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من الدستور اإللهي
القرآن الكريم
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
َّرب َنا َّ َف ۡ
ٱغ ِف َّۡر َّلَ َناَّ
ۡلي َٰ َم ِن َّأَ ۡن َّ َء ِ
{رَّبنَا ٓ َّإِن َنا َّ َ
امنُواْ َّ ِب َر ِب ُكمۡ َّفََّا َمن ۚا َ
س ِم ۡع َنا َّ ُم َنادِيَّا َّيُ َنادِي َّ ِل ۡ ِ
اَّوت َ َوفنَاَّ َم َع ۡ
س ِلكَ َّ
اَّوعَدت َناَّ َ
َّر ُ
علَ َٰى ُ
اَّوك َِف ۡرَّعَناَّ َ
اَّو َءا ِتنَاَّ َم َ
َّٱۡل َ ۡب َر ِارََّ َّ193ربنَ َ
س ِيَّاتِ َن َ
ذُنُوبَنَ َ
َّٱل ِق َٰيَ َم ِۖ ِةَّإِنكَ َََّلَّت ُ ۡخلِفُ ۡ
َو ََلَّت ُ ۡخ ِزنَاَّيَ ۡو َم ۡ
َّٱل ِميعَا َّدَ} [آل عمران.]194 ،193 :

***
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من مشكاة النبوة
«اللهم اجعل فيي للبيي ريورا ،وفيي ل ياري ريورا ،وفيي بًير ريورا ،وفيي
سمعي رورا ،وعن يميني ريورا ،وعين ي يار ريورا ،ومين فيولي ريورا ،ومين
تحتي رورا ،ومن أمامي رورا ،ومن خلفي رورا ،واجعيل ليي فيي رف يي ريوران
وأعظم لي رورا».

[متفق عليه عن ابن عباس]

«اللهم أصلح لي ديني الذ هو عًمة أمر  ،وأصلح لي دريا التيي فيهيا
معاشي ،وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد  ،واجعل الحياة زيادة ليي فيي كيل
خير ،واجعل الموت راحة لي من كل شر».

[رواه م لم عن أبي هريرة]

«اللهم اغفر لي خطيئتيي وجهليي ،وإسيرافي فيي أمير  ،وميا أريب أعليم بيه
مني ،اللهم اغفر لي خطئي وعمد  ،وهزليي وجيد  ،وكيل ذليد عنيد  ،اللهيم
اغفر لي ميا ليدمب وميا أخيرت ،وميا أسيررت وميا أعلنيب ،أريب المقيد وأريب
المؤخر ،وأرب على كل شيء لدير».

[متفق عليه عن أبي موسى]

***
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مقدمة
الحميييد هلل وحيييده ،والًييي ة وال ييي

عليييى مييين ل ربيييي بعيييده ،وعليييى آليييه

وصحبه ،ومن يبذل في رًرة الحق جهده.
وبعد ...
فهذا هو الجيزء الرابيع مين م ميح سييرة وم ييرة «ابين القريية والكتياب»،
وهو يشمل بضعة عشر عاما «حيوالي  18عاميا» مين هيذه ال ييرة والم ييرة:
وهييي سيينوات حافلية باألحييداع علييى الم ييتوص الشاًييي ،والمحلييي والعربييي
واإلس مي والعالمي:
علييى الم ييتوص الشاًييي تايير كييل أبنيياوي .وتييزو كييل بنيياتي .وأم يييب
جدًّا لعدد من األحفاد والحفيدات كلهم من بناتي ،وعينيب عمييدا لكليية الشيريعة
ومديرا لمركز بحوع ال نة وال ييرة .ورجحيب فيي اليدعوة إليى تاسييئ الهيئية
الايري ية اإلس ي مية العالمييية بالكويييب .وعملييب روي ييا لهيئيية الرلابيية الشييرعية
لعدد من المًارف اإلس مية .كما اخترت عضوا في المجميع الفقهيي لرابطية
العييالم اإلس ي مي ،وعضييوا فييي المجمييع الملكييي لبحييوع الحضييارة اإلس ي مية
بيياألردن «مؤس يية آل البيييب للفكيير اإلس ي مي» وعضييو مجلييئ أمنيياء مركييز
أك فورد للدراسات اإلس مية ،وعضو مجلئ أمناء منظمة اليدعوة اإلسي مية
بالارطو  ،وغيرها .كما حًلب في هذه الفترة على بعض الجواوز العالمية.
وعلييى الم ييتوص العربييي واإلسي مي ،ارتًييرت ييورة اإلمييا الامينييي فييي
إيران ،ولامب الحرب العراليية اإليراريية ،ووليع غيزو صيدا ح يين للكوييب،
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وارتًرت ورة اإلرقاذ في ال ودان ،ولا أول حيزب سياسيي إسي مي رسيميا
في الجزاور «حزب الجبهة اإلسي مية لنرقياذ» ،وارتًير المجاهيدون األفنيان
على التحاد ال وفييتي ،وكان ذلد من أسباب ارهيار هذا الكييان الكبيير ،ولكين
األفنان الذين ارتًيروا عليى ال يوفييب ليم ينتًيروا عليى أرف يهم ،وكميا لليب
لهم :لقد أح نتم أن تموتوا في سبيل هللا ،ولم تح نوا أن تعيشيوا معيا فيي سيبيل
هللا!
وفيها بدأت م يرة الدعوة إلى ال ي

أو الست ي

ميع إسيراويل ،ابتيداء بي

سرا أو علنيا -
«كامب ديفيد» وارتهاء باوسلو .وبدأ كثير من العرب يقتربون ًّ -
مع إسراويل.
وفيها ارتشرت جماعات «الجهياد» التيي تيرص فرةيية اسيتادا العني

فيي

مقاومة الحكا  ،واغتيل الرويئ المًر أرور ال ادات على يد إحداها.
وفيهييا ارطلقييب شييرارة الرتفاةيية األولييى فييي فل ييطين ،و هييور أطفييال
الحجارة ،الذين يقاومون دبابات العدو مًفّحاته بقذف الحًا والحجار.
س ب حركة المقاومة اإلس مية «حماس» في فل طين ،موليودة مين
وفيها أ ُ ّ
رحم اإلخوان الم يلمين فيي فل يطين ،كميا أس يب ذراعهيا الع يكر «كتاويب
عز الدين الق ا ».
واشييتدّ سيياعد الًييحوة اإلس ي مية فييي الجزاويير ،وات ييع رطالهييا ،واكت ييح
ع ّ
طلب رتاوجها ،ولبض الع كر عليى
اإلس ميون فيها الرتاابات التشريعية ،و ُ
أز ّمة الحكم ،وكارب فتنة عارمة في الب د بيين الحكومية الع يكرية والم يلحين
اإلس ميين.
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وتفوليييب فيييي تركييييا الحركييية اإلسييي مية التيييي يقودهيييا الرجيييل األكييياديمي
المًييلح المناةييل د .رجييم الييدين أربكييان ،لينقييل الم يييرة إلييى مرحليية جديييدة،
بعقلية جديدة.
وفي باك تان هر الجنرال ةيياء الحيق ،القاويد اليذ أعلين ولءه لنسي
وشريعته وليمه ،فابب الًليبية النربية إل أن تاطط لغتياله.
وتوفي اإلما ابو األعليى الميودود  ،و َخلَفيه رجيال صيدلوا ميا عاهيدوا هللا
عليه ،لادوا م يرة الدعوة وسط التيارات الهاوجة واألموا المت طمة.
كمييا ارتشييرت دعييوة اإلخييوان الم ييلمين فييي رحييو سييبعين لطييرا فييي أرحيياء
العالم.
ورشطب اليدعوة ال يلفية فيي ألطيار شيتى ،ي يندها النفيوذ ال يعود والميال
ال عود  ،ورشاط الدعاة ال عوديين ،وغير ال يعوديين ،وإن كاريب فيي داخلهيا
لد ارق مب إلى اتجاهات ماتلفة من راحيية تبنيي العني

أو عدميه ،ومين راحيية

التعامل مع اآلخر.
وعلى الم توص العالمي ،ارتهزت أمريكا فرصة غزو الكوييب لتقيود تحالفيا
دوليًّا ةيد العيرا  ،لتضيرب أليوص جييا فيي المنطقية يهيدد إسيراويل ،بعيد أن
أخرجييب جيييا مًيير ميين المعركيية رهاويييا باتفالييية «كامييب ديفيييد» .ودخلييب
أمريكا المنطقة ع كريًّا وسياسيًّا بطلب حكامها ،لت تقر فيهيا ول تاير منهيا،
إل أن يشاء ربي شيئا.
وليييا التحييياد األوربيييي وأصيييبح حقيقييية والعييية ،عليييى حيييين بقيييى العيييرب
والم لمون شراذ  ،ولد تفرلوا شيعا وأحزابا ،كل حزب بما لديهم فرحون.
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ولد تميزت هذه ال نوات بامرين لهما أهمية لًوص في حياتي:
األول :الرتشار الكبير لي في أرحاء العالم في الشر والنرب ،وزيارة كيل
لارات العالم حتى أستراليا ،وأمريكا الجنوبية ،حتى س ّماري بعض اليزم ء فيي
ذلد الولب :الشيخ الطاور! والحقيقة أريي كنيب داويم األسيفار والتجيوال مين بليد
إلى آخر ،ف أكاد ي تقبلني أهلي إل وهم ي تعدون لوداعي.
والثييياري :هيييور الميييد اإلسييي مي أو الًيييحوة اإلسييي مية بقيييوة فيييي تليييد
المرحليية ،ولييد كنييب أعتبيير هييذه الًييحوة جييزءا منييي ،كارمييا هييي ولييد وفلييذة
كبد  ،وكنب حريًا أبلغ الحرص على ح ن رماوهيا :إيماريًّيا وفكريًّيا وخلقيًّيا،
وأل تُنييذص باغذييية ةييارة أو ملو يية وأن يقييود زمامهييا ميين يملكييون الحكميية
والبًيييرة ،إلييى جارييب التقييوص واألمارييية ،وكنييب ألييول داومييا :أخشييى عليييى
الًحوة أن تتآكل من الداخل لبل أن تُض َْرب من الاار .
سيمر القارئ بمعظم أحداع العًر فيي منطقتنيا
ومن خ ل هذه المذكرات
ّ
العربييية واإلسيي مية ،بحكييم أرييي أعيييا فييي للييب هييذه المنطقيية ،وللييب هييذه
األحداع ،ولد لدر لي فيي هيذه المرحلية أن أتفياءل بهيا ومعهيا متيا را وميؤ را،
ولذلد يًعب أن تفًل ميا هيو شاًيي عميا هيو عيا  .فقيد كنيا رعييا هميو
األمييية ،وآلمهيييا وآمالهيييا ،عليهيييا رم يييي ورًيييبح ،ورنيييا ور يييتيق  ،ور يييكن
ورتحرك.
وأريد أن أست مح القارئ الكريم لهذا الجيزء مين الميذكرات ،إذا وجيد خطيا
في بعض التواريخ ،فكيل اعتمياد فيهيا عليى اليذاكرة ،وليم أكتيب فيهيا صيفحة
واحدة إل ما كان مين رسياول أو رحيو ذليد ،واليذاكرة تًييب وتاطي  ،فكيي
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بها إذا شاخب؟
كارييب الييذاكرة بالن ييبة أليييا الًييبا والشييباب والكهوليية :حديدييية ،ل يكيياد
يتفلّب منها شيء ،أو يلتبئ عليها شييء ،أميا فيي عهيد الشيياوخة ،فمهميا تكين
الذاكرة لوية ،ف بد من أن يفوتها شيء ،أو تاتلط عليها بعيض األشيياء ،ولكين
هييذا فييي التفًييي ت والجزويييات ل فييي القضييايا الكلييية ،واألمييور الجوهرييية.
والحمد هلل رب العالمين.
هذا وكنب لد رشرت هذا الجزء من المذكرات في بعض الًح فيي لطير
والجزاور والمنرب في شهر رمضيان 1429هي  ،يم اكتشيفب أن هنياك أحيدا ا
مهمة ولعيب فيي تليد الفتيرة كنيب ر ييتها ،فليم أسي ّجلها ،وليم أعلّيق عليهيا ،كميا
حييذفب بعييض األحييداع كنييب ذكرتهييا لبييل أوارهييا ،وإرمييا أوارهييا فييي الجييزء
الاييامئ إن شيياء هللا ،كمييا عثييرت علييى و يياوق ذات ليميية كارييب ةياوعة منييي،
فكان لبد لي من أن أةيفها.
هذا ،وليد تحيد ب بعيض الًيح

عين ميذكراتي فيي األجيزاء الث ية التيي

رشييرت وأ نييب عليهييا ،ولكنهييا أشييارت إلييى أرييي أهييتم باإليجابيييات ،ول أذكيير
ال لبيات.
ول أدر  :ماذا تعنى تماما ب «ال لبيات»؟ أتعني :أن الميرء إذا زلّيب لدميه
يوما ،وارتكب معًية استتر بهيا ،وليم يعرفهيا النياس :يكشي سيتر هللا علييه،
ويقييول للنيياس :لقييد فعلييب كييذا وكييذا علييى طريقيية اعترافييات النييربيين؟! وميياذا
ي تفيد الناس من وراء ذلد إل تهوين المعًية على الالق!
على أن تربيتنا اإلس مية تمنعنا من ذلد ،ففي الحديث النبو المتفق علييه:
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«كلَّأمتيَّمعافىَّإَلَّالمجااررين َّوإنَّمانَّالجراارَّأنَّيعمالَّالراالَّبالليالَّ
عمالَّثمَّيصبحَّوقدَّسترهَّهللاَّتعالىَّفيقولَّ:عملتَّالبارحةَّكاااَّوكااا َّوقادَّ
باتَّيسترهَّربه َّويصبحَّيكشفَّسترَّهللاَّتعالى»(.)1
أمييا الاطييا فييي اآلراء والموال ي الفكرييية وال ياسييية ،فيينحن رييؤمن بييان ل
عًمة لبشر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وليئ في العلم كبيير .وكيل
عالم يؤخذ منه ويرد عليه .وما اجتهد فييه فاصياب فليه أجيران ،وميا أخطيا فييه
فله أجر واحد .وهذا من رواوع اإلس .
وأما ال لبيات التي يجب كشفها ورقدها حقا أما الاطيا فيي اآلراء والموالي
الفكرية وال ياسية ،فنحن رؤمن بان ل عًيمة لبشير بعيد رسيول هللا صيلى هللا
عليه وسلم  ،وليئ في العلم كبير ،وكل عالم يؤخذ منه ويرد عليه ،وميا اجتهيد
فيه فاصاب فله أجران ،وما أخطا فيه فله أجر واحد .وهيذا مين رواويع اإلسي
حقيا ،حقيا ،فهيي مييا يتعليق بالجماعية واألميية ،وهيو ميا أعتقيد أرييي لميب بيه فييي
حدود معلوماتي ولدراتي .وربما أصابني فيي ذليد ميا أصيابني ،ول سييما مين
المتعًبين لألشااص واألفكار ،سواء من اإلس ميين أ من القوميين.
ولبييد للمييرء ميين أن يي ّ
يوطن رف ييه علييى احتمييال مثييل هييذه الرتقييادات  -أو
التهامييات  -مييادا يييؤمن بارييه يقييول كلميية الحييق كمييا يراهييا .وليييئ عليييه أن
يرةي جميع التجاهات ،وجميع أصناف الناس ،فهذه غايية ل تيدرك ،وأمنيية
ل تنال ،وح ب المؤمن أن يرةي ربه ،وإن ساط عليه ال اخطون.

( )1متفق عليه :رواه الباار في األدب ( ،)6069وم لم في الزهد والرلياوق ( )2990عين
أبي هريرة.
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{ َربنَاَّ ۡ
َّو ََلَّت َ ۡجعَ ۡالَّفِايَّقُلُوبِنَااَّ ِغاال َِّللا ِاينَ َّ
اَّو ِ ِِل ۡخ َٰ َونِنَاَّٱل ِاينَ َّ َ
اٱِلي َٰ َم ِن َ
ٱغ ِف ۡرَّلَنَ َ
سابَقُونَاَّبِ ۡ ِ

ُوفَّر َِّحيمَّ} [الحشر.]10 :
َّرء ٞ
َءا َمنُواَّْ َربنَآَّإِنكَ َ
يوس

القرةاو

الدوحة في :المحر  1431ه
يناير . 2010

***
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وفاة الشيخ مًباح محمد عبده
أبدأ هذا الجزء من م مح ال ييرة والم ييرة بيامر كيان ينبنيي أن يكيون فيي
الجييزء ال ييابق «الثالييث» ،ولكيين الييذاكرة التييي أصييابتها الشييياوخة خييارتني،
فح بب الحادع متاخرا عن ولته .ول غرو أن ين يى الميرء بعيض األحيداع،
أو أن ين ى ميقاتها ،فقد ر ي آد أبو البشر ،كميا ذكير القيرآن ،ومين شيابه أبياه
فما لم ،ولال في ذلد الشاعر:
فإنَّأولَّناسَّأولَُّالناس! َّ
ٍ
سا ُ
س اََّٰنِيهَُّإَِلَّٱلشا ۡاي َٰ ََٰ ُنَّأ َ ۡنَّأ َ َّۡذ ُكا َارهُ}
ولييال فتييى موسييى{:فَ ا ِإنِيَّنَ ِ
َّو َم اَّا َّٓأَن َ
يتَّ ۡٱل ُحااوتَ َ
[الكه

.]63 :

هذا الحدع هو :وفاة أخيي وصيديقي الشييخ مًيباح محميد عبيده رحميه هللا
رحميية واسييعة .فقييد عرفييب بال ييؤال وبييالرجوي إلييى التييواريخ :أرييه تييوفي فييي
صي سنة . 1975
وهييذا هييو الًييديق الثيياري الييذ أفقييده ميين أصييدلاوي المقييربين ،أصييدلاء
الشباب ،بعد أن فقدت صديقي األول محمد الدمرداش مراد رحمه هللا .
وأرييا رجييل عيياطفي ،أحييزن وأفييرح ،وأةييحد وأبكييي ،وإن كارييب عاطفيية
الحزن عند ألوص ،ومنها الحزن على األصدلاء.
أزمة للبية
أجييل ،لقييد ودعنييا األي الحبيييب والًييديق الًييدو  ،الشيييخ مًييباح محمييد
عبده المدرس بالمعهد اليديني الثيارو فيي لطير ،واليذ وافتيه المنيية فجياة فيي
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أواول العا الدراسي في  ، 1975/9/26بعد أزمة للبية ،ليم ي يعفه فيهيا اليدواء
المعتاد الذ كان يتناوله عند ما تًيبه هذه األزمة ،إذ يبدو أن اليدواء ليد فير
من عنده ،ولم ي اري بإحضار البديل لينفذ لضاء هللا فيي ولتيه المقيدّر ليه ،كميا
ٱّللَِّ ِإذَاَّ َاا ٓ َء َََّلَّيُؤَخ ۚ َُّرَّلَ ۡوَّ ُكنتُمۡ َّت َ ۡعلَ ُماونَ } [ريوحَ { ،]4 :ولَانَّيُاؤ َِخ َرَّ
لال تعالىِ { :إنَّأ َ َالََّ َّ
يرَّبِ َماَّت َ ۡع َملُونَ } [المنافقون.]11 :
َّو َّ
ٱّللَُّ َخبِ ُۢ ُ
ٱّللَُّنَ ۡفسًاَّإِذَاَّ َاا ٓ َءَّأ َ َالُ َر ۚا َ

ولييد اتًييل بييي أهلييه ،ولييد بلييغ الكتيياب أجلييه ،فييذهبب إلييى منزلييه ،ألجييد
«المًباح» ليد ارطفيا ،وليد فيات أوان اإلسيعاف واإلرقياذ ،وليم يبيق إل الت يليم
َّر ِاعُونَ } [البقرة.]156 :
َّوإِنآَّإِلََّۡي ِه َٰ ََّ
لقدر هللا الذ ل يرد وإل أن رقول{ :إِناَّ ِّللِ َ
كييان مًييباح كارمييا يتهيييا للاييرو  ،فقييد كنييا فييي إجييازة العيييد ،ولييذا وجدتييه
بكامل لباسه ،وكل شيء فيه كاره ل ييزال حيًّيا .ليول هيذا الكياون اليداخلي اليذ
يجحده الماديون ،ويؤمن به كيل ذ ديين ،وهيو ميا ر يميه «اليروح» .اليذ بيه
يكت ب هذا الن ف الطيني «الحياة».
وبييدون هييذه الييروح  -أو مييا ي ي ّيميه عاميية النيياس :ال يير اإللهييي  -يتحييول
اإلر ان صاحب العلم والبيان ،إلى جثة هامدة ،بمجرد أن ياتط

الميوت هيذا

الكاون الداخلي ،ول ي تطيع أحد له مقاومة .وهكيذا دخلنيا الحيياة بنيير إرادتنيا،
َّولَهُ ۡ
ۦَّوي ُِم ُ
اارَّأَفَ َاالَّ
َّٱختِ َٰلَفُ َّٱل ۡي ِل َ
يت َ
وخرجنا منها بنير إرادتناَ { .و ُر َوَّٱلاِيَّي ُۡحي ِ َ
َّوٱلن َر ِۚ

ت َ ۡع ِقلُونَ } [المؤمنون.]80 :
رقل جثماره إلى بلده
وأصييرت زوجتييه علييى أن يييدفن فييي بلييده «محليية أبييو علييي» ،وأن ينقييل
ّ
جثماره  -كما هي العادة  -على الطاورة إليى القياهرة ،يم تحمليه سييارة إسيعاف
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إلييى حيييث يقبيير ،وكنيييا رييود لييو ور جثمارييه فيييي ييرص لطيير ،وهيييي أر
إس مية ،بدل ال فر وما فيه من مشقة .ولكن أما إصرار الزوجية ،ليم يكين بيد
من ت فيره على ح اب حكومة لطر ،وأن ي افر أحد اإلخوة في رفقة أهله.
رفقاء الدرب
كان مًباح من أصدلاوي القدامى ،ومن رفقاء الدرب في الدراسة وال يكن
والدعوة والمحنة.
لقد تعارفنا حين كنا طلبة في المرحلة الثاروية في طنطا ،وزرته في لريتيه،
وزارري في لريتي ،ولكني كنب األكثر تيرددا عليى لريتيه «محلية أبيو عليي»،
وهي تعتبر الجار ذ القربى للمحلة الكبرص .واآلن ت صقتا ،وأصبحب كارهيا
جزء من المحلة الكبرص.
وكان مًباح لد تُوفي أبوه وهو صنير ،وتربّى يتيما مثلي ،وتولّب تربيتيه
أمه ،وكارب امرأة عاللة ذات عزيمة لوية ،مازاليب وراءه حتيى دخيل األزهير
وتار فيه.
ّ
أصدلاوي في «محلة أبو علي»
وكان ليي كثيرة مين األصيدلاء فيي «محلية ابيو عليي» مينهم مين لحيق بربيه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدي  .منهم :ال يد النفيا

 ،ورميز اليدمنهور ،

وال يد النضبان ،وعبد القادر عامر ،حفظهم هللا ،ومنهم :حميد شيبند ،وعليى
خفاجة ،وعبد المجيد بقلولة رحمه هللا ت .وكنب كثييرا ميا أبييب فيي محلية أبيو
علي  -أيا العزوبة  -مع أحد األصدلاء.
وفي كلية أصول الدين سيكن معيي مًيباح فيي «شيقة شياري راتيب باشيا»
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الشهيرة ،في شبرا ،ولكنه رجا من العتقال في حين أن معظم سكارها اعتقلوا.
وعميييل الشييييخ مًيييباح مفتشيييا للم ييياجد فيييي وزارة األولييياف ميييع الشييييخ
النزالي ،إلى أن جاء إلى لطر.
ولييد تحييد ب عيين مًييباح ميين لبييل فييي هييذه المييذكرات بمناسييبات شييتى،
وخًوصا في الجزء األول.
ولد اعتقيل معنيا فيي محنية  ، 1949ودخيل معيي معتقيل هايك يتب ورحلنيا
معييا إلييى الطييور ،واصييابه مييا اصييابه ميين ميير

الروميياتيز  .وذكييرت ميين

فكاهاته وطراوفه ،ما أةحكنا وأدخل علينا البهجة في أتون العتقال.
آل مالوف
رقي ال يريرة ،ياهره كباطنيهُ ،محببيا إليى
كان مًباح رج طيب القلبّ ،
الناس ،لم أر أحدا يكرهه أو يعاديه .فقد كان سهل التعاميل ،هينيا لينيا متواةيعا
خافض الجناح إلخواره ،يَيال

ويؤلي  ،ب ييطا فيي مظهيره وفيي مابيره وفيي

حياته كلها ،كما كان فكها خفي الروح ،ليه لطياو وفكاهيات تًيدر عنيه بي
تكل

ول تًنع.

لطاو

وفكاهات

كنا ورحن بالكلية إذا سئل :كم كان ترتيبيد ييا شييخ مًيباح؟ فيقيول :الشييخ
يوس ي هييو األول ميين راحييية ،وأرييا األول ميين الناحييية األخييرص! فيينحن رحيييط
بالكية من جاربيها!
وكييان يعمييد إلييي األلفييا النريبيية الشيياوكة ،إذا كارييب صييحيحة ،مثييل لفظيية
الدللة ،ينطقها بضم الدال «الدُّللة» فإذا اعتر

عليه معتير

وسياله ،ليال:
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الدال يجوز فيها الفتح والك ر والضم ،يم يقيول :أريا أتيي بالنرييب ،لي ُتشيكل!
ي فاجيب!
عل ّ
ولييه شييعر ممييا ي ييميه بعضييهم الشييعر الحلمنتيشييي! ل أذكيير منييه اآلن شيييئا
أرويه.
رحييم هللا مًييباحا وغفيير لييه وتقبلييه فييي عبيياده الًييالحين الييذين رةييي هللا
عنهم ورةوا عنه ،وجمعنا به في الفردوس األعلى .آمين.

***
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كتابي «غير الم لمين في المجتمع اإلس مي»
ومما فاتني ذكره أيضا في سيا ذكرياتي في الجزء الثالث ،صيدور كتيابي
«غييير الم ييلمين فييي المجتمييع اإلسي مي» سيينة 1397هي  -الموافييق ، 1977
وهييو كتيياب صيينير الحجييم ،ولكنييه فييي رظيير لييه أهمييية خاصيية ،لاطييورة
الموةوي الذ يعالجه ،وهو ما يعرف باسم «األلليات الدينية فيي المجتمعيات
اإلس مية» .وهم الذين أطليق علييهم فقهانهنيا مًيطلح «أهيل الذمية» .والذمية
معناها :العهيد ،ومقتضيى هيذه الكلمية «الذمية» أن لهيم ذ َمية هللا ورسيوله وذمية
جماعة الم لمين ،أ  :عهدهم وةمارهم .وهذه الكلمة  -أعني الذمة أو العهيد -
لهييا مييدلولها الييذ ل يجييوز أن ي ييتا بييه ،كمييا يفعييل أولئييد الييذين ذ َمهييم هللا
ۚ

َّوأُوْ َٰلَٓئِكَ َّ ُر ُم ۡ
َّٱل ُم ۡعتَدُونَ } [التوبة.]10 :
َّو ََلَّذِمة ََّ
بقولهََ { :لَّيَ َّۡرقَُّبُونَ َّفِيَّ ُم َّۡؤ ِم ٍنَّإَِل َ

ولقييد أ ّكييدت رًييوص القييرآن وال يينة ةييرورة احتييرا العهييود والموا يييق،
َّو ََلَّيَنقُ ُ ااونَ َّ
واعتبييرت ذلييد ميين خًييال المييؤمنين{ :ٱل ا ِاينَ َّيُوفُااونَ َّ ِبعَ ۡر ادَِّٱّللِ َ
َّرعُاونَ } [المؤمنيون ... ]8 :كميا
ۡٱل ِمي َٰث َقَ} [الرعدََّ { ،]20 :وٱل ِاينَ َّ ُرمۡ َِّۡل َ َٰ َم َٰنَاتِ ِرمۡ ََّ
َّوع َۡرا ِد ِرمۡ َٰ َ

اعتبييرت النًييوص القرآرييية والنبوييية النييدر وركييث العهييد ميين خًييال الكفييار
َّم ُۢنَّبَ ۡعد ِ َٰ
ۦَّويَ ۡق ََٰعُاونَ َّ َماآَّأ َ َم َارَّٱّللَُّبِا ِ َّٓهۦَّأَنَّ
والمنافقينََّ { :وٱل ِاينَ َّيَنقُ ُ ونَ َّع َۡردََّٱّللِ ِ
َِّميث َ ِقا ِه َ

صلَ} [الرعد.]25 :
يُو َ
ومن خًال المنافق األساسية :اره «إذاَّعاردَّغدر»(.)2
وفقهاء الم يلمين مجمعيون عليى أن «عقيد الذمية» عقيد لز داويم مؤبّيد ،ل
( )2متفق عليه :رواه الباار ( ،)34وم لم ( )58ك هما في اإليمان عن ابن عمر.
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يح ّل للم لمين أن ينقضوه بحال ،ما لم ينقضه الطرف اآلخر.
تنيير عنوان «أهل الذمة»
ولكنييي لييم أختيير لكتييابي عنييوان «أهييل الذميية» كمييا فعييل اإلمييا أبييو األعلييى
لمودود رحمه هللا  ،لما أصبحب كلمة «أهل الذ َمة» غير مقبولة عنيد إخوارنيا
ميين مواطنينييا ميين أهييل الكتيياب الييذين يعيشييون بييين هرارينييا ،وهييم ميين بنييي
جلدتنا ،ويتكلميون بل يارنا ،ويشيعرون بيان هيذه الكلمية تيوحي بيارهم مواطنيون
ميين الدرجيية الثارييية ،ولهييذا لييم أر باسييا ميين حييذف هييذا العنييوان الييذ ينفيير منييه
األلباط في مًر وال ودان ،والم يحيون في ب د الشا وغيرها.
أجل ،لم أر حرجا في حذف هذا العنوان ،الذ ي يتنك منيه مواطنوريا مين
غير الم لمين .فقد رأينا سيدرا عمر حذف ما هو أهم منه ،وهو كلمية «جزيية»
حين طلب منه رًارص بني تنلب ،وهم مين لباويل العيرب المعروفية :ان ياخيذ
ما ياخذه منهم باسيم الًيدلة والزكياة ،ولييئ باسيم الجزيية ،ألرهيم ليو عيرب،
يارفون من هذه الكلمة ،ولد اسيتجاب لهيم سييدرا عمير ولبيى طليبهم( ،)3مياداموا
ييييدافعون ميييا ييييدل عليييى إذعيييارهم ل يييلطان الدولييية .فالميييدار عليييى الم يييميات
والمضامين ،وليئ على األسماء والعناوين.
عبارة «الكفار» ومدلولتها
كمييا لييم أسييتاد تعبيييرا آخيير ي ييتادمه  -لألس ي

 -كثييير ميين الييدعاة ،وهييو

تعبير «الكفار»؛ فهيذا التعبيير يًيد مشياعر كثييرين ،حيين تجيابههم بوصي
الكفر؛ ولسيما أن للكفر معاري عدة منها :اإللحاد والجحود باهلل تعالى ،ومنهيا:
( )3رواه البيهقي (.)216/9
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إركار النبوة والوحي ،ومنها :التكذيب باآلخرة والجزاء والجنية والنيار ،ومنهيا:
اإليمان بدين ل عبادة فيه ول تكلي

ول لييم ول أخي

 ،ومنهيا :عيد اإليميان

ي معين ،مثل محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم  ،وبكيل ميا جياء
برسالة رب ّ
به ،وبكل ما جاء به ،كما هو شان اليهود والنًارص .وهذا هو المقًيود بكفير
اليهييود والنًييارص عنييد الم ييلمين :أرهييم يكفييرون بنبييوة محمييد صييلى هللا عليييه
وسييلم  ،ويك يذّبون أرييه رسييول ميين عنييد هللا ،ويزعمييون أن القييرآن ليييئ وحيييا
منييزل عليييه ،وإرمييا هييو ميين صيينعه واخت لييه ،ويؤمنييون بييبعض العقاوييد التييي
ينكرها الم لمون بشدة ،مثل التشبيه عند اليهود ،والتثليث عند النًارص.
استادا عبارة «غير الم لمين»
لهذا آ رت أن أستاد هذا التعبير «غيير الم يلمين» وهيو تعبيير ل ينضيب
أحييدا ،ول يييؤذ مشيياعر أحييد .ولييد استح يينه كثيييرون بعييد ذلييد ،واسييتعملوه،
س ُۚ
انَّ
{وقُ ِ
ايَّأ َ ۡح َ
وهو يدخل فيما أمر هللا به تعالى في لولهَ :
لَّل ِعبََّادِيَّيَقُولُاواَّْٱلتِايَّ ِر َ
نز ُ
س ُ
إِنَّٱلش ۡي َٰ ََٰنَ َّيَ َ
ان}
ايَّأ َ ۡح َ
غَّبَ ۡينَرُمۡ } [اإلسراء ،]53 :ولوله تعالىَ { :و َٰ َادَِّۡلرُمَّبِٱلتِيَّ ِر َ

[النحل.]125 :
أهمية موةوي األلليات الدينية
وموةييوي األلليييات الدينييية موةييوي مهييم ،ويفتقيير إلييى كثييير ميين التجلييية
والتاصيل ،لما شابه في ترا نا من أحكا ولتية ،ربميا كاريب ليرارات إداريية أو
سياسييية مناسييبة لزمارهييا ولبيئتهييا ،فظنهييا بعييض النيياس أحكامييا شييرعية ،يجييب
تعميمهييا علييى كييل النيياس ،ودوامهييا فييي كييل األزمييان .وهييذا مييا يشييتبه علييى
كثيرين ،ول يميّز بين بعضه وبعض إل الراساون.
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محاةرتي في جامعة الارطو عن حقو األلليات
وأذكر أري كنب ألقيب في أواسط ال بعينيات من القرن العشيرين محاةيرة
فيي جامعية الارطيو  ،عين «حقيو األللييات الدينيية فيي المجتميع اإلسي مي»
وبيّنييب هييذه الحقييو  ،اسييتنباطا ميين رًييوص القييرآن وصييحيح ال يينة ،وهييد
الالفاء الراشدين ،والوال األومة المحققين ،وتو ُّجهات المًلحين المجددين.
اعترا

أحد الحاةرين

فقا أحيد الحاةيرين مين الم ييحيين ،معترةيا ،وليال :إن ميا للتيه مايال
لما هو منًوص في كتيب الفقيه اإلسي مي مين معاملية أهيل الذمية ،وبيدأ يقيرأ
رًوصا من بعض كتب المتياخرين مين أهيل الميذاهب ،وفيهيا :وجيوب تميييز
الذمي عن الم لمين فيي ملب يه ،وإهارتيه عنيد دفيع الجزيية ،وذكير حيديثَ« :لَّ
تباااادءواَّاليرااااودَّوَلَّالنصااااار َّبالسااااالم َّوإذاَّلقيتمااااورمَّفاااايَّالَٰريااااق َّ
فاضَٰرورمَّإلىَّأضيقه»(.)4
ولييال المعتيير

 :يعنييي لييو كنييب م يييحيًّا أسييير علييى حييرف النيييل ،فارييب

ي الطرييق ،حتيى تضْيطرري إليى أن أسيقط
كم لم مطلوب منيد أن تُضييّق علي ّ
في النيل! إلى آخر ما لال ورقل من بعض الكتب والحواشي.
جوابي على المعتر
وكييان جييوابي علييى هييذا كلييه واةييحا وحاسييما .لقييد للييب :إن مييا ذكرتييه فييي
محاةييرتي ميين أحكييا  ،ومييا لررتييه ميين مبييادئ ،ومييا سييردته ميين وليياوع ،لييم
أخترعه من عند  .بل كل ما للته ماخوذ من مًيادره المو قية :إميا مين كتياب
( )4رواه م لم في ال

( )2167عن أبي هريرة.
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راطق ،أو سنة ربوية هادية ،أو سيرة صحابية راشدة ،أو ألوال فقهية مدلّلية ،أو
ولاوع تارياية ابتية .وهيو ميا يقوليه وييردده كيل دعياة اإلصي ح والتجدييد منيذ
عهد محمد عبده ورشيد رةيا وح ين البنيا ومين بعيدهم إليى الييو  .وهيو اليذ
رييدعو النيياس إليييه ،ل رييدعوهم إلييى شيييء غيييره .ومييا عييدا ذلييد فهييي آراء ل
تلزمنا ،ول تلز إل أصيحابها ،وهيي تعبّير عين زمنهيا ،وعين فكيل يمثيل فتيرة
الرحطاط والتراجع في التاريخ اإلس مي.
والحييديث المييذكور «َلَّتباادءواَّ ،»َّ...محمييول علييى اليهييود والنًييارص
الذين يعادون الم لمين ويؤذورهم ،ل في أهيل الذمية مينهم ،وإل كيان معارةيا
َٰ
َّولَامۡ َّي ُۡخ ِراُاو ُكمَّ
ِين َ
للقرآن الذ يقولَ{ :لَّيََّۡن َر َٰ ُك ُمَّٱّللَُّع َِنَّٱلا ِاينَ َّلَامۡ َّيُقَتِلُاو ُكمۡ َّفِايَّٱلاد ِ
ِاَٰ ٓواَّْ ِإلَ ۡاي ِرمۡۚ َّ ِإنَّٱّللََّي ُِحالو ۡ
َّوت ُ ۡقس ُ
ِاَٰينَ } [الممتحنية .]8 :كميا
َّٱل ُم ۡقس ِ
ِمنَّ ِد َٰيَ ِر ُكمۡ َّأَنَّتَبَاروو ُرمۡ َ

يعييار أحاديييث أخييرص ،وموال ي عملييية للًييحابة رةييي هللا عنه يب .ولييد
ص ّح عن عدد من الًحابة أرهم كياروا ي يلّمون عليى كيل مين لقييهم ،م يلما أو
غير م لم ،عم بحديث رسول هللا« :افشواَّالسالم»(.)5
و ل هذا األمر يجول في رف ي ،وأرص لزو الكتابية فييه ،لتميييز الًيواب
ميين الاطييا ،والثابييب مين المتنييير ،حتييى وفقنييي هللا تعييالى لكتابيية هييذا الكتيياب:
«غير الم لمين في المجتمع اإلس مي».
وأذكر أن أحد الدعاة الهنود لقيني بعد صدور هذا الكتاب ،ولال ليي :كتابيد
مهم جدًّا ،ولكننا في حاجة إليى كتياب يكمليه ،لليب :وميا هيو؟ ليال« :الم يلمون
في غير المجتمع اإلس مي»! وهو ما وفقني هللا إليه بعد ذليد ،مين الكتابية فيي

( )5رواه م لم في اإليمان ( )54عن أبي هريرة.
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مع التنظيم العالمي لنخوان
كارب محنة اإلخوان في مًر عا  ، 1965لد بدأت بيإع ن اليرويئ عبيد
الناصر في شهر أغ يطئ مين موسيكو ،باريه اكتشي تنظيميا لنخيوان معادييا
للثورة ،وأره سيضرب بيد من حديد ولن يرحم ولن يلين!!
ْرب ةارة رافعة
والتيييد عشييرات اآللف ميين اإلخييوان إلييى المعييتق ت وال ييجون فييي أيييا
معدودات حتى ةالب ال يجون والمعيتق ت باألعيداد الهاولية اليذين جييء بهيم
ميين كييل مدينيية ولرييية  ...كارييب هييذه المحنيية  -علييى مييا فيهييا ميين شييدة ول ييوة
ووحشيييية  -تحميييل منحييية فيييي طيهيييا ،والعيييرب يقوليييون :رب ةيييارة رافعييية.
والًوفية يقولون :كل لدر معه لط  .ومن ن ارفكاك لطفه عن ليدره ،فيذلد
َّٱلعَ ِلاي ُم ۡ
َّربِايَّلَ َِٰيافَِّ َّٞل َمااَّيَشَاا ٓ ۚ َُّءَّإِناهَُّ ُر َاو ۡ
ح ِكاي ُم} [يوسي
َّٱل َ
لقًور رظيره{ .إِن َ

،]100 :

اَّويَ ۡجعَلََّٱّللَُّفِيا ِهَّ َ
خ ۡياراَّ َكثِيارا} [الن ياء:
وهللا عز وجل يقول{ :فَعَ َ
س َٰ ٓىَّأَنَّت َ ۡك َر ُرواَّْش َۡيَّ َ

.]19
روح األخوة والنيرة على الدعوة
وكان من الاير الكثير الذ جياءت بيه هيذه الشيدّة :أن أكثير اإلخيوان اليذين
يعيشيون خييار مًير ألسييباب شييتى ،ليد جمعييتهم المحنيية مين تفي ُّير  ،وأحيييب
األخوة بعد همود ،وأيقظيب فييهم النييرة عليى العميل اإلسي مي بعيد
فيهم روح
ّ
رلود.
ولد لال جمال الدين األفناري :بالضنط والتضييق تلتحم األجزاء المبعثرة!
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كييان أول مييا جمعهييم :التفكييير فييي معوريية األسيير المنكوبيية ميين إخييوارهم ،ييم
ارتقلوا من هذا الواجب المؤلب ،إلى التفكير في إيجياد ليون مين التيرابط اليداوم،
يجمع بين أبناء الدعوة من المًريين أول ،م مين إخيوارهم فيي اليب د العربيية
الماتلفة.
إحياء المكتب التنفيذ
وبييدأ التفكييير فييي إحييياء المكتييب التنفيييذ القييديم ،الييذ كييان يمثّييل الييدول
العربية أو عددا منها ،إذ إن حركة اإلخوان لي ب مجرد جماعية مًيرية ،بيل
هي حركة إس مية عالمية ،وإن كارب مًرية النشاة.
وبدأت لقاءات كارب في أول األمر ينلب عليها الجارب العلمي والبحثي فيي
شئون الدعوة ولضاياها الفكرية ،ومعولاتها العملية ،كما تحيد ب عين ذليد فيي
لقاء إستنابول في صي سنة . 1968
م بدأ األمر ياخذ شك تنظيميًّا ،كما كان لبل ذلد .يُدعى مين كيل بليد واحيد
يمثل الدعوة فيها .وكنب أحضر ممث لنخوان في لطير ،وكنيا فيي أول األمير
ألروهييا،
مشيينولين بوةييع خطيية للعمييل الم ييتقبلي ،لينالشييها األعضيياء ،فييإذا ّ
وةعب موةع التنفيذ.
كتابتي خطة العمل الم تقبلي للحركة
وكلفنيييي اإلخيييوة أن أليييو بتقيييديم تًيييور عيييا لهيييذه الاطييية ،ومحاورهيييا
األساسيييية وخطوطهيييا العريضييية .وأذكييير أريييي ليييد عكفيييب عليييى هيييذا األمييير،
ووةعب تًورا لهذه الاطة ،في الداخل والاار  :في المجيال العلميي ،وفيي
المجييال التربييو  ،وفييي المجييال الجتميياعي ،وفييي المجييال اللتًيياد  ،وفييي
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المجال ال ياسي  ...ول متها إلى مراحل كل مرحلة ت يلم إليى ميا بعيدها .ومين
خًاوص هذه الاطة:
 - 1أرها علمية ،تعتمد على اإلحًاء واألرلا  ،ل على العاطفية والرتجال.
 - 2وأرهييا والعييية ،تتعامييل مييع الوالييع كمييا هييو ،ب ي تهييوين ول تهويييل ،ول
جريان مع األح .
 - 3وأرها مررية ،ت يتطيع أن ت يتبدل شييئا بشييء ،ول تقي جاميدة عنيد تنيير
الموال .
 - 4وأرها متوازرة ،تتبنّى خط الوسطية والعتدال في كل األمور.
 - 5وأرها استشرافية ،تنظر إلى الم تقبل وتولعاته ،وتعدّ له ما يناسبه.
ولد عرةب هذه الاطة على المكتب أو المجلئ ،وأخذ ينالشيها فيي جل ية
من جل اته ،أ نها كارب في المدينة المنورة ،وألرها المجتمعون بًيفة عامية،
بعد إدخال بعض التعدي ت عليها ،وتتمم استكمال بعض أشيياء ،رويي أرهيا تيتم
البناء  ...م في الدورات التالية شنل المجتمعون بامور إدارية أخيرص ،ورُ ييب
الاطة ،كما ين ى كثيير مين األميور المهمية ،التيي يشيري فيهيا يم ل ت يتكمل!
ول أدر مياذا حيدع فيهيا بعييد ،وليم يكين عنيد أ أصييل غيير الم يودة التييي
لدمتها.
لوحة أساسية عالمية
كان من أهم ما شنل المكتب أو المجلئ فيي ذليد الوليب ،هيو إعيداد لوحية
أساسية عالمية ،فإن لوحة اإلخوان التي وةعب في عهيد اإلميا الشيهيد البنيا،
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وأدخلييب عليهييا بعييض التعييدي ت فييي عهييد خليفتييه األسييتاذ الهضيييبي ،كارييب
موةوعة لنخوان في مًر.
واآلن رريييد لوحيية ت وييم هييذا الوةييع الجديييد ،الييذ يمثييل معظييم الييدول
العربييية ،التيييي توجيييد فيهييا جماعييية لنخيييوان ،مثييل :األردن وسيييوريا ولبنيييان
والعرا وال ودان واليمن ،وغيرها.
تحفُّ ال ودان على عضويته في المكتب التنفيذ
وكان ال ودان ليه تحفّي عليى عضيويته فيي هيذا المجليئ أو المكتيب ،ألريه
يرص أن هذا يقيد حركته وعمله ال ياسي ،وذلد أن كل بلد له روفيه الااصية
التي لد ل يشاركه اآلخرون فيها ،وتحتا أحيارا إلى حريية التًيرف ال يريع.
والرتباط التنظيمي بمثل هذا المكتب لد يكون ليدا أحيارا على الحركة.
كما أن ال ودان ل يرييد أن ييورط إخواريه فيميا ليد ييراه مين سياسيات ربميا
ترو له ،ول ترو لهم.
ولم يكن عند ممثل ال يودان ميارع أن يحضير الجتماعيات ،ويشيارك فيهيا،
بوصييفه مرالبييا ل عضييوا .بييل طلييب ذلييد بالفعييل ،ووافييق المكتييب علييى ذلييد،
وشييارك معنييا اإلخييوة فييي كييل الجتماعييات التييي تمييب فييي هييذه الفتييرة ،وكييان
ممثلهم باستمرار األي الحبيب ،والًديق الكريم ياسين عمر اإلما

ظ .

