة للم لوف وي وقهنا التقليديه وو تام يل  مجامع وقرهماه وثانيهمما: أنهما 

المم  وممي ولمميم بالت  ممير وال ال ممديثه وأنممف ف «ال قممه»ألدممق ممما وكممون بولممم 

يموبة الت  مير وال مديث وممي كليمة أ مول المدينه ول ممف فالبًما ومي يموبة ال قممه 
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 وأ وله وي كلية الشريوة.

قلف له: يذا كانف هذه ال دول هي الوقبةه وال مانع عندي من حمذوهاه رغمم 

أن ذلت ياا عل  ن  يه ولكمن حمذوها ال يونمي مووهما ويعمدامهاه و نما أسمتطيع 

 ا.أن أنشرها بطريقة أو أخر

قال لي: بقي األمر الثانيه قلف وما هو؟ قمال: أن نجلمم موًما لنقمرأ الرسمالة 

قراءة مشتركةه وإذا وجدنا ويها ما ي ت ق التوديل عدلنا. وهما همو بيتمي م تموح 

لت لتزورني وي كل أسبوع مرة نجلم ويها ساعتين أو أكثمر للقمراءة. قلمف لمه: 

وممن ذا المذي يتماح لمه أن يجمد  وأنا أرح  بمذلته وأعتبمر همذا واامدة كبيمرة لمي.

 ييًخا يقرأ عليه ما كت ؟

 قال: او قنا.

ون ذنا ما او قنا عليه بال وله وذهبف لزيارة الشميخ عمدة ممراته نجلمم ويهما 

فممموياًل للقمممراءة والمراجومممةه وأيمممهد أنمممي اسمممت دت كثيمممًرا ممممن علمممم الشممميخ 

لولميمة ومالحظاوه وودقيقاوه وي الوباراته وخدوً ا ومي همذه الموضموعات ا

الدقيقممةه ولممم أكممن أوممردد وممي النممزول علمم  رأيممهه ووبييممر ممما يطلمم ه مممن وقييممد 

مطلقه أو وخديل عامه أو ضبا م هومه أو يمرح مدمطلحه يال ويمما أعتقمد 

 أن الدواب موي ويهه وكنف أناقشه وأحاوره حت  يقتنع أو يترل لي الخيار.

ه والوممودة يلمم  وقطونمما يمموًفا ال بمم ل بممه وممي الرسممالةه وقممرب أوان ال مم ر

قطممره وقممال لممي: و ممتطيع أن وراجممع الرسممالة بن  ممت علمم  هممذه الطريقممة التممي 

و اهمنمما عليهمماه وأنممف أمممين ن  ممته ولممديت مممن اإلمكانممات الذهنيممة والولميممة ممما 

يمكنت ممن يوممام الرسمالة علم  همذا الن مو وحمدل. وهللا مومت. وودعمف الشميخ 
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حر مه علم  موماونتيه داعيًما ياكًرا له ح ن استضاوته ليه و بره علمي ه و

 هللا ووال  أن يجزيه عني وعن الولم خير ما يجزي الولماء األخيار الدادقين.

وساورت يل  قطره ثم عرومف بومد وتمرة قدميرة: أن الشميخ الب يمري أعيمر 

ل ال ديث وي يحدا جاموات ببداده ومون  هذا: أنمه لمم يومد  يل  الورااه ليدرم

تي  وال بد إلدارة الكلية أن وب ث عمن مشمرف قادًرا عل  اإليراف عل  رسال

 جديد.

 مع المقدم أحمد راسخ:

جرت عادة المقمدم أحممد راسمخ الم ماول عمن يخموان القماهرة ومي المباحمث 

أن يطلبنممي لزياروممه مممروين: مممرة بوممد  - مباحممث أمممن الدولممة اآلن - (59)الوامممة

 قدومي من قطره ومرة قبيل س ري يل  قطر.

هذه اإلجانةه وقد فلبنمي للقاامه بومد أيمام ممن قمدوميه  وهذا ما ووله موي وي

وحدد لي موعدًا ال أخل هه وذهبف يليه وي مكتبه بونارة الداخلية وي المموغلي 

ورحم  بممي علمم  الومادةه وفلمم  أن أعطيممه وكممرة عمن نشممافي خممالل الوممامين 

الدراسمميين المندممرمينه ولممم أضممن عليممه بهممذه ال كممرةه وعمماوبني كالوممادة بمم ني 

هه ولممم أجمم  عليممه ولممو برسممالة وهناممة وممي عيممد ال طممر وعيممد األضمم  ه أهملتمم

وأجبته موتذًرا ب ننا هنال بمجرد و ولنا نبرا وي أعمالناه والقلموب متدملة  

وحاول أن ي  ل عن بو  األوضاع ومي قطمره وقلمف لمه: يننما ال نومرف عمن 

الد هذه األوضاع يياًاه يال ما يوروه عاممة النماله ون من ضميوف ومي همذه المب

                                        

عقوبة وي ال جن ممدوها خم مة عشمر عاًمماه ومي  س لف عنه أخيًراه وقيل لي: ينه يقضي (59)

 قضية وتولق باختالل أموال بوثة ال ج  ن  ل هللا الواوية.
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 علينا أن نندي واجبنا ب مانة ويخال ه وأن نكون خير رسل لبالدنا وديننا.

ولقممد عممرف راسممخ مممن حممديثي أنممي أديممف ال ممج هممذا الوممامه وممالتقا الخممياه 

وقممال لممي: ال بممد أنممت لقيممف عممددًا مممن الشخدمميات اإلسممالميةه التممي يكممون هممذا 

 الموسم ور ة للقااها؟

األربمعه وهمن  مبيراته ويحمداهن قلف له: لقد كان مومي نوجتمي وبنماوي 

رضيوةه وكنف جد مشبول بالواالة وفلباوهاه ولم يتح لمي كثيمًرا أن التقمي بممن 

حضممر الموسممم مممن الشخدمميات اإلسممالمية الكبيممرةه يال ممما كممان مممن لقممااي 

 باألستاذ مدط   ال باعي.

ما ويمما يخمل الومرب والم ملمينه ومما  قال: ال بمد أنكمما و مدثتما حمديثًا مهمًّ

 ري وي مدر وسوريا والمنطقة.يج

قلف: ال قيقة كان حديثنا وي الواقمع بويمدًا عمن همذه الموضموعاته كمان كمل 

حممديث الشمميخ عممن حبممه لرسممول هللاه وقدممااده وممي مدحممه والشمموا يليممهه ولممم 

 يتطرا يل  القضايا الوامة يال قلياًل.

لمد قال: يهمني هذا القليل. وأريد أن وكت  لي عدة  م  ات عمن نيارومت للب

 ال رام. قلف له: ربنا يي ر األمر.

وسلمف عليه وخرجف وقبيل سم ري ب يمام فلبنمي للقماء كالومادةه وقلمف ومي 

ن  ي: ورا هل سي  لني عن التقرير الذي فالبني بكتابته عن رحلة ال مجه أو 

 أنه ن ي هذا األمر؟

ومن باب االحتياف كتبف    ة وند ًا عن همذه الرحلمةه لميم ويهما يميء 

الم كله ينشاءه كما نقول. وقلف: لن أبادره بإعطماء همذه الوريقماته مما يذكره ك
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 لم يطلبها مني.

وحينما ذهبف يليمهه ولقيتمه: لمم ي مدثني ويمما سمبق ال مديث ويمهه ولمم يطلم  

منممي يممياًاه كممل ممما فلبممه منممي كالموتمماد: أن ال أن مماه مممن الرسممااله ولممو وممي 

ه يهمم مدمر أن وورومهه المناسباته وأن نخبره ب ي يميءه غيمر عمادي ي مدل

وقلف له: ين ياء هللا. وقد ح ظف من مذه  ال ن ية: أن من ذكر يياًا ثمم قمال: 

يبطممال لليمممين عنممد  «ين يمماء هللا»ين يمماء هللاه لممم يلزمممه يمميء بال نممث؛ ألن 

م مده ويرف ال يوقهللا عليه عند أبي يوسهللاه وهكذا نويف حينمما قلمف لمه: ين 

 ياء هللا  

 يل  قطر: الوودة بود اإلجانة

وبود انقضاء يجانة الديهللا ومي مدمره ودمعمف األهمل واألقماربه م ماوًرا 

مممع األسممرة يلمم  قطممره ووممي منممي أنممي سمم عود يلمم  القمماهرة وممي  مميهللا الوممام 

ممع المشمرف. ويماء هللا أال أعمود  «الزكماة»القادمه م اواًل ينهاء رسمالتي عمن 

 م(.1973يل  مدر يال بود و ع سنواته أي وي سنة )