اختيار المرشد العا لمدة محدودة
وكان من أهم ما اتجه إليه اإلخوان في ال وحة الجديدة ،هو اختييار المرشيد
العييا للجماعيية ،والييذ ياتيياره هييو مجلييئ الشييورص العييا الماتييار ميين جميييع
األلطييار ،ويجييب أن ياتييار لمييدة محييدودة ،وليييئ لمييدص الحييياة كمييا كييان يييرص
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بعييض المشيياركين معنييا مميين يييرون أن تحديييد المييدة ليييئ ميين اإلسي  ،وإرمييا
جاءرا من النرب.
وهذا ليئ بًحيح ،فلم يجيء في اإلس

رص يُوجب على األمية أن تبيايع

إمامها مدص الحيياة ،ول أ ميدة محيددة فهيو متيروك لجتهياد األمية ،تتايذ فييه
من اآلراء ما ترص فيه مًلحتها .واختيار الالفاء الراشدين لميدص الحيياة :كيان
للظروف الع كرية التي تعيشها الدولة اإلس مية في ذلد الولب.
وهو  -على كل حال من باب «األفعال» التي لي ب ملزمة ،حتيى إن أفعيال
الرسول رف ها لي يب ملزمية بيذاتها ،إرميا تيدل عليى مجيرد المشيروعية ،ميا ليم
يًاحبها دليل آخر.
ولد رأينا الالفياء الراشيدين خيالفوا بعيض «ال ينن الفعليية» للرسيول صيلى
هللا علييييه وسيييلم  ،كميييا فعيييل عمييير فيييي عيييد ل يييمة األر
المقاتلين ،التداء بق مة النبي ألر

المفتوحييية عليييى

خيبر ،ألن الرسيول  -كميا ليال ابين لدامية

 فعل ما هو األصلح في زمنه ،وعمر فعل ما هو األصلح في زمنيه ،فقيد اتبيعسنة الرسول في فعل األصلح.
اعتراةي على صينة الق م
وكان من األشياء التي اعترةب عليها ولبلها المشاركون «صيينة القَ َيم»
التي يق م فيها العضو على اللتزا بمينه اإلخيوان ،وال يمع والطاعية للقييادة
في غير معًية .فالترحب أن تكون «صينة عهد» ل صيينة ل يم ،فالشياص
يتعهد بدل أن يق م.
وحتى من الناحية الفقهية :صينة الق م إذا أخ ّل بها الم لم وحنث فيها ،فلهيا
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ة ايا إن لم يجد اإلطعا  .أميا صيينة

العهد فهي ابتة ل كفارة لها.
وبييدل إن كارييب صييينة البيعيية للمرشييد العييا  ،جعلناهييا بيعيية مطلقيية ،علييى
العمل بكتاب هللا وسنة رسول هللا ،ورًرة الدعوة إلى اإلس  ،ورحو ذلد ...
التنظيم الدولي لنخوان
ومييازال هييذا المجلييئ يتقييوص ويتوسييع ويضييم أعضيياء جييددا ،حتييى التييرح
بعض اإلخوة  -ول أذكر في أ سينة  -أن يطليق علييه اسيم التنظييم اليدولي أو
العالمي لنخوان الم لمين ،وأرا آ رت كلمة «العالمي» عليى كلمية «اليدولي»؛
ألن كلمييييية «اليييييدولي» أشيييييبه بالمؤس يييييات الرسيييييمية ،و«العيييييالمي» أشيييييبه
بالمؤس ات الشعبية .ولكن شاعب كلمة «الدولي».
اجتماعات المكتب التنفيذ في عدد من الب د
ل المكتب يعقد جل اته كل سينة ميرة ،فيي أ مدينية يتي ير اجتماعيه فيهيا
من مدن العالم العربي واإلس مي ،ل يلتز ببلد معين .وهناك ب د ي يتحيل أن
يجتمع فيها ،وهي الب د التي تحكمها الديكتاتوريات ،ويت لط عليها أمن الدولية
ت لطا مباشيرا ،في ي يمح بمثيل هيذا اللقياء إل أن يكيون وراء أسيوار ال يجن!
هذا إذا سمح لهم اص بدخول البلد ،وهيهات هيات.
من هذه الب د :مًر وسورية والعرا وتورئ وغيرها من الب د المنلقة.
وكثيرا ميا تيم الجتمياي فيي مكية أو المدينية فيي موسيم الحي والعميرة .وليد
التقينا مرة في إستاربول :مدينة الج ل والجميال ،والبحيار والجبيال ،والماةيي
العريق ،والحاةر األريق ،والتيي جمعيب بيين الشير والنيرب ،حيين جمعيب

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

27

بين آسيا وأوربا.
وأكثيير ميين مييرة فييي بيييروت ،ولسيييما فييي أيييا الحييرب الداخلييية ،التييي
اسييتمرت سيينوات بييين طواوفييه الماتلفيية ،وأهلكييب الحييرع والن ييل ،وجييرت
الاراب على لبنان ،حتيى ارطفيات رييران هيذه الفتنية المشيئومة ،وعيادت لبنيان
إلى الهدوء وال لم بعد هذه ال نوات العجاف ،واجتمع اللبناريون الماتلفون فيي
الطيياو  ،واتفقييوا علييى أن يعيشييوا فييي س ي

وووييا  ،ووةييعوا النقيياط علييى

الحروف.
كييان مطييار بيييروت مفتوحييا فييي أكثيير األحيييان ،علييى رغييم مييا يجيير فييي
الداخل من معارك وصدامات .وهيذا ميا أتياح لنيا أن ريدخل ب يهولة إليى لبنيان،
وأن رشاهد باعيننا آ ار الدمار الهاويل اليذ لحيق بهيذا البليد الجمييل ،اليذ كيان
واحيية ومنتجعييا للعييرب ،يجييدون فيييه جمييال الطبعييية وجمييال الحييياة واإلر ييان
وحرية الحركة ،وحرية الفكر ،وحرية النشر ،ل ليود ول أغ ل.
عمييان ،حيييث إن لنخييوان وجييودا رسييميا علنيييا ،وإن كارييب
والتقينييا فييي َ
أجهييزة الماييابرات بالمرصيياد ،وكييل أجهييزة الماييابرات فييي كييل الييب د التييي
رتقابل فيها ،ل تر ّحب بنا ،ول ترغب كثيرا فيي وجودريا .ورحين رجتميع يقظيين
ًيب علينيا مين لرييب ،فقيد
حذرين أن يكون هناك من يرالبنا مين بعييد ،أو يتن ّ
ًيص عليى النياس ،بحييث ل ييامن اإلر يان أن
بلنب تكنولوجيا التج ئ والتل ُّ
يرالب ،وهو في غرفة رومه .حتى في حديثه ميع أهليه فاإلر يان فيي الحضيارة
الحالية «عريان» مكشوف أما آليات الحضارة الجبيارة التيي ل تيدي أحيدا فيي
حاله.
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استعفاوي من العمل التنظيمي للجماعة
وبعد ذلد رأيب أن أستعفي من العمل بالتنظيمي في جماعية اإلخيوان ،وأن
اتحرر مين اللتيزا بيا عميل رسيمي فيي تنظييم اإلخيوان ،وأن أتفير للعميل
اإلس مي العا  ،فوةعي اليو يقتضيي منيي أن أكيون للم يلمين جميعيا ،عليى
اخييت ف اتجاهيياتهم ،واخييت ف ألطييارهم ،واخييت ف مييذاهبهم .هييذا مييع أرييي ل
أركر ارتماوي لدعوة اإلخوان رشاة وفكرا وولء .وسا ل أعميل لترشييد م ييرة
اإلخيييوان ،ةيييمن م ييييرة الًيييحوة اإلسييي مية ،العامييية ،وت يييديد خطاهيييا،
وتحذيرها من المزالق والمضايق  ...وهذا ل ينيافي أن أرقيدها كميا أرقيد غيرهيا
من الحركات والجماعات.
ولد رةي مني اإلخوان هذا المول

الذ يراه كل الراشدين أرفيع لنسي

وألمتيييه ،وإن كيييان بعيييض رجيييال األمييين يعتبيييرون ذليييد مييين بييياب «توزييييع
األدوار» .وهؤلء لو أل مب لهم باأليميان المنلظية ،أو أتييتهم بكيل آيية وبينية،
لم يًدلوك.
دخول التيار ال لفي على اإلخوان
لم يكن المجليئ كليه عليى خيط فكير واحيدتماما ،فقيد بيدأت أفكيار جدييدة،
تييدخل علييى اإلخييوان بعضييها ميين التيييار ال ييلفي الييذ ينلييب علييى كثييير ميين
المنتمين إليه :التشدد والحرفية ،حتى أطلقيب علييهم لقيب« :الظاهريية الجيدد».
ش ْياَي اإلس
على عكئ منه َ

ابين تيميية وابين القييم ،الليذين يزعميون أرهميا

من أومتهم الذين ياخذون عنهم.
وأكثر الذين تا روا بالتيار ال يلفي :اليذين يعيشيون فيي ال يعودية والكوييب،
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ويظهيير ذلييد فييي الموليي ميين لضييايا المييرأة والتعددييية ال ياسييية واأللليييات
ورحوها.
وبعض األفكار األخرص رشحات من أفكيار الشيهيد سييد لطيب رحميه هللا ،
في كتبه :معالم في الطريق ،والظ ل في أجزاوه األخيرة ،وفيي الطبعية الثاريية
من أجزاوه األولى ،وفي كتبه التي هرت في أواخر حياته رحمه هللا .
وهييذه األفكييار تحمييل بييذور تكفييير المجتمييع ،والعزليية الشييعورية ،واسييتع ء
على اآلخرين ،ورفض الجتهاد وتطوير الفقه ،إلى آخر هذه األفكار.
عيوب المنه التربو الرسمي لنخوان
وكيان الميينه التربيو الييذ يوةيع لنخييوان يتضيمن بعييض هيذه األفكييار
وتلد ،سلفية ولطبية ،ولسييما أن المكلفيين بوةيع المينه كياروا فيي فتيرة مين
الفترات هم إخوان األردن وكثير منهم متعلقون تعلقا شديدا باألفكار القطبية.
ولييذلد لييم تكيين كتبييي ،أو كتييب الشيييخ النزالييي ،أو مًييطفى ال ييباعي ،أو
محمد فتحي عثمان ،وأمثيال هيؤلء مميا يح ين أن يوةيع فيي صيلب المينه ،
ألرهم يعتبرورنا «عق ريين» وي ّمينا بعضهم «معتزلة العًر»!
وإن كيياروا يييدخلون فييي بعييض األحيييان عييددا للييي ميين كتبييي ،بعضييها فييي
المنه األساسي ،وبعضها في منه القراءة.
ولكن الذ كان يطمئنني حقًّا :أن جمهور اإلخوان يقتنون كتبيي ،ويتلهفيون
عليها بمجرد هورها من المطبعة ،فهم لرروها على أرف هم ،وأن ليم تقررهيا
ال لطة الماتًة ،وهذا فر بين الشعبي والرسمي.
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ومن عيوب هذا المنه التربو الرسمي المليز لنخيوان :أريه ييولعهم فيي
التنييالض ،المكشييوف أحيارييا ،وال ُمقنييع أحيارييا أخييرص .فييبعض الكتييب المقييررة
عليهم مثل كتبي تيرص أن الشيورص واجبية ،وأن الشيورص ملزمية ،وأن النيزول
علييى رأ أكثري ية أهييل الحييل والعقييد واجييب  ...علييى حييين يييرص كت َ ياب آخيير
لييبعض الييدعاة :أن العمييل بييرأ األكثرييية ميين األمييرا

التييي دخلييب علييى

الحركة اإلس مية ،وأن الواجب هو العمل برأ اإلميا  ،وإن خيال األكثريية،
بعييد أن ي تشيييرهم .وبهييذا شي ّيرعنا ل سييتبداد ،وأعطينييا الح ّجيية للحكييا الييذين
يقهيييرون األمييية ،ويضيييربون برأيهيييا عييير

الحييياوط وإن كيييان اإلخيييوان ليييد

اعتمدوا بعد ذلد إلزامية الشورص ،وألروا مبدأ تعددية األحزاب.
وفي بعض الجل ات دعى القياد اإلخواري القديم األستاذ محميد فرييد عبيد
الاييالق ،أحييد لييدامى اإلخييوان ،ورويييئ ل ييم الطيي ب ل يينين عديييدة ،وأحييد
المقربين مين المرشيدَيْن األول والثياري :البنيا والهضييبي ،وكيان ليه م حظيات
ّ
على منه اإلخوان في التربية والتثقي  ،وكان متفقا معي تماميا ،وليد أوصيينا
بعميل مقترحييات لتييدخل عليى الميينه  ،إلييى أن يوةييع مينه جديييد ،يتفييادص مييا
ذكر من ال لبيات ويتضمن اإليجابيات المنشودة.
وأحييب أن أعليين هنييا بوةييوح :أرييي حييين ار ييحبب ميين التنظيييم الرسييمي
لنخييوان عالميييا وإلليميييا ،ل يعنييي هييذا ار ي خي ميين الييدعوة رف ييها ،أعنييي
الييدعوة إلييى اإلس ي  :عقيييدة وشييريعة ،وعبييادة ومعامليية ،ودينييا ودريييا ،وحقييا
ولوة ،ودعوة ودولة .فهذا ما أحيا له ،وأموت عليه ،وأرذر عمر ليه .فاريا ابين
الدعوة وأخوها وأبوها ،وهي مني وأرا منها.
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شرحي لألصول العشرين
وهييذا مييا يجعييل كثيييرا ميين اإلخييوان يعتبرورنييي واحييدا ميينهم ،وإن أعلنييب
استق لي عنهم ،بيل ربميا اعتبرريي كثييرون :مفتييهم األول اليذ ياخيذون عنيه
األحكا  ،ويفتون بفتواه ،وربما اعتبرري آخرونُ :م ّ
يؤصيل
نظير اليدعوة ،اليذ
ّ
مفاهيمها ،ويعميق أفكارهيا ،وييرد فروعهيا إليى أصيولها ،وييدلل عليهيا باألدلية
الشييرعية المو قيية ،كمييا يتجلييى ذلييد واةييحا فييي سل ييلة« :رحييو وحييدة فكرييية
للعاملين لنس » وهي تيدور حيول «األصيول العشيرين» لنميا ح ين البنيا،
وتشرحها شرحا أصوليًّا فقهيًّا يجمع بين محكمات الشري ومقتضيات العًير.
ولد كنب من ليديم شيرحب هيذه األصيول شيرحا شيفهيًّا ،م ي ّج عليى أشيرطة
«كاسيب» ورشرت ووزعب في أرحاء العالم ،ولقيب لبول عاما.
محاولة ترشيحي لمنًب المرشد العا للجماعة
وربمييا أيييد هييذا :مييا يفكيير فيييه كثيييرون داخييل اإلخييوان ،وخًوصييا الكبييار
ى
والقدامى منهم ،حين يلحق بربه أحد المرشدين العياملين لنخيوان ،فيهيري إلي ّ
من يهري ،يطلبون إلي أن ألبل منًب المرشد العا للجماعية ،ول ي يعني إل
أن أ شكر لهم ،وأعتذر عن عد لبولي لعرةهم ،التناعيا منيي بيان ميا أليو بيه
من عمل إس مي عا  :أرفيع ليي ولألمية مين تيولي منًيب المرشيد العيا  .وليد
لال لي رفيق العمر األي أحمد الع ال فع في مول شهده من هيذه الموالي :
إري أو ر أن تكون مرشدا لألمة ،بدل أن تكون مرشدا لجماعة بعينهيا  ...لليب:
وأرا م تريح إلى هذا ،ومطمئن إليه.
حييدع ذلييد عنييد اشييتداد ميير

المرشييد الثالييث األسييتاذ عميير التلم يياري،

وحيييدع ذليييد ميييرة أخيييرص بعيييد أن تيييولى األسيييتاذ ميييامون الهضييييبي منًيييب
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ي من يكلمني ويقنعنيي بقبيول المنًيب ،وهيو م يتعد أن
المرشد ،ولد أرسل إل ّ
يتنييازل عيين منًييبه راةيييا ،وكييان الييذ حمييل الرسييالة مقتنعييا تمييا اللتنيياي
بييذلد ،وحيياول جاهييدا أن يزحزحنييي عيين مييولفي ،حيييث إن فييي هييذا مًييلحة
الييدعوة ،ومًييلحة األميية  ...وهييو ميين رجييال الفكيير والييدعوة القييادرين علييى
اإللنييياي ،ول ميييارع مييين أن أذكييير اسيييمه اآلن ،وهيييو األي الًيييديق المفكييير
اإلس مي الكبير الدكتور محمد عمارة.
ولد للب له :ولماذا ل تتولى أرب هذا المنًب يا دكتور؟
لييال :أرييا ل أصييلح لييه ،أرييا غريييب عيين الجماعيية .أمييا أرييب فييابن الييدعوة
ورجلها ،لضيب فيها شيبابد وكهولتيد وشيياوختد ،وأريب الشاًيية األوليى
لييدص اإلخييوان ،ل يتمتييع أحييد باإلجميياي علييى حبييه وتقييديره غيييرك ،ومنزلتييد
العالمية اليو ست اعد في رجاح الدعوة التي أصبح لهيا وجيود عمليي فيي أكثير
من سبعين دولة في العالم.
ولييد رأيييب كثييرين ميين إخييواري المقييربين يشيياركورني الييرأ فييي أن بقيياوي
مرشدا وموجها لألمة كلها :أكثر رفعيا وبركية مين تيولي منًيب المرشيد العيا
للجماعة ،منهم  -بعيد د .أحميد الع يال  -د .عبيد العظييم اليديب ،ود .عيز اليدين
إبييراهيم ،ود .محمييد سييليم العييوا ،وأ .فهمييي هويييد  ،ود .عييز الييدين إبييراهيم،
وكثيرون.
وةع التنظيم العالمي أو الدولي اليو
ولقد علمب بعد ذلد أن وةع هذا التنظيم «العيالمي أو اليدولي» أصيبح فيي
حير  ،فقيد ارتشيرت دعيوة اإلخيوان حتيى أصيبحب فيي سيبعين دولية أ وأكثير.
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وميين المتعييذر أن يجتمييع ممثلييون لهييؤلء جميعييا ،وكثييير ميين الييب د ل ت ييمح
بوجيود رسيمي للجماعية فيهيا ،وبي د أخيرص ل ت يمح بايرو ممثليين للييدعوة
منهييا ،كمييا أن بعييض الييب د يًييعب عليييهم أن يلتزمييوا بييرأ ربمييا ل يناسييب
يييروفهم ،فييي غيييرو أن ارفيييرط عقيييد التنظييييم ،وليييم يعيييد ليييه الوجيييود المييينظم
يطيور رف يه َوفيق األوةياي
المتماسد القو  ،كما كيان مين لبيل .والحكييم مين ّ
دون تفريط في األصول.

***
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ص ة عيد األةحى في ميدان عابدين
عيد األةحى 1397ه :
في سنة  1397ه  1977 ،دُعيب من الدوحة إلى القاهرة ألن النياس فيي
ص ة عيد األةحى في ميدان عابدين الشهير ،حيث تتجميع عشيرات األليوف
من الشباب ألداء ص ة العيد ح ب ال ُّنّة فيي الاي ء ل فيي الم ياجد ،ليتجميع
الم ييلمون فييي هييذه المناسييبة ال ييعيدة ،فييي صييورة مهرجييان إس ي مي بهييي ،
يحتشيد فيهيا الرجيال والن ياء والًييبيان ،فيرحين م تبشيرين ،ل يهتفيون باسييم
مالو  ،ول يرفعون لفتة بليد أو جينئ أو حيزب بيل يهتفيون باسيم هللا وحيده:
هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،ل إله إل هللا ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،وهلل الحمد!
وكان الداعي لي هم شباب الًحوة اإلس مية ،اليذين أ بتيوا وجيودهم عليى
كل صعيد ،ورأوا أن يحيوا هذه ال نة ،واستجاب الشباب لهم ،وصيلى بهيم فيي
العيد الماةي شيانا الشيخ النزالي ،وفي هذا العييد يتولعيون حضيورا أكثي ،
ي أن أحضير لهيذا النير
وعددا أكبر ،فاتًلوا بي ،وألحيوا علي ّ

 ،لت ُ َو ّجيه هيذه

الوجوه النيّرة إلى ما فيه خييرهم ،وخيير ديينهم وأميتهم ،وحتيى ل يتيرك األمير
لبعض الاطبياء المهيجيين اليذين ل يضيبطون أرف يهم ،فيُفليب الزميا  ،وينقليب
الميدان إلى شعلة ملتهبة ،ول سيما أن الجو ال ياسي ي اعد على الشتعال.
فقييد كييان الييرويئ ال ييادات فييي ذلييد الولييب فييي القيدس للقيياء منيياحم بيجييين،
وهو أول لقاء بين رويئ عربي وروييئ إسيراويلي ،والعيالم العربيي كليه ياور،
والجو مكهرب .لذا يلز الاطيب في ل هذا الحشد الكبير أن ييدرك المولي ،
وأن ييييتحكم فيييي رف يييه ،وأن ي يييتعمل الحكمييية ول ييييركض وراء العواطييي
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الجياشةَ { :و َمنَّي َُّۡؤتَ ۡ
َّٱل ِح ۡك َمةََّفَ َّقَ ۡدَّأُوتِ َيَّ َخ ۡيراَّ َكثِيرا} [البقرة.]269 :

والوالييع أريييي اعتييدت أن أن النييياس فييي صييي ة العيييد فيييي لطيير فيييي أحيييد
مًليات العيد المهياة خار الم اجد ،ول أحب أن أغادر الدوحة في األعيياد.
ولكن هذه المناسبة التي ذكرها لي الشباب ،وحرصي على أل أخييب أميل هيذا
الشباب المؤمن الواعد الًاعد؛ جعلتني ألبي دعيوتهم بًيدر منشيرح ،ورفيئ
مطمئنة ،محت با هذه الرحلة عنيد هللا سيبحاره ،وليد ليال فيي شيان أهيل الجهياد:
ُامَّ ِليَ ۡج ِازيَ َُّر ُمَّٱّللَُّ
الَّلَر َّۡ
{ َو ََلَّيُن ِفقُونَ َّنَفَقَاةََّّ َ
َّو ََلَّيَ ۡق ََٰعُاونَ َّ َوا ِديًااَّإَِلَّ ُكتِ َ
يارٗ َ
يرٗ َ
َّو ََلَّ َكبِ َ
صا ِِ َ

سنَ َّ َماَّكَانُواَّْيَ ۡع َملُونَ } [التوبة.]121 :
أ َ ۡح َ
أجل ،لم يكين ي يعني أن أتالي عين دعيوة شيباب الًيحوة ،وأريا أعتبيرهم
أفيي ذ كبييد  ،كمييا أعتبيير الًييحوة جييزءا منييي ،وأماريية فييي عنقييي ،وكيياري
الم ئول األول عنها في العالم!
ولقييد اتفقييب مييع الشييباب المشييرفين علييى هييذا الموةييوي :أن أبتعييد عيين
ال ياسة ،وأن أتحدع في القضايا العامية ،حتيى ل تحيدع فتنية ،وياير األمير
من أيدينا ،ور ّحبوا بذلد.
وهكذا كان اتجاه خطبتي بعد أن صليب بالناس ركعتي العيد  ...وأذكير أريي
للب في هذه الاطبة :مين أراد أن ييرص مًير عليى حقيقتهيا بيدون تزوييق ول
تشويه ،فليرها هنا ،في هذا الشباب ،الذ آ ر آخرتيه عليى دريياه ،وآ ير الايالق
عليى الالييق  ...شييباب اختييارهم هللا لنًيرة دينييه ،يحييبهم ويحبورييه ،ل ياييافون
فيييي هللا لومييية لويييم ،تييياوبون عابيييدون حاميييدون ،راكعيييون سييياجدون ،آميييرون
بيييالمعروف ،رييياهون عييين المنكييير ،حيييافظون لحيييدود هللا  ...هيييذه هيييي مًييير
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الحقيقييية ،ميين أراد أن يعييرف حقيقيية مًيير وجوهرهييا ،ف ي يبحييث عنهييا فييي
شاري الهر  ،ول فيي م هيي اللييل ،ولكين ليبحيث عنهيا هنيا .هيذا الشيباب هيو
أغلى روة لمًر .إره أغلى من الذهب األبيض «القطن» ،وأغلى مين اليذهب
األسود «البترول» ،وأغلى من الذهب األصفر المعروف.
للب هذا أو رحوه مما ل أذكر تفاصييله( ... )6والعجييب أريي منيذ رحيو عشير
سيينوات أو أكثيير ،كنييب أتنييدص عنييد أحييد األصييدلاء فييي مدينيية أبييو بييي ،وهييو
األي الدكتور محمد مرسي عبيد هللا ميدير مركيز الو ياوق هنياك ،وليال ليي بعيد
النداء :تحب أن تعرف ماذا يقيول النربييون عنيد؟ لليب :رعيم ،أحيب مين غيير
شد .فقال :هذا كتاب مؤل بالفرر ية ،حول الًيحوة اإلسي مية ،وليد خًيد
فيه بالحديث ،ورقل فقرة مطولة من خطبتد في ص ة العيد فيي مييدان عابيدين
 ...ولرأ على الفقرة بعد أن ترجمها إلى العربية ،ولد رقل رًها حرفيا.
للييب لييه :هييذه أو لاطبيية عيييد لييي فييي عابييدين ،ومعناهييا :أن القييو كيياروا
يرصدون كل شيء ،ول يدعون األمور للمًادفات ،أو لألمزجة.
وكنب بعيد الاطبية ،ليدمب أحيد ليادة شيباب الًيحوة ،ليتحيدع إليى جميوي
المًلين ،وأ نه كان األي الكريم د .حلميي الجيزار ،أميير الجماعية اإلسي مية
بجامعة القاهرة في ذلد الولب.
وكيييان مييين ال ييينن الحمييييدة التيييي أرسييياها هيييؤلء الشيييباب :دعيييوة الميييرأة
للمشاركة في صي ة العييد ،كميا كاريب فيي العهيد النبيو  ،وإرميا الن ياء شيقاوق
الرجال ،والمؤمنون والمؤمنيات بعضيهم أوليياء بعيض .وليد خًًيوا للن ياء
( )6ارظر «خطب الشيخ القرةاو » ( ،)272/1رشر مكتبة وهبة.
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أماكن ،تجمعن فيها بعضهن مع بعيض ،كميا أغيروا الًيبيان والبنيات بالهيدايا
الم وميية ليحرصييوا ويحرصيين علييى الحضييور والمشيياركة  ...وبعييد الً ي ة
والاطبة والمًافحة :ارًرف الجميع ب

وهدوء.

عيد األةحى  1398ه .
وبعد عا دعياري الشيباب إليى إلقياء خطبية عييد األةيحى فيي رفيئ المكيان
«عابييدين» ,وكييان ال ييدات فييي ذلييد اليييو غاوبييا عيين مًيير ،حيييث ذهييب إلييى
أمريكا ،لتوليع اتفالية «كامب ديفييد» وكيان الجيو مكهربيا كيذلد ،وأكثير لابليية
ل شييتعال ميين العيييد الماةييي .والعييرب كلهييم لييد أعلنييوا معارةييتهم للًييلح
المنفيييرد ،واليييذ تقيييو بيييه مًييير ميييع إسيييراويل  ...والفل يييطينيون أرف يييهم
ساخطون ،وكثيرون مين الشيعب المًير رف يه غاةيبون ،وفيي هيذه الحيال
يًبح الاطيب في هذا الجمع الحاشد ،كارما يمشي على الشيوك :وبااصية أن
العدد بدأ يزداد ويتضاع

عن ال نة الماةية.

ولقييد التزمييب منييذ أول خطبيية :أن أهييدئ ول أ ييير ،وأن أطف ي النييار ،ول
أةرمها  ...ومن الاير أن ي تمر هذا التج ّميع الربياري الايير ،ول رت يبب فيي
فقده بالحمالة والطيا ...
وأحمييد هللا أن تمييب الً ي ة والاطبيية باييير وس ي  ،ولييم يحييدع مييا يعكيير
الًفو.
الً ة الحاشدة سنة  1400ه
واسييتمرت هييذه الًييلوات الحاشييدة فييي هييذا الميييدان الكبييير ،يًييلي الشيييخ
النزالي عيد الفطر ،وأصيلي أريا عييد األةيحى ،إل فيي إحيدص الميرات ،أذكير
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أري دعيب إلى عيد الفطر ،وحضرت من الدوحة في أواخر رمضيان ،إليى أن
جاءت سنة  1400ه (.) 1980
وفي هذا العيد تجمعب حشود هاولة ميألت المييدان ،كميا ميألت كيل الطير
المؤدية إلييه مين جهاتيه األربيع ،حتيى إريي اةيطررت إليى أن أتيرك سييارتي
بعيدا عن الميدان ،وأتاطى الرلاب في م يرة طويلة إليى المنًية .ولبيل ذليد
ًة.
كنب أصل بال يارة التي تحملني إلى لرب المن ّ
وكنب أمدّ بًر إلى األما وإليى اليميين وإليى الي يار ،في أجيد إل بشيرا
مت حمين ،متيزاحمين ،ول أسيمع إل التكبيير الميا ور :هللا أكبير ،هللا أكبير ،هللا
أكبر ،ل إله إل هللا ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،وهلل الحمد.
ولقد علق الرويئ ال ادات رحمه هللا على هذا التج ُّمع ،فقال :إرهم يقدروريه
بربع مليون ،وأرا ألول :إره ل يزيد على ماوة أل ! تهوينا من شاره!!
والحق أره يزيد في رظر عن رً ملييون .وإن كيان أحيد ل ي يتطيع ان
يقدره تقديرا صحيحا ،ألن الذ يقيدر ينظير غالبيا إليى مين فيي المييدان ،ولكين
الحشود زحمب كل الطرلات المؤدية إلي الميدان من مشير ومنيرب وشيمال
وجنوب.
وكنب أرظر من حولي ،فاجد كاميرات التًوير معلقة هنا وهنياك ،تًيور
الجموي وتًور الً ة ،والاطبة والاطيب ،وت جل كل شييء بدلية .وكنيب
يًيورون؟ ل يمكين أن
ألول في رف يَ :م ْن هؤلء المًورون؟ ولح اب َم ْن
ّ
يكوروا مًريين؛ ألن اإلع

المًر ل يهتم بهذه الًي ة ،ول ييذكر عنهيا

حرف واحدا في الًح أو في التلفزيون ،م عرفيب بعيد ذليد أرهيم أوربييون
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وفاة األستاذ البهي الاولي
في يو  1977/12/27ودعب مًر في هدوء :الداعية اإلسي مي الكبيير
أسييتاذرا البهييي الاييولي رحمييه هللا وغفيير لييه ،ولييد سييبق لييي الحييديث عنييه فييي
األجزاء الماةية من هذه ال يرة ،ول سيما في الجزء األول.
كان األستاذ البهيي الايولي زميي لنميا ح ين البنيا فيي دار العليو  ،وكيان
معجبييا بييه كييل اإلعجيياب ،فلمييا لييا البنييا بدعوتييه كييان البهييي ميين الم ييارعين
لنجابة.
«تذكرة الدعاة» ومقدمة البنا له
وكان ممن تنب ُهوا مبكرا للكتابة في مفهيو اليدعوة وغاياتهيا وأسياليبها ،وميا
يجب أن يكون عليه الداعية ،فكتب كتابه األول الذ لم ي بق أحد إلى مثله فيي
التاصيل والتفًيل والتدليل ،مع عمق الفكرة ووةيوحها ،كتبيه باسيلوب أدبيي
راوع .ذلكم هو كتابه الشهير «تذكرة الدعاة» الذ كتب له اإلما الشيهيد مقدمية
موجزة مركزة ،لال فيها:
هللا أكبر والحمد هلل ،والً ة وال

على سيدرا محميد رسيول هللا ،أفضيل

الداعين إليه على بًيرة ،والمجاهدين فييه بإح يان ،وعليى آليه وصيحبه ومين
اهتدص بهديهم إلى يو الدين.
وبعييد :فقييد طالعييب هييذه التوجيهييات بييل المحاةييرات ف يي أسيياليب الييدعوة
وتكوين الدعاة ،فاعجبب بهيا ،وهششيب لهيا ،وشيممب فيهيا بيوار اإلخي ص
والتوفيييق إن شيياء هللا ،ودعييوت هللا تعييالى أن يجعلهييا رافعيية لعبييده ،موجهيية
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لقلوب الناطقين بكلمته والهاتفين بدعوته.
وليئ ذلد غريبا عليى كاتبهيا وملقيهيا األي الداعيية المجاهيد األسيتاذ البهيي
الايييولي ،فهيييو بحميييد هللا صيييافي اليييذهن ،دلييييق الفهيييم ،مشييير الييينفئ ،ليييو
اإليمان ،عميق اليقين ،أح ن هللا مثوبته ،وأجزل مكافاتيه ،وبوأريا وإيياه منيازل
ميين أحييب ميين عبيياده ،فرةييي عيينهم ورةييوا عنييه ،أولئييد حييزب هللا أل إن
حزب هللا هم المفلحون .آمين .وصلى هللا على سيدرا محمد وعلى آليه وصيحبه
وسلم ت ليما كثيرا.
وهو الكتاب الوحيد  -بعد رساول اإلما الشهيد  -اليذ تفيرد فيي تليد الفتيرة
بييان يكتييب عليييه :ميين رسيياول اإلخييوان الم ييلمين .أ  :إن ليييادة الحركيية تبنتييه
ةمن مناهجها المعتمدة.
تام ته القرآرية العميقة
وكان األستاذ البهي و يق الًلة بيالقرآن الكيريم ،ليه فييه تام تيه وتاوي تيه
الااصة ،وتف يراته العميقية ،بعضيها ةيمنه بعيض كتبيه المنشيورة ،وبعضيها
لعله ل يزال في أورا منثورة في أةابيره .وكان مما أصدره من ذلد :كتابيه
«آد عليه ال

».

وكييان لييه اهتمييا لييديم بالجارييب اللتًيياد فييي اإلس ي  ،ورظييرة اإلس ي
المتوازريية إليييه ،ولييد تمثييل ذلييد فييي عييدة كتييب« :الثييروة فييي ييل اإلس ي »،
و«اإلسيي

ل شيييوعية ول رأسييمالية :العمييل والعمييال» ،و«الشييتراكية بييين

النظرية والتطبيق».
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اهتمامه بالجارب الروحي وتحريره باب «مع العارفين»
وكييان لييه اهتمييا بالجارييب الربيياري أو الجارييب الروحييي  -أو مييا سييماه فييي
تذكرة الدعاة «الروحارية الجتماعية»  -وليه فيي هيذا بياي أ بياي .ومين أجليه
اهييتم ب ييير الًييالحين ،وكييان يحي ّيرر فييي مجليية «الم ييلمون» التييي أصييدرها
تلميذه .د .سعيد رمضان :باب «مع العارفين» كتب فييه عين «اإلميا المميتحن
أحمييد بيين حنبيل» كتابيية متميييزة ،وكتييب عيين بعييض الشاًيييات األخييرص ميين
ال ل  ،م تول

واستمر البياب .وليم يكتيب اسيمه تحيب هيذا البياب ،وليد رشير

بعييض مييا كتبييه ولييم يُ ْن ييب إليييه .وهكييذا كييان ميينه شيييانا البهييي فييي الييدعوة:
منهجييا متوازرييا ،يقييو علييى القييرآن ،ولكنييه ل ينفييل ال يينة ،ويعنييي بالجارييب
الرو أو اإليماري ،ولكنه ل ي رف فيه حتى يًير رهباريية ،بيل يرييدها كميا
ليييال الشييييخ النيييدو  :رباريييية ل رهباريييية .وهيييي التيييي سيييماها «الروحاريييية
الجتماعية» ول غرو أن ارعقدت بينه وبين أبي الح ن الندو مودة عميقة.
وكان له رظرات في الفقه وفي اللتًاد ،تنب عن فهم متميز ،وأصيالة فيي
النظر ،وعن شاًية م تقلة لها رنيتها واجتهادها.
عمله في النظا الااص
ولييم يكت ي بالعمييل العييا فييي الييدعوة ،حتييى كييان روي ييا للمكتييب اإلدار
لنخوان فيي مديريية «محافظية» النربيية ،لبيل أن ينقيل إليى القياهرة ،بيل ةيم
إلى ذلد العمل في «النظا الااص» أو ميا سيموه بعيد ذليد «الجهياز ال ير »
لنخوان ،فكان هو الم ئول عن هذا النظيا فيي النربيية :يبايعيه مين يبيايع مين
أفييراد الجماعيية  -الييذين يقبلييون الرضييما إلييى هييذا النظييا  -علييى المًييح
والم دس ،كما ذُكر في التحقيقات بعد ذلد .وإن كاريب المحكمية ليد حكميب ليه
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بالبراءة.
كتيبة الذبيح
المقربين في طنطا :ارا والع يال واليدمرداش والًيفطاو
ولقد كنا ت ميذه
ّ
والديب والحشياش وعبيد المينعم البيدراو  ،وغييرهم ،ولكنيه ليم يعير

علينيا

يوميا اللتحييا بهييذا النظييا  ،وكاريه اكتفييى بي «كتيبيية اليذبيح» التييي رتربييى فيهييا
على البذل والتضحية في سبيل هللا ،ولو لد المؤمن رلبته طاعية هلل ،كميا فعيل
ايَّ
الذبيح إسماعيل عليه ال
ايَّأ َ َر َٰ َّفِايَّ ۡٱل َمنَ ِ
اامَّأَنِ ٓ
 ،حين ليال ليه أبيوهَٰ { :يَبُنَايَّ ِإنِ ٓ
اار َٰۚ َّقَاااالََّ َٰيَٓمَبَااات ۡ
أ َ ۡذبَ ُحاااكَ َّفَا ُ
َِّٱفعَا ۡ
َّمااانَ َّ
سااات َ ِجدُنِ ٓيَّإِنَّ َ
شاااا ٓ َءَّٱّللُ ِ
االَّ َمااااَّتُا ۡااؤ َم ِۖ ُرَّ َ
ااٱنَ ۡرَّ َمااااذَاَّتَا َ
َٰ
ٱلصبِ ِرينَ } [الًافات.]102 :

ولييد حلييب حكوميية النقراشييي جماعيية اإلخييوان ،بييدعاوص ل تبلييغ أن تكييون
سببا لضرب هذه الجماعة وتمزيقهيا ،والحكيم عليهيا باإلعيدا  .وليد رد األسيتاذ
البنا بنف ه على دعاوص الحكومية ،كميا أشيررا إليى ذليد فيي الجيزء األول .وليد
تبييين أن هييذا كييان اسييتجابة لطلبييات سييفراء إرجلتييرا وأمريكييا وفرر ييا ،ال يذين
اجتمعوا في «فايد» بمنقطة القناة ،ولد ت بب هيذا فيي اعتقيال أعيداد كبييرة مين
اإلخوان تجمعوا في النهاية في معتقل الطور.
اختيار البهي أميرا على اإلخوان في معتقل الطور
ييؤمروا فييي أ تجمييع واحييدا مينهم ،كمييا هييو أميير
وفيي تربييية اإلخييوان :أن ّ
كنتمَّثالثةَّفيَّسفرَّفممرواَّأحادكم»( .)7فوليع إجمياعهم
الحديث النبو « :إذاَّ
ِ
على اختيار األسيتاذ البهيي الايولي أمييرا علييهم فيي المعتقيل ،وذليد لميا ييرص
( )7رواه الطبراري في «الكبير» ( )185/9عن ابن م عود.
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اإلخوان من علمه وفضله وسابقته في الدعوة ،ولربه من اإلما الشهيد.
و ل هكذا ،حتى طلب في لضيية مين لضيايا التنظييم الاياص ،حييث تيردد
اسمه في التحقيق ،فاختار اإلخوة من بعده الشيخ محمد النزالي أميرا عليهم.
كتاب «المرأة بين البيب والمجتمع»
وفييي عهييد المرشييد الثيياري األسييتاذ ح يين الهضيييبي ،كييان موةييع قتييه ميين
الناحييية العلمييية ،وكلفييه كتابيية كتيياب عيين المييرأة بييين حقولهييا وواجباتهييا ،فييي
ةييوء الشييريعة اإلسي مية ،ورهييض بييذلد ،وكتييب كتابييه الموفييق «المييرأة بييين
البيب والمجتمع» الذ عكئ رظرة وسطية بيين الني ة والمفيرطين فيي لضيية
طوره بعد ذلد إلى كتاب «اإلس
المرأة ،م ّ

ولضايا المرأة المعاصرة».

و لب الع لات بينه وبين األستاذ الهضيبي طيبة ،حتى لامب ورة يولييو،
وكيييان التعييياون بينهيييا وبيييين اإلخيييوان ملحو يييا ،يييم حيييدع الاييي ف ،ودخيييل
البييالور الييوزارة مييع الثييورة ،علييى خيي ف رأ اإلخييوان ،فطلبييوا إليييه أن
ي تقيل من الجماعة فاستقال ،ليتحمل هو م يئولية اختيياره ،واختيار فريقيا مين
اإلخوان للعمل معه ،كان منهم األستاذ ابهي الاولي ،والشيخ النزالي ،والشييخ
سيد سابق .رحمهم هللا جميعا.
اخت ف أعضاء الهيئة التاسي ية
وحين اشتد الا ف ،واحتد النزاي بين الثيورة واإلخيوان :اختلي أعضياء
الهيئة التاسي ية فيما بينهم ،فكان منهم فريق على رأسهم األستاذ البهييَ ،ي َير ْو ّن
ةييرورة الًييلح مييع عبييد الناصيير ،وتفيياد جي ّير الجماعيية إلييى معركيية غييير
جر فيها للتهلكة بنير مبرر ،وهيؤلء يح ينون الظين بعبيد
متكافئة مع الثورة ،ت ُ ُّ
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الناصر ،ويرون أرهم إذا عقدوا عهدا معه رفذه.
وفريق آخر يمثل ليادة اإلخوان ،ويمثل األكثرية منهم أيضا :ل يثقيون بعبيد
خيرا للجماعة ،بيل يتيربص بهيا ،ويرييد
الناصر ،ول بتع ُّهداته ،وأره ل يضمر ّ
أن يتالص منها ،ولهذا يريد ةرب بعضها ببعض فيكون باسهم بيينهم شيديدا.
ومن هنا يجب الوليوف ةيد هيذه الفتنية ،وم ياردة القييادة الشيرعية فيميا تيؤمن
به ،وتحرص عليه.
ويبييدو أن األحييداع بعييد ذلييد صييدلب مييا لالييه هييؤلء ،وأن رنييية األسييتاذ
الهضيبي كارب أصد  ...ولقد ول الرجيل  -بيرغم كبير سينه  -راسيخ القيد ،
رافع الرأس ،كاره الطود األشم.
ولقد حوكم األستاذ البهي وإخواره من أعضياء مكتيب اإلرشياد ،مثيل الشييخ
عبد المعز عبيد ال يتار ،وأرادوا بهيذه المحاكمية أن تكيون شيهادة ةيد المرشيد
وإخواره.
ولقد كتب مؤري اإلخوان األستاذ محمود عبيد الحلييم فيي كتابيه« :اإلخيوان
الم ييلمون :أحييداع صيينعب التيياريخ» عيين هييذه الا فييات والًييراعات داخييل
الجماعة ،وهو شاهد عيان ،ومرةي عند الطيرفين فليراجيع ،وليد رقلنيا بعيض
ك مه في الجزء الثاري.
هذا المول

من األستاذ البهي الاولي ،جعل كثيرين من اإلخوان ،يتايذون

منه مولفا سلبيًّا ،وبااصة الذين دخلوا ال جن الحربي ،ممن حوكموا ،ومن ليم
يحاكموا ،وهو مولي
من ول

طبيعيي بالن يبة للبشير ،اليذين ل يحبيون مين آذاهيم ،ول

مع من آذاهم.
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إشاعة خلق العفو والًفح بين المؤمنين
ولكن من المفتر

أن تهدأ النفوس بعد مدة مين اليزمن ،ويعيود النياس إليى

جييو الت ييامح وخلييق العفييو والًييفح ،كمييا لييال يوسي
َّو ُر َوَّأ َ ۡر َح ُم َٰ
علَ ۡي ُك ُم ۡ
َّٱلر ِح ِمينَ } [يوس
َ
َّٱليَ ۡو ِۖ َمَّيَ ِۡ ِف ُرَّٱّللَُّلَ ُكمِۡۖ َ

الَّ
إلخوتييه{ :قَااال ََََّلَّت ََّۡث ِريا َ

.]92 :

ولد لال هللا تعالى في شان من شاركوا في حديث اإلفد ،ولد حل أبو بكير
{و ََلَّيَ ۡمتَا ِلَّأُوْ لُاواْ ۡ
َّٱلفَ ۡ ا ِلَّ
أن يحر أحدهم وهو لريبه ،مما كان يًله به من لبيلَ :
َّوٱلس َع ِةَّأَنَّي ُۡؤت ُ ٓواَّْأُوْ ِل ۡ
سا ِبي ِل ِۖ
َّو ۡليَ ۡعفُاواَّْ
َّو ۡٱل ُم َٰ َر ِج ِارينَ َّفِايَّ َ
َّو ۡٱل َم َٰ َ
َّٱّللِ َ
سا ِكينَ َ
يَّٱلقُ ۡربَ َٰى َ
ِمن ُك َّۡم َ
َّوٱّللَُّ َ
َو ۡليَ ۡ
ورَّر ِحيم} [النور]22 :
صفَح َّٓ
غفُ ٞ
ُوَّاَّْأ َ ََلَّت ُ ِحبوونَ َّأَنَّيَ ِۡ ِف َرَّٱّللَُّلَ ُكمۡۚ َ
َّم ۡانرُمۡ َّ ِإَلَّقَ ِلايالَّ
ولال تعالى في شان أهل الكتيابَ { :و ََلَّت َ َازالَُّتََٰ ِلاعَُّ َ
علَ َٰاىَّ َخآَِنَاةَّ ِ
ٱصفَ ۡۚحَّإِنَّٱّللََّي ُِحلو ۡ
ِم ۡنرُمِۡۖ َّ َّفَ ۡ
َّو ۡ
َّٱل ُم ۡح ِسنِينَ } [الماودة.]13 :
ٱعفُ َّع َۡنرُمۡ َ

فاولى أن يكون الًفح والعفو بين المؤمنين بعضهم وبعض.
لقد ساءري أن مجلة «اليدعوة» ل يان حيال اإلخيوان فيي مًير ،حيين ارتقيل
األسييتاذ البهييي الاييولي إلييى رحميية هللا ،لييم تعييره أ التفييات ،ولييم تتحييدع عنييه
بوصفه أحد رجال الدعوة الذين عاشوا عمرهم لها ،وتركوا آ ارا فيها.
وكييان يمكيين أن تشييير إلييى الا ي ف الييذ ولييع ،وتقييول رأيهييا فييي تاطئيية
األسييتاذ البهييي ومجموعتييه ،ييم تقييول :ولكنييه اآلن أفضييى إلييى مييا لييد  ،وهييو
موكول إلى ريته ،وإرما لكل امرئ ما روص
كلمة منًفة عن الا ف داخل اإلخوان
وهنا ل بيد ليي مين كلمية منًيفة عين الاي ف داخيل اإلخيوان ،وأعتقيد أريه
ينطبق على كل الجماعات .واإلخوان شارهم شان الجماهير داوميا ،ت يرف فيي
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الحب ،وت رف في البنض  ...مين أحبتيه ارتفعيب بيه إليى أعليى علييين ،ومين
أبنضييته رزلييب بييه إلييى أسييفل سييافلين .وفييي هييذه الحاليية تن ييى سييوابقه ،وتلنييي
مآ ره ،ول يذكر عنه إل الجارب المظلم.
هذا مع أن القرآن يعلمنا أن رعدل مع من ركره ،كما رعيدل ميع مين رحيب ،ل
يمنعنا شنآن لو «شدة بنضهم لنا أو بنضينا لهيم» أن رعطييهم حقهيم ،كميا ليال
ۚ

علَ َٰ ٓىَّأََلَّت َ ۡع ِدلُواْ ۡ
َّٱع ِدلُواَّْ ُ
شنََّ ُ
ر َاوَّأ َ ۡق َار ُ َّ ِللتَّ ۡق َاو َٰ } [الماويدة:
انَّقَ ۡو ٍمَّ َ
تعالىَ { :و ََلَّيَ َّۡ
ج ِر َمن ُكمۡ َّ َ

.]8
ومن العدل أن تذكر للاًم ح ناته ،كما تذكر سيئاته.
كميا يعلمنييا اإلسي  :أن رتعامييل مييع أهيل اإليمييان بح ين الظيين ،وأن يحمييل
حييال الم ييلم علييى أح يين حييال ،ورلييتمئ لييه العييذر مييا اسييتطعنا ،فييالمؤمن أبييدا
يلتمئ المعاذير ،والمنافق يتطلب العييوب والعثيرات .وليد لاليب تعيالىَٰ { :يَٓمَيو َرااَّ
ٱل ِاينَ َّ َءا َمنُاواْ ۡ
اَّمانَ َّٱلَ ِانَّإِنَّبَ ۡعا َ َّٱلَ ِانَّإِ ۡثا ٞم} [الحجيرات ،]12 :وليال
َّٱاتَنِبُاواَّْ َكثِيار ِ

عليه الً ة وال

« :إياكمَّوالَنَّفإنَّالَنَّأكا َّالحديث»(.)8

سوابق الاير
أة

إلى ذلد :أن مين آداب اإلسي  :أل ين يى الم يلمون لمين أخطيا فيي

حقهييم :سييوابقه الايييرة ،وموالفييه الطيبيية ،التييي حفييل بهييا سييجله ،فربمييا كارييب ا
ل وابق شافعة له ،كما لال النبي صلى هللا عليه وسلم لعمر بين الاطياب ،وليد
لال عن حاطب بن أبي بلتعة :دعني يا رسول هللا ،أةرب عنيق هيذا المنيافق!
( )8متفق عليه :رواه الباار في األدب ( ،)6066وم لم في البر والًلة ( )2563عن أبي
هريرة.
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ولييد حيياول أن يفشييي سيير رسييول هللا إلييى أهييل مكيية ،ويابييرهم بقييدو جيشييه
عليهم ،والرسول حريص على أن يفاجئهم ،فيجبرهم عليى الت يليم بي لتيال أو
بالييل الا يياور الممكنيية ،فعملييه ممييا يمكيين أن يعييد اليييو فييي أعمييال الاياريية
العظمى ،ومع هيذا ليال الرسيول صيلى هللا علييه وسيلم لعمير« :مااَّيادريكَّيااَّ
عمر َّلعلَّهللاَّاطلعَّعلىَّأرلَّبدر َّفقالَّ:اعملواَّماَّشئتم َّفاإنيَّقادَّغفارتَّ
لكم»(!)9
كما أن مين رواويع هيذا اليدين :أريه يقيدر ةيع

اإلر يان ،وأن كيل بنيي آد

خطاء ،وأن من أخطاء اإلر يان ميا ل يعاليب علييه ،بيل ييؤجر أجيرا واحيدا إذا
وتحير للحيق ،فيإن أصياب الحيق فليه أجيران ،وإن أخطيا فليه
صدر عن اجتهاد
ّ
أجر.
هذه مبادئ مهمية فيي التربيية األخ ليية اإلسي مية ،ولكين اإلخيوة كثييرا ميا
ينفلورها ،رتيجة لنلبة النضب عليهم ،أو إساءة الظن بمين يااصيموره واتهاميه
في سريرته وريته ،ورحن لم رؤمر أن رشق عين لليوب النياس ،بيل لنيا الظياهر،
وهللا يتولى ال راورَ { .ربنَاَّ ۡ
َّو َََّلَّت َ ۡجعَ ۡالَّفِايَّ
اَّو ِ ِِل ۡخ َٰ َونِنَاَّٱل ِاينَ َّ َ
اٱِلي َٰ َم ِن َ
ٱغ ِف ۡرَّلَنَ َ
سبَقُونَاَّبِ ۡ ِ

ُوفَّر َِّحيمَّ} [الحشر.]10 :
َّرء ٞ
َّربنَآَّإِنكَ َ
قُلُو ِبنَاَّ ِغال َِّلل ِاينَ َّ َءا َمنُواْ َ

***

( )9متفييق عليييه :رواه الباييار فييي الجهيياد وال ييير ( ،)3007وم ييلم فييي فض ياول الًييحابة
( )2494عن علي.
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مؤتمر تنًير الم لمين في كلورادو 1978
من األحداع المهمة المعتبرة التي ولعب خار العالم اإلس مي ،وكيان لهيا
صدص كبير ،وأ ر خطير لدص الم لمين ،وخًوصا الدعاة والمهتميين بالشيان
اإلس مي :المؤتمر الذ عقيد فيي وليية كليورادو بامريكيا ،وفيي مدينية «جْل ْين
أ َ ْييير » لتنًييير الم ييلمين فييي العييالم ،والييذ اسييتمر لمييدة أسييبوي كامييل ،ولييد
ًييرا .وهييو تتميية للمييؤتمر الييذ عقييد فييي
اجتمييع رحييو  150ماويية وخم ييين من َ
لوزان ب وي را عيا  1974لتنًيير العيالم ،أو ليل :هيو بدايية لتنفييذ ميا اتفيق
عليه هناك.
ولد أُعد للمؤتمر أربعون بحثا ،تعين على توةيح الرنية ،وتمهيد الطرييق
لتنًييير الم ييلمين ،الييذين أحييزن المنًييرين إخفييالهم إلييى اليييو فييي هييدايتهم!
وعد استجابتهم لدعوتهم ،وإيمارهم بالم يح إلها ومالًّا!!
لقد كاريب أييا الميؤتمر ال يبعة مشيحورة بالعميل واإلرجياز ،جل يات متتاليية
في ت ل يل صيار  ،وفيهيا ليرروا إرشياء معهيد لألبحياع والتيدريب متاًيص
فيي تنًيير الم يلمين أطلقييوا علييه اسيم أحيد عتيياة التبشيير ،وكبيراء التنًييير،
وهو صمويل زويمر ،الذ رأس عددا من المؤتمرات التنًييرية فيي القياهرة
وفي غيرها ،منش مجالة «العالم اإلس مي» التبشيرية ،فيارادوا إحيياء ذكيراه
بهذا المعهد الذ اعتبروه بمثابة «جهاز مركز » لتنفيذ ليرارات الميؤتمر ،تيم
إرشييانه بالفعييل فييي جنييوب كاليفورريييا ،واختييير «دون ميياكر » رويييئ مييؤتمر
كلورادوا مديرا له.
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بهذا المعهد هذه الفقرة:

«إن الهدف الروي ي لمعهد صمويل زويمير ،هيو م ياعدة الرجيل الم يلم،
والمرأة الم لمة ،والطفل الم لم ،في كل مكان ،لتوفير الظيروف التيي تجعلهيم
يقبلون الم يح إلها ومالًا لهم ،وأن ررص الكني ة مزروعية بيين كيل جماعية
م لمة»!!
وللمعهد شعار مكتوب على لوحة كبيرة خضيراء الليون ،وبياللنتين العربيية
واإلركليزية ،ورص هذا الشعار:
«ألره ليئ شيء غير ممكن ليدص هللا ،فياذهبوا وتلميذوا «اجعليوهم ت مييذ»
كل الم لمين ،من كل لبيلة ول ان وشعب وأمة».
ولد رصدوا لهذه الناية مليار دولر «أل مليون دولر» جمعيب ب يهولة،
ووةعب في أحد البنوك.
إن أخبار هذا المؤتمر تناللتها وكالت األرباء ،ورقلب إلى العيالم اإلسي مي،
وألضب مضاجع النيورين من الم لمين هنا وهناك ،وأرا منهم ،إن لم أكن فيي
مقدمتهم ،لما يبييب لنسي

مين مكاييد ،وميا يرصيد مين أميوال ،وميا ينشيا مين

معاهد ،وما يعد من رجال مدربين لتحويل الم يلمين عين ديينهم إليى الم ييحية
التي لم تعد م يحية عي يى بين ميريم ،بيل م ييحية «سيارب بيولئ» ،والتيي ل
يييذهب ميين أهلهييا إلييى الكنيياوئ فييي أيييا األحييد إل رحييو  %5خم يية فييي الماويية
منهم ،كما لالب اإلحًاءات في أوربا.
بزو فجر الًحوة اإلس مية
لد كنب أتوهم أن دعاة التنًيير بيدءوا حمليتهم فيي الوليب النليط ،ففيي هيذا
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الوليييب  ، 1978كاريييب «الًيييحوة اإلسييي مية» الجدييييدة ليييد بيييز فجرهيييا،
وأشرلب شم ها ،وبيدأت أروارهيا تمتيد شيرلا وغربيا ،وشيمال وجنوبيا ،داخيل
العالم اإلس مي وخارجه  ...وهي صيحوة اربثقيب مين ةيمير الشيعوب ،ومين
للب الجماهير.وهي صيحوة عميقية وشياملة ،شيملب إيقيا العقيول والمشياعر،
وإحياء العيزاوم والضيماور ،فهيي صيحوة عليم وعميل ،وفكير وحركية ،وغييرة
ودعييوة ،وكفيياح وجهيياد ،هيير أ رهييا فييي معييارك التحرييير ةييد أعييداء األميية،
وفييي ميييادين المييال واللتًيياد ،وميييادين الثقافيية والفكيير ،وفييي ميييادين الالييق
وال لوك.
ولد جاءري صحفيون وصفحيات من أمريكا وأوربا ،ي الورني  -كما سيالوا
غير  -عن سر هيذه الًيحوة ،التيي جعليب الشيباب يتيرددون إليى الم ياجد،
ويرجعون إلى القرآن وال نة ،ويتم ّكون بآداب اإلس  ،الفتى يلتحيي ،والفتياة
تاتمر «أو تتحجيب» ،والجمييع ييؤدون الفيراوض ،ويتجنبيون المحرميات ،بيل
يتقييون الشييبهات ،ويق يرءون الكتييب اإلس ي مية ،وي ييمعون ويشييهدون العلميياء
والدعاة الم لمين .في حين ررص الشباب النربي أعرةوا عن اليدين ،وغرليوا
في الشهوات ،ولم يعد الدين من مطالب حياتهم؟ يم بيدا ليي أن القيو ليد وعليوا
بما يجر في عيالم اإلسي

مين حيولهم ،بيل بميا يجير فيي بليدارهم ذاتهيا مين

حركة غير عادية للشباب الم لم ،حتيى فيي لليب أمريكيا رف يها ،فقيد بيدأ اتحياد
الطلبة الم يلمين فيي الولييات المتحيدة وكنيدا يثبيب وجيوده ،ويعقيد مؤتمراتيه،
ويفتح فروعه ،وينش مؤس اته المتنوعة ،ومنها جمعية العلمياء والمهندسيين،
والجمعيية الطبييية اإلسي مية ،وجمعييية العلمياء الجتميياعيين ،ومؤس ية الولي
اإلسي مي وغيرهييا ،تييرتبط باهييل الفكييرة والييدعوة والتربييية فييي الييب د العربييية
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واإلس مية ،تا ر بهم ،وتؤ ر فيهم.
وبييدأ النييرب بمؤس يياته ال ياسييية والثقافيية والدينييية ،يرلييب هييذه التحركييات
عن كثب ،وياًص لها الدارسين ،وتعد لها الحلقات ،فليم يكين فيي عزلية ول
غفلة عن هذه الًحوة .وخًوصا الم ئولين عن «التنًير» فيه.
ومييين هنيييا كاريييب حماسيييتهم البالنييية لعقيييد الميييؤتمر األمريكيييي للمنًيييرين
البروت تارب في ولية كليورادو ،بيادرة مينهم ليقطعيوا الطرييق عليى الًيحوة
اإلس مية الواعدة الًاعدة.
وفي أول كلمة لرويئ المؤتمر «دون ماكر » لال في مفتيتح خطابيه:بلنب
الًيحوة اإلسي مية التييي تجييا فيي أعمييا  720ملييون م يلم شيياوا ليم تبلنييه
لعدة لرون مضب .م يتحدع عن البترول الذ يملد الم لمون معظميه :وهيو
يشكل شريان الًناعة في النرب .وعن بيروز القضيايا اإلسي مية فيي العيالم،
مييين تميييرد جبهييية ميييورو لتحريييير الم يييلمين فيييي الفلبيييين ،إليييى الًيييراي بيييين
العلميياريين واإلسي ميين الييذ كييان أن يفيير

تطبيييق الشييريعة اإلسي مية فييي

مًييير ،كميييا سيييتقو باك يييتان بتطبييييق الدسيييتور اإلسييي مي ،ألول ميييرة فيييي
تارياها ،ابتداء من آذار عا  .)10( 1978إلى غير ذلد مين مظياهر الًيحوة
اإلس مية ،التي تجلب أكثر ما تجلب في سلوك الشيباب ،اليذ عمير الم ياجد،
والشابات ال تي التزمن طوعا بالحجاب.
في هذا الولب الذ بدأ فيه رجال التنًيير ينشيطون ،كاريب الًيحوة تشيق
طريقها بقوة ،بنير مبشرين ،وبنير مليارات ول م يين ،وبنيير معهيد زويمير
( )10ارظر كتاب «التنًير :خطة لنزو العالم اإلس مي» (ص .)13
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ول غيره .وصد هللا العظيم إذ يقول{ :إِنَّٱل ِاينَ َّ َكفَ ُرواَّْيُن ِفقُاونَ َّأ َ ۡما َٰ َولَرُمۡ َّ ِليَصُادوواَّْ
سيُن ِفقُونَ َراَّثُمَّت َ ُك ُ
سبِي ِل ۚ
ونَّ َعلَ ۡي ِرمۡ َّ َح ۡس ََّرَّٗ ََّّث ُمَّي َُِّۡلَبُونَ } [األرفال.]36 :
َّٱّللَِّفَ َ
عَنَّ َ

التحرك لمقاومة التيار التنًير
ُّ
علييى كييل حييال لقييد أللقتنييي أخبييار مييؤتمر كلييورادو كمييا أللقييب غييير ميين
العلماء والدعاة وأهل النيرة على اإلس

وأمتيه ،وكيل الحيراس األيقيا اليذين

عدُّوا أرف هم م يئولين عين هويية األمية وعين الحفيا عليى عقييدتها ورسيالتها
مرابطين على نورها.
وهذا ما حركنيي لعميل شييء لمقاومية التييار التنًيير  ،اليذ ي يتنل فقير
الم يلمين وجهلهيم ومرةييهم ومشييك تهم ،للت ييلل منيه إلييى فتنييتهم عيين دييينهم،
بوساول غير أخ لية ،وأساليب ل يرةاها هللا ول رسله ،ومينهم الم ييح علييه
ال

.
وهو ما ارتهى إلى تاسيئ «الهيئة الايرية اإلس مية العالميية» بالكوييب ...

وساكمل بقية الحديث عن هيذا األمير الاطيير عنيدما أتحيدع عين إرشياء الهيئية
الايرية ،في حينه من هذا الجزء من المذكرات إن شاء هللا.
ّ
يذكرري هذا المؤتمر وطموحاته فيي تنًيير أمية اإلسي

الكبيرص ،ميا كيان

يحولوهييا إلييى بلييد رًييراري فييي حييدود
لييد لييرره
ّ
المنًييرون فييي إردوري يييا أن ّ
خم ييين عامييا ،وةييعفوا لييذلد اإلرسيياليات ،واسييتعدُّوا بمضيياعفة الميزاريييات،
وأس وا عشرات المطيارات ،ووفيروا أعيدادا مين الطياورات ،ينتقليون بهيا بيين
الجزر .م تنلين فقر الفقراء ،وةع

المرةيى ،وةيياي اليتيامى واألراميل،

وجهل األميين ،وفرا القباول الهمجية ،وعلماريية الحكيا  ،اليذين ليم يعيد يهمهيم
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أميير الييدين ،ول الحفييا علييى ُهوييية اإلس ي  ،فقييرروا غييزو هييذا البلييد ،الييذ
أصييبح بعييد ذلييد أكبيير بلييد إس ي مي فييي العييالم ،وتحويييل م يياجده إلييى كنيياوئ،
وأبناويه مين ميؤمنين بياهلل الواحيد األحيد إليى ميؤمنين باآللية الث ية :اإللييه األب
واإلله األبن ،واإلله الروح القدس.
ولكن هللا خيب نورهم ،ورد كيدهم في رحورهم ،وأعاد سهامهم الم يمومة
إلى صدورهم ،ولا رجال مالًون من أبناء إردوري يا على رأسيهم د .محميد
راصييير ،فارشيييئوا المجليييئ األعليييى لليييدعوة اإلسييي مية ،لييياوموا بإمكارييياتهم
المحدودة ،القيدرات الهاولية التيي يملكهيا المنًيرون .وكاريب النتيجية ميا ليرره
اورهَُّ
القي ا
اورَّٱّللَِّ ِبام َ ۡف َٰ َو ِر ِرمۡ َ
َّويَا ۡامبَىَّٱّللَُّإِ َٓلَّأَنَّيُاتِمَّنُا َ
يرآن الكييريم{ :ي ُِريادُونَ َّأَنَّي ََُّٰۡ ِفَّاَّواَّْنُا َ
َولَا ۡاوَّ َكا ِار َه ۡ
َّٱل َٰ َك ِفا ُارونَ } [التوبيية ،]32 :وسييقطب األرظميية الدكتاتورييية فييي إردوري يييا،

ولامييب فيهييا صييحوة إسي مية ،لمييئ النيياس آ ارهييا فييي كي ّ
يل مكييان ،حتييى إرهييم
ترجموا من عدة سنين أكثر من ماوة كتاب من كتبي.
المنًييرين ،وكي ي خييتم هللا علييى
وإن المييرء ليعجييب ميين غييرور هييؤلء
ّ
للوبهم ،وعلى أسماعهم ،وجعل على أبًارهم غشاوة ،فباتوا يطمعون فيي أن
الموحييدين علييى رًييارص مثلثييين ،وك ي ُّل سيينن هللا تضييادُّهم،
يحولييوا الم ييلمين
ّ
ّ
وتنذر بإخفالهم.
أول :ألن منطييق الترلّييي أن ينتقييل اإلر ييان ميين الشييرك بماتلي مظيياهره؛
ومنييه اإليمييان بآلهيية

يية إلييى التوحيييد الاييالص ،الييذ هييو جييوهر اإلس ي

وتتمثل في لولة :ل إله إل هللا وحده ل شريد له.
و اريا :ألن من يدخل في اإلس

يضي

إلى إيماره ،ول ينتقص منيه .فكميا
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أن اليهود إذا تنًير ،أةياف إليى إيماريه بموسيى :اإليميان بالم ييح عي يى،
وإلييى إيمارييه بييالتوراة إيمارييه باإلرجيييل ،فكييذلد إذا دخييل النًييراري اإلسيي
أةيياف إلييى إيمارييه المنقييوص :إيمارييه بمحمييد وبييالقرآن .وكمييا أعليين القييرآن:
ٓ
ۦَّو ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُ ۚ
ۦَّو ُكت ُ ِبا ِهۦَّ
َّو َم َٰلَئِ َكتِا ِه َ
اونَ َّ ُكا ءلَّ َءا َمانَ َّ ِباٱّللِ َ
{ َءا َمنَ َّٱلرسُولَُّ ِب َمآَّأ ُ ِنزلََّ ِإلَ ۡيا ِهَّ ِمانَّر ِبا َِّه َ
اَّوَّأ َ َط َّۡعنَا ِۖااَّ ُ
س ا ِل ِه َ
ااَّوإِلَ ۡيااكَ َّ
َّماانَّرو ُ
َو ُر ُ
ۦََّلَّنُفَا ِارََُّبَا ۡاينَ َّأ َ َحااد ِ
َّوقَااالُواَّْ َ
َّربنَا َ
س ا ِم َّۡعنَ َ
س ا ِل ِۚۦه َ
غ ۡف َرانَااكَ َ

ير} [البقرة.]258 :
ۡٱل َم ِص ُ
الثا :ألن الم لم يؤمن بكتاب تكفل هللا بحفظه ،وهو القيرآن ،فليم تضيع منيه
كلميية ،ولييم ييينقص منييه حييرف ،والم ييلمون يقرءورييه كمييا كييان يقييرنه النبييي
وأصييحابه ،ويكتبورييه كمييا كييان يكتييب فييي عهييد الاليفيية الثالييث عثمييان ،فكي ي
ينتقلون من هذا إلى كتاب بيب تحريفيه لفظيًّيا ومعنويًّيا ،وكتبيب فيي ذليد كتيب
ودراسات من النربيين أرف هم ،ومن غيرهم ،وهيل ي يتبدل اإلر يان اليذ هيو
أدرى بالذ هو خير؟ ورحم هللا البوصير حين لال:

هللا أكبيييييير ،إن دييييييين محمييييييد وكتابيييييه أليييييوص واليييييو ليييييي
ل تذكروا الكتب ال وال

عنده طلييع الًييباح ،فاطفييا القنييدي !

رابعييا :أن التيياريخ ينقييل لنييا بالو يياوق والحقيياوق واألرلييا  :أن النيياس  -منييذ
أربعية عشير لرريا  -ينتقليون مين النًيرارية إليى اإلسي  ،ولييئ العكيئ .ولييد
كارييب مًييير وبييي د الشيييا وشييمالي إفريقييييا واألراةيييول وغيرهيييا رًيييرارية
ودخلب جميعا  -إل ألليات محدودة  -في اإلس .
خام ييا :أن كثييييرا ميين اليييب د النًيييرارية األصييل ،ليييم تعييد رًيييرارية فيييي
الحقيقة ،بل هي ل دينية تماما في تفكيرها ،وفي وجدارها ،وفي سلوكها .فياولى
بالمنًرين أن يعودوا إلى ألوامهم ليردُّوهم إلى دينهم ،بدل أن يذهبوا إليى أمية
ّ
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متم ّكة بدينها ،ول تبيعه بملد المشر والمنرب.
سادسا :أن أ م لم من عامة الناس ،يعتقيد أريه وحيده يمليد الحقيقية كاملية،
المنًير ةيال
وأره يعلم عن حقيقة الم يح ما ل يعلمه المنًر عنه ،وأن هيذا
ّ
مضل ،ألريه يعميل لح ياب النيرب السيتعمار المياد الرح ليي ،ولييئ هلل
وحده ،فكي

ي تجيب لمثله؟!

سابعا :م العجب كي

يطمع هؤلء في إة ل أمة عن دينها ،بحييث تكفير

بربها الواحد األحد ،وبقرآرها المعجيز الااليد ،وبنبيّهيا خياتم النبييين ،وهيي أمية
الالييود التييي جعلهييا هللا خيير أميية أخرجييب للنيياس ،ولييد بلنييب مليييارا وسييتماوة
مليون ر يمة .مين األحميق المهيووس اليذ يح يب أن هيذه األمية لطييع ي يا
ب وط الترهيب ،أو بزما الترغيب عن طريق وجبة من النذاء ،أو حبيات مين
الدواء؟! إرنا رذكرهم بقول الشاعر:
()11

ياَّناطـحَّالجبـلَّالعـاليَّليورنـه َّأشفقَّعلىَّالرأسََّلَّتشفقَّعلىَّالجبل!
امنا :كي

يَدَي الم لم دينا يقو على العلم ،واحتيرا العقيل .حتيى عين أول

آية رزلب في لرآرهۡ :
{ٱق َر ۡأَّبِ ۡ
ق} [العلق ،]1 :ولرر المحقّقيون مين
َّربِكَ َّٱلاِيَّ َخلَ ََّ
ٱس ِم َ
الَّ َرااتُواَّْب ُۡار َٰ ََّرنَ ُكمۡ َّإِنَّ ُكناتُمۡ َّ
علماوه :أن إيمان المقلّد غير مقبول ،والقرآن يقيول{ :قُ َّۡ

ص ا ِدقِينَ } [البقييرة ،]111 :إلييى دييين يقييول ألتباعييه :اعتقييد وأرييب أعمييى! اغمييض
َٰ َ
عينيد م اتبعنيي .وليد حفيل تاريايه بمقاومية العليم ،واةيطهاد العليم ،ومحياكم
التفتيا .في حين أن علماءرا يقولون :الدين عندرا علم ،والعلم عندرا دين!
تاسعا :كي

يَدَي الم لم دينا عالميا خالدا بطبيعته ،عليى ديين محلّيي إلليميي

( )11من شعر :الح ين بن حميد.
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مؤلب بحكم طبيعته ،ورسالته األصلية؟! فالم يح  -كما ذكير القيرآن  -رسيول
إلى بني إسراويل ،واإلرجييل رف يه يقيول عليى ل يان الم ييح« :إرميا بعثيب إليى
خراف بني إسراويل الضالة» .بهذا األسيلوب الحًير  .أميا القيرآن فقيد ريادص
س ۡال َٰنَكَ َّ
من أول يو برسالة عالميةِ { :ليَ ُكونَ َّ ِلَّۡل َٰ َعلَ ِمينَ َّنَاا ً
ِيرا} [الفرليان ،]1 :و{ َو َماآَّأ َ َّۡر َ
ا ِميعًاا}
ايَّرسُاولَُّٱّللَِّإِلَ ۡاي ُكمۡ َّ ََّ
َّر ۡح َمة َِّل ۡل َٰعَلَ ِمينَ } [األربيياء{ ،]107 :قُ َّۡ
الَّ َٰيَٓمَيو َرااَّٱلن ُ
ااسَّإِنِ َ
إَِل َ

[األعراف ،]158 :كما أعلن أره ختم النبوات ف ربي بعده (.)12

***

( )12متفق عليه :رواه الباار فيي أحادييث األربيياء ( ،)3455وم يلم فيي اإلميارة ()1842
عن أبي هريرة
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زيارتي الثارية للشر األلًى
تحد ب عين زييارتي األوليى للشير األلًيى لبيل ذليد ،عنيدما زرتهيا فيي
أواخر صي

سنة  ، 1974في رفقية طيبية ،كاريب تضيم فضييلة األي الحبييب

الشيخ عبد هللا بن إبيراهيم األرًيار  ،واألي العزييز األسيتاذ سييد أبيو يوسي
مفييتا اللنيية اإلرجليزييية فييي وزارة التربييية والتعليييم ،ولييد اسييتمرت رحييو

يية

أسابيع.
وبعد أربع سنوات أراد صديقنا الكبير األستاذ الدكتور محميد إبيراهيم كيا م
مدير جامعة لطر :أن ينظم لي رحلة أخيرص إليى بي د الشير األلًيى ،ألتقيي
فيهييا رجييالت اإلسيي  ،ورجييال الجمعيييات الدينييية ،والحركييات اإلسيي مية،
والجامعييات المعتبييرة ،فييي كييل ميين :ماليزيييا وإردوري يييا وسييننافورة والفلبييين
وهور جور وكوريا واليابان.
ولييد كتبييب الجامعيية إلييى هييذه البلييدان كلهييا ،وإلييى أهييم الشاًيييات التييي
سييالقاها ،محييددة بتوارياهييا ،فكارييب رحليية منظميية غاييية فييي التنظيييم .وكييان
ل كرتيرة د .كا م ،ال يدة «إيفون» دور أساسي في ُح ين ترتيبهيا ،بالبرلييات
المتتابعة «لم تكن الفاك ات لد هرت بعد» ،وبالتًال الهياتفي عنيد الليزو ،
حتى ارتظمب الرحلة من بدايتها إلى رهايتها بحمد هللا.
وكنب لد طلبب من وزارة التربية أن يرافقني صيهر األي األسيتاذ سيامي
عبد الجواد ،األمين الم اعد لدار الكتيب القطريية ،لمعرفتيه باللنية اإلرجليزيية،
ولييئ أكييون وحييد فييي هييذه الرحليية الطويليية ،ولييد لييال العييرب :الرفيييق لبييل
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الطريق .ووافقب الوزارة مشكورة على ذلد.
إلى ماليزيا
كارب المحطة األولى في هذه ال فرة إلى ماليزيا ،ولد مكثنيا فيهيا عيدة أييا ،
وألقييب فيهيا عييدة محاةيرات ،وزررييا فيهيا بعيض الوليييات ،واشيترينا بعييض
المشنولت المًنوعة من الفضة من حلي الن اء.
ومما أذكيره فيي هيذه الزييارة :المحاةيرة التيي ألقيتهيا فيي جامعية الم ييو،
ي عقبهييا سيؤال محيير  ،والييذ وجهيه هييو روييئ الجامعيية «إركييو
وليد وجييه إلي ّ
عزيز» وخ صة ال ؤال :إن الشيوعيين يفحمون الم يلمين ب يؤال ل يجيدون
ليه جوابييا حييول الزكياة .يقولييون :إن اإلسي

ألقييى عيبء الزكيياة علييى الفقييراء،

وأعفى منهيا األغنيياء ،وذليد أن المجليئ المليي أو الشيرعي فيي الوليية ياخيذ
الزكييياة «العشييير» مييين زراي األرز أو القميييح أو الشيييعير ميييث  ،وربميييا كيييان
الزاري م تاجرا لألر

 ،وليئ مالكا لهيا ،ولكين المجليئ ل ياخيذ شييئا ممين

يملد حداوق جوز الهند أو التفاح ،أو ميزاري الشيا أو المطياط أو غيرهيا مميا
يجلب على صاحبه الم ييين ،وميع هيذا ل يطاليب مين الزكياة بقلييل ول كثيير،
حيث يقول الفقهاء :هذه الفواكه وأمثالها ،وكذلد الشا والمطياط ل يجيب فيهيا
شيء من الزكاة!!
للب لهم :إن المجالئ التي تجمع الزكاة عندكم ملتزميون بميذهب الشيافعي،
الذ ل يوجب فيما أخرجب األر

زكاة ،إل فيما يكال ويييبئ وييدخر ،مثيل

األلوات ،وما عيدا ذليد ل زكياة فييه  ...ولكين اليذ رجحتيه باألدلية فيي كتيابي
«فقه الزكاة» :أن الزكاة واجبة فيي كيل ميا خير مين األر

 ،مياكول كيان أ
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غير ماكول ،حتى القطن والكتان والمطاط ورحوها .وهو مذهب عمر بين عبيد
العزيز وأبي حنيفية وأصيحابه ،وداود الظياهر  ،وهيو اليذ ت ينده األدلية مين
القرآن وال نة.
حتييى إن إمييا المالكييية فييي عًييره ،القاةييي أبييا بكيير بيين العربييي :رجييح
مذهب أبي حنيفة في كتابه «أحكيا القيرآن» عنيد تف يير آيية { َو َءاتُاواَّْ َحقا َّهَُّيَ ۡاو َمَّ

صاا ِدهِ} من سورة األرعا ( ،)141وعند شرحه لحديث« :فيماَّسقتَّالسماءَّ
َح َ
العشر»( )13في شرحه لجامع الترمذ  ،وةع مذهبه  -وهو ميذهب ماليد -
في هذه الم يالة ،لياو فيي األحكيا  :أميا أبيو حنيفية فجعيل اآليية مرآتيه فابًير
الحييق ،فاوجبهييا فييي كييل ميييا أخرجييب األر

 ...وكييذا لييال فييي «عارةييية

امَّمانَ َّ
األحوذ في شرح الترميذ » م يتندا إليى عميو اآليية { َو ِمماآَّأ َ َّۡ
خ َر ۡانَااَّلَ ُك ِ

ض} [البقييرة ،]267 :وعمييو الحييديث« :ماااَّسااقتَّالسااماء» مؤيييدا بييان هييذا
ۡٱۡل َ ۡر ِ
القول أليقها بشكر النعمة ،وأحوطها للم اكين.
وأح ب أن اإلما الشافعي لو كان حييا الييو  ،ورأص هيذه المفارليات ،لنيير
رأيييه ،كمييا غيييره فييي كثييير ميين الم يياول ،والتييي يقييال فيهييا :لييال الشييافعي فييي
«القديم» ،وليال الشيافعي فيي «الجدييد» ،ولديميه ميا كيان ييراه لبيل مجيئيه إليى
مًر ،وجديده ما غيره بعد إلامته في مًير ،حييث رأص ميا ليم يكين ليد رأص،
وسمع ما لم يكن لد سمع  ...كما أره لد ازداد رضجا وعمقا ،وات ّ يع علمهين في
غرو أن يتنير اجتهاده في بعض الم اول.
واستراح دكتور عزيز لجوابي ،ولال :ليب المشايخ عندرا يفقهون مثيل هيذا

( )13رواه الباار في الزكاة ( )1483عن عبد هللا بن عمر.
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الك ي  ،وياخييذون الزكيياة ميين كييل ذ مييال رييا  .وبهييذا ي ييوون بييين المكلّفييين
جميعا ،كما هو األصل الشرعي أن الناس سواء أما التكالي .
ولد لقيب فيي هيذه الرحلية األي أريور إبيراهيم اليذ لوييب جمعيتيه وصيلب
عودهييا ،وهييي «جمعييية الشييباب الم ييلم» الم ييماة بالماليزييية «آبيييم» .وكييان
المتييرجم بينييي وبينييه أحييد اإلخييوة الميياليزيين الييذين يجيييدون العربييية ،وهيييم
كثيرون بحمد هللا ،وفي الجمعية عدد منهم.
إلى إردوري يا
وبعد ذلد سافررا إلى إردوري يا ،حيث رزلنا في مطار جاكرتيا ،ووجيدرا مين
ينتظررا في المطار ،وكان هيذا مين ميرات ح ين تنظييم الرحلية :أرنيا رجيد فيي
كل مطار من ينتظررا ومن حجز لنيا فيي الفنيد  ،وي ّير لنيا أمورريا ،وهيذا مين
فضل هللا ،ومن بركات الترتيب واإلعداد الجيد.
وكييان أهييم ميين لقينيياه :الييدكتور محمييد راصيير رويييئ المجلييئ اإلسيي مي
األعلييى ،الييذ تحييد ب عنييه فيمييا سييبق ،ولييد أع يدّ لييي بررامجييا حيياف لزيييارة
الجامعات والميدارس اإلسي مية ،ومراكيز النشياط اإلسي مي الماتلفية ،فزرريا
«جامعيية ابيين خلييدون» ،وزررييا «المدرسيية الشييافعية» والمدرسيية الطاهرييية،
وزررا مجلئ العلماء.
وأذكيير أرييي خطبييب الجمعيية فييي م ييجد الجامعيية بجاكرتييا ،وزرت مدينيية
بالقرب من جاكرتا ر يب اسمها ،وبتنا فيها ليلة واحدة ذهبنا إليها بالطاورة.
وبعيييد أييييا حافلييية بالمحاةيييرات العامييية ،واللقييياءات الااصييية ،واألرشيييطة
المتنوعة :غادررا إردوري يا إلى سننافورة.
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إلى سننافورة
وفييي سيييننافورة بتنيييا ليلتيييين ،وليييد اسيييتقبلنا اإلخيييوة مييين أعضييياء الجمعيييية
اإلس مية ،التي تقو على أمر الم لمين في سيننافورة ،وهيم يمثليون ألليية لهيا
وزرها.
ومييين المعيييروف :أن سيييننافورة كاريييب جيييزءا مييين ماليزييييا «أو مييين بييي د
()14

الم يو» وكارب تعتبر من «المضايق البحرية» التي يملكها الم يلمون،

يم

كثر فيهيا العنًير الًييني فيي عهيد الحيت ل البريطياري ،اليذ فيتح األبيواب
على مًاريعها للًينيين والهندوس ،ولكن الًينيين ركيزوا عليى سيننافورة
لما يعرفون من أهميتها التجارية واإلستراتيجية ،وهم ي مون الًيينيين :يهيود
الشيير األلًييى! ولييذلد تكييا روا فييي سييننافورة ،ورظمييوا أرف ييهم ،ييم طييالبوا
باسييتق ل هييذه الجزيييرة  ...ولييد تمكنييوا ميين تحقيييق مطييالبهم فييي عهييد رويييئ
الوزراء الماليز المعروف :تنكو عبد الرحمن ،الذ صدر في عهده ليراران
في غاية الاطورة ،وهما :استق ل سيننافورة عين ماليزييا  ...والثياري :إعطياء
الجن ية الماليزية للًينيين والهندوس بعد عشرين سنة ،وسرعان ميا ارقضيب
ال ييينون العشيييرون ،وحًيييل الفريقيييان عليييى الجن يييية الماليزيييية ،وأصيييبحا
يزاحمان أهل الب د األصليين من العنًر الم و .
والحيييق يقيييال :إن الًيييينيين ليييد ارتقيييوا بهيييذا البليييد الًييينير فيييي م ييياحته
وحجمه ،وجعلوا منه مثال يُحتذص في رعاية النظا والنظافية ،بحييث ل يجيوز
ألحيد أن يرمييي فييي الطريييق ورليية أو بقييية سيييجارة أو رحييو ذلييد ،وحتييى إرهييم

( )14مثل مضيق جبل طار  ،ومضيق باب المندب ،ومضيق هرمز ،والدردريل ،والب فور.
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ي تادمون عقوبة الجلد لمن يتعمد ارتكاب ماالفة من هذا النوي.
كمييا جعلييوا منهييا مركييزا عالميييا للتجييارة والت ي ُّيو ولل ييياحة والرتجيياي،
فض عن تفولهم في مجال التًنيع الذ عرفوا به.
بقينييا يييومين فييي سييننافورة مييع الم ييلمين ،تحييد ب إليييهم ،وتعرفييب علييى
أرشييطتهم ،وزرت بعييض مدارسييهم ،وصييليب فييي جييامعهم الكبييير ،وتعرفييب
على أخيوين مين علمياء األزهير ،اليذين كياروا مبعيو ين إليى سيننافورة ،ر ييب
أسميهما ،أحدهما شعلة من النشاط في الدعوة والحركية .والثياري :لييئ ليه هيذه
الهمة فيي العميل .األول يعميل بيروح صياحب الرسيالة ،والثياري :يعميل بيروح
المو ييي  .زرت «الجمعيييية اإلسييي مية» التيييي لهيييا رشييياط معيييروف .ولقييييب
الم ئولين فيها ،وألقيب فيها محاةرة.
ومما أذكيره :أن بعيض اإلخيوة ال يننافوريين زاروريا فيي الفنيد  ،وأح يب
أرهم كاروا سببا في تا ُّخرريا أن ريدرك الطييارة التيي كنيا سينركبها إليى «مياري »
عاصمة الفلبين ،فتاخررا يوما عن الوصول في موعدرا إلى جنوب الفلبين.
إلى الفلبين
وميين سييننافورة ركبنييا الطيياورة التييي أللتنييا إلييى «ميياري » عاصييمة الفلبييين،
وفي ماري يوجد م لمون في منياطق شيتى ،ولهيم تج ُّمعيات ومنياطق ي يكنون
فيهييا ،ولهييم ،مدارسييهم وم يياجدهم وأرشييطتهم .ولييد زرت  ...ومعييي صييهر
األي سامي عبد الجواد  -هذه المناطق ،وعقدت معهيم لقياءات ماتلفية ،وألقييب
فيهم كلميات مناسيبة بعضيها لًيير ،وبعضيها طوييل ،ح يب مقتضيى الحيال،
ولد هيئوا لي مترجما أو أكثر ،ول سيما أن بعضهم ييتكلم بلهجية  -أو لنية  -ل
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يتكلم بها اآلخرون.
وبعيد بييات ليلية فيي مياري سيافررا بالطياورة إليى الجنيوب ،وكنيا ليد تاخررييا
يوما عين موعيد وصيولنا المحيدد ،حيين فاتتنيا الطياورة لبيل ذليد ،وشياء هللا أن
يار أهل «مراو ستي» أهم ميدن الم يلمين فيي الجنيوب ،وليد خير مينهم
جييم غفييير لي ييتقبلورا فييي المطييار  -وهييو علييى بعييد عشييرات الكيلييو متييرات -
ح ب موعدرا القديم معهم ،فلما لم يجيدورا ،عيادوا متاسيفين لتاخرريا ،وأراد هللا
أن يحدع لواحد منهم حيادع فيي الطرييق ،توفياه هللا فييه ،وغليب الحيزن عليى
مشاعر الناس بعد أن كاروا في المطار في شبه عرس!
وفييي اليييو التييالي وصييلنا ،ووجييدرا عييددا كبيييرا فييي ارتظاررييا فييي المطييار،
ولكنه ألل من عدد األمئ ،وأخبرورا بما حيدع بياألمئ ،وليم يكين المتيوفى ليد
دفيين بعييد ،فعنييد حضييوررا صييليب عليييه ص ي ة الجنييازة ،وشيييعناه إلييى لبييره،
وواسيناهم في فقيدهم ،رحمه هللا رحمة واسيعة ،وألقييب كلمية مناسيبة فيي هيذا
المقا .
وبقييييب

ييية أييييا أو أربعييية فيييي «ميييراو » زرت فيهيييا جامعييية منيييدراو،

والجامعة اإلسي مية التيي يشيرف عليهيا د .أحميد ألورتيو ،كميا زرت عيددا مين
الميييدارس العربيييية اإلسييي مية ،المنتشيييرة هنييياك ،وتضيييم البنيييين والبنيييات فيييي
صفوفها ،وإن كارب البنات في العادة أكثر من البنيين .وفيي كيل هيذه الزييارات
ألقي محاةرات ،أو على األلل كلمات.
وليييد تحيييد ب فيييي الزييييارة الماةيييية ،التيييي تميييب منيييذ سييينوات ميييع الشييييخ
األرًيار  ،عين ةييرورة تطيوير هيذه المييدارس :مباريهيا وأدواتهيا ومناهجهييا
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ومدرسيها ولنتها ،فهي بعيدة كل البعد عن عًيرها ،وتيدرس ألبناوهيا وبناتهيا
بعض ما كان يدرسه األزهر لديما من كتب يعجز العرب الالص عين فهمهيا،
فكي

باألعاجم؟!
ومن المؤس  :أري وجدت هذه المدارس ،كميا تركتهيا فيي الميرة الماةيية،

لم تتقد خطوة إلى األما ل في الشكل ول في المضمون.
والمشرفون عليها يعتذرون بان تطويرها يحتيا إليى ميال كثيير ،ومين أيين
لهييم المييال ،وأكثييرهم فقييراء ل حييول لهييم ول لييوة؟ ميين أييين لهييم مييا يبنييون بييه
مدرسة حديثة ،أو ماتبرا مج ّهزا بلوازميه ،أو يو فيون بيه مدرسيا للفيزيياء أو
الكيمياء ،أو الرياةيات أو اللنة اإلرجليزية؟!
لاتل هللا الفقر ،فكم أعجز الناس أن يجدوا الضرورات لحيياتهم ،وكياد الفقير
أن يكون كفرا .ولد لال علي رةي هللا عنه :لو تمثل الفقر رج لقتلته!
علييى أن فييي الم ييلمين ميين األ رييياء والتجييار ميين ي ييتطيع أن يقييو بحييق
هييؤلء الفقييراء ميين أمييتهم ،كمييا ريييرص ميين النًييارص وغيييرهم ميين يبيييذلون
المليارات لادمة دينهم .ورحن أولى منهم!
أ ر اتحاد المدارس العربية
وجزص هللا خيرا :اتحاد المدارس العربية الذ يرأسه األمير محمد الفيًيل
آل سييعود ،ويتييولى أمارتييه العاميية :األسييتاذ الييدكتور توفيييق الشيياو  ،ييم أخييوه
الييدكتور محمييود الشيياو  ،الييذ اهييتم بهييذه المييدارس ،واجتهييد أن ييينهض أن
ينهض بهيا عليى ليدر اسيتطاعته ،وأليا عنيدهم فيي إحيدص اإلجيازات الًييفية
دورة تدريبيييية ،لرفيييع م يييتوص المدرسيييين تربوييييا وو يفييييا  ...وليييد اسيييتعاروا
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ببعض الجامعات العربية ،لتمدهم ببعض المتاًًين فيي إجيازات الًيي ،
م اهمة في هذا العمل العلمي التربو الاير ،شارك فيهيا بعيض األسياتذة مين
جامعة لطر ،كان منهم في إحدص ال نوات أخورا الحبييب اليدكتور عبيد العظييم
الديب ،وبعض رفقاوه الذين أدوا بعض الواجب لهؤلء اإلخوة المعيزولين عين
العالم اإلس مي.
أ ر األزهر
ومما شاهدته في هيذه اليب د :أ ير األزهيل البييّن فييهم ،فقيد وجيدت خريجيي
األزه ير يعملييون بكييل جييد علييى كييل صييعيد ،فييي التعليييم فييي المييدارس ،وفييي
الدعوة في الم اجد ،وحتى فيي الجهياد اليذ كاريب رحياه تيدور بيين الم يلمين
وبييين الحكوميية المركزييية فييي ميياري  ،كييان لألزهييريين دور غييير منكييور مييع
القاود األزهر المعروف س مات هاشم رحمه هللا .
زرت في هذه األيا عددا كبيرا من الميدارس ،أتكليم فيي كيل مدرسية منهيا،
وأرتقل من مدرسة إلى أخرص ،مين الًيباح إليى الم ياء ،وفيي الم ياجد ،وفيي
الحف ت التي ألامها الناس في أمياكن شيتى احتفيال بنيا ،وكيان معيي مترجميان
يًحبارني ،يتبادلن الترجمة ،ولد تعبيا فيي النهايية ،وشيكوا مين كثيرة الكي ،
حتى بُح صوتهمها ،ولال ليي :رحين ا نيان ،وليد شيعررا بالتعيب ،ورحين رتيرجم
وأرب تنش ! ل رقول إل :ما شاء هللا ل لوة إل باهلل!
وبعييد أيامنييا فييي الجنييوب عييدرا إل ميياري ميين حيييث جئنييا ،وبتنييا فيهييا ليليية،
لنواصل م يرتنا إلى اليابان إلى طوكيو.
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إلى طوكيو باليابان
ومن ماري  ،ارتقلنا بالطاورة إليى «طوكييو» العاصيمة الياباريية ،وكيان الجيو
باردا شيديد البيرودة ،وزاد إح اسينا بيالبرودة :أن المنياطق التيي زرراهيا كلهيا:
ماليزييييا وإردوري ييييا وسيييننافورة ،وحتيييى الفلبيييين ،كلهيييا ذات فًيييل واحيييد ،ل
تعرف الفًول األربعة ،في ياتلي

صيي

عنيدها مين شيتاء ،بيل هيي أليرب

إلى الحرارة منها إلى البرودة ،وإن كارب حرارتها لي ب كحرارة بي د الاليي
ورحوها ،كما أرها تتميز بكثرة األمطار التي تنشر الاضرة في كل مكان.
ولكنييا كنييا رعييرف طبيعيية الجييو فييي اليابييان وكوريييا ،ولييد أخييذرا معنييا ميين
الم بئ ما يدفئنا عند اللزو  ،ولد لال الشاعر« :ألبئ لكيل حيال لبوسيها» في
غرو أن لب نا للبرد لبوسه المناسب.
ولد زررا المركز اإلس مي ،وألقييب بيه محاةيرة ،وليم يكين األي اليدكتور
صييالح ال ييامراوي مييدير المركييز موجييودا فييي تلييد الفتييرة ،وهييو الييذ عييايا
المركز من لديم ،ورهض به بمعورات أهل الايير مين العيرب ،وزرريا الم يجد
«الترك يي» الييذ بنيياه األتييراك ،الييذين هيياجروا ميين تركيييا لييديما ،واسييتوطنوا
اليابان ،ولد خطبب الجمعة فيه ،وزرت إحدص الجزر اليابارية ،ر يب اسمها.
كمييا زرت جييامعتين يابيياريتين فييي طوكيييو ،ورتبييب لييي محاةييرة فييي كييل
منهمييا ،وزرت مكتبيية إحييداهما ،وكارييب مكتبيية متطييورة ،تعمييل باحييدع اليينظم
العًرية.
ولييد شييكورا ميير الشييكوص ميين الن ي ء فييي طوكيييو ،أح ييب أرهييا أغلييى ب ي د
العالم ،كل ليلة فيي الفنيد بمبليغ كبيير ييؤود الظهير ،وكيل أكلية فيي مطعيم مين
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المطاعم كذلد .ولد ذهبنا إلى أسوالها واشترينا بعض اللواز منها ،وكيان مميا
زاد غ ءهييا :أن «الييين» اليابيياري كييان فييي القميية بالن ييبة للييدولر ،وهييذا زاد
الطين بلة ،كما يقولون .ولذا لم يطل المقا باليابان.
إلى كوريا
ومن اليابان اتجهنا إلى «كوريا» والمقًود :كوريا الجنوبية ،فيب د الاليي
كلهييا ل تتعامييل إل مييع كوريييا الجنوبييية ،ولييد حططنييا الرحييال فييي عاصييمتها
«سيول» ،ورزلنيا فيي فنيد «حيياه» أو «هيياه» كميا ينطقوريه  ...ولميا سيالناهم
عن معنى هذا السم ،لالوا :إرهم ل يعرفون معنياه ،ألاريه منقيول إلييهم مين لنية
أخرص ،فقلب لهم :إن أصله عربي ،ومعنى حياة باإلرجليزية «لي ».
وكان في العاصمة مركز إس مي ساهمب بعض اليب د اإلسي مية  -ومنهيا
لطير  -فيي إلامتييه ،ووجيدرا بعييض الشيباب الييذين أخلًيوا لنسي  ،هيم الييذين
يقو عليهم النشاط كله ،الدعوة والتعليم والنشاط الجتماعي ،وهم عيدد محيدود
بييارك هللا فيييهم ،علييى حييين لييالوا لنييا :إن الم ييلمين يبلنييون عشييرين ألفييا أو
يزيدون! فاين هم؟!
سيالناهم عيين هيؤلء الم ييلمين :أيحضيرون بعييض الًيلوات أ يحضييرون
ييييو الجمعييية؟ فقيييالوا :ل يحضيييرون إل القلييييل ،بعضيييهم يحضييير فيييي صييي ة
العيييدين :الفطيير واألةييحى ،واألكثييرون ل رييراهم ،حتييى فييي العيييدين! فليييب
شعر  :ما الذ يربطهم باإلس
إن اإلسي

إذن؟

دييين اجتميياعي ،ل يمكيين للم ييلم أن يثبييب وجييوده فيييه إل داخييل

جماعة ،لهذا شرعب ص ة الجماعية ،وجعليب أفضيل مين صي ة الفيرد وحيده
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ب ييبع وعشييرين درجيية ،وأرشييئب الم يياجد لًي ة الجمييع والجماعييات ،لتوحييد
الم ييلمين ،وتًييلهم بالجماعيية الم ييلمة ،فيييد هللا مييع الجماعيية ،والشيييطان مييع
الواحد ،وهو من ال نين أبعد ،وإرما ياكيل اليذوب مين النينم القاصيية ،والميؤمن
للمؤمن كالبنييان يشيد بعضيه بعضيا ،وللم يلم عليى الم يلم جملية حقيو  :ي يلم
عليييه إذا لقيييه ،ويشييمته إذا عطييئ ،وي ييال عنييه إذا غيياب ،ويعينييه إذا احتييا ،
ويعوده إلى مر

 ،ويهنئه إذا فرح ،ويعزيه إذا حزن ،ويًلي عليه إذا مات.

لهييذا ل ي ييتطيع م ييلم أن يحييتف بإسي مه لويييا مييؤ را إذا عيياش وحييده ،بييل
بالتعاون مع إخواره يحيا ويبقى ويقوص ،وهذا ميا رًيحنا بيه اإلخيوة هنياك :أن
يعيشوا باإلس

مترابطين متآخين ،يتزاورون ويتضامنون فيها بيينهم ،وبيذلد

ِيَّأَيااادَََ َّ ِبنَ ۡ
صا ِاار ِهۦَّ
يشيييعرون بنعمييية اإلخيييوة تظلهيييم ،كميييا ليييال تعيييالىُ { :را َ
ااوَّٱلاااا ٓ
افَّبَ ۡاينَ َّقُلُااوبِ ِرمۡۚ َّلَ ۡاوَّأَنفَ ۡقااتَ َّ َماااَّفِ ۡ
ضَّ َا ِميعاااَّماآَّأَل ۡفااتَ َّبَا ۡاينَ َّ
ايَّٱۡل َ ۡر ِ
َوبِ ۡاٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ ََّ َّ62وأَلا َ

فَّبََّۡينَرُمۡۚ َّإَِّن َّهَُّع َِزيزَّ َح ِك ٞيم} [األرفال.]63 ،62 :
َّو َٰلَ ِكنَّٱّللََّأَل َ
قُلُوبِ ِرمۡ َ
لرية صنيرة واحيدة زرراهيا ميع اإلخيوة هيي التيي أ لجيب صيدوررا ،فاهيل
هذه القرية لد أسلموا ،وأس وا مدرسة صنيرة ألبناوهم وبناتهم ،أشبه بالكتياب،
يتعلمييون فيهييا مييا يتعلمييه الت ميييذ فييي مييدارس الريييا

والبتداوييية ،فهييم بهييذا

يحيون حياة إس مية مشتركة ،وهي حياة عملية ل جدلية ول صورية.
إن إع ن المرء دخول اإلس  :أمر يفيرح ليه كيل م يلم ،ويحميد هللا علييه،
أن زاد الم لمون واحدا ،يعبيد هللا وحيده ل شيريد ليه ،ويشيهد أن محميدا عبيده
ورسوله ،ويلتز باإلس

عقيدة وعم  ،ولكين بيدون متابعية هيؤلء الم يلمين

الجيييدد ،وتعلييييمهم اإلسييي

المي ييير بالتيييدري  ،ووصيييلهم بجماعييية الم يييلمين،

وم اجد الم لمين :يظل إس مهم صورة ل حقيقة لها ،وشك ل مضيمون ليه،
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الجديد في زحمة الحياة إذا لم يجد له محضنا.