 م مد المواوي: الشيخ

وي قطر مارسمف عملمي ومي الموهمد المدينيه وقمد انضمم يلم  الموهمد بوم  

الشخديات الولمية الجيدة مثل: الشيخ م ممد علمي الممواويه وهمو ممدرل لبمة 

عربية متمكنه وقد بقي ومي الموهمد أقمل ممن سمنتينه ثمم انتدبتمه المونارة م تًشما 

م قيمادة ال ميارةه وأن يقودهما للبة الوربيةه وورضمف عليمه همذه الترقيمة أن يمتول

وي فريقمه يلم  الشممال قطمره ممع الشميخ عبمد المومزه وقمدر هللا أن يدماب ومي 

هذه الرحلة بإ ابة خطيرةه وأن يداب الشميخ عبمد المومز مومه ي مابة خ ي مة 
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ي ي منها بود أيام. أما الشيخ المواوي و  ي  بالشلله وس مر يل  لندن للومالمه 

عاد يلم  قطمره وبقمي بهما عمدة أيمهره ثمم سماور يلم   وبقي عدة أيهر هناله ثم

َر مدره ولم يلبث أن واواه األجل الم تموم  ًسى  إِّذَا َجى َٓء أََجلَُمى }َولَىن يُىَم  ِّ ُ نَ    {ٱّلِلَّ

 .[11المناوقون: ]

وممممن لمممم يممممف بال ممميهللا ممممات 

 ببيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممره

 

 ووددت األسباب والمموت واحمد

 رحمه هللا رحمة واسوة. 

 يبراهيم:الدكتور عز الدين 

وقد يارل الشيخ المواوي وي و ليهللا كت  اللبمة الوربيمةه التمي وبنتهما ونارة 

الموارف وأيرف عليها المربي الكبير الدكتور عمز المدين يبمراهيمه وقمد رجمع 

يل  قطر بود أن حدل عل  الدكتوراة ومي اللبمة الوربيمة ممن جامومة كمبمردم. 

الكتم  كمل المتطلبمات الولميمة وقد اجتهد الدكتور عز الدين أن يراعي وي همذه 

والدينيمممة والتربويمممة واالجتماعيمممة وال ياسمممية بدقمممة وأمانمممة ويوقمممان. ومهمممرت 

مجموعمممة كتممم  ومممي القمممراءة والندمممو  متميمممزة ومممي موضممموعها ويممممولها 

 وونوعها ووواننها وأسلوبهاه كانف نموذًجا ي تذا وي المنطقة.

م ملمونه »ممن نشميد وقد اختير لي وي أحد كت  المرحلة اإلعدادية وقرات 

كممان . «الوبممادة وممي اإلسممالم»ه ووممي كتمماب هخممر وقممرات مممن كتممابي: «م مملمون

هو الدكتور عز المدين ن  مه. وكمان المذي اختمار  «م لمون»الذي اختار نشيد: 

 وقرة الوبادة هو الشيخ داود حمدانه الذي و دثف عنه من قبل.

وهو األسمتاذ كممال  كان الدكتور عز الدين قد عين م اعدًا لمدير الموارفه

ناجيه بود أن اسمتقال الممدير ال مابق األسمتاذ عبمد المرحمن عطيمةه وكمان عمز 
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الممدين مكممماًل لدممديقه نمماجيه ووممز الممدين يتميممز بقمموة الت كيممر وسمموة الثقاوممةه 

والتخطمميا ب نمماةه وكمممال نمماجي يتميممز بمماإلدارة ال انمممةه والقممدرة علمم  البممف 

 ك ايتين جدير أن يثمر خيًرا.وسرعة التن يذه ووواون مثل هاوين ال

وكممان لوممز الممدين مبممادرات مبتكممرة وبنمماءةه ومنهمما ممما اقترحممه مممن عقممد 

ممممنومرات دوريمممة لممممديري الممممدارله وكمممان همممو يمممرأل همممذه الممممنومراته 

وي اعده بو  الم تشمينه وهمذه الممنومرات ناقشمف المشمكالت التمي وواجههما 

و مممن جهمة المنمماهج أو الممدارله ممن جهممة الطمالب أو مممن جهمة المدرسمينه أ

الكت ه أو من جهة أهالي الطمالب أو غيرهما. وومدرل االقتراحمات ممن خمالل 

 الممارسة الولميةه والتجارب الواقوية.

وهذه المنومرات هي التي وضوف لموااح الممدارل الداخليمةه ومنهما الا مة 

الموهد الديني. وأذكر أنمه كمان ومي مقدممة همذه اللموااح: أن همدف همذه المونارة 

بمدارسمممها ومنس ممماوها: وكممموين جيمممل جديمممده ممممنمن بممماهلله موتمممز باإلسمممالمه 

م تم ت بتواليمهه متكاممل النمماء ومي ج ممه وعقلمه وروحمه ووجدانمهه يوممل 

 لرووة وفنه ودينه وعروبته وأمته واإلن انية جمواء.

 جل ات روحية:

 وكان لنا مع الدكتور عز الدين جل ات أخوية روحيمة ووكريمةه نتبمادل ويهما

األحاديمث ونتمذاكر ويهمما المومارفه ونتوا مم  ويهما بممال ق والدمبره ونتومماون 

ه «جل مات الت مليت»عل  البر والتقواه وكان عز الدين ي مي هذه الجل مات: 

الدووية لمريديهم وي الطريقه حمين يروقمون ب وبماعهم ممن  «و ليت»أخذًا من 

 .«سالت»يل  درجة  «مريد»درجة 
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وكان حضور هذه الجل ات هم: عبد ال لميم أبمو يمقةه وح من المومايرجيه 

وعممز الممدين يبممراهيمه وأحمممد الو مماله ويوسممهللا القرضمماوي. وكممل واحممد مممن 

وي ن  ه وومي حقيقمة األممره ولمم يكمن بيننما يميخ ومريمد. ولكمن  «ييخ»هنالء 

م يخوة مت ابونه يتنا  ون ويتذاكرونه وين كان أنشمطنا همو األ  عبمد ال لمي

. وقد جاء عن سيدنا سلمان ال ارسي: مثمل األخموين الممنمنين كمثمل رحمه هللا 

اليدين وب ل يحداهما األخراه وما التق  منمنان قماه يال أوماد هللا أحمدهما ممن 

 مماحبه خيممًرا. ولممما سمماور األ  الو ممال يلمم  لنممدن اسممتمرت ال لقممة باألربوممة 

 الباقين.

لدوحمة الثانويمةه وكانمف همي الثانويمة كان األ  عبد ال لميم ممديًرا لمدرسمة ا

الوحيدة وي قطره وكان عبد ال لميم رجماًل وربويًّما ب طرومهه وكمان أيًضما رجماًل 

بنمماًءه ي مم  أن يبنممي بهممدوءه ولممم يكممن ي مم  ال رقوممات الدعاايممةه بممل يريممد أن 

يدي  وال يدوي. وكان أثره فيبًا وي مدرسته عل  الطالب وعلم  المدرسمين 

 أن  هم.

ه حماكم قطمره وكان األ   ح ن الموايرجيه يومل مع الشيخ أحممد بمن علميم

هو واألسمتاذ عبمد البمديع  مقره وين كمان عممل كمل منهمما مختل ًماه ووممل عبمد 

البديع وي المكتبةه وعمل ح ن ومي ومدريم األوالده حيمث كمان ي يمدهم بثقاوتمه 

 الواسوةه وموروته باإلنجليزيةه وخبروه وي ال ياة. «الولمية»

هممذه ال لقممة وجتمممع اجتماعممات غيممر منتظمممةه حتمم  وممرا بينهمما  وقممد ملممف

الزمن بود ذلته و ماور المومايرجي يلم  ألمانيما لدراسمة المدكتوراةه ووواقمد عمز 

المدين ممع جاموممة الملمت سمموود بالريماض ليوممل بهمما أسمتاذًاه وعقممد عبمد ال لمميم 

ويمفه بالك «داًرا للنشمر»الوزم عل  أن يتخل  عن الومااهللا الرسميةه وينشمئ 



 542 الجزء الثاني -ابن القرية والكتاب 

ليت مر  للب مث والدراسممةه وحاولنما أن نثنيممه عمن همذاه وأنممه ي متطيع أن يجمممع 

بين الب ث والومي ةه ولكنه  مم علم  مما أراده وأ مر عليمه. وقمدم اسمتقالته. 