لد يهتم بعض دعاة األديان بمجرد اإلع ن عن الدخول في ديينهم ،للمباهياة
باألعداد ،والمكا رة فيي حيرب اإلحًياءات والتعيداد ،وألن عنيدهم :إذا آمنيب
بال ُمالّص «ي وي الم يح» فقد رجوت وإن لم تعمل! أما رحن فاإليمان ميا ولير
في القلب وصدله العمل ،كما تدل على ذلد العشرات  -بل المئيات  -مين آييات
ََّ ِبم َ َماانِ ِي ُكمۡ َّ َو َ َٓلَّأ َ َماانِيَِّأ َ ۡرا ِلَّ
القرآن ،وأحاديث الرسول .وح يبنا لوليه تعيالى{ :ل ۡاي َ
ااَّو ََلَّنَ ِصايراََّ َّ123و َمانَّ
لَّ َمنَّيَ ۡع َم ۡلَّس ُٓوءاَّي ُۡج َزَّبِ ِهۦَّ َو ََلَّيَ ِج َّۡدَّلَهُ ِ
َّو ِلي َ
ونَّٱّللِ َ
ۡٱل ِك َٰت َ ِ
َّمانَّدُ ِ
َّمنَ َٰ
َّو ُر َوَّ ُم ۡؤ ِم ٞنَّفَمُوْ َٰلَٓئِكَ َّيَ َّۡد ُخلُونَ ۡ
َّو ََلَّي َُۡلَ ُماونَ َّ
َّٱلص ِل َٰ َحت ِ
يَ َّۡع َم ۡل ِ
َّٱل َجناةَ َ
َِّمنَّذَك ٍَرَّأ َ ۡوَّأُنث َ َٰى َ
نَ ِقيرا} [الن

اء .]124 ،123 :المدار إذن على العمل ل على الدعاو واألماري.

إلى هور كور المحطة األخيرة
وميين كوريييا اسييتقللنا الطيياورة إلييى «هييور كييور » تلييد المدينيية الًييينية
العجيبة ،التي كارب تحكمها بريطاريا ،وفق اتفاليية معروفية ،وهيي فيي رظامهيا
ال ياسي :ديمقراطية ،وفي رظامها اللتًاد  :رأسيمالية ،وليد اسيتطاعب فيي
ييل الحرييية أن تًييبح للعيية صييناعية وتجارييية ،وأن تنييزو بمنتجاتهييا العييالم،
شرلا وغربيا ،وأن تكيون فيهيا «بورصية» عالميية ،رغيم ةييق رلعتهيا ،التيي
جعلب بعض أهلها ل يجدون لهم مكارا ،إل في زوار صينيرة فيي بحيراتهيا،
فهي منازلهم التي يبيتون فيها ،وياوون إليها .برغم األبرا العالية ،التي يعتبير
بعضها من راطحات ال حاب ،ففيها أعلى عميارة فيي ليارة آسييا كلهيا فيي ذليد
الولب «بضع وخم ون طابقا».
وفي هيور كيور جامعيان كبييران للم يلمين ،وهيم يحياولون أن يبنيوا الثيا
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في منطقة حية وعامرة من المدينة.
وليد زرت الم يجدين ،وألقييب فيهميا بعيض اليدروس ،بترتييب مين اإلخييوة
المعنييييين هنييياك ،كميييا زرت إحيييدص الميييدارس الااصييية بالم يييلمين ،ميييع األي
الًيني الم لم المعروف «يوس

يو».

كما تجولنيا فيي أسيوالها عليى العيادة ،لنشيتر منهيا بعيض الهيدايا ليألولد،
ول سيييما أن األسييعار هنيياك معقوليية جيدا ،إذا لوررييب بييب د الالييي  ،فهييي فييي
ب ي د الالييي تاتينييا مح ّمليية بيياجور النقييل والجمييارك  -وإن شييئب للييب  -وربييح
تجار التجزوة ،وكثيرا ما يبالنون فيه.
وأذكيير ممييا اشييتريته ميين «هييور كييور » منييا ر طبيعييية ،وهييي لوحييات
زيتييية ،يرسييمها فنييارون مبييدعون بريشيياتهم ،تنطييق بًيينع هللا الييذ أتقيين كييل
شيء ،ولد كنيب عرفيب المنطقية التيي تبياي فيهيا هيذه اللوحيات ،ويتنيافئ فيهيا
الفنيييارون ،والباعييية ،وكاريييب فيييي منتهيييى اليييرخص ،وأريييا مييين الميييولعين بهيييذه
اللوحات ،وأرتقيها طبيعيية محضية ،لييئ فيهيا صيورة إر يان ول حييوان ،وإن
كان رأيي أن صور اإلر ان والحيوان ل تحر إل إذا كارب مج مة ،وليم تكين
لعبا لألطفال.
ومن هور كور عدرا  -على ما أذكر  -إلى البحيرين ،عليى طياورة «كياتي
باسفيد» ومن البحرين إلى لطر .والحمد هلل الذ بنعمته تتم الًالحات.

وكييييل م ييييافر سيييييعود يومييييا إذا ُرز ال يييييييي مة واإليابييييييييا

***
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ارتًار ورة الاميني في إيران
فييي شييباط «فبراييير»  ، 1979ارتًييرت الثييورة اإلسيي مية بقيييادة اإلمييا
الاميني في إيران ،بعد أن ول الجييا اإلمبراطيور عياجزا أميا الزحيوف
الشعبية التي تجمعب بالم يين ،وعلى رغم أن الشيعب ليم يكين يحميل سي حا،
والجيا يملد كل أرواي األسلحة خفيفهيا و قيلهيا ،بريهيا وجويهيا ،وعليى رغيم
أن معه أوامر بان يضرب بقوة ،ويقتل من يشاء ،ول ياشى عقابا ول ح يابا!
إل أن الجييييا  -مهميييا تكييين ل يييوته وجبروتيييه  -هيييو جيييزء مييين الشيييعب ،ول
ي تطيع جيا ما :أن يظل يقتل أهله وإخواره وأبنياءه زمنيا طيوي  .في عجيب
أن تول

الجيا عن مقاتلة الشعب ،ومقاومة الشعب.

أعلييين عييين سيييقوط رظيييا الشييياه «رةيييا بهليييو » ،وعييين ارتًيييار الثيييورة
اإلس مية بقييادة اإلميا الامينيي ،التيي سيماها بعضيهم « يورة الكاسييب» .فقيد
كان «الاميني» منفيا فيي الايار  ،ومقيميا فيي «بياريئ» ،ومين هنياك يرسيل
رساوله إلى الشعب اإليراري في الداخل عن طريق األشيرطة تعميل عملهيا فيي
تهيئة األفكار ،وإيقا الضماور ،وتحرييد المشياعر ،وإلهياب العواطي  ،حتيى
تهيات الثورة الشعبية العارمة ،التي تمضي في طريق التنيير ،ول يق دورهيا
شيء.
سؤال محر لعلماء ال نة
بعييد ارتًييار ييورة الامينييي فييي إيييران ،توجييه النيياس هنييا وهنيياك ب ييؤال
محر إلى العلماء والدعاة من أهل ال ينة :لمياذا رجيح علمياء الشييعة فيي لييادة
ورة راجحة على رظا جاهلي ،ولم ينجح علمياء ال ينة فيي إلامية يورة مما لية
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في ب د ال نة على األرظمة العلمارية الجاهلية؟
هل هذا عجز في طبيعة المذهب ال ني رف ه أو هو عجيز فيي علمياء ال ينة
الذين ساروا في ركاب الحكا ؟
وكنييب مميين وجييه إليييهم هييذا ال ييؤال  -أو لييل هييذا التهييا  -فييي كييل مكييان
ذهبب إليه من ب د الم لمين من أهل ال نة.
عوامل داخلية وخارجية ساعدت على رجاح الثورة
وكان الجواب :أن العيب والعجز ليئ في مذهب أهل ال ينة بي رييب ،ول
في علماء ال نة الًادلين ،ولكن هناك روفا وعوامل داخليية وخارجيية أدت
إلى رجاح ورة الاميني في ذلد الولب لم تتوافر ألهل ال نة.
فقد كان ميذهب الشييعة هيو :ارتظيار «اإلميا المهيد » حتيى يظهير ،ويميأل
األر

ل ييطا وعييدل ،بعييد أن ملئييب لمييا وجييورا .ومعنييى هييذا :أن طبيعيية

المييذهب هييي :الًييبر علييى جييور األوميية فييي األر

 ،حتييى ييياتي الفيير ميين

ال ماء!
ولكين الامينيي رفييض هيذه الفكيرة :فكييرة الرتظيار إليى هييور اإلميا  ،فقييد
ارتظر الشيعة ا ني عشر لررا ،ولم يظهر ،فيإلى متيى رنتظير؟ وخير الامينيي
بنظرية جديدة هي «ولية الفقيه» ريابة عن اإلما  .ولد وافقيه كثيير مين «آييات
هللا» والمرجعيات الشيعية الدينية ،وخالفة األلليون .وكيان الامينيي هيو الرجيل
المؤهييل لقيييادة القافليية الشيييعية فييي هييذه المرحليية بمييا أوتييي ميين لييوة العزيميية،
وشجاعة المواجهة ،واإلصرار على المبدإ ،والتيا ير فيي األربياي ،وإن ليم يكين
أعلم المرجعيات المعروفة في ذليد الوليب  ...ولكين لييادة الثيورات الشيعبية ل
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تحتييا إلييى العلييم وحييده ،بييل تحتييا أيضييا إلييى مجموعيية ميين الًييفات العقلييية
والنف ييية والالقييية كارييب متييوافرة فييي الامينييي الييذ تًييدص لمقاوميية طنيييان
الشاه ،وهو في أو مجده وسلطاره.
ولد ساعد على رجاح الاميني في ورته عدة أمور:
أولهيا :أن الشيياه ليد بلييغ مين الطنيييان والف ياد مبلنييا عظيميا  ...فميين الناحييية
الداخليييية باتيييب إييييران مظهيييرا ل رحييي ل والتف ُّيييح ،مييين الناحيييية األخ ليييية،
وللتمايز والتفاوت الم تنكر من الناحية اللتًادية ،ما بيين يراء فياحا وفقير
مدلع ،على رغم ميا يمليد البليد مين يروات كبييرة :رفطيية وزراعيية وسيياحية
وغيرهييا ،ومييع هييذا وجييد فيهييا المعييدمون الييذين ل يجييدون مييا ييياكلون .وفييي
الجارييب ال ياسييي غييدا الشيياه الييدكتاتور األعظييم ،وأم ييب الحريييات العاميية فييي
إجييازة ،وجهيياز ال ييافاك «السييتابارات» مطلييق اليييد ،فييي ارتهيياك الحريييات،
والتياد من شاء إلى ال جون والمعيتق ت بي رلييب ول ح ييب .وباتيب سييرة
الشاه الشاًية وسيرة أ سرته مح للتندر والتعليق ،وآية للبذي والستهتار.
وميين الناحييية الاارجييية :أصييبح الشيياه ودولتييه شييرطي أمريكييا فييي الشيير
األوسط ،وأصبحب إليران ع لات مكشيوفة بدولية الكييان الًيهيوري ،فضي
عمييا ر ييب إليييه ميين الييولء للبهاوييية وغيرهييا ،ممييا يعنييي :أن ولءه لييم يعييد
لنس  ،ول للمذهب الجعفر  ،مذهب األكثرية في إيران.
وإذا بلغ بلد من الطنيان هذا المبلغ ،فهذا ميؤذن بنهايتيه ،وفيق سينة هللا التيي
يَّٱل ِبََّٰلَدََِّّ11فَم َ ۡكث َ ُرواَّْفِي َر ۡ
ل تاتل مع {ٱل ِاينَ َّ َطَِ ۡواَّْفِ ۡ
َّربواكَ َّ
صلَّ َ
سادَََّّ12فَ َ
اَّٱلفَ َ
علَ ۡي ِرمۡ َ
صادِ} [الفجر.]14 - 11 :
س َّۡو َطَّ َ
َّربكَ َّلَ ِب ۡٱل ِم ۡر َ
َ
عاَا ٍَِّ َّ13إن َ
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و اريها :أن الشعب لد غ مرجله ،واشتد حنقيه وسياطه عليى رظيا الشياه،
فقد بلغ ال يل الزبي ،ولم يكن يحتا إل إلى القاود اليذ يلتي حوليه ،ويمضيي
تحب رايته بقوة وج ارة ،ولد وجد ةالته في الاميني الذ اسيتطاي بحيق أن
يجمييع الشييعب ميين وراوييه ،ويبعثييه رف يييا وعاطفيييا ،لينطلييق كال يييل العيير  ،ل
يق

في سبيله شيء  ...ولو كان الجيا بكل أسلحته ،وال يافاك بكيل جبروتيه.

وصد الشاعر التور ي أبو القاسم الشابّي حين لال:

إذا الشييييعب يومييييا أراد الحييييياة فيييي بييييد أن ي ييييتجيب القييييدر!
ول بيييييييييد للييييييييييل أن ينجليييييييييي ول بيييييييد للقييييييييد أن ينك ييييييير!
ول رييييب أن مميييا أييييد الشيييعب وأرجيييح إرادتيييه :أريييه وجيييد القاويييد المناسيييب
للمرحلة الذ أجمعب عليه كل القوص الشعبية .ومن النادر أن يتحقق مثل هذا.
و الثهيا :أن الظيروف الدوليية كاريب مهييياة لسيتقبال الثيورة فيي إييران ،فقييد
أةييحى الشيياه «ورليية محترليية» كمييا يعبييرون اليييو  ،ليييئ هنيياك ميين يتشييبث
ببقاوييه ،ول ميين يبكييي عليييه إذا ذهييب  ...ومثييل هييذا المالييو ل تحييرص عليييه
القوص الكبرص ،ول تكل

رف ها الدفاي عنه .ولد عرف مين سياسية هيذه القيوص

 أو ميين فل ييفتها ال ياسييية  -أرهييا ليييئ لهييا صييديق داوييم ،ول عييدو داوييم ،فهيييتًاد وتعاد  ،وت الم وتحارب ،تبعا لمًلحتها ،فًديق األميئ ليد يًيبح
عييدو اليييو  ،وكييذلد عييدو اليييو لييد يًييبح صييديق النييد .والييدريا دول ،والييدهر
اس} [آل عمران.]140 :
{وتِ ۡل ََّ
كَّ ۡٱۡلَيا ُمَّنُدَا ِولُ َراَّبَ ۡينَ َّٱلن ِ
لُلبَ ،
ف غروا أن تتاليى أمريكيا صيراحة عين الشياه صيديقها القيديم ،وشيرطيها
القديم ،فلم يعيد ينفعهيا الييو  ،وليد ارتهيى دوره ،ولكيل مقيا مقيال ،ولكيل زميان
رجال.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

76

أ ر المذهب الشيعي
ومما ل ينبني أن ينازي فيه :أن طبيعة المذهب الجعفر الشيعي :أن يمينح
علماء الدين  -وبااصة «آيات هللا»  -فيه لوة ماديية ومعنويية ،ل يتيوافر مثلهيا
ألهل ال نة ،ل سيما في هذا العًر.
فالشيعي المتدين يجب أن يرتبط بمرجع ديني ،يفتييه ويرشيده فيي الملميات،
ويعطيييه «الامييئ» الواجييب علييى كييل شيييعي ،وهييو بمثابيية «ةييريبة علييى
صافي الدخل» ر بة  %20بعد التطاي النفقات ال زمة للشاص ولمين يعوليه.
وهييذه الضييريبة يفتيير

أن تييؤدّص لنمييا المعًييو  .أمييا وهييو غاوييب ،فإرهييا

تعطى لمن ينوب عن اإلما من العلماء والمراجع الدينية .فهذه لوة مادية ماليية
تشدُّ أزر مشايخ الشيعة ،وتُننيهم عن و او

الدولة التي لد تتحكم فيهم ،وتقييد

حركتهم ب بب و يفتهم .وهو ما وليع فييه أهيل ال ينة ،حييث صياروا ميو فين
فييي الدوليية ،ورزلهييم بيييد ال ييلطة ،حتييى أكبيير مناصييبهم مثييل شيييخ األزهيير
والمفتي ورويئ القضاء الشرعي وأمثالهم ،كلهم مو فون عنيد الحكومية ،هيي
سع لهم أو تقتر عليهم.
التي توليهم ،وهي التي تعزلهم إن شاءت ،وهي التي تو ّ
ولد سال أحيد ولة بنيي أميية عين سير ليوة اإلميا الح ين البًير فيي رقيد
األمييراء والييولة ،فقييال :إرييه رجييل احتييا النيياس إلييى دينييه ،واسييتننى هييو عيين
درياهم!
والمشكلة اآلن تتجلى وتتج د ،حين يكون العالم والفقيه الكبيير محتاجيا إليى
دريييا األمييراء والحكييا  ،علييى حييين رجييد األمييراء والحكييا م ييتننين عيين دينييه
وعلمه ،فلم يعد أمر الدين يعنيهم!
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ولييد كييان أهييل ال يينة ميين لبييل ي تعيضييون عيين خمييئ الشيييعة بمييا لهييم ميين
أوليياف وفيييرة ،ولفهييا أهييل الاييير علييى العلميياء والمؤس ييات الدينييية ،ولكيين
حكومات أهل ال نة في العًور األخييرة اسيتولب عليى األولياف كلهيا ،ليبقيى
العلماء عالة على الدولة أو الحكومة!
فهذا هو الجارب الماد الذ يوفره المذهب الجعفر للم ليي أو اآلييات أو
المراجييع الدينييية .أمييا الجارييب المعنييو فهييو مييا يتمتييع بييه هييؤلء المراجييع ميين
سلطة روحية لوية على أتباعهم ،وهي سيلكة أساسيها اللتيزا اليديني ،ينًياي
لها المرء طاوعا ماتارا ،معتقدا أره يتقيرب بيذلد إليى هللا .فيالمرجع اليديني فيي
رظييره ممثييل لنمييا المعًييو الناوييب ،وطاعتييه طاعيية لهييذا اإلمييا  ،الييذ تعييد
طاعتييه ميين طاعيية هللا ورسييوله ،فهييي إذن طاعيية مطلقيية ،فييإذا أصييدر إليييه
المرجع أمرا ،فكارما أمر به من ال ماء!
وهييذا النييوي ميين الطاعيية ل يتييوافر ألهييل ال يينة وفييق أصييول مييذهبهم الييذ
يرص :أن ل عًمة ألحد غير سول هللا صلى هللا عليه وسيلم  ،وعًيمة األمية
في مجموعها ،فهي ل تجتمع على ة لة ،ومن عدا ذلد ،فكل أحيد يؤخيذ مين
ك مه ويرد علييه ،سيواء كيان مين آل البييب أ مين الًيحابة ،رةيي هللا عين
الجميع.
وعلى هذا يكون لعلماء ال نة فضلهم ومكارتهم ،وهم اليذين يرجيع إلييهم فيي
أمر الدين ،وأحكا الشري ،وطاعتهم فيميا يفتيون بيه ويرشيدون إلييه واجبية إل
إذا اختلفيوا ،فيتاييرون مين أليوالهم ميا هييو أرجيح دليي  ،وأهيدص سيبي  .ولكيين
جميييياهير النيييياس تنالشييييهم وتييييردّ عليييييهم ،فلي ييييوا معًييييومين ،ول ُممثَلييييين
لمعًومين!

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

***

78

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

79

وفاة األستاذ المودود وال فر إل لهور للً ة عليه
في  1979/9/22رشرت وكالت األرباء العالمية واإللليميية ،وعنهيا رقليب
الًييح واإلذاعييات والتلفييازات ،ربييا وفيياة الداعييية اإلس ي مي المجييدد الكبييير:
الشيييخ اإلمييا أبييي األعلييى المييودود  ،مؤسييئ الجماعيية اإلس ي مية فييي الهنييد
الكبييرص ،ييم فييي باك ييتان النربييية والشييرلية التييي ارفًييلب فيمييا بعييد ،وسييميب
جمهورية «بنج ديا» ،وأحد المًحلين واإلس ميين ،والميؤلفين الكبيار فيي
القضييايا الفكرييية اإلسي مية ،والييذ تشييكل كتبييه ورسيياوله مدرسيية متميييزة فييي
الفكر اإلس مي ،والدعوة اإلس مية المعاصرة.
ف عجب أن تلقيى العلمياء واليدعاة والمفكيرون ،وأبنياء الحركية اإلسي مية
في العالم اإلس مي وخارجه :ربا وفاته بيالحزن واألليم والسيترجاي ،لفقيد هيذا
العالم الفذ ،الذ ارتفع بعلمه الم يلمون عيربهم وعجمهيم ،فقيد ترجميب مؤلفاتيه
إلى لنات شتى إس مية ،وعالمية ،وفي مقدمتها :اللنة العربية.
أ ر فقد العلماء األع
ول ريب في ّ
أن فقد العلماء األع  ،يعدُّ مين المًياوب التيي تنيزل باألمية،
ول سييما أولئييد األفيذاذ الييذين يجيود بهييم القيدر بييين الحيين واآلخيير ،ويتركييون
آ ارهم في الحياة واألحياء ،وللما يعوةون.
وليييد جييياء فيييي الحيييديث المتفيييق علييييه« :إنَّهللاََّلَّيقاااب
ينتزعهَّمنَّصدورَّالناس َّوإنماَّيقب

َّالعلمَّبقاب

َّالعلااامَّانتزا ً
عااااَّ

َّالعلمااء َّحتاىَّإذاَّلامَّ

يبقَّعال ًماَّ:اتخاَّالناسَّرؤساءَّاراَل َّفسائلوا َّفامفتواَّبِيارَّعلام َّف الواَّ
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وأضلوا»(.)15
ولال ابن م عود رةي هللا عنه :عليكم بيالعلم لبيل أن يرفيع ،ورفعيه ميوت
رجاله.
ولذا لال أمير الميؤمنين رةيي هللا عنيه :إذا ميات العيالم لميب فيي اإلسي
لمة ل ي دها إل خل منه.
وفي األ ر :لموت لبيلة أي ير مين ميوت عيالم .وليال عمير رةيي هللا عنيه:
موت أل

عابد لاوم الليل ،صياوم النهيار :أهيون مين ميوت عيالم بًيير بحي ل

هللا وحرامه.
ولع وفاة المودود
وميين هنييا كييان ولييع وفيياة المييودود علييى كييل ميين يعرفييه ميين أبنيياء األميية
شييديدا ،ولييد تنييادص كثييير ميين اإلخييوة ميين العلميياء والييدعاة ،ميين مًيير وب ي د
الشا  ،وب د الالي وغيرها لل فر إلى مدينة لهور  -محل إلامية الميودود -
للمشاركة في ص ة الجنازة عليه .ليم يبيق فيي ذاكرتيي مينهم إل اليدكتور أحميد
الملط من مًر ،والشيخ سعيد حوص من سورية ،واألستاذ عبيد هللا العقييل مين
ال عودية.
وكان المودود لد وافاه أجله في أمريكا ،حيث كيان يعيال هنياك مين ميدة،
ولد لدر لي أن أزوره هناك في مدينة «بفلو» حيث يقيم ابنيه هنياك ،وذليد لبيل
وفاته بزمن غير بعيد.
( )15متفييق عليييه :رواه الباييار ( ،)100وم ييلم ( )2673ك همييا فييي العلييم ،ميين عبييد هللا
عمرو.
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صيلي علييه حييث تُيوفي
صلي على جثمان المودود في أكثر من بلدُ :
ولد ُ
في «بفلو» ،وصلي عليه في مطيار ريوييورك ،وفيي مطيار لنيدن ،وفيي مطيار
مر عليها جثمان األستاذ.
كراتشي ،وهي المحطات التي ّ
سفر إلى لهور
وكاريب الًي ة األخيييرة واألساسييية عليييه فييي مدينيية لهييور ،التييي سييافرت
إليهيا مييع مين سييافر مين بي د العييرب ،وليد تجمييع جي ّم غفييير ،لُيدّروا بيياكثر ميين
مليون في أكبر را ٍد رياةي «إستاد» في لهور.
سي ّير اإلخييوة ميين لييادة «الجماعيية اإلس ي مية» بحضييور  ،ول يدّموري
ولييد ُ
أللول كلمة في جموي الحاةرين ،لبل الً ة ،يم شيرفوري بإمامية المًيلين
عليى األسيتاذ ،وليم أر فييي حيياتي تجمعيا لًي ة أو لنيرهييا ،مثيل هيذا التج ُّمييع،
الذ كان على رأسه رويئ جمهورية باك تان الرويئ ةياء الحيق رحميه هللا
.
وكان هذا التجمع اإلس مي الكبير دلي عليى مكارية هيذا الرجيل فيي لوميه،
وإن كان هناك من ياالفوره في بعض الم اول ،ولكن جمهيور علمياء باك يتان
ودعاتهييا ومثقفيهييا ،يعرفييون منزليية الرجييل ،ويقييدرون فكييره وفقهييه وجهيياده،
وولوفه في وجه الحضارة النربية النازية.
ولد لال اإلما أحمد ألهل البدي والمنحرفين :بيننا وبينكم الجناوز.
فالجنازة هيي التيي تعبير عين مكارية الفقييد عنيد األمية .إذ ل يمكين أن يكيون
حييرص النيياس علييى الًيي ة علييى الميييب ،ببواعييث دريوييية ميين الاييوف أو
الطمع ،وليد ارتقيل العيالم إليى رحمية هللا ،وغيادر اليدريا إليى اآلخيرة .وليذا كيان
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حييرص أبنيياء المجتمييع علييى تشييييع جنييازة العييالم ،والً ي ة عليييه :روعييا ميين
الوفاء له ،والتعبير عن مدص حبهم له ،وحرصهم على المشاركة في اليدعاء ليه
مع الداعين.
ومن الجناوز التيي يتحيدع عنهيا المؤرخيون :جنيازة اإلميا أحميد فيي بنيداد
سنة ( 241ه ).
ومنها :جنازة اإلما ابن الجوز في بنداد سنة (597ه ).
ومنها :جنازة شيخ اإلس

ابن تيمية في دمشق سنة (728ه ).

طلب التوليع
ومما أذكره في حفل الً ة على اإلما الميودود  :أن بعيض الباك يتاريين
الحاةرين طلب مني أن أوليع لهيم عليى مفكيرة معهيم ،كميا يفعيل النياس عيادة
مع المشاهير ،وأرا في العادة ل أستجيب لرغبات الجمهور فيي هيذا األمير ،لميا
يدخله من اعتبارات ل أستريح إليهيا ،مثيل اعتقياد النياس التبيرك بهيذا التولييع،
وما لد يدخل على رفئ المولع مين حيب الجياه والشيهرة عنيد النياس ،وهيو آفية
من آفات النفوس ،ومر

من أمرا

القلوب.

ولكييين بعيييض اإلخيييوة أ ييير أن أجبييير خييياطر بعضيييهم ،إكراميييا لألسيييتاذ
المييودود  ،وللييذين حضييروا ميين كييل حييدب وصييوب ليًييلّوا عليييه .ومييا إن
ولعب ل نين أو

ة ،حتى تزاحم عليي العشيرات والمئيات ،بيل ليل :اآللف،

وحاصروري ألولع لهم على ميا تي ير لهيم مين مجلية أو صيحيفة ،أو أوليع لهيم
على أورا البنكنوت «الروبيات» ،وكل الناس معهم هذه الروبييات مين فئيات
ماتلفة ،ومطلوب مني أن أولع على أورا كل هؤلء المتجمعين حيولي ،وليد
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بييدءوا يتكييا رون ويتزايييدون بشييكل مايي  ،وبييدأت أحييئ كيياري أختنييق .حتييى
رآري بعض اإلخوة الباك تاريين على هذه الحالية ،فاحياطوا بيي إحاطية ال يوار
بالمعًييم ،وباعييدوا النيياس عنييي بشيييء ميين الشييدة ،وارتزعييوري ميين بييينهم
ارتزاعا ،والحمد هلل أري خرجب سليما.
ولد دفن األستاذ المودود في بيته ح ب وصيته ،وكنب أو ر أن يدفن فيي
المقييابر العاميية ك يياور الم ييلمين ،لمييا للمقبييرة الااصيية ميين إيحيياءات لييد ل
يرةاها المودود رف ه.
لقاء رجال الجماعة اإلس مية
وبقييييب ميييع بعيييض اإلخيييوة بعيييد صييي ة الجنيييازة للقييياء رجيييال الجماعييية
اإلس مية :أميير الجماعية الشييخ العيالم الفاةيل القاةيي ح يين ،وراويب أميير
الجماعة المفكر اإلس مي المعروف األستاذ خورشيد أحمد ،وعدد مين لييادات
الجماعييية ،فهمومنيييا واحيييدة ،وأهيييدافنا واحيييدة ،ومًيييالحنا واحيييدة ،وأعيييدانرا
مشييتركون ،والواجييب أن رتبييادل المعلومييات والابييرات والمشييورة فيمييا بيننييا،
ورتييدارس الوسيياول الماتلفيية للتنلييب علييى مشييك تنا ،والرتًييار علييى والعنييا.
والمييؤمن للمييؤمن كالبنيييان يش يدُّ بعضييه بعضييا ،ول يجييوز أن يكييون اخييت ف
األليياليم واألل يينة بيننييا حيياو دون التفيياهم والتعيياون المشييترك ،والتفييا علييى
الحد األدرى في العمل اإلس مي.
بين اإلخوان والجماعة اإلس مية
ولد للب لنخوة من أعضاء الجماعية اإلسي مية منيذ حيوالي عشير سينوات
حين زرتهم في لهور في حياة اإلما المودود  :أريتم اإلخيوان الم يلمون فيي
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شبه القارة الهندية ،ورحن الجماعة اإلس مية فيي بي د العيرب .أردت بهيذا :أن
الجماعتين متوافقتان في األصول الكلية ،وفي الوجهة العامية ،وإن كيان بينهميا
اخت فات جزوية في بعض األمور ،بدأت تت شى شيئا فشيئا.
ولييد التييرح المجتمعييون أن يوسييع هييذا التن يييق بييين الجماعيية اإلسيي مية
واإلخوان ،فيشمل كل الجماعات والمنظمات اإلسي مية األخيرص التيي تشيترك
فييي األهييداف والوجهيية العاميية ،مثييل جماعيية رجييم الييدين أربكييان فييي تركيييا،
وغيرهييا .وأن يييتم ذلييد فييي هييدوء ،فييإن أ ّ تج ُّمييع  -أو حتييى تقييارب  -بييين
الجماعات اإلس مية الًادلة في العمل لنس  ،يثير القوص المعاديية والكاويدة
ألميية اإلس ي  ،ويؤلبهييا ةييدها ،لهييذا وجييب العمييل فييي صييمب شييان األتقييياء
األخفياء ،الذين جاء الثناء عليهم في الحديث النبو (.)16

***

( )16وهم الذين روص حيديثهم ابين ماجيه فيي الفيتن ( ،)3989والحياكم فيي اإليميان (،)44/1
وغيرهمييا عيين معيياذ« :إنَّهللاَّيحاالَّاۡلباارارَّاۡلتقياااءَّاۡلخفياااء َّالاااينَّإذاَّح اارواَّلاامَّ
يعرفوا َّوإذاَّغابواَّلمَّيفتقدوا َّقلوبرمَّمصابيحَّالرد َّينجونَّمنَّكلَّغبراءَّمَلمة».
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احت ل الم جد الحرا
غزة محر 1400ه  20 -روفمبر 1979
من أعظم األحداع خطرا ،وأبعدها أ را ،التي ولعيب فيي تليد الفتيرة وكيان
لهيا أ رهييا علينييا وعلييى الم ييلمين عاميية :احييت ل الم ييجد الحييرا  ،أول م ييجد
وةييع لعبييادة هللا فييي األر

 ،وفيييه الكعبيية البيييب الحييرا  ،لبليية الم ييلمين فييي

أرحياء األر  ،إليييه يتجهييون فييي صييلواتهم كييل يييو خمييئ مييرات { َو َح ۡيا ُ
ثَّ َماااَّ
ُكنتُمۡ َّفَ َولوواَّْوُ اُو َر ُكمۡ َّش ََٰۡ َرهُ} [البقرة.]144 :

وإليه يحي الم يلمون فيي العمير ميرة فريضية علييهم ،ويحجيون متطيوعين
ويعتمرون ميا ي ّير هللا لهيم .والًي ة فيي هيذا الم يجد بماوية ألي صي ة فيميا
عداه من الم اجد ،غير الم جد النبو واأللًى.
ااسَّلَلااِيَّبِبَكاةََّ ُمبََّا َركااَّ َو ُراد َِّل ۡل َٰعَلَ ِماينَ ََّّ96
يقول تعالى{ :إِنَّأَولََّبََّۡيتَّوُ ِض َعَّ ِللن ِ
َّحا و ۡ
فِي ِهَّ َءا َٰيَ ُۢ ُ
انَّ
َّو ِّللَِّ َ
امناا ََّ
ااس ِ
َّو َمنَّدَ َخلَهَُّكَانَ َّ ََّء ِ
علَاىَّٱلن ِ
تَّبَيِ َٰنَ ٞتَّمقَا ُمَّإَِّۡب َٰ َر ِري ِۖ َم َ
َّٱلبَ ۡياتَِّ َم ِ
ۡ
س ِبيال} [آل عمران.]97 ،96 :
ٱست َ ََٰاعََّإِلَ ۡي ِهَّ َ

حدع هاول
لهذا كان احت ل هذا الحر المكي بما فيه من مقدسيات ،وميا يحيوط بيه مين
اعتبيارات حييد ا هيياو  ،هييز العييالم اإلسي مي ميين ألًيياه إلييى ألًيياه ،وت يياءل
الناس هنا وهناك :ما الذ حدع؟ ومياذا وراءه؟ ومين هيم هيؤلء اليذين احتليوا
الحر ؟ ما أفكارهم؟ وما أهدافهم؟ وما وساولهم؟ وماذا يقًيدون مين وراء هيذا
الحييت ل؟ وهييل هنيياك جه ية داخلييية أو خارجييية ت يياردهم؟ أسييئلة كنييا ر ييالها،
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وي الها معنا الم لمون والمهتمون في كل مكان ،ليعرفوا حقيقة ما جيرص ،وييا
لهول ما جرص!
ولقيييد وليييع هيييذا الحيييدع الجليييل ،ورحييين ر يييتعد لسيييتقبال العلمييياء واليييدعاة
والمفكييرين الوافييدين ميين أرحيياء العييالم اإلس ي مي إلييى الدوحيية بمناسييبة ارعقيياد
المييؤتمر العييالمي لل يييرة وال يينة النبوييية ،الييذ كييان بداييية الحتفييالت بمقييد
القرن الاامئ عشر الهجر .
مرة زري
وأذكر أرنا استقبلنا شيانا الداعية الكبير الشيخ محمد النزاليي ،وليد ليد مين
مكة المكرمة - ،حيث كان أستاذا بجامعية أ القيرص  -حزينيا أشيد الحيزن عليى
ما حدع في الم جد الحرا  ،وكان يقول بًراحته المشيهودة :هيذا ميرة زري
ل يُنَيذص ويُنَميى لعيدّة عقيود مين المشيايخ النياوبين عين العيالم ،حتيى هيرت
رتاوجه اليو !
عرفييوا ب يارهم جماعيية سييلفية سييعودية خالًيية ،ميين ألحيياح
أمييا هييؤلء ،فقييد ُ
ال لفيين ،وممن أخذوا سلفية ابن عبد الوهاب ،كميا هيي وليد تًيوروها بدويية
لفظييية اهرييية واةييحة ،ب ي تزويييق ،ول تجميييل ،وربمييا أة يافوا إليهييا ميين
غلظتهم وخشورتهم ،غير مراعين إط لا ،اخت ف عًررا عين عًير اإلميا
ابيين عبييد الوهيياب رحمييه هللا  .إرهييا جماعيية «جهيمييان» العتيبييي .وارظيير اسييم
الييزعيم .وهييو رجييل بييدو لييح ،حتييى فييي اسييمه ،وإن كارييب األسييماء ل حيير
فيها ،ولكن لها دللتها وإيحانها.
فييي الليليية األولييى ميين غييرة محيير سيينة 1400ه ي لييررت هييذه المجموعيية
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ال لفية بقيادة زعيمها «جهيمان» احت ل الم جد الحرا  .وكارب رتّبيب أمرهيا
لبييل ذلييد ،وأعييدت العييدة لهييذا األميير ،وجنييدت جنودهييا ،وأدخلييب كميييات ميين
النذاء ،وخًوصا من التمر ،لتازره في أماكن معينة من الحير  .وليد احتيالوا
على ذلد بوسييلة وأخيرص .فقيد يطيول زمين الحًيار ،ولين يجيدوا مين يميدهم
بالنذاء من الاار .
ولييد أعييدوا بمجموعييات بعييدد أبييواب الم ييجد الكبيييرة والًيينيرة ،لتقييو
بإغ لها في الولب المحدد .وفي هيذا الوليب غلقيب األبيواب عليى كيل مين فيي
الم ييجد ،ف ي ي ييتطيع أحييد الاييرو ول الييدخول .وكييان كثييير ميين الحجييا ل
يزالييون فييي مكيية لييم يعييودوا إلييى أوطييارهم ،وميين هييؤلء ميين كييان فييي الم ييجد
لً ة أو طيواف أو اعتكياف ،فبقيوا فيي الم يجد ميع المجموعية التيي احتلتيه،
وهيييؤلء رييياس ل لهيييم فيييي الثيييور ول فيييي الطحيييين كميييا يقيييول المثيييل العاميييل
المًر  ،أو كما يقول المثل العربي :ل هم فيي العيير ول فيي النفيير .وبعيض
هؤلء لد أفرجوا عنه فيما بعد .وبعضهم بقى إلى ما شاء هللا.
الحر الماطوف
لقييد «اختط ي » هييؤلء الم ييجد ،حيييث ل يظيين أحييد أن الم ييجد يمكيين أن
ييروا
ياتطييي  ،إرميييا تاتطييي الطييياورات فيييي الجيييو ،بإجبيييار طياريهيييا أن يُنيّي ُ
م ييارهم ،وأن يكورييوا رهيين إشييارة الايياطفين  ...أمييا أن ياتط ي مكييان كبييير
كالحر المكي ،له مداخل وأبواب بالعشرات ،وي ع عشيرات األليوف ،ومئيات
األلوف ،فلم يعهد أن ياط مثله!
ولكن الم تبعد حدع ،واختط

الحر بالفعل ،وأصبح كل من كيان بداخليه
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 :تحب سلطان الااطفين ،ورهن إرادتهم.

إن الم يييجد اليييذ

يييل مفتوحيييا مئيييات ال ييينين لكيييل مييين يرييييد الًييي ة أو

الطواف أو العتكاف ،من كل آت من أرحاء األر

 :لد أغليق اآلن في يمليد

أحد أن يدخله طاوفا أو عاكفا ،أو مًليا.
هؤلء الشبان المتحم ون الذين أصيابهم ميا سيماه الكاتيب اإلسي مي محميد
عبييد هللا ال ييمان لييديما« :الهييوس اليديني» اعتمييدوا علييى أحاديييث لرءوهييا فييي
بعض الكتب ،واعتقدوا صيحتها ،وبنيوا عليهيا موالي  ،وفرعيوا عليهيا أحكاميا
وفروعيييا .وأس يييوا عليهيييا «إسيييتراتيجيتهم» أو رنييييتهم األصيييلية ،وميييولفهم
األساسي في المواجهة وتحقيق األهداف.
 - 1آمنوا بيان لضيية المهيد و هيوره :لضيية م يلمة ،بيل هيي  -كميا أدخلهيا
بعضهم  -من ةمن لواحد العقيدة التي يجب أن يؤمن الم لم بمفرداتها!
 - 2آمنوا بما جاء في بعض األحادييث أريه مين ر يل النبيي ،وأن اسيمه كاسيمه
واسم أبيه كاسم أبي النبي أ هو محمد بن عبد هللا .وهيو هاشيمي ح ييني.
فبحثييوا فيييمن معهييم وميين حييولهم ميين األتبيياي عيين شيياص تتييوافر فيييه هييذه
ال يمات :هاشييمي ح يييني اسييمه محمييد بين عبييد هللا .فوجييدوا ذلييد فييي أحييد
أتباعهم ،واسمه محمد عبد هللا القحطاري.
 - 3صدلوا بما جاء فيي بعيض األحادييث أن هيوره سييكون فيي غيرة محير
في أول القرن فوجدوها فرصة ذهبية ل تعيو

 :أرهيم عليى أبيواب القيرن

الهجر  ،فليعدوا العدة لذلد وليقوموا بحركتهم.
 - 4لييرءوا فيمييا لييرءوا :أرييه سيييبايع بييين الييركن والمقييا  .فقييالوا :ميين غيررييا
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ي تطيع أن يحقق هذه النبوءة ،ويبايع إمامه بين الركن والمقا  ،ورحن أهيل
الم جد الحرا  ،والبيب الحرا ؟
 - 5ليييرءوا فيميييا ليييرءوا :أن الجييييا اليييذ سييييهاجمهم سيا ييي بيييه ،فبييياتوا
مطمئنين ،أره ل خيوف علييهم مين هجيو مين األر

ول مين الجيو ،وأن

كل من غزاهم أو هاجمهم سيردهم جند من ال ماء! والحقيقة أره ليد لضيى
عليهم تماما بجند من األر

 ،أجبروا عليى أن ي يتبيحوا الم يجد الحيرا ،

ويضيييربوه بالقنابيييل ،ويفتحيييوا أبوابيييه ،وياسيييروا مييين فييييه ،ويحييياكموهم،
ويحكميييوا باإلعيييدا عليييى المهيييد المزعيييو  ،وعليييى مييين رًيييبه! وهيييو
جهيمان!
رظرة تقويم وتحليل
كارب جماعة جهيمان تعيا في الماةيي والتيراع ،غيير ملتفتية كثييرا إليى
الحاةيير ،راهيييد باستشييراف الم ييتقبل ،ول تعيييا فييي الماةييي كلييه ،ول فييي
التراع كله ،ولكنها تعيا في إطار مدرسة ُم َعينة ،غيير َم ْعنيية بميا سيواها مين
المدارس .إرها تعيا يواهر النًيوص ،وليتهيا تعييا ميع رًيوص القيرآن،
ييول  -عليييى
ييول  -أكثييير ميييا تُعي ّ
وتتايييذه إمامهيييا ومًيييدرها األول ،بيييل هيييي تُعي ّ
رًوص ال نة .ومع هيذا ل تيدلق فيي بيوت ال ينة ،وتعتميد الًيحيح اليذ ل
شبهة في سنده ول متنه .بل كثيرا ما تعتمد الضعي

 -أو على األليل الماتلي

في تًحيحه وتضعيفه  -في أحكامها وموالفها ،ول سيما في األميور الكبييرة،
والقضايا الاطيرة.
عيول عليى الظياهر أكثير مميا تعيول عليى
وهي في موالفها وأحكامهيا هيذه ت ُ ّ
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عيول عليى الفحيو ُ ،منفلية فقيه المقاصيد،
المقًد ،وعليى الحرفيية أكثير مميا ت ُ ّ
وفقييه المييآلت ،وفقييه الموازرييات ،وفقييه األولويييات ،راهيييد بفقييه ال يينن ،وفقييه
الوالع ،وفقه التنيير ،وفقه الحضارة.
لضية المهد المنتظر
حرك هذه القضية كلها ،ودفع إليى هيذه الحركية النريبية
إن الموةوي الذ
ّ
فييي مظهرهييا وفييي جوهرهييا ،هييو :لضييية «المهييد المنتظيير» ،وهييي لضييية
أخيييذت م ييياحة كبييييرة مييين تفكيييير الم يييلمين ،ول سييييما المتييياخرين ،ومييين
مجادلتهم ،سواء في علم الحديث أ في علم الك  :هل هناك مهد ينتظير أو
ل؟ وإذا كييان فميين هييو؟ ومتييى يظهيير؟ ومييا ع متييه؟ ومييا اس يمه ور ييبه؟ ومييا
و يفته؟ وهيل األمية فيي حاجية إليى مثليه بعيد أن أكميل هللا اليدين وأتيم النعمية،
وختم النبوة ،وترك في األمة ما إن تم كب به لم تضل أبدا؟
لضية المهد كلها ،ل أصل لها في القرآن ،وليم يتحيدع عنهيا بالعبيارة ول
باإلشارة ،بل الذ أكده القرآن ما جاء في لوله تعيالىۡ :
{ٱليَ ۡاو َمَّأ َ ۡك َم ۡل ُ
اتَّلَ ُكامۡ َّدِيانَ ُكمۡ َّ
يَّو َر ِض ُ
َوأ َ ۡت َم ۡم ُ
َّٱِل ۡسا َٰلَ َمَّدِيناا} [الماويدة .]3 :وهيي مين أواخير ميا
تَّ َ
علَ ۡي ُكمۡ َّنِ ۡع َمتِ َ
يتَّلَ ُك ُم ۡ ِ

رنزل من القرآن.
َّو َٰلَ ِكنَّرسُولََّٱّللَِّ َو َخاات َ َمَّٱلنَّبِايَِّۧنَ }
ولال تعالى{ :ماَّكَانَ َّ ُم َحمدََّّأَبَآَّأ َ َحدَّ ِ
نَّر َاا ِل ُكمۡ َ
َّم ِ

[األحزاب.]40 :
ولد أودي هللا في هذا الدين  -عقيدته وشريعته وليميه  -مين عناصير الاليود
والتجيدُّد :مييا يضييمن بقيياءه محفو ييا متجييددا ،لييادرا علييى مواجهيية كييل تطييور،
وكل جديد.
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ولد تكفل هللا بحف مًادر هذا الدين ،فقال في حف القرآن{ :إِناَّنَ ۡح ُ
انَّنَز ۡلنَااَّ
َاونَ } [الحجير .]9 :وليالَ{ :لَّيََّۡمتِيا ِه ۡ
َّوإِناَّلَهَُّلَ َٰ َح ِف ُ
َّم ۡانَّ
َّو ََل ِ
َّٱل َٰبَ َِٰال ِ
َُّم ُۢانَّبَ ۡاي ِنَّيَد َۡيا ِه َ
ٱلا ِۡك َر َ

ََّخَّۡل ِف ِه} [فًلب.]42 :
ولييرر اإلمييا الشيياطبي :أن حف ي القييرآن ي ييتلز حف ي ال يينة ،ألرهييا مبينيية
للقرآن ،وحف المبيّن ي تلز حف بياره.
كميييا تكفيييل هللا بحفييي هيييذه األمييية  -أمييية اإلسييي

 -ماديًّيييا :بحفظهيييا مييين

الستئًال ،ومعنويا :بإبقاء طاوفة منها تحاف على وجودها األدبي ،وتحيرس
حييدودها أن ت ييتباح ،وهييم الييذين ي ييميهم العلميياء« :الطاوفيية المنًييورة» التييي
صحب بها األحاديث واستفاةب عين عيدد مين الًيحابة :أرهيا ل تيزال لاومية
بالحق داعية إليه ،حتى ياتي أمر هللا ،وهي اهرة على ذلد.
ويدخل في هذه الطاوفة «المجيددون» اليذين يبعيثهم هللا عليى رأس كيل ماوية
سنة لهذه األمة ليجددوا لها دينها ،كميا روص ذليد أبيو داود والحياكم وغيرهميا،
وصححه عدد من األومة.
ولد يكون هذا المجدد فردا ،ولد يكون جماعية أو مدرسية ،المهيم هيو تجدييد
الدين من داخله ،وبآلياته الذاتية ،وهذا هو التجديد الحقيقي(.)17
وإذا كان القرآن لم يذكر المهيد المنتظير ل بالعبيارة ول باإلشيارة ،فكيذلد
الًييحيحان «صييحيح الباييار » و «صييحيح م ييلم» :لييم يييذكرا المهييد هييذا
كييذلد ،إل مييا ليييل فييي حييديث« :ياامتيَّفاايَّاخاارَّالزمااانَّخليفااةَّيحثاايَّالمااالَّ
( )17ارظيير كتابنييا« :ميين أجييل صييحوة راشييدة ،تجييدد الييدين وتيينهض بالييدريا» فًييل« :تجديييد
الدين في ةوء ال نة».
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حثيا َّوَلَّيعدهَّعدًا»(.)18
وهذا لييئ فييه ميا ييدل عليى دعيوص المهيد  ،كيل ميا فييه :أن خليفية سيياتي
يتحقق في زمنه الرخاء والننى ،بحيث يدفع المال إلى الناس بنير عدّ.
وربما يقول بعض الناس :إن صياحبي الًيحيحين« :البايار وم يلم» ليم
يقًدا أن ي توعبا كل الًحيح في كتابيهما ،كما هو معلو لعلماء هذا الشان.
ولكن يجب أن يضاف هنا :أرهما حرصا على أل يدعا بابا مهما مين أبيواب
العلم إل وذكرا فييه حيديثا ،وليو واحيدا .فكيي بموةيوي مثيل هيذا لاميب عليى
أساسه معتقدات ،وحد ب مجادلت ،كي