 وقد قال الشاعر:

يذا كنمممممممممف ذا رأي وكمممممممممن ذا 

 عزيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

 وممممإن و مممماد الممممرأي أن وتممممرددا

 وين كنف ذا عزم وان مذه عماجاًل  

 

 الومممممزم أن يتقيمممممداومممممإن و ممممماد 

وكممان مممن وراء و ممر  عبممد ال لمميم خيممر كثيممره لم ممنا أثممره وممي موسمموعته  

وممي سممتة أجممزاءه وهممو  «و ريممر المممرأة وممي عدممر الرسممالة»الولميممة ال ريممدة: 

أوضممل ممما كتمم  عممن المممرأة وممي عدممرنا وممي ضمموء األ ممول اإلسممالمية مممن 

 القرهن وال نةه وخدوً ا   ي ي البخاري وم لم.

 انوية بالموهد:امت ان الث

م( عقممد أول امت ممان للشممهادة 1965 - 1964ووممي هممذه ال ممنة الدراسممية )

الثانويممة لطممالب الموهممد الممدينيه وكانممف مجموعممة متميممزةه ومميهم: عبممد الوزيممز 

عبد هللا وركيه وعبد الرحمن المولويه وم مد عبد المرحمن البكمره وغيمرهم. 

وقممد سممبقهم نممميلهم م مممد سممالم الكممواريه الممذي درل سممنتين وممي سممنةه وكممان 

النظام ي مح بذلته ثم أ بح وي ال نة الثالثة يداوم ومي ودمول الثالمث الثمانوي 

األدبممي وممي مدرسممة الدوحممة الثانويممةه وامممت ن موهمممه ويممما عممدا علمموم الممدين 

 وحده من فلبة الموهد. «دووة»واللبة. وكان هو 

الشمهادة الثانويمة الواممة ووضمع أسمالتها ومي مدمره وبومد االمت مان وكانف 

ورسل أوراقها يل  القاهرة سنويًّاه لتد ح هناله ثم وواد يل  قطمره وممل همذا 

مومممواًل بممه يلمم  أن أس ممف كليتمما التربيممة للبنممين والبنمماته نممواة لجاموممة قطممره 
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 واستقلف قطر ب مر الشهادة كله أسالة وود يً ا واعتمادًا.

ممما الموهممد الممدينيه وكانممف أسممالته ووضممع وممي قطممره وأوراقممه ودمم ح وممي أ

 قطره من أول يوم.

 درل وي الدوحة أحدل ضجة وي مدر:

كان الم مول والذي خططف لهه والذي انوقمدت عليمه نيتميه بشم ن رسمالتي 

م( للب مث عممن 1965للمدكتوراة: أن أنمزل يلم  مدمر وممي يجمانة  ميهللا سمنة )

 األمر موه. مشرف جديده وم اولة وخليل

ولكن الوبد ي كره والرب يقدره وكان هلل وقدير هخمره وقمد بلبنمي أممر جولنمي 

أعدل عن النزول يل  القاهرة ومي ذلمت الدميهللاه وذلمت أنمي كنمف ألقيمف حمديثًا 

وي م جد الشيخ خلي ة بن حمده ولي عهمد قطمر وناام  ال ماكمه ومي درل ممن 

اليمتراكية بمناسمبة درول الودر ومي يمهر رمضمان المبمارل. هاجممف ويمه ا

حديثي عن الزكاةه هجوًما خ ي ًاه خافبف ويه األغنياءه قاااًل: ينكم بخلمتم ب مق 

(ه و مملا هللا علمميكم دعمماة االيممتراكية الثوريممة؛ %2.5هللا وممي أممموالكمه وهممو )

( وال بوشرة أضواوهاه بمل يدمادرون أمموالكم %2.5الذين ال يكت ون منكم بـ )

 يكادون يبقون لكم يياًا  لقد كمان االبمتالء بمدميبة كلهاه ويخربون بيووكمه وال

االيممتراكية عقوبممة قدريممة مممن هللا لألغنيمماء األيمم اءه الممذين يضمميوون حقمموا 

ال قراء. وكان الدرل يمذاع ممن يذاعمة م ليمة وبمث ممن الجمامع الكبيمره ي مموه 

 أهل الدوحة وضواحيها.

هممذا النقممد  واعتبممرت جهممات األمممن والمخممابرات وممي مدممر هممذا ال ممديث أو

موجًها يل  مدر خا ةه مع أني لم أذكمر اسمم مدمر ومي حمديثيه وقمد سم لوا 
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 - أكثممر مممن نااممر لمدممر عممن هممذا ال ممديث. وقممد لقينممي األسممتاذ  ممالح جممالل

وقممال  - الكاوم  الدمم  ي الموممروف وممي األهممرامه ونقيمم  الدمم  يين بوممد ذلممت

سم رل لي: ماذا  نوف؟ هنال ضجة حولت وي مدر. وأندمح لمت أن ومنخر 

م( وي وهممة ال 1962هذه ال ترة. وقلف وي ن  ي: لقد أخذت وي يجانة  يهللا )

ناقة لي ويها وال جممله ومكثمف خم مين يوًمما ومي حمبم ان مراديه وكيمهللا وأنما 

اآلن أمممام وهمممة جمماهزة: الهجمموم علمم  االيممتراكية؟ ين ال ممزم أن أومموق  الشممر 

 بدل أن أسو  يليه بقدمي.

انة ولممم أنممزل يلمم  مدممر كممما هممو الموتمماده وهممذا ممما كممانه وقممد جمماءت اإلجمم

 وبقيف وي قطر.

وقممد كل ممف مممن قبممل ونارة التربيممة باسممتكمال ممما بممدأنا بممه مممن ومم ليهللا كتمم  

موا رة للولوم الشرعيةه وقلف: أيبل هذه اإلجانة بت ليهللا هذه الكتم ه وأممن 

ه وهممي مممادة يممراد بهمما وثقيممهللا فممالب «الب ممول اإلسممالمية»أنهمما كانممف كتمم  

لثانوية ثقاوة يرعية عامةه غير ما يدرسونه وي كت  التوحيمد وال قمه المرحلة ا

 والت  ير وال ديث.

كل مين بمذلته وهمم وضميلة الشميخ وكنا ونعنا كت  المرحلمة علم  الثالثمة الم

الموز عبد ال تاره والشيخ أحمد الو ماله ويوسمهللا القرضماويه واختمرت  عبد

 ةه وعبد الموز ال نة الثالثة.أنا: ب ول ال نة األول ه والو ال ال نة الثاني

 مري  وال مرض:

أنجممزت موظممم المممواد المطلوبممةه ثممم بممدأت أوومم  وأحممم بإرهمماا يممديده 

ولزمف ال راده ال أجد وي ن  مي قموة علم  حركمةه وال أكماد أنمام أو أسمتبرا 
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وي نوم وي ليل أو نهمار. وجماء يخمواني ممن األفبماء ي  دموننيه ومال يجمدون 

اه وكشهللا عنه أجهزوهم وسماعاوهمه يال هذا الهمود المذي بي يياًا عضويًّا م  ًّ 

ال يجممدون لممه سممببًا ممماهًرا. كممل ممما ي ولونممه أن يوطمموني بومم  المقويممات مممن 

 ال يتامينات ون وهاه ولكنها ال و يدني كثيًرا وال قلياًل. و نا مري  وال مرض.

 وأخيًرا اجتموف كلمة األفباء: أن أغير الجوه وأرحل من  يهللا قطمر يلم 

 الخارمه وليكن يل  لبنانه ولول ن مات لبنان الباردة وكون الدواء والش اء.

 يل  مديهللا لبنان:

ووواًل حجمزت أنما وأسمروي يلم  لبنمانه وقمد بقمي ممن اإلجمانة يمهر كاممله 

وقلنا: نقضيه وي جبمال لبنمان الشمامخة الجميلمةه المزدانمة بالخضمرة والنضمرةه 

 الد الورب.والمهي ة الستقبال المدي ين من يت  ب

وقلنمما: هللا أكبممره هللا أكبممره ال مممد هلله  «الشممرا األوسمما»وركبنمما فمماارة 

سب ان الذي سخر لنما همذا ومما كنما لمه مقمرنينه وينما يلم  ربنما لمنقلبمون. اللهمم 

ن علينا سم رنا وافمو عنما  أنف الداح  وي ال  ر والخلي ة وي األهل. اللهم هوم

لوهما وأرومع بهما  مووي ليمتولم أوالدي بوده. يلم  هخمر أدعيمة ال م ره وكنمف أو

 منيه ويرددوها موي.