يكيون عنيدهما حيديث أو أكثير عليى

شرطهما أو شرط أحدهما ول يارجاره أو واحد منهما؟!
ييم إن البحييث فييي األحاديييث المروييية فييي هييذا الشييان  -فييي ةييوء مييوازين
الجييرح والتعييديل ،والتو يييق والتضييعي

 -يبييين لنييا أن هييذه األحاديييث كلهييا ل

تبلغ درجة الًحة التي يجب أن تتوافر ليحت بها في لضية مهمة كهذه.
ولد تعر

الع مة ابن خلدون في مقدمته ،لقضية المهيد  ،وميا ورد فيهيا

من أحاديث ةفعها كلها ،ولم يجد دلي معتبرا ي تند إليه فيي العتقياد بظهيور
المهد .
ولد رد الع مة الشيخ أحمد شاكر رحمه هللا على ابن خليدون فيي تاريجيه
لم ند أحمد ولال :إره ليئ من أهل هذا الشان.
وألول :إن شيانا أحمد شاكر لم ينً

ابن خلدون ،فإره حيين رقيد أحادييث

( )18رواه م لم في الفتن ( )1913عن جابر بن عبد هللا.
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المهد  :رقدها على طريقة المحدّ ين ،م تادما موازين الجيرح والتعيديل التيي
وةعها األومة ،ولم يعتمد على مجرد المنطق العقلي.
بين ابن محمود واأللباري
وفييي المييؤتمر العييالمي الثالييث الييذ ارعقييد فييي لطيير لل ُّيينة وال يييرة :ألقييى
الع مة الشيخ عبد هللا بن زيد المحمود ،لاةيي لضياة لطير ،بحثيا لوييا ،افتيتح
بيه جل ييات الميؤتمر ،عنوارييه« :ل مهييد ينتظير بعييد محميد خييير البشيير» ،رد
فيهيا كيل ميا اسيتند إليييه القياولون بوجيوب هيور المهييد  .وكيان ليه ةيجة فييي
المؤتمر .ولد ذكررا ذلد من لبل .وكان الشيخ رحمه هللا ببحثه هذا ،ييرد عليى
الذين احتلوا الحر  ،بناء على هذه الفكرة عندهم.
وأذكر أن المحدّع المعيروف الشييخ راصير اليدين األلبياري ،زار بعيده دولية
لطر ،وطلب أن يلقى الشيخ ابن محمود ،لينالشه في لضية المهد  ،كميا طليب
أن أحضييير معيييه والشييييخ النزاليييي والشييييخ األرًيييار رحميييه هللا ت ،وكيييان
األلباري مقتنعا في لرارة رف ه ،أره لادر عليى أن ييرد ابين محميود عين مقالتيه.
ولييد حضييررا وسييمعنا مييا لالييه األلبيياري ،ومييا رد بييه ابيين محمييود ،وارًييرفنا،
وك هما يتم د برأيه .ولم رر فيما ذكره األلباري أدلة لاطعة تجبر ابين محميود
على الت ليم ،بل كلهيا يتطير إليهيا الحتميال .وليد ليال علمانريا :إن اليدليل إذا
تطر إليه الحتمال سقط به الستدلل.
ومييين المعليييو  :أن عقييييدة «المهيييد » مييين العقاويييد األساسيييية عنيييد الشييييعة
اإلماميية .ولكين المهييد عنيدهم موجيود بالفعييل ،وهيو األميا الثيياري عشير ميين
أومتهم المعًومين ،ولكنه محجوز ،لم يؤذن له بالظهور ،ولهذا ييدعون ليه أن
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كتاب «الفريضة الناوبة»
وجماعات العن
بداية رشاة جماعة الجهاد والجماعة اإلس مية:
ذلييد مييا حييدع فييي ال ييعودية ،أمييا فييي مًيير فييإن أفكييار العن ي لييد تبنتهييا
جماعات.
ففي هذه الفتيرة رشيات جماعية الجهياد ،والجماعية اإلسي مية ،وكاريب بدايية
النشاة في الًعيد ،حيث ت ياعد البيئية الطبيعيية والبيئية الجتماعيية عليى تقبُّيل
فكرة العن .
وكثيرا ما رشب الاي ف ،بيل احتيد الًيراي بيين شيباب اإلخيوان وشيباب
الجهيياد ،وكييان م ييرح العتييراك الجامعييات والمعاهييد .فهييم يتهمييون اإلخييوان
بييارهم خيياروا مبييدأهم األول ،وهييو الجهيياد ،الييذ كييان أحييد شييعاراتهم الروي ييية:
الجهاد سبيلنا ،والموت في سبيل هللا أسمى أمارينا!
فهييم اآلن يهييادرون الحكومييات ،ول يرفعييون راييية الجهيياد لمقاوميية الحكييا
الظلمة ،ول لقتال الكفار من اليهود والنًارص والو نيين في العالم.
واإلخوان يحاولون أن يبينوا لهم فكرتهم عن الجهياد ،وأرنيا ل رقاتيل إل مين
لاتلنا ،ول ينهارا هللا عن الذين لم يقاتلورا في الدين ،ولم يارجورا من ديارريا أن
ربرهم ورق ط إليهم  ...وأن هللا تعالى يقيول{ :فَا ِإ ِنَّ ۡ
َّوأ َ ۡلقَ ۡاواَّْ
ٱعت َ َزلُاو ُكمۡ َّفَلَامۡ َّيُ َٰقَتِلُاو ُكمۡ َ
س ا ِبيال} [الن
إِلَا ۡاي ُك ُمَّٱلس الَ َمَّفَ َماااَّ َاعَ الََّٱّللَُّلَ ُكاامۡ َّ َ
علَا ۡاي ِرمۡ َّ َ

يياء .]90 :وأن الاييرو الم ييلح

على الحكيا ليه شيروطه وحيدوده ،وإل كيان فتنية ،وجليب عليى األمية شيرورا
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كثيرة .وأن اإلخوان لبلكم جربوا شيئا مين ذليد ،فليم يحققيوا هيدفا ،وليم ينييروا
منكرا ،ول أسقطوا حكومة ،وإرما أصيابهم مين المحين ميا أصيابهم ،ويجيب أن
ت تفيدوا من تجربة اإلخوان لبلكم ،ول تبدءوا مين الًيفر ،وال يعيد مين اتعي
بنيره.
ولكيين شييباب الجهيياد ولييادتهم لييبلهم لييد ركبييوا رءوسييهمُ ،
وزييين لهييم هييذا
ال لوك ،فاستمرءوه ،وساروا في طريقهم إلى رهايته المعروفة.
وفييي هييذه الفتييرة (سيينة  ) 1980هيير كتيياب «الفريضيية الناوبيية» لكاتبييه
محمد عبد ال ي

فير  ،أحيد رجيال الجهياد ،ويعنيون بهيذه الفريضية :الجهياد،

وأن الم لمين عطلوا «الجهاد» من رياحيتين :مين راحيية لتيال األعيداء ،وغيزو
ب د الكفار كل سنة مرة على األليل ،وهيو اليذ ي يميه الفقهياء :فير

كفايية،

ومن راحية لتال الحكا الكفرة ،الذين عطلوا الشريعة وأحكامها ،وحكموا بنيير
ٓ
{و َمنَّلمۡ َّيَ ۡح ُكمَّ ِب َمآَّأ َ َ
ون}
نزلََّٱّللَُّفَمُوْ َٰلَئِاكَ َّ ُرا ُمَّ ۡٱل َٰ َك ِفا ُر ََّ
ما أرزل هللا ،وهو تعالى يقولَ :

حولييوا دار اإلس ي
[الماوييدة .]44 :وبهييذا ّ
اإلس

إلييى دار حييرب ،حيييث لييم تعييد أحكييا

تعلو فيها ،بل لوارين وةعها الكفار .وهذا الكتياب  -أو الكتييب  -مبنيي

على فتوص ابن تيمية فيي مقاتلية التتيار ،ولتيال كيل فئية عطليب جهيارا فريضية
متواترة اهرة من فراوض اإلس  ،كالً ة والزكاة.
ولد تًدص للرد على «الفريضية الناوبية» مفتيي جمهوريية مًير فيي ذليد
الولب الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه هللا (.)19
كما رد عليه صديقنا المفكر اإلس مي المعروف الدكتور محميد عميارة فيي
( )19ارظر« :بيان للناس» ( )331/1رشر دار الفارو .
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أحد كتبه(.)20

***

( )20ارظر :الفريضة الناوبة ،عر

وحوار وتقييم .ولد رددت على هيذه األفكيار فيي كتيابي

«فقه الجهاد» الذ صدر لريبا بفضل هللا وعوره ورشرته مكتبة وهبة.
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المؤتمر العالمي لل نة وال يرة في لطر
كان من أهم وأبرز األحداع التيي هيرت فيي تليد اآلورية :استضيافة دولية
لطر للمؤتمر العالمي لل يرة النبوية ،بفضل جهود صديقنا العالم الجليل الشييخ
عبد هللا بن إبراهيم األرًار رحمه هللا  ،وتجاوب الم ئولين في دولية لطير،
وكان هذا المؤتمر لد عقد مرتين لبل ذلد :مرة في باك تان ،ومرة في تركية.
وأرادت لطيير باستضيييافة هيييذا الميييؤتمر :أن تكيييون بدايييية احتفيييالت األمييية
اإلس مية بمقد القرن الاامئ عشر الهجر .
متى يبدأ القرن الاامئ عشر؟
ولد جرص رقاش طويل امتيد وات يع بيين عيدد مين اإلخيوة حيول سيؤال بيالغ
األهمية :متى يبدأ القرن الاامئ عشر الهجر  :أيبيدأ ب ينة 1400هي أ ب ينة
1401ه ؟
وكان كثيرون يميلون إلى أن القرن يبدأ ب نة  1400التي يتنيير فيهيا اليرلم
من  3إلى  4أ من  1399إلى .1400
وكان رأيي اليذ تم يكب بيه ،ورأييب أريه وحيده الًيواب ،هيو :أن القيرن
يبدأ ب نة  ،1401ألن سنة  1400مح وبة من القرن الرابيع عشير ،وهيذا ألن
كل لرن ماوة سنة :يبدأ من  1وينتهي ب  ،100فالقرن األول ينتهي بي «»100
ويبييدأ القييرن الثيياري بي « »101وهكييذا كييل القييرون ينتهييي القييرن فيهييا بالماويية،
ويبدأ ما بعد برلم « »1بعد الماوة.
والعجيب أن هذه المنالشية تكيررت بحيذافيرها عنيد رهايية القيرن العشيرين،
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وبداية القيرن الحياد والعشيرين ،أو األلفيية الثالثية فيي التياريخ الميي د  ،فقيد
يين كثيييرون وميينهم بعييض أبنيياوي  -أن القييرن العشييرين ينتهييي ب يينة ،1999
ويبدأ القرن عندما تتنير األرلا  ،ويبيدأ رليم  ،2000ميع أرنيا ليو ل يمنا األلفيين
« »2000علييى ماويية « »100لكييان النييات عشييرين .فاأللفييان :عشييرون لررييا
بالتما والكمال ،وبعدها يبدأ القرن الجديد.
المهم أرنا اتفقنا على أن رحتفل بالقرن بعقيد الميؤتمر فيي أواويل شيهر محير
سنة 1400ه و ُكورب لجنة تحضيرية لنعداد للمؤتمر برواسية الشييخ عبيد هللا
األرًييار  ،وعضييوية الفقييير إللييه تعييالى ،واألي أبييي عميير محمييد عبييد هللا
األرًييار  ،والشيييخ علييي جميياز ،واألسييتاذ محمييد الشييافعي صيياد  ،وبعييض
العلماء والمو فين ل أذكرهم.
والترحنييا أن ر يييتعين بييبعض الشاًييييات البييارزة ،مييينهم :الييدكتور عبيييد
العزيز كامل في الكويب ،والشيخ أبو الح ن النيدو فيي الهنيد ،واليدكتور عيز
الدين إبراهيم في اإلمارات ،وغيرهم.
عييوا إلييى لطيير ،وشيياركوا فييي اإلعييداد ،واختيييار الموةييوعات،
وفع ي دُ ُ
واختيار أسماء الميدعوين  ...واعتير

الشييخ النيدو عليى أسيماء الميدعوين

من الهند وباك يتان ،وليال :إرهيم كلهيم تقريبيا مين الجماعية اإلسي مية ،وهنياك
علماء آخرون لهم وزرهم وشهرتهم يجب دعوتهم ،واستجابب اللجنة للتراحيه
في الحال.
وكييان ميين أهييم المقترحييات :مييا رآه الييدكتور عبييد العزيييز كامييل ميين إةييافة
كلمة في غاية األهمية إلى عنوان المؤتمر ،وهيي كلمية «ال ينة» فبيدل أن كيان

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

100

اسيييمه»الميييؤتمر العيييالمي لل ييييرة النبويييية» يجيييب أن يكيييون اسيييمه «الميييؤتمر
العالمي لل نة وال يرة النبوية» فال نة أعم وأشمل من ال يرة ،وهي في حاجية
إلى خدمة وعنايية كبيرص ،وال ييرة جيزء منهيا .وينبنيي عليى هيذا الميؤتمر أن
يكييون تركيييزه علييى النهييو

بالواجييب رحييو ال يينة وعلومهييا ،رهوةييا يليييق

بإمكاريات العًر .واستجابب اللجنة للتراحه فورا ،وغيّرت عنوان المؤتمر.
كوتييييب األعضيييياء المييييدعوون ميييين أرحيييياء العييييالم ،وكلفييييوا بالكتابيييية فييييي
وتفرعييب ميين اللجنيية التحضيييرية لجييان عييدة
الموةييوعات المقترحيية عليييهمّ ،
تعمل لادمة المؤتمر ،وأبليى األي أبيو عمير محميد األرًيار بي ء ح ينا فيي
ذلد.
كلمة أمير لطر
ولم يبايل أميير دولية لطير الشييخ خليفية بين حميد بميال يطليب منيه إلرجياح
المؤتمر ،واتًل بي الدكتور ح ن كامل م تشار األمير ،وطلب مني أن أعيد
كلمة مناسبة ليلقيها األمير في هذا الحفل ،ولال :إن األميير بنف يه وليع اختيياره
عليد خاصة ،لما يعلم أن أدرص بما يقال في مثل هذه المناسبة.
وسير بهيا جيدا ،وليال
وفع أعددت كلمة ،وسيلمتها لليدكتور ح ين ،فقرأهيا
ّ
لي :كنب أ ند رجل دين ممتازا ،واآلن علميب أريد تفهيم فيي ال ياسية أيضيا!
وإري لرأتها على األمير فاعجب بها.
جل ة الفتتاح
وعنييدما ارعقييد المييؤتمر كييان الييذ ألقييى الكلميية ريابيية عيين األمييير ،هييو ولييي
عهده الشيخ حمد بن خليفة ظ «أمير لطر اليو ».
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كما ألقى الشيخ عبد هللا بين زييد المحميود لاةيي القضياة ،وروييئ المحياكم
الشيرعية فيي لطيير :كلمية فييي حفيل الفتتيياح ،كيان موةييوعها مثييرا ،وأحييدع
جدل ،عنوارها« :ل مهد ينتظر بعد محميد خيير البشير» .وهيو هنيا متفيق ميع
حكيم المؤرخين ابن خلدون ،الذ رد في مقدمتيه عليى مقولية هيور المهيد ،
وةع

األحاديث الواردة في الموةوي

و هر الشيخ ابن محمود عليى شاشية التليفزييون ألول ميرة ،وكيان يتحير
من الظهور فيه لبل ذلد.
كمييا ألقييى الشيييخ األرًييار كلميية المييؤتمر ،وألقييى الشيييخ النييدو كلميية
الضيوف.
م ارقضب جل ة الفتتاح ،وارًرف الشيخ حمد بن خليفة ورفقانه ...وبعيد
استراحة لًيرة ،عقد المؤتمر جل ة لختيار رويئ المؤتمر وروابه ومقرره.
واختييار أعضيياء المييؤتمر فضيييلة الشيييخ عبييد هللا األرًييار الييداعي إلييى
المؤتمر روي ا للمؤتمر ،كما اختاروا له راوبين :أولهما :الشيخ أبو الح ين عليي
الح ني الندو  ،والثاري :هو الفقيير إلييه تعيالى يوسي

القرةياو  .ول رييب

في أرهيا قية مين األعضياء أعتيز بهيا ،وليد أجمعيوا عليهيا وإن كيان األوليى أن
ياتاروا عالما يمثل إفريقيا.
كما اختار المؤتمر الدكتور عز الدين إبيراهيم مقيررا عاميا للميؤتمر ،وكيان
اختيارا موفقا.
ولُ م المؤتمر إلى لجان ،ح يب الموةيوعات تقيد إليى كيل لجنية البحيوع
المعييدة فييي موةييوعها ،لتنييالا وتقتييرح التوصيييات بشييارها ،لتحييال إلييى لجنيية
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الًياغة التي كنب أحد أعضاوها.
الرسول والعلم
ولييد كنييب أعييددت بحثييا فييي أحييد الموةييوعات المطلوبيية للمييؤتمر ،وهييو
موةوي «الرسول والعلم» .ولد عرةته في المؤتمر ،واستفدت بميا أ يير مين
منالشييات فييي إغنيياء البحييث وتطييويره ،ولييد رشيير فييي كتيياب بعييد ذلييد ،وطبييع
مرات ومرات.
ولييد رشييرت «إدارة إحييياء التييراع اإلس ي مي» التييي يشييرف عليهييا الشيييخ
األرًار  :مجموعة البحوع المقدمة للمؤتمر في سبعة مجلدات.
وصييدر عيين المييؤتمر جمليية توصيييات جيييدة ،ممييا يتعلييق بال يينة وال يييرة،
ومما يتعلق باألمة عامة في مطلع لررها الهجر الجديد.
وكييان ميين أهييم التوصيييات :إرشيياء موسييوعة لل يينة النبوييية تضييم صييحاح
ومبوبة ومفهرسة فهرسة عًيرية ،ومعلقيا عليهيا بميا
الحديث وح ارها محققة
ّ
يوةح المفاهيم ،ويدرأ الشبهات.
وكييذلد تاسيييئ مركييز لل يينة وال يييرة ياييد علومهييا فييي ةييوء معييارف
العًر وإمكاراته.
ومما يذكر هنا :أره بعد عدة أشهر أصدر أمير دولية لطير :مرسيوما بإرشياء
مركييز بحييوع ال يينة وال يييرة ،الييذ أوصييى بييه المييؤتمر ،والييذ تشيييرفب
برواسته وتاسي ه.

***
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مركز بحوع ال نة وال يرة بجامعة لطر
وكييان ميين مييرات المييؤتمر العييالمي الثالييث لل يينة وال يييرة :أن تبنييب دوليية
لطيير وأميرهييا الشيييخ خليفيية بيين حمييد آل يياري :تاسيييئ «مركييز بحييوع ال يينة
وال يييرة» الييذ أوصييى المييؤتمر بضييرورة إرشيياوه لادميية ال يينة وعلومهييا
بمنطق العًر وآلياته ،والقيا على عمل الموسوعة الحديثية التيي أشيررا إليهيا
من لبل.
وكان ممن ساعد فيي ت يهيل ذليد :اليدكتور ح ين كاميل اليذ تعيرف عليي
في أ ناء التحضيير للميؤتمر ،وفهيم منيي ميا يمكين أن يقدميه هيذا المركيز ،وميا
يمكيين أن تؤديييه الموسييوعة  -لييو تمييب  -ميين خدميية دينييية ولنوييية ودعوييية
وتربوية واجتماعية و قافية للم لمين.
وفي  1980 - 7 - 13صدر القرار األمير رلم (.)12
رحو مشروي موسوعة للحديث النبو
ولد بدأت هذا العمل بكتابية بحيث علميي عنواريه« :رحيو مشيروي موسيوعة
للحييديث النبييو » حييددت فيهييا معييالم هييذا المشييروي ،وكي ي ربييدأ ال ييير فيييه،
ورشييرت هييذا البحييث علييى أوسييع رطييا ممكيين ،وكتبييب فييي آخييره :أسييئلة لكييل
لارئ حول المشروي :ماذا يضي إليه؟ ومياذا يايذف منيه؟ ومياذا ينتقيده فييه؟
وأسئلة عدة :يجيب عنها ب «رعم» أو «ل».
مجلة المركز
وبدأرا إصدار «مجلة المركز» وهي مجلة علمية سنوية متاًًية ،يكتيب

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

104

فيهييا كبييار المتاًًييين ،ولييد رشييرت فيييه هييذا البحييث مييع كراسيية األسييئلة
األخيرة.
وكتييب أخييي الييدكتور عبييد العظيييم الييديب بحثييه القيييم «حيياف عًييررا ...
الكمبيوتر».
ولكن األماري شييء والواليع شييء آخير .فهنياك روتيين صيار يقي حياو
دون مييا أريييد .كييان هنيياك أشييااص مناسييبون تمامييا ميين المتاًًييين فييي
الحديث وعلومه ،الموصولين بالعًر وتياراته وإمكاراته ،حاوليب أن أو فهيم
فييي المركييز ،فلييم أسييتطع ،وسييارعب جهييات رظيييرة فييالتقطتهم  ...وكييان هنيياك
أراس من الفنيين الحاسوبيين الذين اشيتنلوا بادمية الحيديث فيي مواليع أخيرص،
وكاروا يرغبون في الرضيما إلينيا والعميل معنيا ،ولكين اليروتين ليم يمكنّيا مين
ة ّمهم إلينا ،واختطفتهم جهات أخرص.
إمكارات محدودة
كل ما أُعطي للمركز  -بعد مديره غيير المتفير  -سيكرتير وطيابع .وكنيب
فييي ذلييد الولييب عميييدا لكلييية الشييريعة .كمييا كنييب أدرس بعييض المحاةييرات
للطلبة أو الطالبات ،إلى جوار إدارة المركز.
كما ارتدب إلى المركز واحد من أسياتذة الكليية المتاًًيين فيي الحيديث -
غير متفر  -وهو األستاذ الدكتور موسى شاهين لشين رحمه هللا ي.
وبه يذه اإلمكارييات المحييدودة لييم ر ييتطع أن رنجييز عملنييا الكبييير :الموسييوعة
المنشودة ،ولمنا ببعض األعمال التي تناسب لدراتنا ،وهو إخرا المجلية التيي
تحتو عددا من البحوع العلمية المادومة في موةيوعها ،والتيي لقييب لبيول
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لدص الدارسين والمهتمين في العالم اإلس مي.
كما رشررا عددا من الكتب حول ال نة وال يرة ،مثل :المنتقى مين الترغييب
والترهيب للحاف المنذر  ،في جزأين لمدير المركز.
ال يرة النبوية الًحيحة لألستاذ الدكتور أكر ةياء العمر .
ال نة مًدرا للمعرفة والحضارة لمدير المركز.
كي

رتعامل مع القرآن العظيم؟ لمدير المركز.

التربية الروحية والجتماعية للدكتور أكر ةياء العمر .
كما لا المركز بتدريب بعض الاريجين القطيريين والاريجيات القطرييات
فييي كلييية الشييريعة علييى فيين التاييري والتعامييل مييع المًييادر  ...ولييد اسييتطاي
الشباب الباحثون تحقيق ماطوطة لديمة ،ولد ارتدبب لهم فيي بعيض الفًيول:
صييديقنا الع ميية الشيييخ عبييد الفتيياح أبييو غييدة ،وهييو ع ميية فييي الحييديث ،عييالم
بالفقه ،عالم باللنة والنحو؛ فافاد الباحثين والباحثات في المركز في هيذه العليو
كلها ،في فًلين دراسيين.
كما استطاعب األخوات الباحثات :تجميع األحاديث المتعلقية بشيئون الميرأة
في ماتل

الجوارب :إر ارا وأرثى وبنتا وزوجة وأما وعضوا في المجتمع.

ردوة «رحو مشروي متكامل لل نة النبوية»
بعييد إرشيياء المركييز بعييدة سيينوات :رأيييب أن مراكييز عييدة أرشييئب فييي داخييل
العالم اإلس مي وخارجه لادمية ال ينة ،بعضيها تقيو علييه دول وجامعيات أو
مؤس ييات رسييمية ،وشييعبية وبعضييها يقييو علييى جهييود أفييراد رييذروا أرف ييهم
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لادمة الحديث ،مثل أخينا الع مة الدكتور محمد مًطفى األعظمي.
ولد دعورا:

ة أصناف من الناس:

أول :علمياء الحييديث المشيينولين بمثييل مييا رحيين مشيينولون بييه ،سييواء كيياروا
يمثلون دول أ مؤس ات ،أ يعملون فرادص لح اب أرف هم.
اريا :العلماء الفنيين مين رجيال الحاسيوب ،المهتميين باسيتادامه فيي خدمية
ال نة والعلو اإلس مية.
الثييا :المشييرفين علييى إدارة هييذه المؤس ييات ميين مييدير المراكييز ،أو ميين
الممييولين والم يئولين عنهييا ،مثييل الشيييخ صييالح كامييل ،مؤسييئ مركييز صييالح
كامل لادمة الحديث في جامعة األزهر ،والدكتور محمد عبده يماري المشيرف
على مؤس ة «الرأ».
وشييارك فييي هييذه النييدوة رحييو  35شاًييا ،وكييان مقررهييا األي األسييتاذ
الييدكتور عبييد العظيييم الييديب .ولييد افتتحهييا مييدير الجامعيية د .عبييد هللا جمعيية
الكبي يييي ،كميييا سيييعد الميييدعوون بلقييياء أميييير اليييب د ال يييابق اليييرويئ األعليييى
ويقربهيا
للجامعة ،الشيخ خليفة بن حمد آل اري ،الذ شجع كل ما يايد ال ينة ّ
للم لمين ،ويفهمها لهم بلنة العًر.
اتحاد عا للعاملين في خدمة ال نة
ولد إلى هذه الندوة عدد من البحوع المتنوعة ،رُولشب منالشية م تفيضية،
وصييدرت لييرارات وتوصيييات مهميية ،أعتقييد أن أهمهييا كييان :ةييرورة إرشيياء
اتحاد عا للعاملين في خدمة ال نة ،مين مراكيز أو مؤس يات أو أفيراد .وكلي
أخورييا القيياروري الكبييير األسييتاذ الييدكتور جمييال عطييية  -المشييارك فييي النييدوة -
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بوةيييع الاطيييوط العريضييية للنظيييا األساسيييي لهيييذا التحييياد ،وبليييورة أهدافيييه
ووساوله ،وجهازه اإلدار  ،ولد تم ذلد ورولا و ُهذّب وأُلر.
م تباحث المجتمعون حول مقر هذا التحاد ،وبعد رقياش حير :اتفيق الجمييع
على أن أليق مكان لهذا التحاد هو القياهرة ،لميا لهيا مين مكارية قافيية ولوجيود
األزهر فيها ،ولوجود مركز صالح كامل بها ،ول هولة الوصول إليهيا مين كيل
الجهات  ...إلخ.
مشكلة ت جيل التحاد بمًر
ولكن بقيب مشكلة ،وهيي ت يجيل هيذا التحياد بمًير ،وميا ليد يعترييه مين
عقبات ،وتعهد الشيخ صالح كامل  -بميا ليه مين ود وليرب ليدص الم يئولين فيي
القاهرة  -أن يذلل العقبات ،وي تًدر التًريح في ألرب ولب ممكن.
وارًرف الجميع وهم يؤ ّملون في لييا هيذا التحياد اليذ ين يق العميل فيي
هييذا الميييدان المهييم ،ويتفييادص تكييرار العمييل الواحييد ،ويق ييم العمييل المطلييوب،
ويكل كيل مركيز أو جماعية بيالجزء الواجيب علييه ،كميا ألفيب لجنية أو لجيان
علمية لمراجعة ما يتم أول باول ،م هناك لجنة علييا تشيرف عليى العميل كليه،
ومن أخص مهماتها :أن تحكم في األمور الماتل فيها ،ول سييما فيي التو ييق
والتضعي .
كان الجميع م تبشرين بهذا العمل الجمياعي ،ميؤمنين ببركتيه وةيرورته،
ويد هللا مع الجماعة ،والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
وذهيييب أخوريييا صيييالح كاميييل ،ليقيييو بيييدوره فيييي القييياهرة فيييي التًيييال
بالم يئولين ،ولييد تب ييّن لييه أن األمييل ليييئ بال ييهل ،فعلييى رغييم معرفتييه بكبييار

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

108

القييو  ،لييوا يحيلورييه ميين جهيية إلييى جهيية ،وميين وزارة إلييى وزارة ،فهييل هييذا
األمييير يتبيييع وزارة األولييياف أو األزهييير ،أو وزارة الثقافييية أو وزارة الشيييئون
الجتماعية ،أو رواسة الوزراء أو جهة أخرص؟
و ل في هيذا اليركض رحيو سينتين ،يم ارتهيى بيه المطياف إليى إحيدص هيذه
الجهييات  -أ نهييا وزارة الشيئون الجتماعييية بوصييفنا جمعييية أهلييية  -ووعييدوه
خيرا ،وبدءوا في إجراءات الت جيل والتًيريح .وب ّ
شيررا الشييخ صيالح أخييرا
بان الت جيل أوشد أن يتم  ...م  ...م تراجعوا وسحبوه بعد ذلد!!
وأريا أعجييب ميين مثيل هييذا التًييرف ،كيي يييرفض مثييل هيذا التحيياد ،وهييو
إةافة إلى مًر ،وليئ «خًما» عليها؟! إره يقر لمًير بالزعامية الثقافيية،
ويتيح لها امتيازا في أكثر مين جهية ،وفيهيا :الناحيية اللتًيادية ،فهيذا سييكون
له مركز ،وسيحتا إلى مو فين ،وسييعقد اجتماعيات ،وكيل هيذا فييه مًيلحة
مًر.
ولكن هذه العتبارات كلها غاوبة عن وعي اليذين يم يكون بزميا األميور،
وهم ل يعقلون .ولد لال العرب :إن من البلية أن يكون الرأ في ييد مين يملكيه
ل في يد من يبًره!
وكان من رتاو هذا المول  :أن ةاعب فكرة التحياد .وليم ييتح لهيا العيودة
مرة أخرص.
أمنية لم تتحقق كما كنب أحب
ومما يؤس

له :أن هذا المركز الذ كنب لد رسمب له صيورة فيي ذهنيي:

تقو على فرييق عميل متكاميل متفياهم مين الشيرعيين المتاًًيين فيي عليو
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الحيديث والدراسييات اإلسي مية ،ي يياعدهم متاًًييون فيي العلييو اإلسي مية
األخييرص كييالقرآن وعلومييه ،والفقييه وأصييوله .وميين الفنيييين المتاًًييين فييي
علو الحاسيوب ،والتًينيفات الفنيية ،وأن تكيون تحيب أييديهم مكتبية متكاملية،
وأجهزة على أحيدع طيراز ،ومو فيون علمييون وفنييون م ياعدون ،يكوريون
«ورشيية عمييل» متميييزة ،ألن أفرادهييا يؤمنييون بييان عملهييم عبييادة وجهيياد فييي
سبيل هللا :لم ي ر في والع األمر على ما كنب أتمنى ،فقد ول الروتين الميالي
واإلدار عاوقا دون ذلد.

***
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زيارة مهمة للهند إلى لكهنو وديوبارد
في سنة  1980دعيب إليى زييارة الهنيد مين جهتيين :األوليى :مين الع مية
الشيخ أبي الح ن على الح ني الندو رويئ ردوة العلماء بالهنيد لزييارة «دار
العليييو » التابعييية للنيييدوة ،وميييا يتبعهيييا مييين كلييييات ومعاهيييد ،وإلقييياء عيييدد مييين
المحاةرات العامة على األساتذة والطلبة جميعا .ولد أرسيل بيذلد رسيالة إليى
أمييير لطيير ال ييابق الشيييخ خليفيية بيين حمييد آل يياري حفظييه هللا ،فوافييق عليهييا
مشكورا.
والثارية :من جامعة الهند العريقية ،أزهير الهنيد :جامعية «ديوباريد» الشيهيرة
التي خرجب ألوف العلماء في شبه القارة الهندية :الهنيد وباك يتان وبينج ديا
وأفنار يييتان وغيرهيييا مييين بييي د األللييييات اإلسييي مية حولهيييا .وذليييد بمناسيييبة
الحتفال بالعيد المئو للجامعة ،ولد دعوا لهذه المناسبة كبار علماء اليدين مين
أرحاء العالم العربي واإلس مي.
وجيياءت رسييالة الجامعيية إلييى الشيييخ خليفيية أيضييا ،فلييم يتييردد فييي الموافقيية
عليها.
ولكني أحرص داوما على أن أجمع رح تي المتعددة ما أمكن ،وأختًيرها
في سفرة واحدة ،وهو ما فعلته هنا ،فقد اتفقب ميع أحبتيي فيي ريدوة العلمياء :أن
أربط زيارتهم باحتفال جامعة «ديوبارد» ،إما لبلها وإميا بعيدها ،فيرأوا األر يب
أن تكون لبلها.
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تاشيرة زيارة الهند
فتاهبييب لل ييفر إلييى ريييودلهي ،ومنهييا آخييذ الطيياورة إلييى لكهنييو ،ولكنييي فييي
مطار ريودلهي فوجئب بشيء لم يكين فيي ح يباري ،وهيو :أريي ليم آخيذ تاشييرة
لزيييارة الهنييد  ...ففييي زحميية المشيياغل واألعبيياء المتراكميية ر يييب هييذا األميير
البديهي ،ألن جواز القطر أدخل به إلى ب د كثييرة فيي العيالم العربيي دون
الحاجة إلى تاشيرة ،بيل أ ين أن بريطارييا فيي ذليد الوليب ليم تكين تحتيا إليى
تاشيرة ،كنب أدخل لندن بدون شيء ،كميا ييدخلون هيم لطير بيدون شييء ،وليم
يكيين لييد أ سييكرتارية تعنييي بهييذه األمييور اإلدارييية وتكفينييي إياهييا  ...فلمييا
سالوري في المطيار :أيين الفييزا؟ أسيقط فيي ييد  ،وتحييرت مياذا أليول؟ ومياذا
أفعل؟ ورأيب رف يي فيي كربية دعيوت فيهيا بيدعاء ذ النيون علييه ال ي

فيي

َٰ

بطن الحوتَٓ { :لَّإِ َٰلَهََّإِ َٓلَّأَنتَ َّسَُّۡب َٰ َحنَكَ َّإِنِيَّ ُك ُ
ين} [األربياء.]87 :
َّمنَ َّٱلََِّل ِم ََّ
نت ِ

هللا النمة:

كش

ولييد لح ي المو فييون حيرتييي وارتبيياكي ،فرلّييق هللا للييوبهم لييي ،وأشييفقوا
علييي ،وكييان جييواز جييوازا خاصييا ،فنظيير بعضييهم إلييى بعييض ،أن يم ّ
شييوا
األمر ،ويمنحيوري تاشييرة مين المطيار ،وأشيار بعضيهم :ألييئ معيي « َمنيي»؟
وكان معي بعض الدولرات ،فياعطيتهم إياهيا .وأعتقيد أريه ل ميارع شيرعا مين
مثيل ذلييد ،للاييرو مين هييذا الميياز  ،للضييرورة أو للحاجية التييي تنييزل منزليية
ٱض ُ
الضرورة .ولد لال هللا تعالى{ :فَ َم ِنَّ ۡ
َٰرَّ َ
َّو ََلَّعَادَّفَ َ ٓ
علَ ۡيا ۚ ِهَّإِنَّٱّللََّ
الَّإِ ۡثا َمَّ َ
غ ۡي َرَّبَاغ َ
َغفُورََّّٞر ِحيم} [البقرة.]173 :

ولد تنف ب الًعداء حين خرجب من داورة الجوازات ،وحميدت هللا تعيالى
أن كش

هذه النمة ،وس ّهل هذه المهمة ،وأرا أهوص الدعاء بتي ير كيل ع يير،
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وأحب دعاء سيدرا موسيىَ { :ر َِّ ۡ
ايَّأ َ ۡم ِاري} [طيه:
ٱش َار َّۡۡ ِلايَّ َ
ص ۡاد ِريََّ َّ25ويَس ِۡارَّ ِل ٓ

 .]26 ،25وعلييى ل يياري داومييا :رب ي يير وأعيين .فالحمييد هلل الييذ ي يير أميير ،
وس ّهل طريقي.
وكم حدع لي في مطارات شتى مآز مثل هذه وأخرجني هللا منها.
إلى لكهنو:
وحين خرجب من مطار ريودلهي ،وجدت أحيد اإلخيوة النّيدويين ينتظرريي،
ليًحبني بالطاورة إلى مدينية «لكهنيو» عاصيمة الوليية الشيمالية ،والتيي هيي
مقر ردوة العلماء.
وفييي مطييار لكنهييو وجييدت عييددا كبيييرا ميينهم ينتظرورنييي ،ولييد تجمعييوا
لستقبالي ،وعلى عادتهم معهم عقود الورد واألزهار ،يطولورني بها .وذهبيب
معهم إلى الفند الذ أليم فيه ،لبل أن يًحبوري إلى مقر الندوة.
ردوة العلماء:
وفي دار العلو  :التقيب علماءها الذين تمييزوا عليى غييرهم بيارهم يجمعيون
بين العلم والعمل ،وأن الجارب الرباري حي في رفوسهم ،ور وه من آبياء النيدوة
ومؤس يها الكبار :الشيخ شبلي النعماري ،وال يد سيليمان النيدو  ،وال ييد عبيد
الحي الح يني ،وع مية الهنيد الييو ال ييد أبيي الح ين عليي الح يني النيدو ،
فكلهييم رجييو هادييية ،ومنييارات إيمارييية ،يعلّمييون العلييم يملئييون بييه الييرءوس،
ويعلّمون اإليمان يزكون به النفوس ،ولذا ررص ط ب الندوة طيرازا فرييدا مين
المييؤمنين الًييادلين ،الييذين يتعلمييون فَيَ ْعلَمييون ،ويَ ْعلَمييون فيعملييون ،ويعملييون
فيالًون ،ويالًون فيقبلون ،إن شاء هللا.
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للييب رحييو عشييرة أيييا فييي رحيياب رييدوة العلميياء ألقيييب فيهييا عييددا ميين
المحاةييرات فييي ماتل ي مجييالت العلييو اإلس ي مية :فييي التف ييير والحييديث
والعقيييدة وأصييول الفقييه والفقييه ،والييدعوة والفكيير اإلس ي مي ،وفييي التًييوف
اإلسي مي .وخطبييب الجمعيية فييي م ييجد النييدوة ،كمييا زرت بعييض المؤس ييات
اإلس مية في المدينة ،وحاةرت فيها ،وفي بعض المدارس التابعة للندوة.
وأذكر أري ألقيب محاةرة عن الجارب الرباري في حياة الم لم ،ولد حفليب
المحاةرة بآييات القيرآن وأحادييث الرسيول ،وآ يار ال يل  ،وأليوال الًيوفية
 ...ولييد دهييا اإلخييوة فييي النييدوة لهييذه المحاةييرة وتييا روا بهييا غاييية الت يا ر،
ولالوا :إرنا اكتشفنا فيد ما كنا رجهله ،ولد كنا رح بد مجرد رجيل عليم وفكير،
وليئ رجل للب وروح ،ولكن ما سمعناه ولم ناه لم يكن مجرد كلميات يقولهيا
الل ان ،بل كارب من القلب إلى القلب.
وكييان الشيييخ أبييو الح يين غاوبييا عيين الهنييد ،فلييم أحي بوجييوده ،وأسييتمد منييه
روح القوة ،ولوة الروح ،لم ألقه إل في ريودلهي بعد أن أمضيب المدة المقيررة
لي في لكنهو .وعندما ودعب اإلخوة في الندوة ،وسافرت إليى رييودلهي متجهيا
إلى ديوبارد ،لقيب الشييخ فيهيا ،وليد تعارقنيا بحيرارة ،وليال :أخبرريي اإلخيوان:
أرد أسرت القلوب ،وسحرت العقول! للب :إرما أستمد القوة بعد هللا منكم! وميا
أرا إل كباوع التمر إلى هجر!
وكييان الط ي ب يحيطييون ب يي وي ييالورني أسييئلة ماتلفيية ،بعضييها فييي الفقييه
وأصييوله ،وبعضيييها فيييي القيييرآن وتف يييره ،وبعضيييها فيييي الحيييديث وعلوميييه،
وبعضها حول العقيدة بين ال ل

والال  ،وبعضيها حيول الفل يفة اإلسي مية،

وبعضيييها حيييول التربيييية وأصيييولها ،وبعضيييها فيييي اللنييية العربيييية «النحيييو
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والًييرف» ،وكيياروا بحمييد هللا يجييدون عنييد الجييواب ،وهييو مييا جعييل بعييض
ينوه بهذه الثقافة «الموسيوعية» كميا سيماها .والحميد هلل عليى
أساتذة دار العلو ّ
ما أعطى وأجزل.
إلى الحتفال بالعيد المئو لديوبارد:
من رييودلهي ،ارتقلنيا بال ييارة ميع بعيض العلمياء الميدعوين إليى «ديوباريد»
ل حتفال بالعيد المئو لهذه الجامعية العريقية ،التيي تاير فيهيا أليوف العلمياء
في شبه القارة الهندية ،فمعظيم علمياء الهنيد وباك يتان وبينج ديا وأفنار يتان
وسييري ركا وريبييال ،واأللليييات الماتلفيية حييول الهنييد الكبييرص ميين خريجييي هييذه
الجامعة.
كاريب هييذه الجامعية فييي الهنيد أشييبه شييء بيياألزهر فيي مًيير :كاريب علييى
مذهب األشاعرة أو الماتريدية في العقيدة ،وعلى ميذهب أبيي حنيفية فيي الفقيه،
ويشييوبها رزعيية صييوفية سيينية ألييرب إلييى العتييدال ،وأبعييد عيين الشييركيات
عرفب بها بعض الفًاول في الهند.
والمبتدعات التي ُ
سي ّميب الجامعيية باسييم القرييية التييي رشييات فيهييا «ديوبارييد» علييى بعييد 150
و ُ
كيلو مترا من رييودلهي .وكاريب الجامعية ليد أس يب منيذ ( )115ماوية وخم ية
عشير عاميا ،ووجيد علمانهيا ا لكبيار :أن الجامعيات تحتفيل بميرور ماوية سيينة،
للتعري

بإرجازاتها ،وجذب الهتما إليها ،فقيرروا أن يحتفليوا بهيذه المناسيبة،

وإن كيييان العييييد المئيييو ليييد مييير منيييذ خميييئ عشيييرة سييينة ،فيييدعوا علماءهيييا
وخريجيهيييا خييي ل ال ييينوات الماةيييية ،كميييا دعيييوا علمييياء مييين أرحييياء العيييالم
ليشاركوهم هذه المناسبة ،كما دعوا أبناء الهند اليذين اسيتفادوا مين علماوهيا :أن
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يشهدوا هذا التجمع اإلس مي العالمي الكبير.
ولقد شهدت بعيني هذا الزح

الكبير على ديوبارد من ريودلهي :فهنياك مين

يركبييون الحيياف ت «الباصييات» ،وميين يركبييون سيييارات األجييرة الًيينيرة
«التاك ي» ،ومن يركبون سيارات النقل يكدسيون فيهيا تكدي يا ،ومين ييذهبون
بالقطييارات إلييى ألييرب م ييافة ميين «ديوبارييد» وميين يركبييون الييدراجات ،وميين
يركبون أرجلهم ،أعني :يمشون على ألدامهم هذه الم افة.
الطرلييات كلهييا مشيينولة ومزحوميية :بالمواص ي ت وبالنيياس ميين كيل ح يدّب
وصوب.
ولكييين كيييي ت يييع هيييذه القريييية الًييينيرة للنييياس؟ وهيييي وسيييط الميييزاري
والحقول؟
الوالع أن الم يئولين فيي الجامعية أح ينوا اختييار الوليب ،حييث كيان وليب
حًاد ،واألر

خالية من الزري ،ولد استاذروا األهيالي أصيحاب األراةيي

ميين حييولهم :أن ي ييتادموا أرةييهم فييي الحتفييال ،فيياذروا لهييم ،فنًييبوا خيم ية
كبرص ت ع رً مليون أو أكثر ،وخياما مين حولهيا  ...وجياء كثييرون باييا
معهييم فنًييبوها فييي المنطقيية ،و ييل كثيييرون بنييير خيييا  ،وإرمييا يفترشييون مييا
تي ر لهم وينامون عليه.
ورأيييب بعينييي رأسييي أكبيير تجمييع بشيير فييي حييياتي بعييد الح ي  :حييوالي
مليورين من البشر ،فإن أكبر تجمع رأيته لبل ذلد :تجمع المًلين على جنيازة
اإلما المودود في لهور ،في أكبر رياد رياةيي (إسيتاد) بهيا .وكيان حيوالي
مليييون شيياص .وهييذا التجمييع حييوالي الضييع ميين ذاك .ولييد تجمييع فيييه ميين
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العرب والعجم ،والشر والنرب ،ومين إفريقيية وأوروبيا وأمريكيا وأسيتراليا،
ومن كل مكان في العالم.
وافتتحب هذا الحفل الكبير روي ة وزراء الهند :أرديرا غارد  ،بكلمية لويية،
تحد ب فيها عن اإلس

والم لمين بما يناسب المقا .

وتحدّع روييئ الجامعية سيماحة الع مية الشييخ الطييب القاسيمي رحمية هللا
عليه.
كما تحدع الداعية الكبير الشيخ أبو الح ن الندْو .
وتحدع كثيرون عن بلدارهم وألطارهم.
وتحد ب كذلد بكلمة ذكرت فيها الم لمين في الهند بواجبهم رحو إسي مهم،
ورحو جماعتهم .وأذكر مما للب في هذه الكلمة التي ارتجلتها:
إن الم لمين في الهند ألليية بالن يبة لألكثريية الهندوسيية ،ولكين هيذه األلليية
تمثل التجمع الثاري للم لمين في العالم .بعد ارق ا باك تان إلى دولتين :أصيبح
الم لمون في الهند التجمع الثاري للم لمين بعد إردوري يا.
ولكن هذه األللية الكبيرة لألس

الشيديد غيير مت حمية ول متماسيكة ،عليى

عكئ األلليات في أرحاء العالم .كل األلليات تتضا وتيت حم وتت يارد فيميا بيين
بعضها وبعض ،إل األلليات الم لمة كما ررص في الهند.
لماذا يجافي بعضنا بعضا؟ بل لماذا يعاد بعضنا بعضا؟
كن ديوبنيديا ،أو كين ريدويا ،أو كين إصي حيا ،أو كين مين أهيل الحيديث ،أو
من الجماعة اإلس مية ،أو من البريلويين ،كن سلفيا أو صيوفيا ،كين ميذهبيا أو
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ل مذهبيا .أل ب م لما؟ أل نا رلتقي في الم جد على الًي ة؟ أل ينا رلتقيي فيي
الح والعمرة عنيد الكعبية؟ أل ينا رًيلي إليى لبلية واحيدة؟ أل ينا رقيرأ مًيحفا
واحدا؟ أل نا رؤمن بنبي واحيد؟ أل ينا رجتميع عليى الحيد األدريى مميا يًيير بيه
الم لم م لما؟ أل نا رشهد جميعا :أن ل إله إل هللا ،وأن محمدا رسول هللا؟!
فلماذا رتفر شييعا وأحزابيا وفرليا؟ وكتياب ربنيا ينادينياََّ { :و ۡ
ٱعت َ ِصا ُمواَّْ ِب َح ۡبا ِلَّ
ااَّو ََلَّتَفَرقُااوا} [آل عمييرانَ { ،]103 :و ََلَّت َ َٰنَ َز ُ
ل َِّري ُح ُكاامۡ }
َّ
عااواَّْفَت ََّۡف َ
َّوتَا ۡاا َر َ
ش الُواْ َ
ٱّللَِّ َا ِميعا َ

[األرفال.]46 :
وأحاديييييث ربينييييا تنادينيييياَ« :لَّتختلفااااواَّفااااإنَّماااانَّكااااانَّقاااابلكمَّاختلفااااواَّ
َلَّتراعواَّبعديَّكفارا َّي ار َّبع اكمَّرقاا َّبعا
فرلكوا»(« ،)21
ً

»(،)22

«يااادَّهللاَّماااعَّالجماعاااة»(« ،)23الماااؤمنَّللماااؤمنينَّكالبنياااانَّيشااادَّبع اااهَّ
بع ً ا»(.)24
للييب هييذا أو مييا يشييبهه ،وأرًييب الجميييع لكلمتييي ،ولييال كثيييرون :صييدلب
ورًحب ،ما أةاعنا وأةعفنا إل التااذل والتفر .