وما كادت الطاارة و لق ومي جمو ال مماءه وونطلمق قلمياًله حتم  أخمذني نموم 

عميقه لم أنوم به منذ يهره ووركني أهلي نااًما لم يوقظوني لطوام وال يمراب 

كلمه.  مما يونع عل  ركاب الطاارة وي الوادةه وقد كان النوم أهن  وألذ ممن همذا

ولم أستيقل يال عل   وت المضيهللا وي الطاارة يقول: اربطموا األحزممةه وقمد 

أخذنا وي الهبوف التدريجي يل  مطار بيروت. وما أن نزلف من سملم الطماارةه 
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ويممف هواء بيروت الطبيويه حت  يورت بالواوية و ري وي أو ال بمدني 

 رويدًا رويدًا.

حف قلممياًله ثممم خرجنمما وممي ونزلممف وممي أحممد ال نممادا وممي بيممروته واسممتر

األ يل نمشي عل  أقدامنا حول ال نداه وأح  مف ك نمما أنشمطف ممن عقماله 

وك ن يياًا لم يكن بيه وقلمف: ال ممد هلل المذي عاومانيه اللهمم ينمي أم ميف منمت 

ومممي نوممممة وعاويمممة وسمممتره وممم ومم نومتمممت علمممي وعاويتمممت وسمممترل ومممي المممدنيا 

 واآلخرة.

 تي أنزل ويها يل  بيمروته وقمد نزلتهما ممن قبملكانف هذه هي المرة الثانية ال

وممي رحلتممي يلمم  لبنممان وسمموريا واألردنه  - وأنمما فالمم  بكليممة أ ممول الممدين -

ولكنممه كممان نممزواًل عممابًراه لممم ي ممتبرا أكثممر مممن ثالثممة أيممامه ولممم أر ويهمما غيممر 

 بيروته بل لم أر بيروت كلهاه وينما المنطقة التي كنف أقيم ويها.

 خليل حمد:

ن وي ال قيقة أعرف أحدًا وي بيروت أو ومي لبنمان عموًمماه ولكمن أحمد لم أك

يخواني الذين أرواح يليهمه وهنم بهممه مممن يوملمون ومي قطمره قمد سمبقني يلم  

مدمميهللا لبنممانه ووممرل رقممم منزلممه الممذي سممينزل ويممه مومميه وهممو األ  المربممي 

ن ال اضممل خليممل حمممده الممذي يومممل مدرًسمما للبممة اإلنجليزيممة وممي قطممره وهممو ممم

انما»اإلخوة ال ل طينيين المتميزينه وكان يديهللا وي بلمدة  ه واودملف بمهه «حمم

وأخبروه بو ولي يل  بيروته وحاجتي يل  بيف وي البلدة التي ي مكنون بهماه 

و ممرح كثيممًراه ورحمم  بمميه وأعطمماني عنوانممه وفلمم  يلممي  أن هخممذ سمميارة مممن 

هللاه وممن اآلن  الدباحه وأعطي سااقها الونوانه وهمو يو ملنا ب مالم ين يماء
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 سنب ث لت عن م كن مالام.

انا:  يل  حمم

انمماه ووجممدت  ووومماًل اسممت جرت سمميارة ضمم   اليمموم التممالي للممذهاب يلمم  حمم

األ  خلممياًل وابممن عمممه األسممتاذ يبممراهيم حمممد مممدير مدرسممة عمممر بممن الخطمماب 

بالدوحة وي انتظاريه وكانا ي مكنان متجماورينه وقمد رحبما بنما كمل الترحيم . 

من ح ن حظت أنا وجدنا لت ويال جميلمة مناسمبة ممع حمديقتهاه وقمد كمان وقاال: 

ي مكنها جماعمة كويتيمونه وهمم سماوروا اليموم. وقمال أ م اب ال ميال: ا مبروا 

علينا اليوم حت  ننظ هاه ونب ل وريمهاه ونروم  أثاثهما وأغراضمها لتت ملموها 

 غدًاه ويمكن أن وت رجوا عليها اليوم.

جدنا ووا ما كنما ن ممله و ممدنا هللاه وقمال اإلخموان ووواًل و رجنا عليهاه وو

خليممل ويبممراهيم: أنممتم وأسممروكم هممذه الليلممة ضمميوف علينمماه ون ممن أسممود النممال 

 بضياوتكمه بل ن ن الضيوف وأنتم أرباب البيف.

ويممكرنا لهمممه واسممتمتونا بضممياوتهم وكممرمهم هممذه الليلممةه وبتنمما فمماعمين 

قلنا يلم  منزلنما بومد أن هيمئ ونظمهللا ناعمين حامدين ياكرين. ووي الض   انت

وأعده ورح  بنا أ  اب ال ياله ولما عرووا أننا مدريونه قالوا: كمان ينمزل 

عندنا وي الزمن الماضي بايوات مدمر وبكواوهما. وقلمف ومي ن  مي: ال ممد هلل 

الذي جول يوسهللا ابن أم يوسهللاه ابمن القريمة والكتمابه وحمارة أبمو سممته ممن 

يممث كممان يدمميهللا البايمموات  سممب ان مبيممر والحممي  مم ا وممرابه يدمميمهللا ح

 األحوال 

نومنمما يممهًرا وممي هممذا المدمميهللا الهممادك الجميممله ن كممل مممن الطوممام أفيبممهه 
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ونتناول من الشراب أعذبهه وكنا نجمد للطومام نكهمة ولمذة ال نجمدها ومي أفوممة 

الدوحممةه وهممي أفومممة فانجممةه مقطووممة مممن يومهمماه بممل مممن سمماعتهاه ووواكممه 

يدينا من يجروهاه وهواء نقي بارد نتن  مهه ويمنو  األبمدان كثيرة كنا نقط ها ب 

 واألرواح موًا.

وكنا ننزل وي األسمبوع عمدة ممرات يلم  بيمروت بواسمطة سميارات األجمرة 

وما كان أرخدهاه نشتري ما ن تمام يليمه ممن أسمواا بيمروت ممن  «التاك ي»

م لمي مالبم وخردواته أو قل: وشتري نوجتي ما وريدهه و نا ومي ال قيقمة لمي

 ما أيتريهه ربما ايتريف حذاء أو بو  الجوارب.

أما ما أيتريه وي ال قيقة وله سوا هخر: ينه الكت ه وسوقها المكتبمات التمي 

 وبيع الكت ه ودور النشر الكثيرة وي بيروت.

وقممممد نممممذه  يلمممم  بومممم  المطمممماعم لنتبممممدا بهمممماه أو نممممذه  يلمممم  م ممممل 

ونه:  «األوووماويت»  ه وكان وي منته  الجودة.«كريماآليم »لتناول ما ي مم

م علمممم  منممممزل الشمممميخ نهيممممر الشمممماوي   مممماح   المكتمممم  »وقممممد أعممممرم

 ه وقد   بني يليه األ  خليل حمده وهو أعرف ببيروت مني.«اإلسالمي

كان الشيخ نهير يومل قبل ذلت مدرًسما ومي قطمره قبمل أن أعمار يليهماه ولمه 

ةه وكان مكتبه أساًسما ومي ويها ذكرياته ثم استقال وو ر  لنشر الكت  اإلسالمي

سممورياه و ممتح لممه ورًعمما وممي بيممروته و  ممبح هممو األ ممل بوممد أن اسممتقر بهمماه 

وممي  «ال ممالل وال ممرام»وفمماب لممه المقممام بهمماه نشممر الشمميخ نهيممر لممي كتمماب: 

 فبوته الثانية قبل أن يراني وأراهه وها هي ور ة لنتوارف.

يم المدمريه ووي بيمروت وورومف علم  اإلخموة األحبماب: أبمو عممر يبمراه
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والشيخ ويدل مولمويه واألسمتاذ وت مي يكمنه وعمدد ممن اإلخموة الشمبابه ممن 

أبنمماء ال ركممة اإلسممالميةه وقممد دعمموني يلمم  يلقمماء بومم  الم اضممراته ولممم 

 ي وني يال االستجابة لهم.

 حرب وولن عل  اإلخوان من موسكو:

ووي يهر أغ طم ووجانا بإعالن عبد النا ر ال مرب علم  اإلخموان ممن 

سكوه وأنه سيضمرب بيمد ممن حديمده ولمن يمرحمه وكمان عشمرة ممن اإلخموة مو

الممذين يوملممون وممي قطممره قممد نزلمموا وممي اإلجممانة و خممذوا جميوًمماه وحقممق موهمممه 

وأورم عن بوضهمه وبقي بو  هخره حت  ين بوضهم كمان عاامدًا يلم  قطمره 

ارةه بود انتهاء يجانوهه ورك  الطاارة المتوجهة يل  الدوحةه وم ُنزل ممن الطما

 وذُه  به يل  الموتقل.