***

( )21رواه الباار في الاًومات ( )2410عن ابن م عود.
( )22متفق عليه :رواه البايار فيي العليم ( ،)121وم يلم فيي اإليميان ( )65عين جريير بين
عبد هللا البجلي.
( )23رواه الطبراري في «الكبير» ( )447/12عن ابن عمر.
( )24متفق عليه :رواه الباار في المظالم ( ،)2446وم لم في البير والًيلة ( )2585عين
أبي موسى.
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د .علي ال الوس في لطر
في سنة  1981 ، 1980الدراسية ،وصل األي الكريم ،والًيديق العزييز
الدكتور علي ال الوس ،إلى لطر متعالدا مع الجامعية ،ليعميل مدرسيا فيي كليية
الشريعة .ولم أكن أعرفه من لبل.
ومع هذا أوصيب اللجنة الم ئولة في الجامعة بالتعالد معيه ،بعيد أن رشيحه
لي ا نان أ ق بهما ،وأعتز بشهادتهما:
أولهما :األي الدكتور عبد العظيم الديب رحمه هللا  ،الذ كان زمي ليه فيي
كلية دار العليو  ،وليال :عرفنياه مجتهيدا وجييد التحًييل ،حريًيا عليى طليب
العلم ،على رغم أره لم يكن أزهريا في األصيل مثيل عبيد العظييم ورظراويه مين
وتكورييوا فييي معاهييد األزهيير
حمليية الثاروييية األزهرييية ،الييذين حفظييوا القييرآن،
ّ
البتداوية والثاروية ،م دخلوا دار العلو  ،وهي تنتقي المتميّزين منهم.
ولكن ال يالوس كيان مين َح َملَية الثارويية العامية ،اليذين ليم يدرسيوا ميا درس
األزهريييون ،ميين القييرآن وعلييو النحييو والًييرف والب غيية والفقييه والتف ييير
والحديث والمنطق والتوحيد وغيرها  ...ولكين «دار العليو » كاريب تنتقيي مين
هؤلء من تراه أصلح لدراسة علومها العربية واإلس مية .وكان ال الوس مين
هؤلء الذين تميزوا بجدهم وحرصهم ومثابرتهم ،ح بما زكاه زميله الديب.
و اريهما :األي العزيز ،والمربي الكبير الدكتور يوس

عبد المعطيي ،اليذ

كان مديرا لمعهد المعلمين في الكوييب ،اليذ يعميل ال يالوس مدرسيا فييه .فقيد
ذكيير لييي :أرييه لمييئ فيييه عقلييية فقهييية واعييدة ،وخًوصييا فييي فقييه المعييام ت،
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فلديه استعداد طيب في هذه الناحية ،كما أره مين الناحيية ال يلوكية رجيل ملتيز
بدينه غير مفر

فيه ،بل ربما كان أميل إلى التشدد.

فهييذه شييهادة ميين رويييئ لمرءوسييه ،واألولييى شييهادة ميين زميييل لزميلييه،
وكلتاهما مؤس ة على معرفية وخبيرة ومعايشية ،ومين أرياس ل يتهميون ،فهيي
جديرة بان تحوز القبول.
ووصييل الشيييخ علييي إلييى الدوحيية واسييتقبلته بحفيياوة وتكييريم ،ورظييرا ألن
تاًًيييه فييييي الفقيييه ،فقييييد طلبييييب منيييه أن يركييييز عليييى «فقييييه المعييييام ت
ًيب علييه منياه كليية الشيريعة .فقيد كيان عييب الفقيه
المعاصرة» .وهذا ميا ر ّ
الذ درسيناه فيي معاهيد األزهير ت يع سينوات ،وميا درسيه إخيوان لنيا  -زييادة
على ذلد  -في كليية الشيريعة أربيع سينوات ،ل ع لية ليه بيالوالع اليذ يعيشيه
النييياس ،فهيييو ييييدرس «البييييوي» ولكييين ل يعيييرف أحكيييا البييييوي المعاصيييرة،
ويييدرس أرييواي الشييركات القديميية وأحكامهييا :ميين شييركة المفاوةيية ،وشييركة
العنان ،وشركة الوجوه  ...إلخ .ولكنه ل يعرف شيئا عين الشيركات المعاصيرة
وأرواعهييا وأحكامهييا  ...ل يعييرف شيييئا عيين الشييركات الم يياهمة ،وشييركات
التيامين ،ول عيين البنييوك وأعمييال البنييوك .ورحين رريييد أن رييربط طالييب «كلييية
الشريعة» بما يدور في الحياة من حوله ،بحيث يفهمه ،ويعيرف حكميه ،ويفتيي
فيه إذا سئل.
ولييد لحظييب أن األي الييدكتور علييي لييد صييار لييه رحييو سييبع سيينوات ،منييذ
حًل على الدكتوراه ،وهو في درجة مدرس ،ول سييما أريه ليم ييات إلينيا مين
جامعة .وكنب حريًا على أن يرتقي إلى درجة أستاذ م اعد ،ولكين المشيكلة
أره لم يكن لديه من البحوع ما ي نده في ذلد ،فقد كيان فيي أول الطرييق ،وميع
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هييذا اتفقييب معييه علييى أن يقييد مقاليية أو مقييالتين لييه كتبهمييا فييي مجليية «الييوعي
اإلس مي» ردا على فضيلة الداعية المعروف :الشيخ ح ن أيوب رحميه هللا ،
كما لد شارك بكتابة فًل عن الجارب اللتًاد فيي اإلسي

فيي كتياب كيان

مقيررا فييي مييادة الثقافيية اإلسي مية بالجامعيية  ...ولييد تكورييب لجنيية التحكيييم ميين
الشيييخ النزالييي ،ومنييي ،وميين الييث ر يييته ،وحكمنييا بترلييية د .ال ييالوس إلييى
درجة أستاذ م اعد.
وأصبح للدكتور ال الوس مكارية ومكارية فيي لطير جامعيًّيا وشيعبيًّا ،كميا أن
اشييتهاره فييي فقييه المعييام ت جعييل المً يارف اإلس ي مية تحييرص عليييه فييي
رلابتها الشرعية ،ول سييما فيي لطير ،مثيل مًيرف لطير اإلسي مي ،والبنيد
الييدولي اإلسيي مي .والحيييق أرييه كيييان لييه دور ملمييوس فيييي ت ييديدها ووةيييع
الضوابط ل يرها ،ول سيما في التدليق الداخلي لها .كما غدا خبييرا فيي مجميع
الفقييه اإلسي مي الييدولي ،ويييدعى إلييى مييؤتمرات البنييوك اإلسي مية ،والنييدوات
التي تتعلق باللتًاد اإلس مي.
كميييا أن لليييدكتور عليييي دورا آخييير ،وهيييو دراسيييته لفقيييه الشييييعة اإلماميييية
وأصولها ،ولد كارب رسالته فيي الماج يتير حيول هيذا الموةيوي ،وليد توسيع
في ذلد فيميا بعيد ،وأم يى خبييرا يرجيع إلييه فييه ،وألي فيي هيذا المجيال عيدة
كتب.
ولد اصطد مع مفتي مًر «وشيخ األزهر بعد ذلد» اليدكتور محميد سييد
طنطاو في لضية فواود البنوك وما يتعلق بها .ورد عليه في أكثر مين كتياب،
حتى إن الشيخ رفع عليه دعوص لضاوية.
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مجلة «األمة» ومجلة «الدوحة»
مجلة األمة:
كان من البشاور التي صاحبب مطليع فجير القيرن الايامئ عشير الهجير :
مولييد مجليية «األميية» القطرييية ،التييي صييدرت عيين رواسيية المحيياكم الشييرعية
والش يئون الدينييية فييي دوليية لطيير .بإشييراف ابننييا النابييه :الشيييخ عبييد الييرحمن
المحميييود وكييييل رواسييية المحييياكم والشيييئون الدينيييية ،ورواسييية تحريييير ابننيييا
اإلع مي :الشيخ يوس

المظفر ،وإدارة تحرير أخينيا وصيديقنا األسيتاذ عمير

عبيد ح نة ،وهو العنًر الفعال في تحرير المجلة.
ولقد وفق اإلخوة الم ئولون في ت مية المجلة «األمة» فهيي ت يمية موفقية،
فنحن في حاجة إلى تجاوز األوطان الضيقة ،والقوميات المحلية ،لنوسع داويرة
اهتمامنا إلى «األمة».
ولكن ما المراد ب «األمة»؟
إن بعييض المنييالين فييي الوطنييية كارييا يييرون «األميية» ممثليية فييي شييعبهم
ووطنهم وحده ،كما كان لطفي ال ييد فيي مًير ،ل ييرص مفهوميا لكلمية األمية
إل األمة المًرية ،ول يررو ببًره إلى أمة عربية ،راهيد بامة إسي مية ،بيل
كان يقاو فكرة «الجامعة اإلس مية» ودعاتها من مثيل جميال اليدين األفنياري،
ومحمد عبده ،وعبد الرحمن الكواكبي ،وغيرهم.
وبعضييهم لًييروا مفهييو «األميية» علييى األميية العربييية ميين المحيييط إلييى
الالي  ،ولد تبنى هذا المفهو دعاة القوميية العربيية :سياطع الحًير الداعيية
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األشهر للقوميية العربيية ،وصياحب المؤلفيات المتعيددة فيي ذليد .وليد رد عليى
دعاة الوطنية المًرية الضيقة ،الذين كاروا يقولون :مًير أول ،أ  :مًيالح
مًر المحلية مقدمة على مًيالح العيرب إذا تعارةيب ،فيرد علييهم بمقيالت
لوية ،ومنطق لو  ،جمعب في كتاب ،بعنوان «العروبة أول».
ورحن وفق هذا المنطق رف ه رقول :اإلس

أول .وخًوصيا أرنيا فيي عيالم

يتكلم بلنة التكتل والت حم ،إذ لم يعد مكان للكيارات الًنيرة ،التيي ل ت يتطيع
أن تعيا وحدها ،إل في حمايية كييان كبيير ،تعييا فيي كنفيه ،وييدافع عنهيا إذا
ُهددت ،وكثيرا ما يكون هذا الكيان أجنبيا ،وهذا هيو الاطير الحقيقيي :أن تظيل
أمتنييا كيارييات صيينيرة تطلييب الحماييية  -علن يا وسييرا  -بالتجيياه إلييى لييوص ميين
خار األمة ،ل تتفق معها في األهداف ول في القيم ول في المًالح.
لهذا كان المفهو من كلمة «األمة» ب رييب ول ريزاي :هيو األمية الم يلمة
َٰ
اَّلت َ ُكونُاواَّْ ُ
علَاىَّ
شا َردَآ َءَّ َ
ساَٰ ِ
َّو َ
{و َكاَ ِلكَ َّ َاعَ ۡلا َٰنَ ُكمۡ َّأُماة َ
التي عناها القرآن بقوله تعالىَ :

اس} [البقرة.]143 :
ٱلن ِ
َانَّ
ااسَّت َ ۡام ُم ُرونَ َّ ِب ۡاٱل َم ۡع ُر ِ
ولوله تعالىُ { :كنت ُ َّۡمَّ َخ ۡي َرَّأُمةٍَّأ ُ ۡخ ِر َا ۡتَّ ِللن ِ
وفَّ َوت ََّۡن َر ۡاونَ َّع ِ

َّوت ُ ۡؤ ِمنُونَ َّبِٱّللِ} [آل عمران.]110 :
ۡٱل ُمنك َِر َ
َّربو ُكامۡ َّفَ ۡ
ون} [األربيياء،]92 :
َّو ِحادَٗ َ
ولوله سبحارهِ { :إنَّ َٰ َرا ِا َِّٓهۦَّأُمات ُ ُكمۡ َّأُماة َٰ َ
َّوأَنَاا َ
ٱعبُادُ ِ

ون} [المؤمنون.]52 :
َّربو ُكمۡ َّ َّفَٱت َّقُ َِّ
َّو ِحدَٗ َ
{وإِنَّ َٰ َر ِا ِٓۦهَّأُمت ُ ُكمۡ َّأُمة َٰ َ
َ
َّوأَنَا َ
ولييد بقيييب هييذه األميية أميية واحييدة فييي مرجعيتهييا الواحييدة ،وهييي :الشييريعة،
وفي دارها الواحدة ،وهي :دار اإلس  .وفي ليادتها الواحيدة ،وهيي :الا فية،
التي للتها ( )13لررا ،حتى ألناها كمال أتاتورك في سنة . 1924
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صدرت مجلة «األمة» من لطر ،فَ َيدت فراغيا فكرييا لاوميا ،وشيعر النياس
بان المجلة تحو فكرا جدييدا غيير الفكير التقلييد  ،اليذ عرفيب بيه المجي ت
الدينية أو اإلس مية ،هو «الحركية».
إذ ميين المهييم فييي مااطبيية العقييل الم ييلم المعاصيير :أن يييربط العلييم بالعمييل،
ويربط الفكر بالحركة ،فليئ الفكر شيئا معلقا في الهواء ،بل هيو شييء يتعاميل
مع الوالع المعيا ،ويتعامل معه بًورة إيجابية يتا ر به ويؤ ر فيه.
وكان من المقالت المبكرة التي كتبتها فيها :أمة لن تموت .صيحوة الشيباب
اإلس مي :اهرة صحية يجب ترشيدها ل مقاومتها  -رشرت في عددين .وليد
تلقفها شباب الجماعات اإلس مية في مًر ،فطبعوا منها عشرات اآللف.
كما أن المجلة كارب تثير لضايا مهمة ،تيول الحاسية النقديية عنيد المتيدينين
عامة ،ودعاة اإلس

خاصة .مثل سيؤال« :أيين الاليل؟» اليذ عرةيته عليى

عدد من العلماء والمفكرين ،ليجيبوا عنه إجابات متنوعية ،كيل ح يب منظيوره
ورنيته.
ولييد وجهييب إلييي هييذا ال ييؤال فاجبييب عنييه فييي أربييع مقييالت ،رشييرت فييي
أربعيية أعييداد ،ييم جمعييب فييي رسييالة بعييد ذلييد تحمييل رفييئ العنييوان« :أييين
الالل؟».
وليييد تجييياوب الم يييلمون معهيييا فيييي المشيييار والمنيييارب ،وكيييان النييياس
يترلبورها بحرارة ولهفة.
وكارييب تحتييو لقيياءات وحييوارات مهميية ،وتحقيقييات صييحفية حييية ،إلييى
جوار المقالت لكبار الكتاب اإلس ميين المعروفين في ساحة الدعوة والفكر.
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و لب المجلة تًدر تباعا لمدة سب سنوات كاملة ،م صدر لرار بتوليفهيا
مع مجلتين أخريين كان لهما في محيطهما رفئ التا ير ،ورفيئ الًيدص ،وهميا
مجليية «الدوحيية» وهييي مجليية قافييية ،ولييد ارتشييرت وذاي صيييتها فييي العييالم
العربي كله ،ومجلة «الًقر» وهي مجلة رياةية ،كان لهيا رواجهيا ولرانهيا
بين الرياةيين.
كتاب األمة:
سنة ح نة :أن يًدر عنها كتاب لعالم أو مفكير إسي مي،
ولد سنب المجلة ُ
كييل

يية أشييهر ،يعييال لضييية ميين لضييايا الفكيير اإلس ي مي ،تت ييم بالحيوييية

والمعاصرة ،وتكتب باسلوب علمي موةوعي ،بعيد عن اإل ارة والتهيي .
ولد أح نب «األمة» حين جعلب كتابها األول للداعيية األول :الشييخ محميد
النزالييي ،الييذ كييان عنوارييه «مشييك ت فييي طريييق الحييياة اإلس ي مية» ،وهييو
يعال الالل اليذ أصياب الذهنيية اإلسي مية ،وخًوصيا ليدص بعيض فًياول
الًحوة اإلس مية ،الذين حًروا أرف يهم فيي وجهية واحيدة ،في يؤمنيون إل
برأ واحد ،ياخذوره عين شييخ واحيد ،ينتميي إليى مدرسية واحيدة ،ول يقبليون
أ تعيييدد فيييي الميييدارس أو اآلراء ،فيييرأيهم صيييواب ل يحتميييل الاطيييا ،ورأ
غيرهم خطا ل يحتمل الًواب.
ولييد ييل الشيييخ فييي سيينواته األخيييرة معنيًّييا بتعقييب هييؤلء ،والييرد علييى
مبالنيياتهم ،ويييراهم خطييرا علييى الييدعوة اإلس ي مية ،واألميية اإلس ي مية ،إذا لييم
طهر عقولهم من هذه األفكار .ويبدو أن الزمن لد صد ما كان الشيخ ياشاه.
وكان الكتاب الثاري من كتيب األمية ،هيو :كتيابي «الًيحوة اإلسي مية بيين
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الجحييود والتطييرف» وهييذا العنييوان هييو ميين التييراح الشيييخ النزالييي رف ييه ،فقييد
كنب سميب الكتاب « اهرة التطرف الديني :رظرات في األسيباب والعي

».

ورأص الشيخ هذا العنوان عنوارا علميا هادوا ،ل يلفب النظر إليى ليمية الكتياب،
فييالترح عنوارييه الييذ رشيير بييه ،ووافقتييه ،كمييا وافقييه األي عميير عبيييد ح يينة
المشرف على كتاب األمة .فقد ذكير األميير شيكيب أرسي ن فيي كتابيه« :لمياذا
تاخر الم لمون وتقد غيرهم؟» كلميات مضييئة ليال فيهيا :إرميا ةياي اإلسي
بين جاحد وجامد .فالجاميد يفيتن النياس عين حقياوق اإلسي

بجميوده ،والجاحيد

يضلهم عنها بجحيوده .وكلمية «التطيرف» هيي التيي تقيو مقيا «الجميود» فيي
ك

األمير رحمه هللا .
وكان الكتاب الثالث للواء الركن محمود شييب خطياب رحميه هللا  .والرابيع

لعماد الدين خليل.
وهكذا استمر كتاب األمة إلى يومنا هذا .حتى بعد تولُّ المجلة.
مجلة الدوحة:
كاريب إحيدص المجي ت التيي تًيدر ميين الدوحية فيي لطير ،وي يتقبلها أبنيياء
الوطن العربي كله من الالي إلى المحيط :مجلة «الدوحة» .وهيي مجلية أدبيية
قافية عامة .ت د نرة مهمة في هيذا المجيال ،بعيد أن اختفيب المجي ت األدبيية
سييولها ورفالهييا فييي بي د العييرب ،وربمييا خييار بي د
الكبييرص ،التييي كارييب لهييا ُ
العييرب ،وأشييهرها مجليية« :الرسييالة» التييي كييان األديييب الكبييير أحمييد ح يين
الزيات يرأس تحريرها ،ومجلة «الثقافة» التي كان العالم األدييب الكبيير أحميد
أمين يرأسها .وهما اللتان تتلمذ عليهما كل األدباء والمثقفين وأصحاب األلي .
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فقييد كييان يكتييب فيهييا عمالقيية الفكير واألدب والنقييد ،العقيياد والرافعييي والمييازري
وطه ح ين والحكيم وزكي مبارك وأبو حديد والمعداو  ،وخضر ،وغيرهم.
ومجليية «الدوحيية» مجليية قافييية فكرييية عاميية ،ل تلتييز بمييا تلتييز بييه مجليية
األمة ،بل ربما غلب عليها الطابع العلماري ،وهي عليى كيل حيال مفتوحية لكيل
التجاهييييات المعاصييييرة والحدا ييييية ،وميييين كتابهييييا علميييياريون ،وتنريبيييييون،
ولوميون ،ول مارع أن يكون فيهم إس ميون ،إن وجدوا.
ولييد كييان رويييئ تحرييير مجليية الدوحيية األديييب ال ييوداري الييدكتور محمييد
إبييراهيم الشييوش الييذ دعيياري أكثيير ميين مييرة إلييى الرضييما إلييى أسييرة كتيياب
المجلة ،وكنب في أول األمر مترددا ،ألن المجلية ليد تنشير أشيياء ل أرةياها،
ول تتفق ميع الايط اإلسي مي ،ولكنيي فكيرت فيي األمير جييدا ،واسيتارت هللا
تعييالى ،ولييررت أن أشييارك بالكتابيية فييي هييذه المجليية؛ ألرييي فيهييا أسييتطيع أن
أخاطب جمهيورا غيير جمهيور مجلية «األمية» ،وهيم الجمهيور األعير
األميية ،وتبليييغ هييؤلء كلميية اإلس ي

الوسييطية الم ييتنيرة :فيير

علماء األمة ومفكريها ودعاتها .وهذه المجلة منبر لو إلب

فيي

كفاييية علييى
هيؤلء دعوتنيا.

ول ينبني لنا أن رظل مننلقين على أرف ينا ،يااطيب بعضينا بعضيا ،ول تًيل
إلى اآلخرين .هذا ما التنعب به ،وألنعب به كثيرا مين إخيواري اليذين كياروا ول
يزالون يرون أن رقاطع هيذه المجي ت والمؤس يات المشيتبهة .فالمبيدأ عنيدهم:
إما كل شيء أو ل شيء.
ولد وجدت صيدص ذليد وأ يره مين أول مقيال كتبتيه فيي المجلية ،وكيان عين
الجتهاد أو التجديد ،ولد ختمته بهيذه الكلمية :إن جمودريا وولوفنيا فيي مكارنيا ل
يمنع الفلد من ال ير ،ول األر

عن الدوران! وليد جياءتني اتًيالت شيتى
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تثني على المقال ،وتلح علي أن أستمر في هذا التجياه ،فوجيود هيذا الليون مين
الكتابة اإلس مية التي تراعي األصول ،وتااطب العقول ،ول تنالض النقيول:
أمر مطلوب في مثل هذه المج ت المقروءة.
وأعتقد أن هذا هو التجاه ال ليم ،والمنطق الحكيم في المول من مثل هيذه
المنابر واألجهزة والمؤس ات الماتلفة ،محاولة الستفادة منها ،والتيا ير فيهيا،
بدل العزلة عنها.
ولد تبين لي بالممارسة :أري ك بب أرةيا جدييدة بالكتابية فيي هيذه المجلية،
وأري أوصلب أفكار عن الوسطية اإلس مية التي أتباراهيا إليى جمهيور جدييد
من القراء ،لم يكن بإمكاري الوصول إليه عن طريق مجلة األمية ،وأمثالهيا مين
المج ت اإلس مية.
مجلة الًقر الرياةية:
ومن المج ت التي كاريب تًيدر مين لطير :مجلية «الًيقر» ،وهيي مجلية
«رياةييية» كارييب تييوزي علييى م ييتوص العييالم العربييي ،ولهييا شييهرة فييي عييالم
الرياةييية والرياةييييين ،فيييي عًييير أصيييبح للرياةييية فييييه شيييان أ شيييان،
فالًييحافة اليومييية تفييرد لهييا كييل يييو صييفحات ،والقنييوات التلفزيورييية تفييرد
ألخبارهييا م يياحات وم يياحات .بييل هنيياك لنييوات خاصيية للرياةيية وأخبارهييا
وكل ما يتعلق بها.
احتجاب المج ت الث ع:
لب مجلة األمة تًدر من لطير لميدة سيب سينوات ،يم فجياة صيدر ليرار
بإيقافهييا عيين الظهييور ،هييي وشييقيقتاها القطريتييان األخريييان :مجليية الدوحيية،
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ومجلة الًقر.
ليييل :إن األسييباب كارييب مالييية ،وإن لطيير فييي ذلييد الولييب أرادت مراجعيية
رفقاتها ،وتقليل مًاريفها ،واللتًاد في ميزاريتها.
ولكن ألم يكن هناك بند يمكن التقليل منه والتضييق فيه غير البند الثقافي؟
كم في الميزاريات العامة مين أميور يمكين السيتنناء عنهيا ،أو التقتيير فيهيا،
ول يتضرر أحد ول يشكو من وراء ذلد .أكارب الثقافة هيي الجاريب الضيعي
الييذ ل يجييد محاميييا عنييه إذا جييير عليييه أو ارييتقص ميين أطرافييه؟ كمييا لييال أبييو
الع ء للديد اليذ ذبحيوه وليدموه ليه :استضيعفوك فيذبحوك ،هي ذبحيوا شيبل
األسد؟!
لقييد خ ييرت لطيير باحتجيياب هييذه المجليية «األميية» :سييفيرا شييعبيا متجييول،
يشيد بذكرها ،وينشر فضلها في أرحاء العالم ،ولن تعوةيه بعشيرات ال يفراء،
التي يكلفورها عشرات ومئات الم يين.
وكم أتمنى أن يراجع الم يئولون أميير اليب د فيي هيذه القضيية ،وهيو رجيل
متفتح في فكره ،وينظر في األمور رظرة متوازرة ،ول سيما في عًير أصيبح
لها صوت م موي ممثل في لناة الجزيرة ،التي أم ب غًية فيي حليو كثيير
ممن ل يحبون أن يشاهدوا الحقيقة عارية ،ول أن يروا الرأ واليرأ اآلخير،
بييل يريييدون اإلعي ن عمييا فييي صييالحهم ،وال ييكوت عمييا يكشي عييوارهم ،أو
إلباسييه لباسييا آخيير ينييير صييورته ،أو ينييير حقيقتييه ،ولعنيية هللا علييى الظييالمين
والمزورين.
إن لطيير اليييو التييي أصييبح لهييا وزن عييالمي  -رغييم صيينر م يياحتها ولليية
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سكارها  -والتي أصبحب ت تضي الميؤتمرات العالميية عليى كيل الم يتويات،
الفكرييية والتربوييية والجتماعييية والدينييية واللتًييادية وال ياسييية وغيرهييا:
جديرة بان تعيد النظر في وةعية مجلة «األمية» إليى الظهيور مين جدييد ،ول
سيييما أن رفيقتهييا «مجليية الدوحيية» الثقافييية لييد عييادت إلييى الظهييور ،لتييؤد
رسالتها من جديد.

***
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أول زيارة لبنج ديا
أمنية لم تتحقق لزيارة باك تان الشرلية:
لم يقدر لي أن أزور «بينج ديا» حينميا كاريب تمثيل جيزءا مين جمهوريية
باك تان اإلس مية الكبرص ،وكان اسمها في ذليد الوليب «باك يتان الشيرلية».
وباك تان القاومة اليو  ،كان اسمها باك تان النربية.
وحين زرت باك تان ألول مرة سنة  ، 1969ألمب رحيو

ية أسيابيع فيي

مدينيية لهييور ،التييي يعييدورها العاصييمة الثقافييية لباك ييتان ،كمييا أن كراتشييي
العاصمة التجارية.
وكييان اإلمييا المييودود ل يييزال حيييا  -وإن ك يان لييد تييرك إمييارة الجماعيية
اإلسي مية لرفيقييه األسييتاذ طفيييل محمييد  -يييود لييو زرت فييي ذلييد الولييب مدينيية
«دكييا» عاصييمة باك ييتان الشييرلية ،فقييد بييدت بييوادر الرشييقا  ،ورييذر التييذمر
والرغبيية فييي الرفًييال لييدص كثيييرين ميين أبنيياء البننييال أهييل باكتييان الشييرلية،
واسييتنل ذلييد الزعميياء الطييامعون فييي الرياسيية ،مثييل مجيييب الييرحمن رويييئ
حزب الشعب وغيره.
وكاريييب حجييية الرفًييياليين :أن اليييذ يحكيييم باك يييتان هيييم أهيييل باك يييتان
النربية ،وبااصة العنًر البنجابي ،وأن باك تان الشرلية مهمشة.
وكييان بعييض مييا يقولورييه حقييا ،ول يمكيين أن ت ييتمر وحييدة بييين بلييدين أو
إلليمين ،يشعر أحدهما باره مظلو  ،وأن شريكه المه ،وأن للظالم التمير ،وليه
النييوص! إن إلاميية العييدل هييي الكفيليية بمقاوميية النزعييات اإللليمييية والرفًييالية،
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التيي عارييب منهييا الدوليية اإلسي مية الكبييرص مييا عارييب ،وكارييب سييبب ةييعفها،
واستي ء اآلخرين من الًليبيين والتتار عليها.
كان بعض البنناليين يقولون إره ليئ بيننا وبين باك تان النربية إل أميران:
شهادة أن ل إله إل هللا ،وخطوط الطيران الباك تاري!
وكان بعض الظلم اليذ وليع عليى أهيل البننيال ليديما مين زمين السيتعمار
البريطيياري ،وور تييه باك ييتان فييي عهييد السييتق ل ،ولكيين كييان عليهييا أن تبييذل
جهييدا أكبيير فييي النهييو

بيياإللليم الشييرلي ميين الييب د ،وأن تتعهييده بالتنمييية

والتطيوير ،حتييى يت يياوص مييع اإللليييم اآلخيير ،أو علييى األلييل يقتييرب منييه ،ول
يظل في غاية التال .
علييى كييل حييال ،لييم تتحقييق أمنييية األسييتاذ المييودود فييي زيييارتي لباك ييتان
الشييرلية ،ولكنييه شييولني إليهييا حينمييا لييال لييي :إرهييا جنيية هللا فييي أرة يه ،وإن
أرهارها كارها بحار.
دعوة من الشيخ محمد يورئ:
ييم شيياء هللا أن يعقييد المييؤتمر العييالمي الثالييث لل يينة وال يييرة فييي لطييير،
ويحضره وفود وممثلون من العلماء من ألطار شتى ،وكان من هيؤلء :الشييخ
الفاةييل محمييد يييورئ عبييد الجبييار رويييئ جامعيية «فُتيييا» اإلسي مية ،فييي شيييتا
غورغ بجمهورية بنج ديا.
ولييد تعييرف الشيييخ علييي ،وتعرفييب عليييه فييي المييؤتمر ،ورجيياري أن أزور
جامعتهم ،وألتقي شيوخها وط بها ،ففيهيا أكثير مين ألفيي طاليب ،وهيي جامعية
دينييية تييدرس العلييو الشييرعية ،واللنيية العربييية ،علييى طريقيية علميياء ديوبنييد،
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وست ّر بزيارتها ،كما ست ّر أسرة الجامعة شيوخا وت ميذ بزيارتد.
للب للشيخ يورئ :إري لي يرري زييارتكم فيي بينج ديا ،فهيذا حقكيم عليي،
ولييد زرت ب ي دا كثيييرة ،ولكيين لييم يق يدّر لييي أن أزور بلييدكم العزيييز الشييقيق،
وع ى أن يتحقق ذلد في ألرب فرصة بتوفيق هللا.
لييال الشيييخ :سيينوجه لييد دعييوة ،لتحضيير احتفالنييا ال يينو بتاييري بعييض
الط ب.
للب :على بركة هللا.
وبعد فترة لليلية مين عيودة الشييخ ييورئ إليى وطنيه :جياءتني دعيوة لزييارة
جامعة فُتيا ،في موعد الحتفال ال نو بتاري فو جديد من أبناء الجامعة.
أذكييير أن سيييفر كيييان عييين طرييييق الهنيييد ،ومنهيييا إليييى «دكيييا» عاصيييمة
بينج ديا ،ولييد بقيييب فييي دكييا ييومين ،زرت فيهييا بعييض المعاهييد اإلسي مية،
وبعض المدارس الدينية التي تشبه الكتاتييب فيي ب دريا ،وإن وجيدتهم يجل يون
على الحًير ،ولد كنا في الكتاب رجلئ على «دكد» خشبية ،وليد ليدموا إليي
صبيا صنيرا لم يكد يتم التاسعة من عمره يحفي القيرآن كليه حفظيا جييدا ،وليد
امتحنته في عدد من المواةع في القرآن الكيريم ،فوجدتيه ل ي يقط منيه حرفيا،
وإن كان ل يعرف العربية ،وهذا من معجزات هذا الكتاب.
وكيييان ممييين عيييرف بزييييارتي وهيييري للقييياوي :اليييدكتور فيييؤاد عبيييد الحمييييد
الاطيب سيفير المملكية العربيية ال يعودية ،والحيق أريه كيان سيفير اإلسي

فيي

تلد الدولة ،وكان في خدمة كل عالم أو داعية يزور بنج ديا ،ولد ل معيي
في زياراتي الماتلفية ،وصيحبني بعيد ذليد إليى شييتا غوريغ ،لي يهم فيي تنظييم
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محاةرة عامة دعي إليها المثقفون ورجال الًحافة وكل الشاًيات المهمية
في الدولة ،م ألا حف كبيرا بعد عودتي إلى «دكا» فيي طرييق رجيوعي إليى
الدوحة :دعا فيه عيددا كبييرا مين الشاًييات البنناليية ،ومين ال يفراء العيرب
والم لمين ،ومن أساتذة الجامعات ،وكبار العلماء ،رحمه هللا وجزاه خيرا.
المهم أري بعد إلامتي ال ريعة في «دكيا» حجيز األخيوة منيدوبو جامعية فُتييا
لييي لل ييفر إلييى شيييتا غورييغ علييى الطيييران الييداخلي ،وفييي المطييار كييان الشيييخ
يورئ وإخواره مفتي عبد الرحمن وغيره في ارتظار .
كلمة عن بنج ديا:
كارب هذه أول زيارة لهذا البلد اإلس مي الذ يعدُّ الث بلد من راحيية كثيرة
ال كان ،بعيد إردوري ييا وباك يتان ،واليذ يتمييز بكثافية سيكارية تعيد مين أعليى
الكثافات ال كارية في العالم.
فالييذ ينظيير إلييى الاريطيية يجييد رلعيية بيينج ديا؛ رلعيية صيينيرة ةيييقة
الم احة ،ولكن فيها رحو ماوة وعشرين مليورا وأكثر في ذلد الولب.
كمييا أن البلييد يعيييا أهلييه  -أساسييا  -علييى الزراعيية ،وكثيييرا مييا تًيييبهم
الفيضييارات الهاوليية والمتكييررة فتتل ي محًييولتهم ،وكثيييرا مييا تهييد عليييهم
م اكنهم الضعيفة ،وهم في حاجة إليى إلامية سيدود كبييرة تحجيز الميياه ،وهيذه
تحتا إلى مئات الم يين ،وهم ل يملكورها فالفقر يؤد إلى مزيد من الفقر.
ول يكيياد يوجييد فيهييا مًييارع إل مًيييارع «الجييوت» التييي زرتهييا ،وهيييذا
اإلهمال للًناعة فيها من عهد اإلرجليز.
وأهل البلد يبدو عليهم الفقر واألمية ،وإن كاريب بي دا جميلية جيدا ،كميا ليال
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األستاذ الميودود  ،فهيي ب ياط مين الاضيرة ر يجته ييد القيدرة اإللهيية ،وفيهيا
أشجار جوز الهند «النرجيلة» وأشجار البابا  ،وغيرها.
ول تزال هيذه اليب د فيي حاجية إليى م ياردة مين هيئية األميم المتحيدة ،ومين
مؤس اتها المتفرعة عنها ،ومن الدول الننية :دول الشيمال ،واليدول الًيناعية
الكبرص ،ومن منظمة المؤتمر اإلسي مي واليدول اإلسي مية ،وخًوصيا دول
الالي حتى تلتحق  -بالتدري  -بركب العالم المتطور.
وليد اسيتنل دعياة التنًيير ميا يعارييه أهيل اليب د مين فقير وجهيل ومير

،

فارشئوا مؤس اتهم التي ت تنل وةعهم الماساو  ،لتفتنهم عن ديينهم ،كميا هيو
شارهم أبدا .ليذا كيان مين الواجيب عليى الجمعييات والهيئيات الايريية والدعويية
اإلس ي مية أن يهبييوا ليقومييوا بمهمييتهم فييي األخييذ بيييد إخييوارهم فييي بيينج ديا،
ًرين.
وإرقاذهم من براون المن ّ
جامعة فُتيا:
وجامعة فُتيا تقع في لرية من لرص شيتا غورغ ،تقيع بيين الميزاري واألر
الاضييراء ،ولكيين ل يوجييد فيهييا فنيياد  ،ول أميياكن صييالحة لراحيية الضيييوف،
ولييذلد أرزلنييي األخييوة فييي فنييد بعيييد ر ييبيا عيين مكاريية الجامعيية ،وهييو فنييد
متواةع ،ولكنه صالح ألن ينيا اإلر يان فييه فيي اللييل ،فاريا طيوال النهيار فيي
الجامعة ،وأرا في هيذه األسيفار ل أطليب الرفاهيية ،بيل أطليب الحيد األدريى مين
مطالييب الحييياة األساسييية ،وهييذا يكفينييي .وأرييا بحمييد هللا ل ييب ميين الييذين رشيياوا
وفي فمهم ملعقة من ذهب ،بل رشات في القريية وتعيودت عليى حياتهيا الاشينة
ر بيا كما دربب على حياة المعتق ت وال جون ،في غيرو أن أرةيى بالفنيد
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الذ أرزلوري فيه ،فهو خير لطعا من ال جن الحربي!
وجدت هذه الجامعة تع بالط ب الذين يعيا جلهم فيي م ياكنها الداخليية،
وهيي تيوفر لهيم الطعييا والشيراب والم يكن والكتييب ،ومواردهيا مين تبرعييات
الم لمين ،وأح ب أن مة أولافا ولفب عليها.
التقييب شييوي الجامعيية وحيد تهم عيين واجيبهم العلمييي والتربيو  ،ول سيييما
في هيذا العًير ،اليذ وجيدتهم فيي عزلية تامية عنيه ،فهيم يعيشيون فيي الكتيب
القديميية وحييدها لييم تهييب عليييهم ر ييمة ميين ر ييمات زمارنييا هييذا ومييا في يه ميين
عجاوب ،وما أ ار من مشك ت.
وكييذلد حييين التقيييب الط ي ب وجييدتهم غيياوبين تمامييا عيين دريييا النيياس ،ل
يعرفون شيئا عن علو العًر ،و قافة العًر ،وتييارات العًير ،ومشيك ت
العًر.
ولذلد هيم فيي عزلية كاملية عين المثقفيين فيي أميتهم مين خريجيي الميدارس
والجامعات العًرية ،وإرما يتعاملون مع العوا واألميين فح ب.
سالب أحد الط ب :هل تعرفون شيئا عن جمال الدين األفناري؟ ّ
فهيز رأسيه
باره لم ي مع عن هذا السم ،ولم يقرأه في أ كتاب مين كتيب الفقيه أو الحيديث
أو التف ير.
ومثلييه اإلمييا محمييد عبييده ،والع ميية رشيييد رةييا ،والشيييخ ح يين البنييا،
والشهيد سيد لطب ،والشيخ محمد النزالي.
ولكن حين سالتهم عن المودود  ،ها هاوجهم ،ولالوا :منحرف محرف!!

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

137

هذا هو المناي الذ يعيا فيه ط ب الجامعة  ...إرهم ل يعرفون كثييرا ول
للييي عمييا س ي ّمي فييي األزهيير :العلييو الحديثيية :الفيزييياء والكيمييياء والحيييوان
والنبييات والرياةيييات ،والجنرافيييا والتيياريخ ،راهيييد بعلييم اليينفئ ،أو علييو
التربية أو الجتماي والفل فة.
وجيدت رف يي أميا

ياهرة تحتيا إليى التعاميل بيالرفق والحكمية والتييدر ،

ولم أرد أن أصدمهم ،فيرفضوا رًحيتي بالكلية ،وي دوا آذارهم عني.
حضييرت بعييض دروسييهم ،وشيياركب باألسييئلة أوجههييا إلييى الط ي ب فييي
العلو الشرعية والعربية.
وطلبوا مني أن ألقي درسا في الحديث ،فالقيب درسا في الحيديث األول فيي
«صييحيح الباييار »« :إنماااَّاۡلعمااالَّبالنيااات َّوإنماااَّلكاالَّاماار َّماااَّنااو َّ
.)25(»...
رويته لهم ب نده من حفظي ،وللب لهم :إره من أحاديث اآلحاد ،وإريه تيواتر
بعييد ذلييد ميين بعييد يحيييى بيين سييعيد األرًييار  ،وشييرط التييواتر أن يبييدأ ميين
الًحابة.
وبينب لهم أهمية الحديث عند العلماء ،وأهميية النيية فيي اإلسي  ،وميا ورد
فيها مين أحادييث ذكرهيا الحياف المنيذر فيي «الترغييب والترهييب»  ...كميا
بينب المواطن التي تؤ ر فيها النية والتي ل تؤ ر فيها .وهيذا الحيديث ليد ليرأت
شرحه في «فتح البار » وغيره من شيروح البايار  ،كميا ليرأت شيرحه فيي
( )25متفق عليه :رواه الباار في بدء اليوحي ( ،)1وم يلم فيي اإلميارة ( )1907عين عمير
بن الاطاب.
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«جامع العلو والحكم في شرح خم يين حيديثا مين جواميع الكليم» لبين رجيب
الحنبلي.
وكان المشايخ والط ب مبهورين  -وأرا أشرح الحديث  -من غزارة الميادة
عند  ،ومزجي الحديث بالتف ير والفقه والعقيدة واللنة.
وطلبوا أيضا درسا في التف يير ،فاسيتجبب لهيم ،وأ ين أريه كيان فيي تف يير
سورة الفاتحة.
وحضرت بعض دروس الفقه وسالتهم فيي اليدرس ،ولليب لهيم :أريا درسيب
المذهب الحنفي في األزهر ،وهيو ميذهبي الرسيمي ،درسيب «ريور اإليضياح»
وشرحه «مرالي الف ح» ،ودرسب كتاب «القيدور » وشيرحه «اللبياب عليى
الكتيياب» الشييهير بشييرح «الميييداري علييى القييودر » .ودرسييب «الختيييار فييي
شييرح الماتييار» لبيين مييودود الحنفييي ،هييذه الكتييب درسييتها فييي المييرحلتين
البتداوية والثاروية من معاهد األزهر.
م لرأت كثيرا  -في اط عاتي الااصية  -فيي «الهدايية» وشيرحها للع مية
ابن الهما  ،كما لرأت في «البيداوع» للكاسياري ،و«البحير الراويق» لبين رجييم،
و«رد المحتار على الدر الماتار» المعروف ب «حاشية ابن عابدين».
ودخلب في بعض دروس النحو ،وسالتهم أسئلة عرفوا بها تمكني في عليو
العربييية .كمييا لييرأت عليييهم بعييض األبيييات فييي درسييهم ميين «ألفييية ابيين مالييد»
الشهيرة.
ولال الشيخ محمد يورئ روييئ الجامعية إلخواريه مين شييوي الجامعية :هيذا
الرجيل آييية مين آيييات هللا ،كنيا رظنييه داعيية عًييريًّا للييل البضيياعة مين العلييو
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األصلية ،فإذا هو بحر جا جمع بين القديم والحديث ،وما رأيب مثله!
وليم يكيين هييذا إل فضي ميين هللا تعييالى علييي :أن زيننيي فييي أعييينهم ،وسييتر
عيوبي عنهم  ...ولد لال ابن عطاء هللا في حكمه :إذا أ نى عليد أحد فيذلد مين
فضل هللا عليد ،فالفضل لمن أكرمد وسترك ،ل لمن مدحد وشكرك.
ي طيوي
ولقد أرئ بي الشييوي والطي ب فيي الجامعية ،وكياروا يجل يون إلي ّ
ي تمعون عن اإلس

ودعوته وأمته ولضاياه:ما لم يكن يوما مما يفكيرون فييه

أو يدخل في داورة اهتمامهم.
ولعييل أهييم مييا اسييتفادوا ميين زيييارتي :أرهييم علمييوا أن العلييم ليييئ فييي الكتييب
وحدها ،وأن هناك كتبا غير الكتب التي يدرسيورها ،وهنياك علمياء ملئيوا اليدريا
علما وفكرا غير الشيوي الذين درسوا عليهم ،وأن العلم بحر ل ساحل ليه ،وأن
علينا أن رطلب من علم الدريا ما ي اعدرا على فهم الدين.
ولد طلبب منهم أن يدخلوا بعيض الكتيب إليى مكتبية الجامعية ،مثيل «تف يير
المنار» ،و «تف ير الشييخ جميال اليدين القاسيمي» ،وبعيض الكتيب التيي تي ير
تعليييم النحييو والب غيية ،مثييل كتيياب «النحييو الواةييح» باجزاوييه لعلييي الجييار
ومًطفى أمين ،ومثله «الب غة الواةحة».
وأن ي يييمحوا بيييدخول بعيييض المجييي ت اإلسييي مية ،مثيييل مجلييية «األمييية»
القطريييية ،ومجلييية «اليييوعي اإلسييي مي» الكويتيييية ،ومجلييية «منيييار اإلسييي »
اإلماراتية.
وكان مجرد سماعهم مثل هذا الك

جوهم المنليق :فتحيا مبينيا ،ولعلهيم
في ّ

ليم ينفيذوا منيه حرفيا ،ولكين كيان مين المهيم أن يطير هيذا سيمع ط بهيم ،وأن
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يييدركوا أن هنيياك عالمييا غييير جييامعتهم ،وأن هنيياك خًييوما يكيييدون لنس ي
ًيرين ،اليذين ييرون بعضيهم فيي بليدهم،
كيدا ،عليى الم يتوص اليديني مين المن ّ
وعلى الم توص الفكر من الم تشيرلين المنرةيين ،وأخطير مينهم ت مييذهم
من العلماريين والمتنيربين ،ول بيد أن يعيدوا أرف يهم لمواجهية هيذا الكييد بيالعلم
النافع ،والفكر الثالب ،والثقافة المتفتحة.
ولييم يكيين هييذا الرن ي

ميين طييابع جامعيية «فتيييا» وحييدها ،بييل هييو طييابع

الجامعات والمدارس الدينية في بنج ديا بًفة عامة.
ولييد زرت عييددا منهييا ،مثييل جامعيية «حضييار » أو الحضييارة ،وغيرهييا،
ووجدت الطابع رف ه ،وإن اختلفب الدرجة بين جامعة وأخرص.
ولد كان األزهر لديما يشيبه هيذه الجامعيات إليى حيد كبيير ،ولكنيه اسيتجاب
لييدعوة اإلص ي ح ،وأدخييل العلييو الحديثيية إلييى مناهج يه ،ميين العلييو الطبيعييية
والرياةية والجتماعية ،وهي في حقيقة األمر لييئ حديثية ،بيل هيي علومنيا،
كنا أساتذة العالم فيها لعدة لرون ،ولد التب ها النرب منا ،م عدرا راخيذها منيه،
فهي بضاعتنا ترد إلينا.
ولد ارتهز اإلخوة في «فتيا» وجود  ،فافتتحوا أكثر من مشيروي ،وةيعب
الحجر األساسي فيها بيد  ،ووةيع اسيمي عليهيا ،وأتمنيى أن تكيون ليد لاميب
وأدت رسالتها.
وفيييي فتيييرة وجيييود فيييي شييييتا غوريييغ زرت عيييددا مييين الميييدارس الدينيييية
الًيينيرة الفقيييرة ،التييي تحتييا إلييى معوريية مادييية ،لتق ي علييى لييدميها ،وكييان
بعض اإلخوة الايّرون من أهل لطر ،لد حمليوري بعيض المبيالغ مين زكيواتهم
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وفوةييوا إلييي أن أدفعهييا حيييث أرص ،فرأيييب أولييى النيياس بهييا
أو صييدلاتهمّ ،
أصحاب هذه الميدارس ،وكياروا يفرحيون بيا مبليغ يُعطيى لهيم ،فهيم بقنياعتهم
يكفيهم القليل ،ويبارك هللا في القليل ،فينت كثيرا.
ييم ختمييب أيييامي فييي هييذه المدينيية الكيبييرة التييي تعييدُّ المدينيية الثارييية فييي
بنج ديا بمحاةرة عامة ،كما أشرت من لبل ،م بمؤتمر صحفي أجبب فييه
عن أسئلة الًحفيين حول اإلس

ورسالته وحضارته ،ومشك ت أمته.

م ودعب اإلخوة في «فُتييا» أو فيي «شييتا غوريغ عموميا» ممتطييا الطياورة
إلى «دكا» ،ومع بعض الرفقاء من الجامعة.
ولد هيا اإلخوة في دكا لي أن أخطيب الجمعية فيي الجيامع الكبيير فيي وسيط
دكا ،ولا بعض علماوهم بترجمة الاطبة بعد الً ة.
كما أتيح ليي أن أزور دار «الجماعية اإلسي مية» ،وألقييب فيهيا محاةيرة،
م التقيب بهم لقاء خاصا ،ألجيب عن استف اراتهم ،واطلعتهم على أهم أحيوال
إخوارهم في الب د العربية.
وكان البروفي ور غ

أعظم :الرجل األول في الجماعة ،ليم ييؤذن ليه بعيد

بدخول الب د؛ ألره كان ةد ارفًيال باك يتان الشيرلية عين باك يتان النربيية،
فاسقطوا جن يته وهو ابن البلد األصيل!
وبعييد هييذه اإللاميية الحافليية ،كييان ل بييد ميين العييودة إلييى الدوحيية عيين طريييق
الطيياورة البننالييية التييي تًييل ميين دكييا إلييى الدوحيية مباشييرة فييي رحييو خمييئ
ساعات .والحمد هلل رب العالمين.
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رحلة إلى لندن للع
في منتً شهر ريوفمبر سينة  ، 1980ليررت أن أسيافر إليى مدينية لنيدن
طالبيا للعي

ممييا أعاريييه ميين ميير

«الدوخية» الييذ أعيياري منييه منييذ بضييعة

عشر عاما ولم أجد له ع جا.
فمنذ سنة  1968تقريبا ،وأرا أشيكو مين هيذا اليداء  ...وأول ميا أصيبب بيه،
كان بعد رمضان في إجازة العيد ،حيث رهضب من فراشيي فيي صيباح الييو ،
فيإذا بيي أسيقط ،يم رهضيب ميرة أخيرص وإذا بيي أسيقط .وكيان ذليد أميا أهليي
الذين فوجئوا بهذا ال قوط ألول مرة.
وكلّمنا صديقنا الدكتور عادل القوصي طبييب الًيحة المدرسيية رحميه هللا
( - )26وكنييا علييى مييودة وتعييارف ميين لييديم ،ولييد حضيير ب يرعة ،فلمييا رآرييي
وسييالني عييرف أرهييا «الدوخنيية»  ...ولكيين مييا سييببها ،وصييحتي العاميية جيييدة؟
وهنييا لييال :ل بييد أن رعيير

األميير علييى الطبيييب البيياطني الماييتص ،وهييو

الدكتور أحمد حقي ،وهو استشار باري معروف في تاًًه.
وجاء الدكتور حقي إلى منزلي ،وهو في إجازة العييد ،وسيالني جملية أسيئلة
تتعلق بالناحية الباطنية ،فلم يجد عند سببا معروفا للدوخة من إم اك أو غيير
ذلييد .فقييال :أرًييح أن تعيير
األر

رف ييد علييى الييدكتور شييولي الًيييرفي طبيييب

واألذن والحنجرة .فإري ل أرص سببا باطنيا لهذه الدوخة.

( )26كان هو وزوجته ال يدة وفاء من ةحايا الطاورة المًرية التي سقطب أو أسيقطب فيي
المحيط لرب ال واحل األمريكية سنة  2000رحمه هللا ب.
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وبعد فحص د .الًيرفي لي ،ليرر أن هنياك شييئا يتعليق بياألذن ،ولييئ ليه
 ،إل الراحية ،ويمكين السيتعارة بيبعض الفيتامينيات ورحيو ذليد ،و لليب

ع

أتردد عليه بضع سنوات.
م ليال ليي :أرًيحد إذا رزليب إليى مًير أن تكشي عنيد أسيتاذرا اليدكتور
علي المفتي األستاذ الكبير ،وعميد طب عين شمئ ،وكتب لي رسيالة توصيية
إليه.
وفي الًي ذهبب إلى د .المفتي ،ولد اعتنيى بيي ،وأجيرص ليي فحوصيات
على أجهزة متعددة ،وارتهى إليى ميا ارتهيى إلييه تلمييذه د .الًييرفي ،النًييحة
بالرفق والراحة عند الشعور باإلجهاد ،وكتب لي روعيا مين الفيتيامين ،ل أ نيه
ع جا ،ولكن لمجرد التقوية وإلشعار المريض بان الطبيب كتب له دواء.
و للييب هكيذا حتييى سيينة  1980كلمييا غرلييب فييي العمييل ،وأجهييدت ذهنييي
بالكتابة ،واةطرب عند النو  :شعرت بهذه الدوخة ،فيرأص بعيض المحبيين:
أن أذهب في رحلة ع جيية إليى لنيدن ،أفحيص فيهيا كيل ميا ليه صيلة أو لرابية
بالدوخة .ووافق الديوان األمير على ال فر للع

عليى رفقية الدولية .وكاريب

زوجتي ترافقني.
ذهبييب إلييى لنييدن ،واسييتقبلني منييدوب ال ييفارة ،وحجييزوا لييي فييي فنييد فييي
وسط البلد ي مى «فند بورتمان» هادئ إلى حد ما ،ليئ كالفنياد المطرولية
من العرب مثل الهيلتون والشيراتون ورحوهما.
وخًًييب ال ييفارة سيييارة وسيياوقها فييي خييدمتنا ،وهييو أي مًيير يجيييد
اإلرجليزية ،اسمه محمد عبيد اليرحمن ،كميا خًًيب ليي مترجميا فيي بعيض
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األحيان ،التي تحتا إلى ترجمة متاًًة في لقاء األطباء.
سلّمب رف ي للق م الطبي التابع لل فارة القطرية ،فقاموا بالحجز الي ز ميع
األطباء الذين يجب أن يروري:
طبيب الباطني العا .
وطبيب األعًاب والدما .
وطبيب العيون.
وطبيب األذن.
وكل هؤلء ،لرروا :أن ل شيء ي بّب هذه الدوخة ،ل في البياطني ول فيي
الدما  ،ول في العين ،إل طبيب األذن ،فهو الذ لرر أن الالل فيها ،وهيو ميا
لاله د .شولي الًيرفي ،وأكده د .علي المفتيي مين لبيل .ورفيض طبييب األذن
المايتص أن يعطينييي أ دواء ،ولييو كيان شيييئا كالفيتييامين ورحيوه .ولييال :أرييب
طبيب رف د .ارظر متيى تاتييد هيذه الدوخية ،وميا ال يبب وراءهيا؟ واجيتهم أن
تتجنب األشياء التي تثيرها أو تحركها.
للب له :اليذ عرفتيه بالممارسية والتجربية :أرهيا تياتي بعيد اإلجهياد اليذهني
واةطراب النو عند  .وأرا رومي غير سهل ،وعند مشكلة مزمنة معه.
لال :عندما تشعر بيذلد حياول أن تتولي لليي  ،وتيريح رف يد ،واإلر يان -
مهما تكن لوته وحيويته  -في حاجة إلى محطيات ل سيتراحة .وحتيى األجهيزة
الميكاريكية في حاجة إلى أن ت تريح وتتول
وغيرها.

بعض الولب للتنظي

والًييارة
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ي الق ييم الطبييي أن أسيييتكمل فحييص بقييية الج ييم ،ميين بييياب
عليي ّ

الطمئنان ،ما دمب لد جئب للع
البولية ،ولد فوجئب في كش

 ،وكان لد بقيى فحيص األسينان ،والم يالد

الم الد :بان عند بداية التهياب أو تضيام فيي

«البروستاتا» وهو في أوله ،وينبني متابعته بعد ذلد.
حكم طلب الع

عند النًارص:

وليييد داعبنيييي بعيييض اإلخيييوة لييياو  :حتيييى المشيييايخ يطلبيييون العييي

عنيييد

الاواجات األوروبيين؟!
للب له :وهل في ذلد من حر ؟ وهللا تعالى الذ خلق اليداء ،خليق اليدواء،
وأجرص سننه بنفع التداو إذا أصاب محله .وليال رسيوله« :مااَّأنازلَّهللاَّمانَّ
داءَّإَلَّأنزلَّلهَّشفاء َّعلمهَّمنَّعلمه َّوارلهَّمنَّارله»( ،)27وليم ي يتثن
داء من ذلد إل الميوت والهير  ،فعليم أريه ل يوجيد مير

عضيال ل دواء ليه.

وفييي هييذا فييتح لبيياب األمييل لييدص األطبيياء والمرةييى جميعييا :أن ل ييياس ميين
الشفاء أبدا.
دفع لدر هللا بقدر هللا:
ولد ح ّل اإلس

معضيلة دينيية وفكريية لديمية ،وهيي تعيار

التيداو ميع

القييدر ال ييماو  ،وذلييد حييين سييئل النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم  :أرأيييب أدوييية
رتييداوص بهييا ،وتقيياة رتقيهييا؟ هييل تييرد ميين لييدر هللا شيييئا؟! لييال« :راايَّماانَّقاادرَّ
هللا»(.)28

( )27رواه أحمد في «الم ند» ( )4334عن أبي هريرة.
( )28رواه الترمذ ( ،)2065ولال :حديث ح ن صحيح عن أبي خزامة.
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من ليدر هللا ،واليدواء مين ليدر هللا ،والميؤمن ييدفع

لدر هللا بقدر هللا ،كما يدفع لدر الجوي بقدر النذاء ،وليدر العطيا بقيدر شيرب
الماء :يدفع لدر ولوي الداء بقدر تناول الدواء ،كلها بقدر هللا.
ولقد روص أبو داود :أن رج جياء إليى النبيي صيلى هللا علييه وسيلم يشيكو
إليه :أره مفؤود «أ مًاب في فؤاده أ  :كبده» فامره أن يذهب إليى الحيارع
بيين كلييدة «الطبيييب الثقفييي» يطلييب العي

عنييده( .)29لييالوا :ولييم يكيين الحييارع

أسلم بعد ،فاستنبط الفقهياء منيه مشيروعية العي

عنيد غيير الم يلم ميا دا قية

ومامورا.
وليييد كيييان لألطبييياء النًيييارص وغييييرهم دور غيييير منكيييور فيييي الحضيييارة
اإلس مية.
حكم الستشفاء بالرلى والقرآن واألدوية الروحية:
لال صاحبي :وميا لوليد فيي الستشيفاء بيالرلى واألدعيية والعي

بيالقرآن

وغير ذلد من األدوية الروحية؟
للب :إن كان المقًيود بهيذه األدويية الروحيية :أرهيا مكملية لألدويية الماديية
العضوية ،ف باس باستعمالها ،بيل إن الرسيول رغيب فيهيا ،وحيث عليهيا .ول
ريب في أرها تميدُّ الميريض بميدد روحيي ،وليوة معنويية يحتيا إليهيا فيي رفيع
معنوياتيه التيي ل غنيى عنهييا فيي محاربية المير

وتحدياتييه ،وهيي سيبب ميين

األسباب الروحارية في الشفاء.
وأميييا إن كيييان القًيييد :السيييتنناء بهيييا عييين الطيييب القييياوم عليييى الم حظييية
( )29رواه أبو داود في الطب ( )3875عن سعد بن أبي رافع.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

والتجربة ،والمبني على شبكة األسباب والم ببات ،فهذا مرفو

148

شيرعا .فيإن

الرسييول صييلى هللا عليييه وسييلم لييد تييداوص فييي رف ييه ،وأميير غيييره بالتييداو ،
ووص

أشياء من البيئة للتداو وفق خبرته وكذلد أصحابه من بعده.

وما جاء فيي القيرآن الكيريم أريه { ِشافَا ٓ َّٞءَّ َو َر َّۡح َم ٞاة َِّل ۡل ُما َّۡؤ ِمنِينَ } [اإلسيراء ،]82 :ل
يعني :أره شفاء من كل األمرا

العضيوية والماديية ،بيل هيو كميا ليال تعيالى:

ش افَا ٓ َّٞءَّ ِل َماااَّفِاايَّٱل و
ور} [يييورئ .]57 :شييفاء لهييا ميين الشييد والشييرك والجهييل
{ َو ِ
ص ادُ ِ

والكبر وأمرا

القلوب.

ولو أن الم يلمين اكتفيوا بالستشيفاء أو العي

بيالقرآن  -كميا ييزعم بعيض

الناس في عًيررا  -ميا لاميب للم يلمين لاومية فيي عليم الطيب ،ولكينهم سيبقوا
األمم في إلامة صرح طبي علمي عملي شيامخ البنييان ،ليا علييه أطبياء روابيغ
لمعب أسمانهم في سماء العالم وتعلمب منهم أمم شتى.
والعجيب أن رجد مين هيؤلء األطبياء العبيالرة كثييرا مين النوابيغ فيي عليو
الدين ،كما وجدرا الع مية ابين رشيد (ت 595هي ) :يؤلي «الكلييات» وغيرهيا
فييي علييم الطييب ،كمييا يؤل ي «بداييية المجتهييد ورهاييية المقتًييد» فييي علييم الفقييه
المقارن.
ورأينا اإلما المف ّر الميتكلم األصيولي :الفاير اليراز (ت 606هي ) يقيول
الذين ترجموا ل ييرته :كاريب شيهرته فيي الطيب ل تقيل عين شيهرته فيي عليو
الدين.
ورأينا النابنة ابن النفيئ (ت 687هي ) مكتشي اليدورة الدمويية الًينرص:
يترجم له الع مية تيا اليدين ال يبكي فيي «طبقيات الشيافعية الكبيرص» بوصيفه
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أحد فقهاء الشافعية.
الاطبة في الم جد المركز بلندن:
وبعيييد أن ارتهينيييا مييين جولييية الفحيييص الطبيييي ،زرت بعيييض المؤس يييات
اإلس ي مية ،ومنهييا« :دار الرعاييية اإلس ي مية» ولييد دعييوري إللقيياء محاةييرة
فيها.
وكذلد زرت الم جد المركيز  ،وكنيب ليد زرتيه مين لبيل ييو كيان ييديره
صديقنا الدكتور محمد الجيوشي رحمه هللا .
ول أذكيير ميين كييان مييديره فييي ذلييد الولييب ،ولكيينهم دعييوري إللقيياء خطبيية
الجمعة في الم جد ،على أن يترجمها واحد منهم ،لبل الاطبة الثاريية ،كميا هيو
المعتاد في مثل ذلد.
اختطاف حقيبة زوجتي:
وميين األحييداع النريبيية التييي ولعييب لنييا فييي تلييد الفتييرة :اختطيياف حقيبيية
زوجتي أ محمد حفظها هللا ،م عودتها إليها.
أذكر أن كنا رشاهد التلفزيون البريطياري ،وكيان يعير

فيلميا ،وفييه :رأينيا

فتاة تم د حقيبتها بييدها وتحركهيا يَمنية ويَ يرة ،مين بياب اللعيب واللهيو ،فيإذا
شاب يثب إليها في خفة وسرعة ،وياتطفها من يدها ،ويركض سابقا الريح!
هنييا للييب لزوجتييي مازحييا :إييياك أن ياط ي أحييد هييؤلء حقيبتييد ميين يييدك
ويطير!
لالب :وماذا فيها؟!
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للب :صحيح أرها ليئ فيها رقود كثييرة ،ولكين فيهيا ميا هيو أهيم مين النقيود:
فيها جوازات ال فر ،وتذاكر ال فر ،وشيكات سياحية ،وكذا وكذا.
ولم يكد يمر يومان أو

ة عليى هيذا المشيهد والتعلييق علييه ،حتيى ولعيب

هذه الوالعة.
كارب زوجتيي ،وليد أوشيكنا أن رعيود إليى لطير ،ترييد أن تمير عليى بعيض
المحي ت التجارييية الشييهيرة ،تت ييو منهييا مييا تحتييا إليييه ،لنف ييها وألولدهييا،
م تفيدة من التنزي ت التي عمب ساور المح ت في تلد األييا بمناسيبة أعيياد
المي د (الكري ماس).
وكييان األي المرافييق لييي محمييد عبييد الييرحمن يعييرف هييذه المح ي ت جيييدا،
وكييان ييياتي بزوجتييه المًييرية لترافييق زوجتييي ،وهييو يرافقنييي .وفييي إحييدص
الليالي ذهبنا إلى متجر كبير  -ر يب اسمه  -لنتفر على ما فيه ،وأ ن أرنيا ليم
رشتر منه شيئا ،وخرجنيا مين المحيل ،لنيذهب إليى ال ييارة التيي ركنهيا ال ياوق
فييي بعييض الشييواري الالفييية ،وهييي لليليية اإلةيياءة ،وغييير مزدحميية بالنيياس.
سييبقنا األي محمييد لييياتي بال يييارة ،ومشييب زوجتييي وزوجتييه معييا ،ومشيييب
أمامهمييا ،وسييرعان مييا سييمعب صييرخة ميين زوجتييي ،فالتفييب إليهييا ،فوجييدتها
كادت تقع ،ولم أجد الحقيبة في يدها ،ووجدت رجي أسيود يم يد بالحقيبية فيي
يييده ،ويييركض فييي سييرعة الحًيان ،وهنييا اسييتجمعب لييوتي وركضييب وراءه
بكييل لييوة ،وكارييب ركبتييي ل تييزال سييليمة والحمييد هلل ،وداومييا صيياحب المتيياي
ألييوص ميين اللييص ،ولييد كنييب منييذ صييبا أح يين العَ يدْو .وعلييى الييرغم ميين أن
اللييص أشييبّ وأخ ي ّ منييي لطعييا ،فييإري كنييب م حقييا لييه ،ولمييا أوشييد الشيياري
الالفي هذا أن ينتهي ويدخل اللص في الشاري الكبير المضياء الحافيل بالنياس:
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أدركه الاوف ،فرمى بالحقيبة ،والتقطتها .ورجعب إلينا سالمة والحمد هلل.
ولييد عييدرا إلييى الفنييد  :فرأينييا أن رضييع األشييياء التييي معنييا فييي صييندو
األمارييات ،حفا ييا عليهييا ميين مثييل هييذه المفاجييآت ،ولييم ربييق معنييا إل للييي ميين
النقود ،التي يحتا إليها ل سته ك ال ريع.
كييييان طبيييييب الم ييييالد لييييد طلييييب منييييي أن أراجعييييه ،ولكيييين بعييييد إجييييازة
الكري ماس ،وهيي عنيده أسيبوعان ،وليم أجيد ةيرورة ليذلد :فابلنيب ال يفارة
بقرار سفر  ،وةرورة الحجز لي.
رفقات الفند المتواةعة
وجاء مندوب ال فارة ليحاسب الفند  ،ففوج بالنفقات التي يطلبهيا الفنيد .
إره رلم ل يًد  .اإللامة واألكل والتليفورات ل تبلغ

ية آلف جنييه!! فقيال

المندوب :ما هذا يا أستاذ؟ هل كنتم صياومين طيوال هيذه الميدة؟ إن الرجيل مين
من اإلخيوة القطيريين يياتي لميدة أسيبوي ،فيكلفنيا أةيعاف هيذا المبليغ! إركيم ليم
تتكلميوا فييي الهييات طييوال هييذا الشييهر إل خميئ مييرات ،كييل مييرة رحييو ي ع
دلاوق .وإخواركم يح ب عليهم التليفون بال اعات كل يو !
للييب لييه :إن الفقهيياء لييدّروا أن المييال العييا  -مييال الدوليية  -كمييال اليتيييم،
وشيددوا فيي األخيذ منيه .وليذلد آ ررييا أل راخيذ منيه إل بقيدر الحاجية .كنيا راكييل
وجبتييين فييي اليييو  :اإلفطييار ،وأ نييه تابعييا للحجييرة ،والعشيياء .وكنييا راتييار
أرخص األشياء لطعامنا :دجيا ميع البطياطئ «اتشيكن إن ذا باسْيكب» ،وكنيا
ركلم األولد مرة واحدة كل أسبوي ل طمئنان عليهم .وهذا يكفينا.
و ييل منييدوب ال ييفارة كلمييا لقييى واحييدا ،يقييول لييه :أتييدر كييم كلي الشيييخ
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ة آلف باورد!

سرلة حقيبة يد
وفي يو ال فر من لندن إلى لطر؛ حدع لي حادع غريب ،فقد كنيب ألي
فييي طييابور أمييا مو ي الفنييد الييذ أولييع لييه التوليييع األخييير لبييل المنييادرة،
وإعطاوي ما ي مح بترك الفند  ...ورظيرا لزحيا المنيادرين فيي ذليد الوليب،
للب في الطابور عدة دلاوق كنيب أحميل فيي ييد حقيبية الييد (الهاريدبا ) فيي
بجوار  ...وميا

يد  ،فلما طال الولوف بعض الولب ،وةعتها على األر
هي إل وان ،حتى رظرت فلم أجد الحقيبة .لقيد أُخيذت فيي لميح البًير! كاريب
زوجتييي هييي وزوجيية ال يياوق المرافييق لييي فييي ارتظييار فراغييي ميين مهمتييي.
سالتهما :ألم تريا الحقيبة؟ لالتا :لقد كاريب بجيوارك منيذ لحظيات ،وذهبيب يمنية
وي ييرة ،ألبحييث عيين أ ّ أ يير للحقيبيية ،فلييم أجييد .أييين ذهبييب؟! وميين أخييذها؟ ل
جواب .كما يقول المًريون« :فص ملح وذاب».
يبدو أن هذا اللص كان يرالبني ،وعرف من خبرته أري سياتعب بعيد فتيرة،
وأةع الحقيبة من يد  ،وكان بالمرصاد ،بمجرد أن وةيعتها اختطفهيا ووليى
الفييرار ،أو لعلييه يجلييئ فييي المكييان بعييد أخييذها ولييد أخفاهييا بطريقيية أو أخييرص.
وللب :الحمد هلل ،فليم يكين فيهيا شييء ذو بيال ،فقيد كاريب التيذاكر وميا بقيى مين
رقييود فييي حقيبيية زوجتييي ،أمييا حقيبتييي فلييم يكيين فيهييا إل رقييود لليليية ،ورظييارة
لراءتيي ،وكشيكول صيينير ،فييه بعيض الكتابييات القليلية ،وهيي أ ميين ميا ةيياي
مني .فلم يظفر اللص بًيد سيمين كميا كيان يتوليع ،مين حقيبية رجيل لياد مين
الالي !
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وهذا هو األمن في لندن :اختطفب حقيبة زوجتيي ،يم اسيتردت بفضيل هللا،
سرلب حقيبتي ولم تعد.
و ُ
فالحمد هلل على رعمة األمان في ب درا.

***
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زوا بناتي األربع
الحياة الشاًية للعلماء وموةع األسوة فيها
ل أريد أن أشنل لارئ هذه ال يرة والم يرة بيامور الااصية ،فقيد ل يهيم
القارئ العاد أن تتزو بناتي أو ل يتزوجن.
ولكني أكتب في هذه الميذكرات األميور التيي تهمنيي وتشينل عقليي وللبيي،
باعتبار عالما ،وباعتبار زوجا ،وباعتبار أبا ،وباعتبار إر ارا.
وإرما أذكر من األمور الشاًيية واألميور األسيرية :ميا أرص أن فييه عبيرة
لد ي تفيد منهيا لاروهيا .فالحيياة الشاًيية للعلمياء وأصيحاب اليدعوات ،لي يب
ملكييا خاصييا لهييم .بييل فيهييا جييزء ل يجييوز أن يقتحمييه النيياس ،ول أن ياترلييوا
أسواره ،وهو بينهم وبين ربهم سبحاره ،يحاسبهم عليه وحده.
وفيها جزء آخر كثيرا ما يكيون فييه أسيوة للنياس ،يقتب يون منيه ،وينتفعيون
يَّرسُو ِلَّٱّللَِّأ ُ ۡسا َوَّٗ
به ،كما لال هللا تعالى في شان رسوله الكريم{ :لقَ ۡدَّكَانَ َّلَ ُكمۡ َّفِ َ
َّٱّللََّ َو ۡٱليَ ۡو َم ۡ
َّوذَك ََرَّٱّللََّ َكثِيرا} [األحزاب.]21 :
سنَ ٞةَّ ِل َمنَّكَانَ َّيَ َّۡراُواْ َّ
َح َ
َّٱۡلٓ ِخ َر َ

والعلماء ور ة األربياء ،واألصل أن يكيون فييهم مين األسيوة ،بقيدر ميا فييهم
من ورا ة النبوة.
كل أحد يؤخذ من لوله وعمله ويترك إل النبي صلى هللا عليه وسلم
على أل يُن ى األصل األصيل اليذ ليرره سيل األمية ،وهيو :أن كيل أحيد
يؤخذ من ك مه وكذلد من عمله ويترك إل النبيي صيلى هللا علييه وسيلم  .فهيو
وحده المعًو من المعاصي ،والمعًو من خطا الرأ  ،حتى ليو أخطيا فيي
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ً ّوب خطاه ،حتى ل يًبح شرعا ياخذ الناس به.
اجتهاده ،رزل الوحي ،يُ َ
بناتي لطعة من للبي وفلذة من كبد
وعلى ةوء هذه الحقاوق الناصعة :أتحيدع عين زوا بنياتي األربيع ،وكيل
واحدة منهن :لطعة من للبي ،وفلذة من كبد  ،كما لال صيلى هللا علييه وسيلم :
«إنَّفاطمةَّب عةَّمني َّيربينيَّماَّيربيراَّ.»...
وكذلد بناتنا وأبنانرا هم كما لال الشاعر العربي:

ييييول بُنيييييات َك ُز ْغييييب القطييييا ُرد ْدنَ مييين بعيييض إليييى بعيييض
لَ ْ
ضييييطرب واسييييع فيييييييييي األر
لكييييان لييييي ُم ْ

ذات الطيييييييييول

والعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
األر
وإرميييييييييييا أولدريييييييييييا بيننيييييييييييا أكبادرييييا تمشييييي علييييى
النميييض
لييو َهبّييب الييري ُح علييى بعضييهم لمتنعيييب عينيييي مييين ْ
وهذا من مرات اإلس  ،بعد أن كارب البنيات يُيؤدن فيي الجاهليية ،وتعتبير
ِارَّأ َ َحادُ ُرمَّ ِبا ۡٱۡلُنث َ َٰىَّ َظاالَّ
ولدتهين مًييبة عليى األسيرة ،كميا ليال تعيالىَ { :وإِذَاَّبُش َ
َّمنَ ۡ
علَ َٰاىَّ
ِارَّ ِبا ۚ ِ ٓۦهََّّأ َي ُۡمسِا ُكهَُّ َ
اَّو ُر ََّوَّك ََِ َّٞ
َّٱلقَ ۡو ِم ِ
يمََّّ58يَت َ َٰ َو َر َٰ ِ
َو ۡا ُرهَُّ ُم ۡس َود َ
َّمنَّس ُٓو ِءَّ َمااَّبُش َ
ونَّأَمۡ َّيَدُ و
ون} [النحل.]59 ،58 :
سا ٓ َءَّ َماَّيَ ۡح ُك ُم ََّ
سهَُّفِيَّٱلت و َرا ِ َّأ َ ََلَّ َ
ُر ٍ

يدس فييي التييراب .كمييا لييال
وكثيييرا مييا كييان الايييار الثيياري ينتًيير ،وهييو الي ُّ
ت} [التكوير.]9 ،8 :
سئِلَ ۡتََّّ8بِمَيَِّذَ ُۢنلَّقُتِلَ َّۡ
تعالىَ { :وإِذَاَّ ۡٱل َم ۡو ُءدََُّٗ ُ
زو ابنتي سها
في أواول شهر يوريو  ، 1981اتًيل بيي األي الفاةيل األسيتاذ عبيد العلييم
عبييد ال ييتار المحاةيير بمعهييد اإلدارة فييي الدوحيية ،وهييو شييقيق أخينييا الكبييير
وشيييانا الجليييل الشيييخ عبييد المعييز عبييد ال ييتار ،ولييال لييي :أريييد أن أتشييرف
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بزيارتكم الليلة ،ومعي أ هشا زوجتي ،فهل لديكم مارع؟
للب :مرحبا بكم في أ ّ ولب ،فالدار داركم ،ورحن أه ُل وأخوة.
وأخبييرت زوجتييي ،وللييب لهييا :يبييدوا أن هييذه الزيييارة لهييدف ُمعييين ،وهييو
خطبة إحدص البنات ،وإل ما ذكر أن أ هشا ستكون معه.
وفي الولب المحدد ،حضر األسيتاذ عبيد العلييم ومعيه زوجتيه ال ييدة صيفية
موجهة الرياةيات ،التي أصبحب بعد ذلد روي ة تعليم البنات في لطر.
وبعيييد اللقييياء والترحييييب ،وتقيييديم المرطبيييات ورحوهيييا ،ليييال األسيييتاذ :دون
تطويل في المقدمات ،رحن جئنا لنطليب ييد ابنيتكم  -وهيي ابنتنيا أيضيا  -سيها ،
لبننا  -وابنكم  -هشا  ،ابننا األكبر ،وهيو ليد تاير فيي كليية الطيب ،ويقضيي
سينوات الجندييية اإلجبارييية فييي الجيييا فييي مًيير ،وسييينهيها بعييد عييدة أشييهر،
وبعدها سياتي للعمل في لطر إن شاء هللا.
للب :ولكنه لم ير البنب ولم تره ،والرسول الكريم ييامر الااطيب بيان ييرص
ماطوبته لبل اإللدا على الزوا  ،وليم يعيد الشياب فيي عًيررا يكتفيي برنيية
أهله ورأيهم فيمن يتقد إليها.
لالوا :رحن رريد حجيز «المقعيد» لبيل أن ياخيذه غيرريا ،ررييد أن رتفيق عليى
المبدأ ،وبعد ذلد يتم كل شيء في موعده.
ولبلنا ذلد أن رتفق مجرد اتفيا مبيدوي ،وبعيد الرنيية واللقياء بيين الااطيب
وماطوبته ،يت ُّم التفا على التفاصيل.
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مولفي من خطبة البنب الًنرص لبل الكبرص
ولييال األسييتاذ عبييد العليييم :كنييب أخشييى أن تييرفض خطبيية سييها لبييل أختهييا
بعض الناس.
الكبرص إلها  ،كما يفعل
ُ
للب :ليئ ذلد مبدوي ،بل َمن يجييء لهيا كفؤهيا ،ألبليه إذا رةييب بيه ،ول
أُ ّ
عطل واحدة من أجل أخرص ،وسياتي ألختها رًيبها في ولته المقيدر إن شياء
هللا ،ول سيييما أن بييين سييها وأختهييا الكبييرص  -إلهييا  -أحييد عشيير شييهرا ،ولييد
دخلتييا المدرسيية فييي سيينة واحييدة ،وأخييذتا الثاروييية معييا ،والبكييالوريوس معييان
عيينتا معيدتين بالجامعة في لرار واحد.
و ُ
وبعييد أن ارتهييى العييا الدراسييي ،وسييافررا إلييى القيياهرة ،كييان ل بييد أن يييرص
هشييا «سييها » الرنييية الشييرعية  ...وفع ي التقيييا فييي بيتنييا فييي مدينيية رًيير،
وتحدع إليها وتحد ب إليه ،واستراح ك ٌل منهميا إليى صياحبه ،وليال هشيا بعيد
جل ته مع سها  :يا عمي أرا موافق بكل رةا وسرور عليى سيها  ،وأدعيو هللا
أن يتم زواجنا على خير ،وأرجو أن تكون هي كيذلد .وأعلنيب سيها موافقتهيا
كذلد.
اعتبار هدية الشبكة من المهر المطلوب
وبدأرا اإلجراءات ،وشراء الشبكة ،وهي هدية معروفة عند المًيريين لبيل
الييزوا  ،كثيييرا مييا تكييون ميين الييذهب أو الميياس ،ومييا يدفعييه الااطييب فييي هييذه
الشبكة أعتبره أرا هو المهر المطلوب منه.
والحقيقيية أرييي ل أطلييب مهييرا محييددا ،ول أشييترط مبلنييا معيّنييا ،فمييا يدفعييه
الااطب أو أهله ،ألبله ،وأكمل عليه إن لم يكن كافيًّا.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

158

وفع دفع والد هشا مبلنا ،وذهبب زوجتي أ محمد ومعها سها  ،ومعهميا
العريئ ليشتروا الشبكة  ...وللب لزوجتيي :ميا ترييده سيها  ،اشيتروه لهيا ،ول
تبالوا عليهيا ،ول تكلّفيوا العيريئ فيو طالتيه  ...وتيم شيراء الشيبكة المطلوبية
َو ْفق رغبة العروس ،بحمد هللا.
ارتباطي بالواجبات الرمضارية
أما الحتفال بالاطبة والشبكة ،فاُجل إلى ما بعد رمضان ،حيث كنب أعيود
إلييى الدوحيية فييي رمضييان ،وأدي األهييل واألولد فييي مًيير .إذ كنييب مرتبطييا
بواجبات رمضارية ،ل ي عني أن أتال

عنها ،منها :درس العًر في م يجد

األمير ،ومنهيا :صي ة التيراويح بجيزء مين القيرآن فيي م يجد الشييوي ،وإلقياء
درس التف ير بعد الركعات األربع من التراويح.
الحتفال باطبة سها
وبعد لضاء شهر رمضان في الدوحة ،عدت ،ألعيّد مع األسرة في مًير،
ولييييد حييييددرا الحتفييييال باطبيييية سييييها وشييييبكتها فييييي  4شييييوال 1401هيييي
(.) 1981/8/4
وكارب ليلة من أجمل الليالي ،ألمناها في منزلنا بمدينية رًير ،وكيان الحفيل
فييي الطييابق األول ،وهييو فييار تمامييا ،لبييل أن يتحييول معظمييه إلييى مكتبيية،
والتًر على األهل واأللارب من العاولتين.
تاخر عقد سها
أميا العقيد فقييد تياخر للييي  ،حتيى أرهييى هشيا بقييية فتيرة تجنيييده فيي الجيييا،
وهييي ي ع سيينوات ،فقييد كييان الجييامعيون الييذين يييدخلون الجيييا ،إذا عملييوا

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

159

جنودا تكون مدتهم سنة فقيط ،وإذا عمليوا ةيباطا تكيون ميدتهم ي ع سينوات.
ولد دخل هشا الادمة ةيابطا ،وبعيدها ليد هشيا إليى لطير ليعميل طبيبيا فيي
م تشييفى حمييد بالدوحيية .وكارييب ابنتييي إلهييا لييد خطبييب ،فييتم عقييدهما فييي يييو
واحد ،كما ساحكي بعد.
زوا إلها
في م اء يو من أيا شهر مايو مين سينة  ، 1982اتًيل بيي هاتفييا :األي
الكريم األستاذ عبد اللطي مكي رحمه هللا  ،ولال :أريد أن أتشرف بزييارتكم،
ومعي الحاجة أ سي  ،فهل يناسبكم أن رزوركم الليلة؟ ال اعة الثامنة؟
للب :على الرحب وال ّعة ،الدار داركم ،والجميع منكم وإليكم.
وأدركب المقًود ،وللب أل محمد :الحاجة عبد اللطي اتًل ،وليال كيذا
وكذا ،وأعتقد أرهم لادمون لاطبة إلها لبنهم د .سي .
لالب :هذا هو المفهو  ،وربما كان هناك سبب آخر ل رعلمه.
للب :لوله :سآتي أرا والحاجة أ سي

يُؤْ ذن بالمطلوب.

وفي ال اعة الثامنة ،حضر أخورا العزيز وزوجته ،وهي اميرأة فاةيلة ،ليم
يعييرف عنهييا إل كييل خييير ،وهييي ميين عاوليية إسي مية معروفيية بنًييرة الييدعوة
عييرف بب وييه فييي دعييوة
اإلسي مية ،وشييقيقها المهنييدس سيييد أبييو النييور ،الييذ ُ
اإلخوان ،ويعرفه كثيرون.
بعد تبادل التحيات والمجام ت ،لالوا :ل رريد أن رطييل فيي المقيدّمات ،لقيد
جئنا لنطلب يد ابنتنا إلها ألبنكم أحمد سي

اإلس .
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للييب :لقييد أح يينتم التعبييير ،إن إلهييا هييي ابنييتكم ،وإن أحمييد هييو ابننييا ،ولقييد
سيررت بيه ،وسيمعب مين
عرفته منذ سنوات مع الشباب الم لم فيي القياهرة ،و ُ
إخواره وزم وه ناء عاطرا علييه وعليى أخ ليه وسيلوكه  ...ولين أجيد لبنتيي
زوجييا أفضييل منييه أأتمنييه عليهييا ،كمييا ليين أجييد أصييهارا خيييرا ميينكم دينييا وخلقييا
وفض  ،وأعتقد أن هذا هو رأ أ محمد ،لالب :رعم ب شد.
أخذ رأ البنب في الاطبة
للب :ولكن الشري يوجيب علينيا أن راخيذ رأ البنيب ،في يجيوز شيرعا أن
ييييزو األب ابنتيييه مييين يشييياء هيييو ،ل مييين تشييياء هيييي .وفيييي التعييياليم النبويييية
المشييهورة« :البكاارَّتسااتمذن َّوإذنراااَّصااماترا»( .)30واعتقيياد أن ابنتييي ليين
تقول :ل ،فيإذا وافقيب عليى المبيدأ ،ي ّيررا لهميا لقياء ييرص فييه ك هميا اآلخير،
ويتحدع إليه وي مع منه.
عادة أهل الالي في منع الااطب من رنيته ماطوبته إل ليلة الزفاف
فهذا ما جاء به الشري ،وما عل َمناه رسيول اإلسي  ،والايير كيل الايير فيي
اتباي هذه التعياليم .ول رفعيل ميا يفليه أهيل الاليي هنيا ،حييث ل ييرص الااطيب
ماطوبته إل ليلة الزفاف ،حتى بعيد عقيد العقيد عليهيا ،وأرهيا أصيبحب زوجتيه
شرعا :ل يراها ول تراه ،مع أرها ترص كل الناس ،ترص أساتذتها فيي الجامعية،
وتييرص الرجييال فييي ال ييو  ،إذا باعييب أو اشييترت ،وتييراهم فييي الطيياورة إذا
سافرت .رجل واحد  -فقط  -ل يراها ،وزوجها الم كين!

( )30رواه الباييار فييي الحيييل ( )6971عيين عاوشيية وم ييلم فييي النكيياح ( )1421عيين ابيين
عباس.
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ليالوا :ورحين موافقييون كيل الموافقية علييى هيذا ،ورحين أولييى النياس بتطبيييق
أحكا الشري.
ولييد تنيييرت عييادة أهييل الالييي اآلن ،وصيياروا يًييرحون للااطييب برنييية
ماطوبته.
األستاذ عبد اللطي مكي
وكان األستاذ عبد اللطي مكيي مين إخوارنيا المًيريين اليذين سيبقورا إليى
لطيير فييي الام ييينيات ميين القييرن العشييرين مييع األسيياتذة :كمييال ريياجي ،وعييز
الييدين إبييراهيم ،وعلييي شييحاته ،وعبييد الحليييم أبييو شييقة ،وح يين المعييايرجي،
ومحمد الشافعي ،وغيرهم  ...ولد عملوا جميعا في وزارة المعارف ،التي كيان
يعمل مديرا للمعارف بها أخوريا الداعيية المعيروف األسيتاذ عبيد البيديع صيقر،
وكان م ّكي لبل مجيئه إليى لطير ،يعميل ميع اليدكتور سيعيد رمضيان فيي مجلية
«الم لمون» ،وكان لريبا من األستاذ البنا ،ولد سمى ابنه األول على اسيم ابنيه
أحمد سي

اإلس .

ولد عمل األستاذ مكي روي ا لق م التنذية بالوزارة ،وكيان محميود ال ييرة،
ُم َحببا إلى الناس من القطريين وغييرهم ،ييال
وابنيييه أحميييد سيييي اإلسييي

ويؤلي  ...وليد جياء إليى لطير

عميييره سييينة واحيييدة ،وأكميييل تعليميييه البتيييداوي

واإلعداد والثارو في لطر ،وحًيل عليى الثارويية مين لطير ،وكيان ترتيبيه
فيها األول على الق م العلمي.
م دخل كلية الطب بجامعية القياهرة ،وكيان مين طي ب الجماعية اإلسي مية
فيها ،وإن لم يندم معهم تماما ،ولكنهم كاروا يحبُّوره لستقامته ،وصفاء رف يه،
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ودماوة ُخلُقه ،كما أخبرريي بيذلد أحيد البيارزين مينهم ،وهيو األي عبيد اليرحمن
سعود (الدكتور عبد الرحمن بعد ذلد) فد هللا أسره(.)31
من أعظم رعم هللا على األب أن يوفق في تزوي بناته
ولذلد لم يكين غريبيا أن أرحيب بهيذه الاطبية ،وأن أهيا لهيذه المًياهرة،
فإن من أعظم رعم هللا على األب أن يوفّق في تزوي بناته ،فيطمئن إلى الرجيل
الذ ي لم إليه فليذة كبيده .وفيي المثيل« :اخطيب لبنتيد لبيل أن تاطيب لبنيد»
تحر الًالحين مين الشيباب واللتيراب مينهم ،ولييئ مين
والاطبة هنا تعني ّ
الضرور أن تقول له :عند بنب م ومية ليد .فربميا ل يناسيب هيذا عًيررا
 ...ولد فعلها سيدرا عمر حين عر

حفًة على أبي بكرة وعلى عثمان .أميا

اليو فما أ ُّ
ين ذليد يقبليه منطيق هيذا الزميان ،وفعلهيا أحيد إخوارنيا ،فعيّيره مين
ي ابنتد!!
أصهر إليه بارد أرب الذ َ
ع َرةْب عل ّ
لقد وفقني هللا في زوا سها من شاب كي ء كيريم ،واإلصيهار إليى عاولية
كريمة عزيزة  ...واليو تلحق بها شقيقتها إلها  ،والحمد هلل اليذ اختيار لبنياتي
َم ْن أحب من األخيار.
إلها وسها
كارب إلها وسها أشبه ما يكوران بالتوءمين .لقد كيان بينهميا فيي ال ين أليل
من ا نيي عشير شيهرا ،ولكنهميا دخلتيا المدرسية البتداويية معيا ،وحًيلتا عليى

( )31كان من المعتقلين على ذمة القضية التي حوكم فيها خيرت الشاطر ،و د .محمد بشر ،و
د .ةياء فرحات ،وعدد من اإلخوة القياديين ،وحكم علي عدد منهم بميدد ماتلفية ،وحكيم
لعبد الرحمن بالبراءة.
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الشهادة البتداوية م اإلعدادية معا ،وكارتا داوما في مدرسية واحيدة وفيي صي
واحيد ،وفييي ال يينة الثارييية الثاروييية وهييي سيينة التشييعيب الدراسييي مييا بييين أدبييي
وعلمييي ،اختارتييا العلمييي معييا ،وحًييلتا علييى الشييهادة الثاروييية معييا ،ودخلتييا
جامعيية لطيير معييا ،واختارتييا كلييية العلييو معييا ،وإن كارييب إلهييا اختييارت ل ييم
الفيزييياء ،وسييها اختييارت ل ييم الكيمييياء .ورجحتييا معييا بامتييياز فييي ل ييميهما،
عيّينتا معيدت َين في لرار واحد ،وشاء هللا أن يعقد لرارهما فيي ييو واحيد ،وأن
و ُ
يتم زفافهما في أسبوي واحد ،وإن شئب للب :بينهما أسبوي واحد.
حفل عد لران إلها وسها
ففييي بداييية الشييهر ال ييادس تييم عقييد لييران ابنتييي إلهييا وسييها فييي منزلنييا
بالدوحة وكنا ر كن بيتا فيه ساحة ف يحة تت ع لمثيل هيذه األحفيال ،وليد دعوريا
عييددا ل بيياس بييه ميين األلييارب والمحبييين والشاًيييات القطرييية والمقيميية فييي
لطر ،كما هي ال نة في اإلعي ن عين اليزوا وشيهره  ...وعقيد العقيد صيديقنا
القاةيي الفاةيل ،والكاتيب اإلسي مي المعيروف :الشييخ عبيد القيادر العميار
حفظه هللا .وللنا ألحمد ولهشا كما لال لهما الحضور« :بيارك هللا ليد ،وبيارك
عليد ،وجمع بينكما في خير» ،وهي التهنئية التيي علمهيا لنيا رسيول هللا صيلى
بالرفيياء
هللا عليييه وسييلم ( ،)32بييدل تهنئيية الجاهلييية التييي كيياروا يقولييون فيهيياّ :
والبنييين ،إذ كيياروا ل يحبييون البنييات ،فيتمنييون أن ينجييب العروسييان بنييين فقييط،
وهو خطا جوهر من غير شد ،فإن الحياة ل تقو إل عليى اليزوجين :اليذكر
واألرثى ،ولو التًر الناس على إرجاب البنين ،لفنيب البشرية بعد جيل واحد!