كانف كلمة ال ق التي قلتها عن االيتراكية وي م جد الشيخ خلي ة سمببًا ومي 

نجمماوي مممن االعتقمماله والمممنمن ي مم ل هللا الواويممةه وال يتمنمم  الممبالءه وممإذا وقممع 

 بر عليه واحت به عند هللاه وال مد هلل الذي خ هللا عنا وعاوانا من المبالءه وقمد 

 و ًا.علم أن وينا ض

وهذه الم نة التي ايتول أوارهاه وامتد لهيبهاه وايمتد وقوهما علم  يخواننماه 

واعتقلوا ويها كل من سبق اعتقالمه ومي عهمد الملكيمة أو الثمورةه قمد حالمف بينمي 

وبين الرجوع يل  مدره وأ م بف أقضمي اإلجمانات مما بمين لبنمان واألردن 

 ه ويستانبول وي وركيا.«الخليل»

   لبنان:من ووااد س ري يل

نقلةً مهمة بالن بة لميه للخمروم ممن قمقمم  - ولبنان - كان ال  ر يل  بيروت
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قطره واالن تاح ن مبيًّا علم  الومالمه وقمد اسمت دت  م يًّا وج مميًّا ممن مدمايهللا 

لبنان الجميلةه وما ويها من خضرة ونضرة ونومة. واست دت وكريًّما واجتماعيًّما 

 ايرين.بما لقيف من علماء ودعاة وم كرين ون

ومي بيمروت ووروممف علم  عمدد مممن رجمال المدعوة ألول مممرةه مثمل األسممتاذ 

عدام الوطاره الذي كان يقميم ومي بيمروت ومي ذلمت الوقمفه وهمو رجمل أديم  

وياعر وداعية من فران ناضجه يجممع بمين ال كمر والواف مةه ويتمتمع ب اسمة 

 روحية عميقةه ور ية سياسية واعية.

ور ح ن الترابي نعيم ال ركمة اإلسمالمية كما ووروف ألول مرة عل  الدكت

وممي ال ممودانه والممذي كممان يممزور بيممروت وممي ذلممت الوقممفه وقممد قمماد ال ركممة 

الشمموبية التممي انتهممف بإسممقاف ال كممم الو ممكري برااسممة عبمموده وعممودة ال كممم 

المدني يل  ال مودان. وأذكمر ممما جمرا بينمي وبينمه ممن حمديثه أنمي قلمف لمه: 

شر الدعوة ويهه حت  ال يقوم بانقالب هخمر ضمدكم. لولكم ولت تون يل  الجي  ون

وقممال لممي: ن ممن وممي الواقممع ال نهممتم بممالجي ه وينممما نهممتم بالشممو . وعنممدنا أن 

نك   مولًما وي مدرسة خيمر ممن أن نك م  ضمابًطا ومي الجمي . قلمف: ولكمن 

الجيممود اآلن كثيممًرا ممما ونقلمم  علمم  ال كممم المممدنيه وو مميطر علمم  مقممدرات 

 قل ه ون ن سن قطها الشووب. قال: لتن

ولكن بود مدة من الزمن يبدو أن الدكتور الترابي غيمر رأيهه وخطما لثمورة 

اإلنقاذ التي قام بها الجي ه وكان هو أباهما الروحمي وال كمري والوملميه وممل 

ي يرها بوريقات منهه وهو وي سجنه الذي دخله ب مر منمهه وقمد انتهمف الثمورة 

عتقالمهه ولولمه اآلن نمادم علم  أنمه غيممر رأيمه التي  منوها باوهاممه ومواداومه وا

 القديم الذي أوض  يلي  به وي بيروته وهلل وي خلقه ياون.
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وكممذلت ووروممف علمم  اإلخمموة رجممال الممدعوة وممي بيممروت: الكاومم  الداعيممة 

األستاذ وت ي يكنه والقاضي الداعية الشيخ ويدل مولويه والد  ي الداعيمة 

ة أن ينت وموا بمي ومي بوم  الم اضمرات يبراهيم المدريه وقمد اجتهمد اإلخمو

والممدرول وممي بيممروته وكانممف لقمماءات فيبممة بمماإلخوان خا ممةه وبممالجمهور 

 اللبناني عامة.

وووروف أيًضا علم  عمدد ممن الولمماءه ممنهم: عماللم حلم  وم مدثها الوالممة 

الم قق الشيخ عبد ال تاح أبو غدة. وقمد كنمف عروتمه وأحببتمه قبمل أن أراهه بمما 

مممن يخوانممه ووالميممذه مممن أبنمماء سممورياه الممذين لقيممتهم وممي مدممره سممموته عنممه 

والممذين لقيممتهم وممي قطممر. ولممما لقيممف الشمميخ وممي بيممروته  ممدا ال ُخب ممر ال َخبَممره 

وعروُف ويه الوماللم ال قيمه الم مدل اللبموي األديم ه التقمي المورعه المذي يجممع 

 يل  ورعه الظرف وال كاهة.

 مممد نا ممر الممدين األلبممانيه وقممد ومممنهم: م ممدل الشممام الوالمممة الشمميخ م

ووروف عليه وعل  أبي غمدة ومي منمزل الم قمق والنايمر اإلسمالمي المومروف 

مممن  «ال انميممة»وممي حممي  - وال يممزال - الشمميخ نهيممر الشمماوي ه وكممان منزلممه

ال ممالل وال ممرام وممي »بيممروت. وقممد كنممف نشممرت الطبوممة الثانيممة مممن كتممابي: 

عند الشيخ نهيره وكانف عل  ن قة الشيخ وهمد بمن علميم هل ثماني ممن  «اإلسالم

ه ثممم كتبًمما أخممرا بوممد «النممال وال ممق»يمميو  قطممره كممما نشممرت عنممده كتمماب: 

 ذلت.

وقد ووروف عنده عل  رجال وضالء من نواره أذكمر ممنهم الوجيمه ال مل ي 

 الموروفه أيهر رجال جدة وي نمنه الشيخ م مد نديهللا.
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ير الشماوي : أنمه ي موي مكتبمة ويهما ممن الكتم  مما ال وكانف مزية بيف نه

يوجد وي غيرهاه وقلما يريد اإلن ان كتابًما يال وجمده ويهماه ناهيمت بمما ويهما ممن 

مخطوفات ونوادر. وضاًل عن الكتم  التمي ينشمرهاه باإلضماوة يلم  أن الشميخ 

نهيممًرا رجممل كممريم مضمميافه وكثيممًرا ممما كانممف وتبممذا عقولنمما علمم  مكتبتممهه 

 ا بطوننا عل  ماادوه.ووتبذ

وبمناسبة النايرين ووروف عل  أكثر من واحمد ممنهم ومي بيمروته بوضمهم 

 وي هذه ال نةه وبوضهم وي ال نين الالحقة.

للنشممره وهممو الممذي  «دار اإلريمماد»مممنهم: األسممتاذ عممادل عاقممله  مماح  

ه ثمم «الوبمادة ومي اإلسمالم»ه وكتاب: «اإليمان وال ياة»بدأت عنده نشر كتاب: 

 «وقمه الزكماة»ه ثم «درل النكبة الثانية» ه و«عالم وفاغية»ر لي بود ذلت: نش

 وغيرها.

دار »وقد أغراني وعمددًا ممن اإلخموة ومي قطمر: أن نمدخل مومه يمركاء ومي 

ه واستجبنا بال ول لهذه الدعوةه وساهمنا بما مونا من ممدخرات قليلمة. «اإلرياد

ألحممد اإلخمموة وممي  ولكمن سممرعان ممما خ ممرت الممدار و مم يفه وبيوممف أ ممولها

( خممم 15000بيروته وكان لي ويها من أسهمي ومن حقوا وم لي يه ن مو )

عشرة ألهللا ليرة لبنانية. وكانف الليرة وقمارب الندمهللا دوالره وقمد ضماع علمي  

هذا المبلو يلم  اليمومه ولمم يدملني منمه نقيمر وال قطميمره وكمان همذا المبلمو ومي 

 .«المرسيدل»نوع  م( يُشترا به سياروان من1969ذلت الوقف )

وقممد أ ممبح هممذا المبلممو اآلن ال ي مماوي عشممرة دوالراته مممع هبمموف القمموة 

 الشرااية للدوالر ن  ه.
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وقد كنف وي مناقشة يوًما مع نميلمي وأخمي المدكتور علمي ال مالوله حمول 

الوملة الورقية يذا هبطف قيمتها هبوًفما واحًشماه مثمل: الوملمة اللبنانيمةه والوملمة 

لة ال ودانيةه والوملة الوراقيمةه وغيرهما. وكمان رأي ال مالول: التركيةه والوم

أن الديون القديمة و دد باسمها ال بقيمتها. قلف له: لو أن الرجل المذي لمي عليمه 

( ليرة لبنانيةه قال: أريمد أن أبمرك ذمتمي وأدومع لمت المد ين المذي علمي  15000)

بمدا ومي مطومم؟ قمال ب ور اليمومه وهمل يجزامه أن يمدوع لمي مما ال يك مي ألن أو

الشيخ: نومه يجزاهه كمان عليمه مبلمو مولموم مومدوده وقمد أعطمال المبلمو بمن م 

 الودد 

ه التمي نشمرت الطبومة «دار الوربيمة»ومنهم: األستاذ سمويد الوبمار  ماح  

ه ولألسمهللا كانمف «مشكلة ال قمره وكيمهللا عالجهما اإلسمالم؟»األول  من كتابي: 

ال قيقمة أنمه ال يزعجنمي ومي النشمر يميء فبوة ملياة باألخطاء يل  حد مثير. و

كما وزعجني كثمرة األخطماءه ومنهما أخطماء ال وبت مره وأخطماء و  مد المونم ه 

ووناق  مقدود المنلهللاه ومنها ما ي مقا كلممات أو سمطًرا أو سمطوًراه وهمو 

ويجانوهماه خووًما ممن  «المطبومة»ما جول علماء وركيا قديًما يتوق ون وي قبول 

وشويه كت  الولم والدينه لجهل أكثر عممال الطباعمةه بخمالف الناسمخين المذين 

 كانوا ين خون الكت  قديًماه وقد كانوا من أهل الولم والموروة.

وال يت أن ووقهللا علماء وركيم  مروموضه وال يجمون ومرل همذه المدمالح 

الطباعيممةه وعلينمما أن الوظيمممة التممي وقمموم بهمما المطبوممة خشممية م  ممدة األخطمماء 

نت اداهممما بمممما يمكننممما ممممن الوسمممااله وح مممن اختيمممار الوممماملين ومممي الطباعمممةه 

ومراجوتها مرة بود أخراه حتم  وخمرم الكتم  أقمرب  «البرووات»وود يح 

 ما وكون يل  ال المة.
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ه المذي قممدم «منس مة الرسممالة»وممنهم: األسمتاذ رضمموان دعبموله  مماح  

مدرًسما للرياضمياته وقمد بمدأ يمدخل ميمدان  من الرياض بود أن كمان يوممل بهما

النشر بتندةه ولكن بقوةه وكنف من أواال الذين وواونوا موهه وعقمد مومي عقمدًا 

ال لمول الم متوردة وكيمهللا »ه وأولهما: «حتميمة ال مل اإلسمالمي»بنشر سل لة: 

ه ثم ووالف كتبي عندهه ووطورت المنس ة وووسموفه حتم  «جنف عل  أمتنا؟

وعاته وال سيما وي علم ال ديث ورجالهه وأ مبح لمديها أ ب ف ونشر الموس

مكتممم  للت قيمممق يضمممم رجمممااًل ممممن خيمممرة المتخددمممين ومممي الومممالم الوربممميه 

وخدوً مما مممن بممالد الشممامه علمم  رأسممهم: الم ممدل الوالمممة الشمميخ يمموي  

أبممي  - األرنمما وفه الممذي سممودت بلقااممه عممدة مممرات وممي منممزل األ  رضمموان

عالم ثقمة متثبمف همادك المن مه بويمد عمن البلمو وي عمانه وهو رجل  - مروان

 والت ريا.

 الوبادة وي اإلسالم:

لنشمر كتمابين لميه  «دار اإلريماد»ووي بيروت او قف وي ذلت الدميهللا ممع 

 .«اإليمان وال ياة» ه و«الوبادة وي اإلسالم»هما: 

كان كتابي األول المذي دخلمف بمه موتمرل التم ليهللا أو التدمنيهللا الولممي همو 

ه وكمممان الكتممماب الثممماني همممو كتممماب: «ال مممالل وال مممرام ومممي اإلسمممالم»كتممماب: 

 .«الوبادة وي اإلسالم»

والذي دووني يل  كتابته: أن مجموعة من علماء األنهر كان علم  رأسمهم: 

دار »األستاذ النابه النشيا الشميخ ريماد خلي مةه قمد أس موا داًرا للنشمر سممموها: 

وا نشممافها بكتمماب علمممي يخافمم  وأرادوا أن يبممدأ. «الجميممع للنشممر والتونيممع
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الوقل والقل  موًاه ليدمدر ومي غمرة يمهر رمضمان بومد أيمهر قريبمةه وفلبموا 

وقيمتهمما ومكانتهممما وأثرهمما وممي اإلسمممالم  «الوبممادة»منممي أن أكتمم  يممياًا عمممن 

 بمناسبة يهر الديام والقيام.

واسممتجبف لممدعوة اإلخمموةه ويممرعف أكتمم  عممن الوبممادةه ال عممن أحكامهمما 

ولهمذا كمان علمي  . «ول م ة الوبمادة»تي يتناولها علم ال قمهه ولكمن عمن الومليةه ال

أن أضع أمامي أسالة أجهد وي اإلجابة عنهما: مما الوبمادة؟ وممن نوبمد؟ وقمد عبمد 

النال وي مختلهللا األنمنة هلهمة يمت  ضملوا بهما عمن عبمادة هللا الخمالق المولملمم؟ 

مجاالت التي عبد هللا ويهما: أهمي ولماذا نوبد هللا؟ وبماذا نوبده يذا عبدناه؟ وما ال

الشممواار التوبديممة المورووممة وحممدها أم وشمممل م مماحة أوسممع مممن ذلممت؟ وممماذا 

أ اب الوبادة وي األديان ال ابقة من خلل وو اد؟ وما اإل مالح المذي جماء بمه 

اإلسالم وي مجال الوبادة؟ وقد حررهما ممن را الكهنموت وجومل قبولهما منوًفما 

هاه ورو  االبتداع والتزيد ويها و ماهما ممن الم مخ بروحها ال بشكلها وفقوس

 والت ريهللا.

ثم ما أثر الوبادات الكبرا وي اإلسالم وي حياة ال رد والمجتمع ممن الدمالة 

 والزكاة والديام وال ج؟

ثم ما هو المنهج األمثل لتوليم الوبمادة؟ وقمد الحظمف أننما ن ميء يلم  عبادونما 

 بطريقة ووليمها للنال.

الطبومممة األولممم  ممممن الكتممماب مختدمممرة السمممتوجال األخممموة وقمممد أخرجمممف 

النايممرين لمميه ثممم أضمم ف يليممه ممما يقممرب مممن حجمممه وممي فبوتممه الثانيممة التممي 

  درت وي بيروت.
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الوبممادة وممي »كممان مممن الرجممال الممذين حر ممف علمم  أن أهممديهم كتممابي: 

بمجرد مهوره أستاذنا البهي الخوليه وقمد قمرأ الكتماب بونايمةه وقمال  «اإلسالم

ي: ينممي وجممدت وممي ثنايمما الكتمماب روًحمما ربانيممة يمم اوةه فالممما أخ يتهمما عنمما لمم

بمناقشاوت الوقالنيةه لقمد خمدعنا عقمل ال قيمه ويمت عمن قلم  الدمووي  قلمف لمه: 

هذه الروح يا أستاذ ال يت أنت أحد مدادرها األساسيةه ومنت اقتب ناه وعليمت 

 الوقالني. وتلمذنا. وال أرا ووارضا بين التوجه الرباني والنقاد

 قال: هذا   يحه يذا وضع كل منهما وي موضوه.

 اإليمان وال ياة:

 «الوبممادة وممي اإلسممالم» ه و«ال ممالل وال ممرام»ثالممث كتمماب  ممدر لممي بوممد 

ه وهممذا الكتمماب لممم يطلبممه أحممد منمميه مثممل الكتممابين «اإليمممان وال يمماة»كممان: 

 ال ابقين. ولكن وكروه انبثقف مني ومن داخلي.

ذين يت ممدثون عممن الوقيممدة يونممون بإثبممات األدلممة علمم  وقممد رأيممف جممل المم

 ممم تهاه وال سممميما الوقيمممدوين الكبيمممروين واألساسممميتين لألديمممان وخدوً ممما 

 الكتابية وهما: وجود هللا ووال ه وثبوت الوحي والنبوة.

وقد استخدم المتكلمون قديًما بو  األدلةه التي لم وخل من اعتمراضه مثمل 

متبيممر حممادله وكممل حممادل ال بممد لممه مممن م ممدله قممولهم: الوممالم متبيممره وكممل 

وهممو: هللا. وركممز ال يل مموف ابممن ريممد علمم  دليممل اإلبممداع وممي الكممون ودليممل 

 الوناية. وهما وي ال قيقة دليالن قرهنيان.

 «الموانع األخالقمي»أو  «األخالا»من  «كانف»واوخذ ال يل وف األلماني 

 دلياًل عل  وجود هللا.
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 .«هللا»عبال الوقاد وي كتابه: يل  هخر ما ذكره األستاذ 

وووسممع بومم  رجممال الولممم البممربيين وممي ووميممق الممدليل الكممونيه وهممو ممما 

يشتمل عليه الكون من يبداع ونظام ي مت يل أن يكمون همذا كلمه قمد ومم ممن بماب 

المدمممادوةه كمممما نممماق  ذلمممت أ. كري مممي موري مممونه راممميم أكاديميمممة الولممموم 

الذي رد ويه عل  كتماب جوليمان  «وحده اإلن ان ال يقوم»بنيويورل وي كتابه: 

أي م ممتبنيًا عممن خممالق مممدبر. وقممد  «اإلن ممان يقمموم وحممده»هيك مملي بونمموان: 

 .«الولم يدعو يل  اإليمان»ورجم كتاب موري ون يل  الوربية و ف عنوان: 

كما يارل ثالثون عاللًما أمريكيًّا وي كتاب ين مو همذا المن م ه وهمو: يثبمات 

فريممق الولمممه ونشممرت مقمماالت هممنالء الولممماء و ممف وجممود هللا ووممال  عممن 

 .«هللا يتجل  وي عدر الولم»عنوان: 

كنف أرا أننا وي حاجة لب ث يثبف   ة الوقيدة وي هللاه ووي اآلخمرة ممن 

ناوية أخراه غير الزاوية التي أيرنا يليهماه وهمي: هثمار الوقيمدة المباركمة ومي 

ه الوقيدة وثمر ال كينة الن  ية لل مرده حياة اإلن ان وردًا ومجتموًاه وإذا كانف هذ

وومن ممه الرضمما واألمممل واألمممن وال مم ه وي يمما وممي مممالل سمموادة روحيممة ال 

يوانيها ملت القدور والقنافير المقنطرةه كما أن لهما أثرهما ومي وزكيمة ن  مهه 

ويحيمماء ضممميرهه وونميممة وانعممه األخالقمميه ويعطااممه القممدرة علمم  االنتدممار 

 هواوهه وعل  أن يت كم وي نزعاوه وعاداوه.عل  فبيان غرااره وي

كما أن الوقيدة لها أثرها وي حيماة المجتممعه ومما المجتممع يال أومراد ومربطهم 

روابا مشتركةه وإذا  لح األوراد بالوقيمدة  ملح المجتممع كلمهه كمما أن البنماء 

 ال يدلح يال بدالح لبناوه.
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عنممد ال ممرده ويلممت م ومممن وضممل الوقيممدة أنهمما وقمموي نزعممة البيريممة واإليثممار 

ببيرهه ويتواون موه عل  البر والتقواه ويجول الممنمن للممنمن كالبنيمان يشمد 

 بوضه بوًضا.

يذا كان للوقيدة الدينية هذه اآلثار الطيبة التي قرأناها ومي التماريخه ولم مناها 

وممي الواقممعه وممال يمكممن أن وكممون هممذه الوقيممدة بممافاًل؛ ألن البافممل ال يمكممن أن 

ااه من وة للناله ولو ن ع قلياًل منهم لكان يضر ب كثرهمه ولو ن مع يكون من ور

 وي وقف موين وال يمكن أن ين ع وي المدا الطويل.

كان همذا اللمون ممن  «البراجماويين»و ت  لو أخذنا بمذه  القاالين بالمن وة 

 الب ث ناووًا من هذا الوجه.

وعل  هذا األسال بمدأت أكتم  همذا الب مث وأنشمره أواًل مقماالت ومي مجلمة 

التي ودمدر عمن يدارة الموعل واإلريماد بماألنهره وقمد يمدت  «نور اإلسالم»

همممذه المقممماالت يخواننممما ممممن علمممماء األنهمممر النمممابهين ممممن المممدعاة والكتممماب 

رحممه ومي والباحثينه أذكر منهم: الواعل األدي  األستاذ أحمد عبد الجواد المد

الوقيممدة »الممذي قممابلني وأ ممر علمم  أن يقبلنمميه لممما قممرأه مممن مقمماالت عممن  هللا 

 ويجووني عل  االستمرار ويها. «ال ياة

ولكنممي لممم أ ممدر هممذه المقمماالت وممي كتممابه يال بوممد أن أعممرت يلمم  قطممره 

وأضمم ف يلمم  هممذه المقمماالت ودممواًل جديممدةه وعمممدت يلمم  نشممرها بونمموان: 

كلمممة  «الوقيممدة»قممد رأيممف أن القممرهن ي ممتخدم بممدل كلمممة ه و«اإليمممان وال يمماة»

وهي أدل عل  مقددي ممن كلممة الوقيمدةه ولمماذا ال أسمتومل الكلممة  «اإليمان»

 القرهنية؟
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يمى ن بضىع اۡ»قمال:   ل  هللا عليه وسلموهي أيًضا كلمة نبويةه والرسول 

لطريىىىَس إلىىىه إال هللاس وأدن هىىى : إم طىىىق األذى عىىىن ا وسىىىت ن شىىىعبق أعالهىىى : ال

 .«وال ي ء شعبق من اۡيم ن

اه:  الجممامع لشممو  »و ممنهللا ال مماول البيهقممي كتابًمما مممن عممدة مجلممدات سممم 

 .«اإليمان

وهكمذا مهمر  «اإليممان وال يماة»وال غمرو أن اوجهمف نيتمي لت ممية كتمابي: 

 الكتابه وعروه النال وفبع ما ال يقل عن أربوين مرةه وهلل ال مد والمنة.

 النال وال ق:

كما او قف مع الشميخ نهيمر الشماوي  علم  فباعمة كتمابي الدمبير ال جمم: 

ه وهو يقوم عل  األسملوب ال مواري بمين الشميخ وولميمذه. وقمد «النال وال ق»

 احت   به يخواننا األورال. وترجموه ونشروه بمجرد  دوره.

 نيارة الو ال وي فريقه يل  لندن:

األ  أحمد الو ال وأهلمه لنما ومي ووي أواخر أيامنا وي لبنانه سودت بزيارة 

انمماه وهممو وممي فريقممه يلمم  لنممدن لاللت مماا بجاموممة كمبممردم لل دممول علمم   حمم

 درجة الدكتوراه وي الدراسات اإلسالمية.

وكممان األ  أحمممد قممد حممزم أمممرهه بومممد أن ادخممر مبلبًمما مممن المممال خمممالل 

ال ممنوات الخمممم التممي قضمماها وممي قطممره وهثممر أن يممدع قطممر وعملممه ويهمماه 

ذهاب يلم  البمربه واالحتكمال بالم تشمرقينه واالسمت ادة ممن منماهج الب مث لل

عندهمه وساعد األ  أحمد عل  اوخاذ قراره خ ة حملمهه ولمم يرنقمه هللا بم والده 

وهممم عمم ء وحمماجز مممن  - وين كممانوا هبممة ونومممة مممن هللا مممن ناحيممة - واألوالد
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يهه ويرحل يل  بمالد ناحية أخرا. لهذا لم يكن من الدووبة أن ين ذ ما عزم عل

ال رنجةه لي تكمل وولمم اللبمة اإلنجليزيمة ويتقنهماه ثمم ليمتولم الممنهج ممن القمومه 

وال كمة ضالة المنمن أن  وجدها وهو أحق النمال بهماه وقمد كمانوا ومي المزمن 

الماضممي يمم وون يلمم  جامواونمما وممي األنممدلم وغيرهمما ليتولممموا منممماه وممآن لهممم أن 

 لت األيام نداولها بين النال.يقضوا بو  ديونهم لناه وو

كنف وكرت ويما وكمر ويمه األ  أحممده وكمم وشماورنا وومداولنا األممره ولكمن 

وجدت األوالد عقبة بالن بة ليه وقد أ بح عندي أربع بناته وو تمام أسمروي 

يل  ن قة كبيرة وي بالد البرب لم أدخرها بود. علم  أنمي كنمف هممل أن أحدمل 

 نهره ولم أقطع رجااي منه بود.عل  الدكتوراه أواًل من األ

انما ن مو ثالثمة أيمامه ثمم يمد الرحمال يلم   بقي األ  أحمد ضي ًا عنمدنا ومي حمم

يحممدا الجمماموتين  - مدينممة الضممبابه لينضممم يلمم  الجاموممة الوريقممة كمبممردم

الشهيروين وي عالم البرب هي وأك م ورد. وعممل ممع الم تشمرا ذي النزعمة 

ن الدارسين من الومرب والم ملمين: األسمتاذ الدوويةه والذي عمل موه كثير م

وكانف رسالته عن اإلمام الم دل ال قيه الزاهد المجاهد: عبمد هللا بمن  - هربري

 .«الزهد»المبارل وكتابه: 

 الوودة من لبنان يل  الدوحة:

وكان ال بد لخجانة أن ونتهيه وما أسرع ما انقضفه لك ن أيامهما سماعاته 

ا أبممدًا يمم ن األوقممات الطيبممةه ومممر مممر ال مم ابه ولكمم ن سمماعاوها دقممااق. وهممذ

 ووذه  كالبرا الخافهللا.

وودعف اإلخموة ومي لبنمان بومد أن قضميف همذا الشمهر ومي ربوعمهه وعمدت 
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ب سروي يل  الدوحةه بود أن متوف عيني بجمال لبنانه وأمتوف  دري بن ميم 

لبنممانه وأمتوممف بطنممي بطوممام لبنممانه وأمتوممف عقلممي بمكتبممات لبنممان. وحملممف 

وي بو  الكت  التي ايتريتها من لبنانه كما حملمف أسمروي مما ايمتروه ممن م

 مالبم وأمتوة من لبنان.

وما أن عدت يل  الدوحةه حت  قابلتني أخبار مهمة ومقلقةه وقد قمب  علم  

عشممرة مممن اإلخمموان الممذين كممانوا يوملممون وممي قطممره والممذين لهممم  مملة بمميه 

ا يلم  الدوحمةه مثمل: األ  أحممد وبوضهم أنزلوه من الطاارة وقد ركبها متوجًهم

ه الذي كان يومل موي سمكرويًرا للموهمد المدينيه ومثمل: األ  رحمه هللا المني  

 عبد ال ميد فهه الذي كان يومل مشروًا عل  يحدا المنافق التوليمية.

يمهه مثمل: األسمتاذ عبمد ال لميم وأكثرهم اختط وه من بيتهه من بمين أهلمه وذو

المهدي البدريه والشيخ عبد اللطيمهللا نايمده واألسمتاذ  يقةه واألستاذ م مد أبو

 ريدي المدري.

الممذي جربنمماه مممن قبممله وقممد وطممورت  «ال ممجن ال ربممي»وقممد أُخممذوا يلمم  

أدوات التوذي  ويه أكثر من قبله نتيجة للتطور أو التقدم الوام وي التكنولوجيماه 

 ي  وأول ما يتجل  ويه التقدم عندنا هو ون التوذي ه أو علم التوذ

وكممان الجممي  هممو الممذي يشممرف علمم  االعتقممال والت قيممقه بإيممراف ونيممر 

ال ربية يمم بدرانه وَمن وراءه من ضمباف القموات الم مل ة. التمي خاضمف 

موركممة ال مبممرر لهمما مممع أبنمماء يمموبهاه بممدل أن وتجممه يلمم  الوممدو الممذي يهممدد 

 وجودها عل  حدودها الشمالية.

ه وسمنالهم عممن التنظميم اإلخممواني وبمالت قيق ممع اإلخمموة الوماملين وممي قطمر
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علم  أنمه لمم يوجمد ونظميم ومي قطمره بمل  - دون وواومق - ويها: اجتمومف كلممتهم

كممان لقمماًء أسممبوعيًّا بوممد  ممالة ال جممر وممي كممل يمموم جموممة وممي بيممف مممن بيمموت 

اإلخوةه نقرأ ويها األدعية الم ثورةه وقد ولق  كلممة روحيمةه ثمم يتنماول الجميمع 

 ن بود ذلت.ال طور موًاه ويندروو

وقد سالوا جميوًا: من رايم الجل ةه ومن الداعي يليها؟ وقالوا: القرضماوي 

 والو اله وأعادوا ال نال: أيهما الرايم؟ وقالوا: ال رايم.

 وس لوا: هل فل  منكم ايترال مالي؟ وكان جواب الجميع: ال.

 و دقهم الم ققونه يذ ال ونظيم بال رااسة وال بيوة وال ايترال.

عن عدد منهمه وسمح لهم بالرجوع يل  الدوحة ومي وسما المومومةه  وأورم

والرحمم  دااممرةه أذكممر مممنهم اإلخمموة: عبممد ال لمميم أبممو يممقةه وعبممد ال ميممد فممهه 

 وريدي المدري.

ولكممنهم اسممتبقوا هخممرين لوممدة سممنواته مممنهم: الشمميخ عبممد اللطيممهللا نايممده 

 والشيخ م مد المهدي البدريه واألستاذ أحمد المني .

ري يممقيق نوجتممي: األسممتاذ سممامي ووجانمما بممه كممذلت: اعتقممال  ممهومممما 

الجممواده الممذي أخممذوه مممن عملممهه وكممان يممرأل م موريممة الشممهر الوقمماري  عبممد

منمذ  «أيممن»بمدينة نوت ه وكان حديث الوهد بالزوامه وقمد رنا ف لمه األول 

أسابيعه وكان وقع اعتقاله يديدًا عل  نوجته وعل  والدومهه التمي  مدمها همذا 

 العتقال  دمة عني ة.ا

وال مد هلل أني لم أكن بمدمره ولمم أنمزل يليهما ومي ذلمت الدميهللاه وعاوماني 

م(ه والممنمن ي م ل هللا 1954هللا من ولت الم نة التي كانمف أق م  ممن م نمة )
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الواويمممةه وال يتمنممم  المممبالءه ومممإذا وقمممع اسمممتقبله بدمممبر الممممنمنينه وييممممان 

ىبِّر  }وَ الدابرينه واليًا قول هللا:  م  َواَل تَىُك ٱل  مِّ ىَزن  َعلَىي  ِّإ َواَل تَ   َِ إِّالَّ بِّىءّلِلَّ ُر  َوَمى  َلىب 

ُكُروَن  مَّ  يَم  َٖ م ِّ ىنُ نَ إِّنَّ  127فِّي َضي  سِّ يَن ُهىم ِم   ِِّ ٱلَّى يَن ٱتَّقَى ان وَّ ِِّ َ َمَع ٱلَّى الن مل: ] {ٱّلِلَّ

 .[128ه 127

ان ولو كنف نزلف وي ولت اإلجانة ألخذت كمما أخمذ يخموانيه وو قمق مما كم

يخشاه  هري والد نوجتيه حينمما خطبتهما وقمال ل مماوي أم سمامي: أوريمدين 

 أن ينخذ ابنت ونوم ابنتت جميوًا؟ وال مد هلل الذي نجانا من القوم الظالمين.

 - والواقع أن األ  سامي واأللوف من يخوانه أخذوا بمال سمب ه ولمم يكمن لمه

بيتمه ال أكثمر ممن ذلمته أي نشمافه وكمان مشمبواًل بوملمه و - كما لمم يكمن لبيمره

ولكمن القممرار  ممدر باعتقممال كمل مممن اعتقممل مممرة أخمرا مممن قبممله سممواء سممنة 

 م( أو ما بينهما.1954م(ه أو )1948)

وكممان هممذا مممن  ممنع هللا لخخمموانه وممالكثير مممنهم كممانوا قممد هجممروا الومممل 

الومممامه ويمممبلوا بشممم نهم الخممما ه ولمممم وومممد المممدعوة أكبمممر همهممممه وال م مممور 

تقمم  همممالهمه كممما كانممف مممن قبممله كممان كثيممر مممنهم يقممول: ن  ممي و كيممرهمه ومل

ن  مميه ال دعممووي دعمموويه وح ممبوا أن هممذا سمميو يهم مممن م ممن الم ممتقبله 

وابتالءات الزمانه ثم اكتش وا أن هذا لم يبن عمنهم يمياًاه ولمم يمردم عمنهم قلمياًل 

أم أبمواه وال كثيًراه وكمان همذا ردًسما علممه لهمم القمدر: أنهمم جنمد المدعوة يماءوا 

قربممموا أم بومممدواه ولي ملممموا راضمممين حتممم  يك مممبوا األجمممره بمممدل أن ي ملوهممما 

 ساخطين وعليهم الونر.

م( التممي نجانمما هللا منهمماه وعلممم أن وينمما 1965أممما م نممة اإلخمموان وممي سممنة )
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ضو ًاه وما ويها من أهوال وكروب وخر لها الجبال هدًّاه و ديثنا عنهما ين يماء 

 لثالثه وما ووويقي يال باهلله عليه ووكلف ويليه أني .هللا نرجاه يل  الجزء ا

* * * 

 