( )32رواه أحمد ( ،)8956ولال مارجوه :إسناده لو رجال الًحيح.
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مولفي من المهر المؤخر
سييالني الشيييخ عبييد القادر:مييا ليميية المهيير المييؤخر؟ للييب :ول درهييم .لييال:
جرص عيرف النياس :أن يكتبيوا مهيرا ميؤخرا ،وفيي العيادة يكيون كبييرا ،حتيى
يارة الزوجيية،
يكييون ليييدا يمنييع الييزو ميين التفكييير فييي الرفًييال ،أو فييي مضي ّ
ورحو ذلد.
للب له :أما أرا فقد اخترت لبنتيي رجي أراه كفئيا لهيا وأمينيا عليهيا  ...فيإذا
كان عند ُح ن الظن به ،فالحمد هلل ،وإذا هر على غير ما أح ينب الظين بيه،
وتبيين أرييه رجيل سييوء ،فايبيية أمليي فيييه ل يعوةييها شييء ل مييؤخر ول غييير
مؤخر ،بل إري حينذاك ساحرص على تاليص ابنتي من سيووه ،ول أرييد منيه
تحررها منه.
شيئا غير ُّ
لال الشيخ عبد القادر :رعم الًهر أرب ،وإن مولفد لجدير أن ي جل!
وأحمييد هللا أرييي عاملييب أزوا بنيياتي جميعييا بهييذه الييروح ،وبهييذه الطريقيية،
وكاروا جميعا عند ُح ْن الظن بهم ،وفو ُح ْن الظن ،وهلل الحمد والمنة.
زفاف سها م إلها
وفي  1983/1/6تم زفاف سها في حفل بهي .
وبعد أسبوي من زفياف سيها  ،كيان زفياف إلهيا  ،فيي رفيئ المنيزل وبينفئ
الطريقة ،وكان ك هما حف بهيجيا ،حضيره األليارب واألحبياب .وتي ّم أمرهميا
على خير ما رُحب ويحب العروسان ،كما ررجو أن يكون لد تيم عليى ميا يحيب
هللا ويرةى.
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ي من سها بعد زواجها
رسالة فريدة إل ّ
ي سيها ابنتيي بعيد
بعد زوا سها باييا لليلية ،فوجئيب برسيالة سيطرتها إلي ّ
ارتقالها من بيب أبيها ،إلى بيب زوجها ،وهيي رسيالة فرييدة مين روعهيا ،مهمية
فييي موةييوعها بلينيية فييي معاريهييا  ...ول أدر كي ي خطييرت لهييا فكرتهييا،
ولعلهيا ل تييذكرها اآلن  ...فهييي رسيالة شييكر وامتنييان وعرفيان بالجميييل للبيييب
ضب فييه طفولتهيا وصيباها وبدايية شيبابها ،وأرهيب فييه مراحيل تعليمهيا
الذ لَ َ
عينيب معييدة فيي كليتهيا ،وحتيى ارتهيب
كلها ،من البتداوية إلى الجامعة ،حتيى ُ
بزواجها من زو ك ء كريم  ...إرها تعتيرف بالفضيل لهيذا البييب وليربّ هيذا
البيب ،األب الذ أور ها كل المكار والفضاول التي هي من أعظم الينعم عليى
عباد هللا.
سييررت بالرسييالة كييل ال ييرور ،وأُعجبييب بهيا كييل اإلعجيياب،
الحقيقيية أرييي ُ
و للب ألرنها مرة وميرة ،حتيى حفظتهيا ،أو كيدت أحفظهيا ،و لليب محتفظيا
بها بين أورالي ،كلما صادفتني فتحتها وأعيدت لراءتهيا ،يم ةياعب منيي منيذ
سنوات فيما ةاي من أورا  ،رظرا لزدحا األورا وتراكمها عند  ،وعيد
ترتيبها ،وعد وجود أ «أرشفة» لهيا ،فليم يكين معيي أ م ياعد أو سيكرتير
ي اعدري ،ول سيما مع ارتقالنا من منزل إلى آخر.
سر اهتمامي برسالة ابنتي سها
وسر اهتمامي بهذه الرسالة :أرها رموذ يحتيذ فيي العرفيان بجمييل اآلبياء
ُّ
واألمهييات فكثيييرا مييا ين ييى األبنيياء والبنييات بمجييرد زواجهييم وت ييلم و يياوفهم:
دور اآلبييياء واألمهيييات ،ول سييييما دور اآلبييياء ،فيييدور األ

ييياهر عيييادة غيييير

من ي ،ومعروف غير منكور ،ودور األب هو الذ كثيرا ما ين ى.
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كمييا أن هييذه الرسييالة بينييب لييي :أن اإلر ييان مهمييا بلنييب منزلتييه يظييل فييي
حاجة إلى من يقول له :شكرا ،وت ره هذه الكلمة ،وتقع من رف ه مولعا.
ولهذا لال الرسول الكريمَ« :لَّيشكرَّهللاَّمنََّلَّيشكرَّالناس»( .)33ويقيول
الشاعر:

ولييو كييان َي ْ يت َ ْننى عيين ال ُّ
شييكر لعيييييزة مليييييد أو لرفعييييية شيييييان
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد ٌ
لمييييياماجي
ييييكره ولال :اشيكروا ليي أيهيا اليثق ن
أمييييير هللا العبييييياد بشي
لالب سها في رسالتها البلينة المرتبة:
لقد ارتقلب من بيب األب إليى بييب اليزو  ،ارتقليب مين البييب اليذ لضييب
فيه أحلى طفولة ،وأجمل صبا ،وأروي شباب ،ألرتقل إلى بيب جديد ،أدعيو هللا
أن يكون بيتا سعيدا موفقا ،وأن يعوةني خيرا باير.
وهنا يا أبي الحبيب ،أودُّ أن ألول كلمات أُعبّر لد فيها عن عمييق إح اسيي
ومشاعر  ،وهذه أول رسالة أكتبهيا إلييد ،أشيكرك كيل الشيكر  -بعيد شيكر هللا
تعالى  -على كل ما لدمته إلينا  -أرا وأخيواتي  -وأور تنيا إيياه ،مميا يحتيا إلييه
كثيرون ول يجدوره.
 - 1لقد أور تنيا أول ميا أور تنيا ،اليدين ،فنشيارا عليى طاعية هللا سيبحاره ،بياداء
فراوضه ،واجتناب رواهيه ،وما زلب أذكير أريد عيودت أسيرتنا :أن تحتفيل
ين الًي ة ،وعنييد العاشييرة ،ألرهييا سي ُّ
بكي ّل طفييل إذا بلييغ ال ييابعة ،ألرهييا سي ُّ
ين
الضرب على الً ة ،وعند الاام ة عشر ،ألرها ُّ
سن التكليي  ...وكثييرا
( )33رواه أحمد في الم ند وليال مارجيوه :إسيناده صيحيح عليى شيرط سيلم ( ،)7939وأبيو
داود في األدب ( ،)4811والترمذ في البر والًلة ( )1954عن أبي هريرة.
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ما كنيا رًيلّي وراءك الًيلوات فيي جماعية ،وفيي رمضيان كثييرا ميا كنيا
رًلّي خلفد التراويح.
والتفيو فيييه ،فكنيب المثي َل األعليى لنا.وغرسييب فينيا حييب
 - 2وأور تنيا :العلييم
ُّ
التفو والمتياز ،ول أر ى أرد كنب تقول لنا مين الًينر« :النجياح لييئ
هو المطلوب كل الناس ينجحون حتى البُليداء واألغبيياء ،المهيم عنيد هيو
التفو  ،أن تكوروا أواول صفوفكم داوما» ،حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
ُّ
 - 3وأور تنا :األدب وح ن الالق ،فقد غرسب فينا :أن العلم إذا ليم يثمير ُخلقيا
ح نا ،وأدبا فيي التعاميل ميع النياس ،فهيو عليم غيير ريافع .ومميا أذكيره مين
لييول أمييي حفظهييا هللا :إن أبيياكم الييذ رشييا فييي القرييية لييم أسييمع منييه طييوال
حياتي كلمة «عيب» واحدة.
 - 4وأور تنييا كييذلد المحبيية فيمييا بيننييا ،ألرييد عاملتنييا جميع يا معامليية واحييدة،
ت و فيها بين الجميع  ...ليم ريرك يوميا فضيلب ذكيرا عليى أرثيى ،أو أرثيى
علييى ذكيير ،أو صيينيرا علييى كبييير أو العكييئ ،بييل تعاملنييا جميعييا بييروح
واحدة ،وتُوصينا جميعا بان يحب بعضنا بعضا.
 - 5وأور تنا كذلد يا أبي :المجد ،فحيثما ذهبيب فيي مشير أو منيرب ،ورأص
الناس اسمي لالوا :هل أرب بنب ف ن؟ وأكرموري ،وكادوا يحملورني عليى
علَما في كل مكان ،وهو مفارة لنا.
رءوسهم ،فقد أصبح اسمد َ
 - 6بل ألول أيضا :أور تنا الميال ،فينحن بفضيل هللا تعيالى ،يم بفضيلد ،عشينا
فييي بحبوحيية ،ورعييم هللا علينييا سييابنة ،لمييا أفيياء هللا عليييد ميين مييال ،كورتييه
بعر الجبين ،وكد اليمين وسهر الليل.
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كل هذه المكار والنّعم يا أبي لد أور تنيا إياهيا  ...ول يمكننيي هنيا أن أر يى
فضيل أميي التيي أعطتنييا مين حبهيا وعطفهيا وسييهرها وتعبهيا ويقظتهيا و ُح يين
تربيتها لنا ،وإشرافها علينا ،حتى كاريب تاييط لنيا م ب ينا ،ورظهير فيي أجميل
صورة وأرلاها ،ومع هيذا أليول :أريب ليد الفضيل أيضيا :أريد أح ينب اختييار
أمنا.
فشييكرا شييكرا لييد يييا أبييي ،وشييكرا شييكرا ألمييي ،ول أسييتطيع أن أكافئييد أو
أكافئها ،كل ميا أسيتطيع أن أدعيو لكميا بطيول العمير ،ودوا الًيحة والعافيية،
وراحيية البييال ،ودوا التوفيييق فيمييا تقييو بييه ميين مهمييات لادميية الييدين والعلييم
واإلس .
وال

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

هذه رسالة سها  ،بكل محاورها ومعاريها ،ربما أكون لد عبرت فيهيا أحياريا
بعبييارات ميين عنييد لطييول الييزمن ،ول أملييد أرييا أيضييا إل أن أدعييو هللا لهييا
وألخواتهييا وإخوارهييا بييالتوفيق وال ييداد ،وتييوفير أسيياب الاييير وال ييعادة لهييم
ااَّوذُ ِر َٰيتِنَااَّقُارََّٗ
ولذرياتهم وأزواجهم في الدريا واآلخرةَ { .ربنَااَّ َر َّۡ
الَّلَنَ ِ
ااَّم ۡانَّأ َ ۡو َٰ َو ِانَ َ
َّو ۡٱاعَ ۡلنَااااَّ ِلَّۡل ُمت ِقاااينَ َّإِ َما ًماااا} [الفرليييان .]74 :كميييا أدعيييو لواليييدتهم أ محميييد أن
أ َ ۡعااَّيُن َ

يجزيها هللا خيرا في الدريا واآلخرة عما لدمب.
ع
زوا ابنتي ُ
بعيييد زوا ابنتيييي البكييير إلهيييا  ،وشيييقيقتها سيييها مييين زوجيييين كيييريمين،
واإلصهار إليى أسيرتين فاةيلتين ،والطمئنيان عليهميا فيي حياتهميا الزوجيية،
كان الدور على ابنتي الثالثة «عي » ،ولييئ أسيعد ليألب ول ألير لعينيه مين أن
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يزو بناته من رجال قات يرةى دينهم وخلقهم.
ّ
ع كما تارجب أختاهيا فيي كليية العليو جامعية لطير بدرجية
لقد تارجب ُ
امتياز ،وكارب األوليى عليى كليية العليو  ،والثاريية عليى جامعية لطير ،بكلياتهيا
العلمييية واألدبييية ،وإن لييم تع ييّن فييي و يفيية معيييدة ،ألن الجامعيية توسييعب فييي
تعيييين المعيييدات فييي ال يينوات األولييى أكثيير ممييا ينبنييي ،حتييى عينييب بعييض
الحاص ت على درجة جيد جيدا ،بيل درجية جييد فيي بعيض األحييان ،حرصيا
علييى مييلء الاارييات الفارغييية ،وم ييابقة الييزمن ،وكنيييب مميين يعييار

هيييذا

سع ،ألره سيكون على ح اب األفوا القادمة.
التو ُّ
عييي ودفعتهيييا بيييرغم حًيييولهن عليييى المتيييياز ،والمتيييياز
وفعييي كاريييب ُ
المرتفع ،لم يجدن مكارا لهن في الجامعة.
ف ييلكب ع ي طريقييا آخيير خييار الجامعيية ،فييي ماتبييرات م تشييفى حمييد
الطبي ،م مركز البحوع العلمية والتطبيقية في الجامعة.
تقييد لاطبيية عي  ،وهييي فييي لطيير ،مهنييدس مييدري مقيييم فييي القيياهرة ،والييده
أسييتاذ جييامعي معييروف ،وكييان يعمييل ولتهييا روي ييا لق ييم الكيمييياء فييي جامعيية
المليد عبيد العزيييز بجيدة ،وهيو صييديق ليديم عزييز أعرفييه مين سينين ،كمييا أن
زوجتييه والييدة الشيياب المهنييدس صييديقة لديميية لزوجتييي ،كارتييا زميلتييين أيييا
الدراسيية فييي المراحييل البتداوييية واإلعدادييية والثاروييية ،وهييي سييمنودية مثييل
زوجتييي ،واألب ميين مركييز سييمنود ،وتعلييم فييي مييدارس سييمنود ،وكييان زمييي
ل امي صهر .
ويبدو أن هذه الروابط والعوامل كلها ،كاريب مين المر ّجحيات عنيد عي  :أن
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تاتار هذا المهندس على طبيب من أبناء الًيحوة اإلسي مية ليد تتقيد لهيا بعيد
أن صييلب ص ي ة السييتاارة ،كمييا هييو المشييروي فييي مثييل هييذه األحييوال ،ولييد
وجدت صدرها منشرحا لهذا األمر ،وكان الاير فيما اختاره هللا.
الًهر الثالث :ح ا الدين خل
كييان الشيياب المهنييدس ،وهييو زو ع ي اآلن :المهنييدس ح ييا الييدين علييي
علي خل  ،اليذ لضيى صيباه فيي أمريكيا ميع واليده ،حيين كيان ييدرس هنياك
للحًول على الدكتوراه ،م عاد إلى مًر وحًل على بكالوريوس الهندسية
المدرية من جامعة أسيوط في مًر وهو اآلن ي عى للحًيول عليى ماج يتير
من أمريكا.
الدكتور علي علي خل
أما والده ،فهو األي الحبييب ،والًيديق الكيريم األسيتاذ اليدكتور عليي عليي
سيمنود ،حييث كيان
خل  ،الذ أعرفه منذ كان طالبا في المدرسة الثارويية فيي
ّ
مع عدد مين زم ويه مين شيباب اليدعوة اإلسي مية ،يم شياء هللا أن يتيزو مين
مجيدة ،كريمة الفقيه المعروف الشيخ بيدر المتيولي عبيد الباسيط  ...يم ليدر ليي
أن أتزو من صديقتها إسعاد عبد الجواد ،وأن رلتقيي ميرة أخيرص فيي سيمنود،
م يتزو ك را ويندم في حياته الو يفية ،ويذهب هيو إليى الولييات المتحيدة
للحًول على الدكتوراه ،وأذهب إلى األزهر ،يم إليى لطير ،حتيى ليدر هللا أن
رلتقييي مييرة أخييرص ،ورتييزاور ،ول سيييما أرييه وأسييرته كيياروا ميين سييكان مدينيية
رًر ،حيث يملكون شقة في شاري الطيران.
وبمجييرد التييزاور اكتشييفوا أن عنييدرا عروسييا مناسييبة لح ييا  ،وكييل أبييوين
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ييره إذا رظييير ،وتطيعييه إذا أمييير،
يبحثييان لبنهمييا عييين بنييب الحييي ل ،التييي ت ُّ
عي .
وتحفظييه إذا غيياب فييي رف ييه ومالييه ،وكارمييا وجييدت األسييرة ةييالتها فييي ُ
ويبييدو أن ح يياما لييم يكيين لييدر رآهييا ،كمييا ينبنييي ،فييإذا هييم يطلبييون زيارتنييا،
ويل ُّحون عليهيا ،وكنيا عليى سيفر ،ومشينولين بيالتجهيز لل يفر ،ولكينهم كيرروا
الطلب ،فلم يكن لنا بد من الستجابة.
تعرف للاطبة.
وللب لزوجتي :كان هذه الزيارة زيارة خطبة ،أو ُّ
لالب :كي

عرفب ذلد؟

للب لها :عرفب باإلح اس األبو  ،وبالقراون ،وباإللحاح في الزييارة ،ميع
أرنا زرراهم وزارورا لبل ذلد!
وكييان مييا تولعتييه فييي محلييه ،وكييان همييئ حييول الموةييوي ،دون الييدخول
مباشرة فيه.
و ل األمر ُمعلقا ،حتيى رهايية العيا الدراسيي ،وليد تارجيب عي بامتيياز،
وعييدرا إلييى القيياهرة فييي اإلجييازة الًيييفية ،وتقييد الشييابان ك همييا خيياطبين:
الطبيييب والمهنييدس ،وتركنييا لكييل ميين الايياطبين الفرصيية أن يلقييي ك ي ٍّل منهمييا
البنب ويتحدع إليها وتتحدع إليه.
و هر من ك

ع أن تعمل ،وأره يرص أن العميل
الطبيب :أره ل يريد من ُ

مضادُّ لو يفة المرأة ،باعتبارها زوجة ،وباعتبارها أما ،وأره لم يشيعر بحقيقية
األمومة من والدته ،رظرا ألرها طبيبية راجحية ،وعملهيا يشينل ولتهيا وجهيدها،
ف يكاد يبقى شيء ألولدها .لال :ولذا كنيب إذا تحييرت فيي شييء أو احتجيب
إلى رأ أو م اردة ،ل ألجا إلى والد  ،ولكين ألجيا إليى جيدتي وجيدّ  ،فكاريب
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جدتي هي أمي الوالعية ،وجيدّ هيو أبيي ،ول أرييد أن يكيون حي أولد فيي
الحياة مثل حظي.
وكارب هذه صدمة لبنتي ،وليد لاليب ليه :أريا ل ية ُمًيرة عليى العميل ،ول
م ييتميتة ميين أجلييه ،ولك ين أرص أن يُتييرك لييي الايييار فييي ذلييد ،فقييد يوجييد ميين
العمل ما ل ي تنر كل الولب وكيل الجهيد كالطيب ،وفيي هيذه الحيال رتشياور
فيما يمكين عمليه .ليال لهيا :تيرك العميل شيرطي الوحييد ،ول شيرط ليي غييره.
لالب :هذا ما ل أستطيع أن أوافق عليه ب هولة.
ولد ح م هذا المول

التيردُّد اليذ كيان ليدص عي بيين الاياطبين ،وليررت

اختيار ح ا عليى بًييرة .ولعيل هيذا وافيق هيوص فيي األسيرة ،رظيرا لمودتنيا
القديمة ألبو ح ا  ،ومن الاير أن يًُهر الميرء إليى أسيرة يعرفهيا وتعرفيه،
ويالفها وتالفيه ،ويكيون هيذا مزييدا مين الضيمان لنجياح اليزوا  .وهيذا ل يعنيي
طعنييا أو تنقًييا ميين أسييرة الااطييب اآلخيير ،فقييد كيياروا ر ْعييم النيياس ،ور ْعمييب
األسرة ،ولكن على كل حال ليئ بيننا وبينها أ صلة من لبل.
على أن ابننيا الطبييب اليذ ليم يقيدر ليه رًييب ميع ابنتيي ،يل عليى ميودة
داوميية معييي إلييى اليييو  ،ولييم يتنييير وده القييديم ،فقييد بييدأ هلل ،ومييا كييان هلل دا
واتًل .والزوا  -كما يقولون  -ل مة ورًيب.
ع وحفلة العقد
خطبة ُ
وفييي أواوييل شييهر أغ ييطئ  1983تمييب الاطبيية ،ولرأرييا الفاتحيية ،ولييدمب
«الشبكة» التي اعتادها المًريون.
وكييان ل ب يدّ أن رعقييد العقييد ،ورحتفييل بييذلد احتفييال يليييق بمنزليية األسييرتين،
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ويكون فرصة لجتماي األصدلاء واألحباب في هذه المناسبة الطيبة.
وحددرا موعد الحتفال بعد لليل في فند «سور يتا» بمدينية رًير ،بعيد أن
عقدرا العقيد فيي منزلنيا ،بحضيور عيدد مين ألربياء العياولتين ،عليى رأسيهم جيد
العريئ العالم الجليل الفقيه الحنفي الشيخ بدر متولي عبد الباسط ،اليذ طلبيب
ي هيذه
منه أن يتولى العقيد بنف يه ولكنيه  -لفضيله و ُ
عليو ليدره  -أبيى ،وو ّكيل إلي ّ
المهمة رحمه هللا .
ًًينا مكاريا
وفي الم اء ذهبنا إلى الحتفيال العيا فيي «سور يتا» ،وليد خ ّ
للن اء داخل الفند  ،ومكارا للرجيال حيول حماميات ال يباحة ،وليد لبّيى دعوتنيا
عدد كبير من رجال العلم والفكر ،ورجالت الدعوة ،واألصدلاء ،بجيوار عيدد
من األهل واأللارب لكل مين العروسيين جياءوا مين الريي  ،فكاريب ليلية طيبية
لييرت بهييا العيييون ،وشييبعب فيهييا البطييون ،وابت ييمب فيهييا الثنييور ،وارشييرحب
فيهييا الًييدور ،وإن لييم يكيين فيهييا شيييء ممييا تعييوده كثييير ميين المًييريين ميين
األغاري والموسيقى ،وربما الرلص أيضا ،فمثل هذا ل يليق بالداعيين ،كميا ل
يليق بالمدعويين.
مراعاة العرف في عد اخت ء الزو بزوجته لبل حفل الزفاف
وكان أما العروسيين شيهر يمكنهميا أن يلتقييا فييه ،بعيد أن أصيبحا زوجيين
شرعيين ،ول مارع أن ييذهبا للتنيزه أو التفير وغيير ذليد ،عليى أن يًيحبهما
أحد أشيقاء العيروس أو شيقيقاتها ،رعايية لميا يقيره العيرف العيا  :أن اليزو ل
يجوز له أن ياتلي خلوة كاملية بزوجتيه ،إل بعيد أن تتيرك بييب أبيهيا ،وتيذهب
إليه بيته .وما يقره عرف الناس في ذلد ل ينكره الشري ،ولد لال النا م:
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والعرف في الشري ليه اعتبيار ليييييذا علييييييه الحكيييييم ليييييد ييييييدار
وفي منتً

سيبتمبر كاريب العيودة إليى لطير ،حييث ابتيدأ العيا الدراسيي،

ي أن أعود إليى كليتيي بالدوحية ،وصيهررا اليدكتور عليي خلي إليى
ووجب عل ّ
كليته بجدة ،وتذهب ع إلى عملها الجديد ...
ولد اتفقنا على أن يكيون الزفياف فيي بدايية الًيي

القياد  1984إن شياء

هللا.
ولد تم ذلد بحمد هللا ،كميا اتفقنيا ،وعيادت عي إليى لطير فتيرة مين اليزمن،
لتقو باإلجراءات ال زمة لدراسة الماج يتير فيي أمريكيا ،وليد ي ير هللا تعيالى
ًييعاب ،وتقييررت بعثتهييا إلييى أمريكييا ميين دوليية لطيير،
األسييباب ،وسييهل ال ّ
وسافرت هي وزوجها إلى تك اس ،لتدرس هي تاًص «البيولوجييا» حيول
هندسيية الورا يية ،ويييدرس زوجهييا تاًييص «إدارة المشيياريع الهندسييية» ...
ودعورا هللا لهما بالتوفيق.
زوا ابنتي أسماء
أعجييب ميين اآلبيياء الييذين ل يقلقييون لييزوا بنيياتهم ،ول يبييالون أتيياخر بهييم
القطيييار أ أسيييري .وأعجيييب منيييه :أن يعيييو بعيييض اآلبييياء زوا ابنتيييه لنيييير
ةرورات شرعية ،وبعضهم ألهداف شاًية :كان تظل معه لتقيو بادمتيه،
واألسوأ من ذلد أن يعيو زواجهيا ألغيرا

ماديية :كيان ي يتفيد مين راتبهيا،

ألرها مو فة.
ولو كارب األبوة ت ُ حب لوجب أن ت يحب مين هيؤلء الق ياة .وفيي برريام
«هد اإلس » الذ ألدّمه في تليفزيون لطر منيذ أول ال يبعينيات مين القيرن
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العشرين ،تاتيني باستمرار شكاوص مين بنيات ييذرفن اليدموي حزريا وألميا ،مين
ًرفات آباوهن ،وأحيارا أمهاتهن ،الذين يقفون فيي وجيه زواجهين مين رجيال
ت ُّ
أكفييياء تقيييدموا لهييين ،ل ينقًيييهم ديييين ول خليييق ،ول ليييدرة ماليييية ،ول منزلييية
اجتماعية.
مييع أن الحييديث النبييو يجييابههم بقولييه الًييريح« :إذاَّأتاااكمَّماانَّترضاونَّ
ديناااااهَّوخلقاااااهَّفزوااااااوه َّإَلَّتفعلاااااواَّتكااااانَّفتناااااةَّفااااايَّاۡلرضَّوفساااااادَّ
عري

»(.)34

تاخر زوا أسماء
ألييول هييذه بمناسييبة زوا ابنتييي الًيينرص أسييماء .لقييد كارييب هييي أول ميين
خطبها خاطب ،وهي ل تزال فيي المرحلية اإلعداديية ،يم شياء هللا أن تتاير ،
وأن تتاخر ر بيا في زواجها .لقد تقد إليها أكثر مين واحيد ،ولكين ليم أجيد فييهم
ّ
وأطميئن
الرجل المناسب لها ،ول أحبُّ أن أتعجل زوا ابنتيي ممين ل أ يق بيه
إليه ماوة في الماوة  ...هذه طريقتي ،وك ُّل شيخ له طريقته.
وحتى أكون صادلا مع رف ي ،لقد تقد شاب مًير  ،مين شيباب الًيحوة
اإلس مية ،تار حديثا في كلية الطب ،ووالده لواء في الجيا المًر  ،هيو
يريد أن يًاهرري ،أن يتزو إحدص بناتي ،وإن لم يرها ،وكارب ابنتيي الثالثية
ع » لد ُخطبب ،ولم يبْق إل ابنتي الًنرص الرابعية أسيماء ،وأميا تارجهيا
« ُ
سنتان ،فقال :أرا ل ب م تعج  ،أرا م تعد أن أرتظر سنتين وأكثر.
ولم أعطه وعدا صريحا ،ولكن الشاب الكيريم يل ينتظير ،حتيى إذا عيرف
( )34رواه الترمذ في النكاح ( )1084عن أبي هريرة.
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بتار أسماء ،أرسل إلي يذ ّكرري بطلبه أو أرسيل أحيد إخواريه بيذلد ،ل أذكير
تماما ،ولكن وجدت أن وجوده في مًر ،ووجيود ابنتيي فيي لطير ،وارتباطهيا
بجامعة لطر ،وارتظارها التعييين فيي كليتهيا معييدة أو أخًياوية علميية ،يعيو
ارتباطها بشاب يعيا في مًر.
لهذا اعتذرت بلط

للشاب النبيل ،الذ لم ير ابنتي ،ولم يهيتم بيذلد كثييرا،

وكاره مطمئن إلى أرها ستعجبه! وإري ل أزال ألو رف يي كلميا تيذكرت ميولفي
مع ذلد الشاب النبيل ،الذ

ل ينتظر ابنتي ولم يكين رآهيا ،وأكيرر اعتيذار

إليه ،وأدعو هللا أن يكون لد عوةه بزوجة تكون خيرا له من ابنتي.
وألري أعتبر رف ي ال بب في تاخيرها إلى حد ما ،لذا كنب في غايية القليق،
كلما مرت عليها سنة ،ولم يهي هللا لها الزو الًالح.
ورحيين رقييول فييي المثييل« :كييل تيياخيرة وفيهييا خيييرة» ،وكييل شيييء بيياوان.
ويقول القرآنَ { :و ُك ولَّشَيَّۡءٍ َّ ِعندَهَُّبِ ِم ۡقد ٍَار} [الرعد.]8 :
الًهر الرابع الدكتور هشا علي المرسي:
فعنيييدما جييياء األوان ،تقيييد ابييين الحييي ل اليييذ كنيييا رنتظيييره  ...إريييه الشييياب
ي الًالح الدكتور هشا المرسي علي المرسي ،الذ ارتيبط منيذ صيباه
الحرك ُّ
بالحركة اإلس مية ،وليه فيهيا رشياط ملميوس ،وواليده أخوريا وصيديقنا اليدكتور
المرسي علي المرسي :رجل ملتز محبوب من كيل مين يعرفيه مين أهيل لطير
والمقيمين فيها .ولد كان طبيبا مثاليا بالًحة المدرسية ،التابعة لوزارة التربيية
صية ،فالبيل
والتعليم ،وكان يقو بواجبه خير ليا  ...م استقال ،وأرشا عيادة خا ّ
ًًيه ،وهيو
عليه الناس من كل الفئات والم تويات ،ألره
ٌ
طبيب باري فيي تا ُّ
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طيبُّ األطفييال ،وألريه رجييل صيالح يعتقييد النياس أرييه رجيل مبييارك ،يجيير هللا
على يديه الشفاء ،وزوجته صديقة لزوجتي ،وبنته صديقة لبناتي.
ولذا رحبب بهشا  ،ورحبب األسرة كلُّهيا بيه ،وعليى طريقتنيا كيان ل بيد أن
ييرص ماطوبتييه وتيراه ،ويحييد ها وتحد ييه ،حتيى يتعييرف ك هميا علييى اآلخيير،
حتى يُؤْ د بينهما ،وتبذر بذور المودة بهذه الرنية وهذا اللقاء
والمهييم أن ابننييا هشيياما لييد تكفّييل أن ييياتي إلييى عروسييه بالشييبكة التييي يراهييا
ت تحقها ،وكان في ذلد ربي كريما.
ولد تمب اإلجراءات ب رعة ،وأعلنب الاطوبة.
عقد ابنتي أسماء وزفافها:
وفي اري أيا عيد الفطر ( 2شوال 1410ه ) تم العقد ،في منزلنيا بالدفنية -
كما ت ُ مى في لطر  -ودعيى األحبية مين طرفيي العياولتين إليى وليمية العيرس،
كما هي ال نة.
ولبل إجازة الًي

تم الزفاف بحمد هللا.

وبهذا تم زوا بناتي األربع جميعا ،من أزوا كلهم خيار من خيار.
أسيييال هللا لهييين جميعيييا :ال يييعادة فيييي حيييياتهن ،وأن يقييير أعيييينهن بالذريييية
الًالحة ،إره سميع الدعاء.
أحفاد من بناتي وأبناوي:
واآلن وأرييا أكتييب هييذا الج يزء الرابييع ميين المييذ ّكرات ،لييدص ابنتييي إلهييا ميين
يزو محمييد ،ورييدعو هللا أن
الذرييية :محمييد وإينيياس وأميييرة ويوس ي  ...ولييد تي ّ
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سيها،
سها وعمير وةيحى ،وليد خطبيب ُ
يرزله بالذرية الطيبة  ...ولدص سها ُ :
عي  :أحميد وآيية وتُقيى ،وليد تزوجيب
ور ال هللا أن يتم عليها باير( .)35ولدص ُ
آييية ،وأرجبييب « َجنَييى» ،وبهييذا أصييبحب جييدا اريييا ،كمييا أصييبحب زوجتييي أ
محمد جدة ارية.
ولدص أسماء :ابنتها «ي ر» أحد عشر من األحفاد ،وكلهم من بناتي.
ولييد تييزو فيمييا بعييد ابنييي ا ألكبيير محمييد ،وأرجييب طفلييين همييا :يوسيي
وفيًل  ...وتزو أسامة ،وأرجب طفلة سماها جميلة ،وهي فعي كاسيمها ،يم
أرجيب أخييرص سييماها :ليلييى .وتييزو عبييد الييرحمن ،وررجييو هللا أن يرزلييه ميين
الذرييية مييا تقيير ب يه عينييه .وأن يحف ي جميييع األحفيياد والحفيييدات ،ويكتييب لهييم
التوفيق وال عادة.
وعنييد كييذلد سييبع ماج ييتيرات ،وأربييع دكتوراهييات:

يية ميين إرجلتييرا،

إللها وسها وأسماء ،كلها في العلو  ،والرابعة من أمريكا لمحمد فيي الهندسية
الميكاريكيييية ،الماج يييتيرات لعييي وعبيييد اليييرحمن وأسيييامة .وفيييق هللا الجمييييع،
وبارك لهم في شهاداتهم وو اوفهم وحياتهم.

***

( )35لد تم زواجها بحمد هللا ،وسافرت مع زوجها ،د .آد خضر إلى أمريكا
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رحلة إلى أمريكا وأحداع سبتمبر في مًر 1981
في شهر سبتمر سنة  1981كنب في رحلة إليى أمريكيا ،بيدعوة مين اتحياد
الطلبيية الم ييلمين « »WSEلحضييور مييؤتمرهم ال يينو  .وكييان مييؤتمرهم ميين
لبل يعقد فيي أواخير ميايو مين كيل عيا  ،أ فيي أواخير العيا الدراسيي بالن يبة
لي ،فكان توليته أر ب ألستاذ جيامعي مثليي .ولكين اإلخيوة فيي أمريكيا غييروا
الموعد تبعا لتنيير مواعيد اإلجازات التي كاريب تمكينهم مين إلامية هيذا اللقياء،
حيث توجد عدة أيا إجازة متًلة.
وكنب على العادة أحضر الميؤتمر يم أليو بجولية فيي بعيض الولييات فيي
ميدعوا ميع عيدد مين اإلخيوة
طريق عودتي إلى المشر  .وفي أحد األيا كنيب
ًّ
للنييداء عنييد أحييد اإلخييوة ميين ط ي ب ال ييعودية ،ل أذكيير اسييمه اآلن ،وفوجئنييا
باحد اإلخوة يبلننا بابر شد ارتباهنا ،وأفزي للوبنا ،ليال :إريه سيمع مين اإلذاعية
أن الرويئ ال ادات أمر باعتقيال عيدد كبيير مين القييادات اإلسي مية والوطنيية
ميين رجييال األحييزاب والمعارةيية ال ياسييية ،مثييل فييؤاد سييرا الييدين ،وعميير
التلم اري وكثييرين ،فيي بدايية مواجهية ميع القيوص المًيرية المعارةية ،وأن
عهد الحرية والرفتاح لد ولى ،وأن الجو أصيبح مكهربيا ،ول يعليم إل هللا مياذا
تكون العوالب.
أُصبنا جميعا بالوجو  ،وولع النبا علينا كالًاعقة  ...ولقد كنا رعلم أن الجيو
متوتر في مًر ،ولكين ليم ركين رتوليع أن ال يادات سييقد عليى هيذه الاطيوة،
ويعود بمًر إلى عهد المعتق ت المفتوحية لكيل معيار
باره أغلقها إلى األبد!

 ،والتيي كيان يفياخر
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كنا في حاجة إلى معرفة المزيد من األخبار والتفًيي ت ،حتيى تتضيح لنيا
الًييورة ،ورعييرف مييا يجيير فييي دياررييا  ...ولييال أحييد اإلخييوة :بعييد ألييل ميين
ساعة ستاتي رشرة األخبار في التلفزييون األمريكيي ،وأعتقيد أرهيا سيتبُّث علينيا
تفًي أكثر مما جاء في إذاعة الابر ألول مرة.
و للنييا رتحييدع إلييى أن جيياء ولييب النييداء ،ودعينييا إلييى الماوييدة ،وفييي أ نيياء
تناولنا لطعامنا ،تذ ّكر أحيد اإلخيوة ،وليال :ر يينا موعيد النشيرة التيي بيدأت مين
دليياوق ،افتحييوا التليفزيييون .ودهييا الجميييع عنييدما فوجئييوا بًييورة شيييخ فييي
التلفزيييون ياطييب فييي جمييع كبييير ،وجي ّم غفييير .ولييالوا :ارظييروا! هييذه صييورة
الشيخ «يوس » ياطب في ميدان عابدين بالقاهرة .وفع عر

التلفياز عيدة

لقطييات لهييذا المشييهد :مشييهد ص ي ة العيييد الشييهيرة فييي ميييدان عابييدين .لقطيية
للمًلين وهم سجود .ولقطة أخرص لي وأرا أخطب الجموي .ولقطة الثية ليألي
الشاب الدكتور حلمي الجزار أمير ط ب الجماعة اإلس مية بجامعة القياهرة،
ولد لدمته ليلقي كلمة الشباب.
م صيورة أخيرص للشييخ عبيد الحمييد كشيد رحميه هللا الاطييب المًير
األزهر الكفي  ،الذ ارتشرت أشرطة خطبه في مًر خاصة ،وفيي أرحياء
العالم اإلس مي عامة ،وكارب له طريقته الااصة فيي التحرييد واإل يارة ،كميا
له عشاله الكثيرون.
كيييان التلفييياز األمريكيييي يتحيييدع عييين الًيييحوة اإلسييي مية فيييي مًييير،
والعناصر المؤ رة فيها .وكاروا يرصدون كل شيء عنها ،ويعلمون علم اليقيين
أرها لو مضب في طريقها ،و ُهيئب لها ال ُّبل ،ووجدت من الحكمياء مين يرشيد
م يرتها ،ألمكن لها أن تنيّر المنطقية تنيييرا جيذريا ،تنيييرا ينبيع مين اليداخل،
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من الاار  ،تنييرا يبيدأ بإصي ح األرفيئ أو إصي ح ميا بياألرفئ،

وهو األساس الحقيقي لكل تنييير ،وفيق ال ُينة الثابتية التيي لررهيا القيرآن{ :إِنَّ

ٱّللَ َََّلَّيَُِ ِي ُرَّ َماَّ ِبقَ ۡو ٍمَّ َحت َٰىَّيَُِ ِي ُرواَّْ َماَّ ِبمَنفُس ِِرمۡ } [الرعد.]11 :
يمكيين أن يبييدأ التنيييير فييي مًيير ،لتكييون النمييوذ المحتييذص ،ييم ينتقييل إلييى
الب د العربية األخرص ،ومنها إلى الب د اإلس مية.
ومن المعروف :أن مًر راودة في الاير ،كما أرها راودة في الشر ،والقيو
فيما وراء البحار يعلمون ذلد ،ويدركون لدرة مًر على التيا ير فيميا حولهيا،
عنُيوا عنايية
ولدرة اإلس على التنيير إذا أُح ن فهمه ،وأُح ين تطبيقيه .لهيذا ُ
بالنة ومكثفة بالًحوة اإلس مية التي فاجاتهم بظهورها وامتيدادها وحيويتهيا،
وتا يرها في الشباب المثق

خاصة في الجامعات المدرية والدينيية ،بيل المدريية

لبل الدينية ،ولم يقتًر تا يرها عليى اليذكور ،حتيى أ يرت فيي الفتييات ،فبيدأن
يالعن  -باختيارهن  -الثياب واألزياء التي استوردراها من الحضيارة النربيية،
التي سرن وراءهيا عقيودا مين اليزمن ،شيبرا بشيبر ،وذراعيا بيذراي ،ويرتيدين
«الامييييار» أو الطرحيييية أو «اإليشييييارب» وهييييو الييييذ أطلقييييوا عليييييه اسييييم
«الحجاب».
إرها حركية ر ياوية طوعيية اختياريية للميرأة الم يلمة ،بيدأت فيي مًير ،يم
ارتقلب إلى غيرها ،رتيجة طبيعية لتنيُّر وعي الفتياة الم يلمة بيدينها ،وشيعورها
بذاتها ،وواجبها رحو ربها ورف ها.
وكان القو في أمريكا يدركون خطورة ميا يجير فيي مًير ،ويرصيدوره
ويدرسوره ،وكم عقدوا عشرات النيدوات ،بيل مئاتهيا ،وكلفيوا مراكيز األبحياع
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الماتلفيية بدراسيية هييذه الظيياهرة األصيييلة والقوييية والمثيييرة  -وربمييا المفزعيية
لييديهم  -يياهرة الًييحوة اإلس ي مية ،ومعرفيية أسييبابها ودوافعهييا ومؤ راتهييا،
ورقاط القوة ،ورقاط الضع

فيها ،وحاةرها وم تقبلها.

لهذا لم يكن عجبا أن أرص صورتي في تليفزيون أمريكا ،ةمن تقريير عين
الًحوة في مًر ،وأرشطتها المتميّزة ،ومنها :ص ة العييد فيي عابيدين ،التيي
كييان ينظمهييا شييباب الًييحوة ويظهييرون بهييا لييوتهم ،ولييدرتهم علييى التجميييع
والتنظيم ،ولد كان مئات األلوف يجتمعون وينًرفون فيي هيدوء وسي

دون

أن يحدع ما يعكر الًفو.
ولال لي اإلخوة :الحمد هلل ،حيث لم تكن في القياهرة ،وإل فربميا كنيب اآلن
بين هؤلء المعتقلين.
فقلب لهم :أحمد هللا ،لقد رجاري سبحنه من محنية  1965بفضيل مين عنيده،
حيث لم أرزل في ذلد الًي من الدوحة إلى القياهرة ،وليد رجياري هيذه الميرة
أيضا  ...ورحين ل رتمنيى اليب ء ،ور يال هللا العافيية ،فيإذا وليع اليب ء سيالنا هللا
تعالى الًبر عليه .وفي الحديث المتفق عليهَ« :لَّتتمنواَّلقاءَّالعدو َّوسالواَّ
هللاَّالعافية َّولكانَّإذاَّلقيتماورمَّفاصابروا َّواعلماواَّأنَّالجناةَّتحاتَّظااللَّ
السيوف»(.)36
عودة إلى الدوحة:
أح ب أري لم أطل المكث كثيرا في أمريكا بعد هذه األحيداع ،إذ كيان ل بيد
( )36متفق عليه :رواه الباار ( )2744وم لم ( )3276ك هما في الجهاد وال ير عن عبد
هللا بن أبي أوفى.
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لي من أن أعود إلى لطر ،ألكون لريبا من األحداع ،التيي ليد تت يع وتتطيور،
وليييد تفييير

علينيييا أعبييياء وواجبيييات .وإن كنيييب أدعيييو هللا تعيييالى أل يتيييورط

ال ادات فيما تورط فيه عبيد الناصير ،وينتقيل إليى «جي د» للشيعب ولألحيرار
والشرفاء فيه .وبهذا يا ر رصيده الذ كان له عند المًريين ،الذين سياردوه
فييي تًييفية مراكييز القييوص ،حييين وجييدوه متجهييا إلييى إط ي

الحريييات ،وإرهييا

العتقال ،والمناداة ب يادة القارون.
هييل كييان تنيييير ال ييادات اتجاهييه ميين رًييير للحرييية إلييى سييجان كبييير أو
مضيق على الحريات :اربثالا من ذاته ،وبدوافع مين داخليه ،أو كيان بتيا ير مين
الوسيييواس الانييياس ،اليييذ يوسيييوس فيييي صيييدور النييياس ،أعنيييي :الشييييطان
األمريكي؟!
خوفه الشيطان الوسواس األمريكي من خطر الميد اإلسي مي واليوطني
هل ّ
والقومي الحر وتزايد بروزه ولوتيه ،واألوليى مفاجاتيه بضيربة عاجلية لبيل أن
ي تفحل ويتطاير شرره ،ويتضاع خطره ،ويًعب تداركه؟!
ليئ هذا بم تبعد ،بيل هيو المتوليع ،وخًوصيا بعيد تولييع اتفاليية «كاميب
ديفييد» والمًيالحة المنفييردة ميع إسيراويل ،وكييان القيو أرادوا أن يعزليوه عيين
الشعب المًر  ،بعد أن عزلوه عن الشعب العربي كله!
على أن ال ادات في ال نوات األخيرة من حكمه لد بدا عليه تنيير كثيير فيي
حديثييه وفييي سييلوكه وفييي ع لاتييه ،رتيجيية النييرور والرتفيياي الييذ أصييابه بعييد
حرب العاشر من رمضان 1393ه  ،أو ال ادس من أكتيوبر  ، 1973ورتيجية
عمل اآللية اإلع ميية الجبيارة المجنيدة لتفاييم الرنسياء ،بيل إلةيفاء ليون مين
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التاليه عليهم ،بحيث ل يحاسبون على ميا ياطئيون ،ول ي يالون عميا يفعليون!
وسنعود إلى الحديث عن هذا ،عند تقييمنا لعهد ال ادات بعد مقتله.

***
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الشيخ النزالي في لطر
عدت إلى الدوحة ،ألمارس عملي في عمادة كليية الشيريعة ،وكيان مين أهيم
ما شنلني فيي تليد الفتيرة هيو :مًيير شييانا الشييخ محميد النزاليي ،فقيد كنيب
أعلييم أن الع ليية بينييه وبييين ال ييادات كارييب رديئيية ،ولييد اتهمييه علييى المييأل بارييه
مثير فتنة ،وداعية طاوفية ،وهي تهمة كاذبة تناد عليى رف يها بيالبط ن؛ فكيل
من يعرف الشييخ النزاليي لارويا أو م يتمعا أو معايشيا ،ييولن أرهيا عاريية عين
الًحة تماما.
ولد علمب أن الشيخ عندما وليع العتقيال ليم يكين فيي القياهرة ،وأ نيه كيان
في الجزاور ولتهيا ،وليد أرسيلب إلييه مين لطير :إن كليية الشيريعة ترحيب بيد،
وإن مكارد محفو بين إخوارد وت ميذك ،ول ةرورة ألن تعود إلى مًر.
واتفقييب مييع أ .د .إبييراهيم كييا م مييدير الجامعيية :أن رتعامييل معييه باعتبيياره
أستاذا زاورا ،ليظيل فيي الفنيد مقضيي الحاجيات ،باي ف ميا ليو كيان متعاليدا
وأعطييي لييه سييكن كبقييية األسيياتذة ،فهييو فييي حاجيية إلييى ميين يطهييو لييه طعامييه،
وين ل له يابه ،وينظي

ليه فراشيه  ...إليخ .والشييخ بعيد أن توفييب زوجتيه أ

أولده ،أصبح وحيدا ،ولم ييتح ليه أن يجيد رفيقية أخيرص لحياتيه .فياألليق بيه أن
يعامييل معامليية األسيياتذة الزاوييرين ،الييذين يعيشييون فييي الفنيياد علييى ح يياب
الجامعة طوال مدة زيارتهم .كل ما فيي األمير :أن هيذه زييارة ليد تطيول ،عليى
خيي ف العييادة ،ول بيياس بييذلد؛ فهييو داعييية عًييره ،ووحيييد دهييره ،الشيييخ
النزالي.
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وفعي ليد الشييخ النزاليي إليى لطيير ،وكيان ذليد فيي بدايية ال ينة الدراسييية
 . 1982 - 1981واسيييتقبله الجمييييع بفيييرح وترحييياب ،كميييا ي يييتقبل النييييث
المبارك بعد جدب  ...فيرح بيه أسياتذة الجامعية ،وفيرح بيه الطي ب ،وفيرح بيه
أهل لطر ،وفرحب به شاًيا؛ فقد كنب أحبُّ النزالي من ليديم ،وأعتبيره مين
أل نة الًد  ،وأل

الحق ،وسيوف الدعوة ،التي يذود هللا بهيا عين دينيه ،فيي

والمشوهين لوجهيه
مواجهة الكاودين لنس  ،والمفترين عليه ،والمحرفين له،
ّ
الجميل ،ب وء الفهم له ،وسوء العير

ليه  ...كيان هيو الداعيية األول لنسي

الحق في ذلد الولب ،فوجوده بيننا مننم كبير ،ومك ب عظيم.
في فند الواحة:
ًييص لييه فيييه جنيياح ف يييح،
رييزل الشيييخ النزالييي فييي فنييد الواحيية ،و ُخ ّ
لي ييتقبل فيييه زواره ومحبيييه ،وهييم ُكثيير .والنزالييي رجييل ُمحبييب لكييل ميين لقيييه
وعايشيه ،فهييو رجيل هييين لييين متواةيع ،موطييا األكنيياف ،حليو الل ييان ،طيييب
العشييرة ،باسييم الثنيير ،طلييق المحيييا ،فكييه الحييديث «ابيين ركتيية» عل يى طريقيية
المًريين الظرفاء بيالفطرة ،ل تجيده يوميا مقطيب الجبيين ،أو عيابئ الوجيه،
إل إذا كييان ذلييد لييب ء ولييع بالم ييلمين فييي أ مكييان ،أو شييكا إليييه م ييلم ميين
المشيك ت والنيوازل ميا ل يملييد ليه حي  ،فهيو يييالم ألليم النياس ،ويفيرح لفييرح
الناس.
وكان صاحب فند الواحة صيديقنا وصيديقه «الشييخ لاسيم دروييا فايرو
رحمه هللا » يوصي مو في الفند  ،بيالحرص عليى خدمية الشييخ ،واإلسيراي
بتلبية كل ما يطلبه ،وعد التلكؤ أو التباطؤ في إجابة طلباتيه .وكيان المو فيون
والعمال يتناف ون فيي خدمية الشييخ ،ويتقربيون إليى هللا بيذلد .وإذا طليب شييئا
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ت ابقوا ليفيوز أحيدهم بيذلد ،وبيذل جهيده وهيو لريير العيين .إرهيا رعمية مين هللا
تعالى :أن يحبد الناس هلل وحده ،ل لمال ،ول لجاه ،ول ليدريا ،وميا كيان هلل دا
واتًل.
يدرس فييي
ييل الشيييخ النزالييي فييي لطيير ي ع سيينوات دراسييية كامليية :يي ّ
الجامعة ،وياطب في الجامع ،ويحاةر في األردية ،ويلقيى النياس فيي مجل يه
اليومي ،بعد العًر ،فيجييب ال ياول ،ويعليم الجاهيل ،وييردي المتعيالم ،ويثبيب
المتحيّر.
مول

من المتعالمين:

وكان يزوره بعيض الشيباب مين المتعيالمين اليذ ليرءوا بعيض الكتيب فيي
الحديث أو التف يير ،يم ُخيّيل إلييهم أرهيم أم يوا أعليم النياس بال ينة ،أو أعيرف
الناس باإلس  ،وبات كل مينهم ييرص رف يه وكاريه «شييخ اإلسي »! والحقيقية
أرهم لم يدرسوا العلم على شيوخه ،ولم يعرفوه من جيذوره  ...ليم يدرسيوا الفقيه
وأصييوله ،لييم يدرسييوا النحييو والًييرف والب غيية ،لييم يتعمقييوا فييي فهييم تييراع
األمية بمدارسييه الماتلفية  ...إرمييا هيم أسييرص اليرأ الواحييد ،والميذهب الواحييد،
الحرفيية النًيية  ...ليم يلتفتيوا
والشيخ الواحد .هم أسرص األلفا والظواهر ،أو ْ
يومييا إلييى فقيييه «المقاصييد» أو فقيييه «المييآلت» أو فقيييه «الموازرييات» أو فقيييه
«األولويات»  ...ولد سيميتهم فيي بعيض ميا كتبيب «الظاهريية الجيدد» ي أخيذوا
من الظاهرية حرفيتهم وجمودهم ،ولم ياخذوا منهم سعة علمهم.
هييؤلء كثيييرا مييا أتعبييوا الشيييخ النزالييي بمجييادلتهم العقيميية ،ومقييولتهم
ال طحية ،وكثيرا ما ةا بهم ذرعا ،وأوسعهم رقدا ،وسلط عليهم للمه البلييغ،
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ي ار من غباوهم ،وفقههيم األعير  ،اليذ عبير عنيه فيي بعيض كتبيه باريه فقيه
بدو !!
أتعب هؤلء الشيخ عندما كان فيي لطير ،وأتعبيوه لبيل ذليد عنيدما كيان فيي
مكة المكرمة بجامعية أ القيرص ،وأتعبيوه بعيد ذليد عنيدما ذهيب إليى الجزاوير،
ليييرأس المجلييئ العلمييي لجامعيية األمييير عبييد القييادر للعلييو اإلس ي مية بمدينيية
ل طنطينة.
مولفه من التديُّن المنلوط:
ول عجب أن وجه الشيخ جي ّل جهيده فيي سينواته األخييرة لمطياردة هيؤلء،
وكش ي عييوارهم ،والتحييذير ميين تييدينهم المنلييوط ،ابتييداء ميين شييرح األصييول
العشيييرين ،بكتابيييه «دسيييتور الوحيييدة الثقافيييية للم يييلمين» ،وميييرورا بكتييياب
«مشييك ت فييي طريييق الحييياة اإلسي مية» و«همييو داعييية» و«علييل وأدوييية»
و«الطريق من هنا» و«الحق المر» وغيرها.
وحدته بعد وفاة زوجته:
كان الذ يقلق الشيخ ،ويؤ ر فيي رف يه ،وإن ليم يًيرح بيذلد :وحدتيه بعيد
وفيياة زوجتييه وأ أبناوييه وبناتييه .وكييان يتمنييى أن يوفييق إلييى امييرأة مناسييبة لييه،
تيؤرئ وحشييته ،وتمييأل عليييه حياتييه ،وتكييون سييندا لييه فييي أواخيير عمييره .ولكيين
القدر لم يحقق له ما يريد ولد مر بتجربة لًيرة لم يحالفها التوفيق.
ومن المعروف :أن المرأة  -بعد وفاة زوجهيا  -يمكين أن تعييا وحيدها بي
رجل .ولكن من الًعب على الرجل بعد وفاة زوجته أن يعيا وحيده؛ فحاجية
الرجل إلى المرأة أكثر من حاجة المرأة إلى الرجل ،ول سيما في حالة الكبر.
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الح سنة 1401ه ( ) 1981ومقتل ال ادات
وفي موسم ح سينة (1401هي  ) 1981 ،دعييب لموسيم الحي مين رابطية
العيييالم اإلسييي مي ،فلبييييب اليييدعوة شييياكرا ،واصيييطحبب معيييي زوجتيييي «أ
محمد» ،وابنتيي «إلهيا وسيها » ،بعيد أن حًيلتا عليى البكيالوريوس بامتيياز،
عيّينتا معيدتين في كلية العلو بجامعة لطر ،رأيب أن أكافئهما على تفولهميا،
و ُ
بان أتيح لهما أداء فريضة الح هيذا العيا  ،فتنعميا بالتي ييرات التيي تقيدمها لنيا
الرابطة بما لديها من إمكارات.
وهيييات لنييا الرابطيية :حجييرتين فييي مبناهييا المعييروف بمنييى :حجييرة لييي
ولزوجتي ،وحجرة لبنتي.
ولد كنيا روينيا العميرة ،ورحين فيي الطياورة ،وإن كنيب أجييز أن ريؤخر ليبئ
م بئ اإلحرا بعد رزول جيدة ،كميا هيو رأص الع مية الشييخ عبيد هللا بين زييد
المحمود رويئ المحاكم الشرعية في لطر ،اليذ كتيب رسيالة بديعية فيي ذليد،
أيدته فيها برسالة تقري بعثب بها إلييه ،ولكنيي ليم أجيد مشيقة فيي اإلحيرا مين
الطيياورة ،كمييا أن زوجتييي وابنتييي لييم يجييدن أ مشييقة فييي ذلييد ،كمييا هييو شييان
الن اء في اإلحرا  ،فلييئ علييهن أن ينيّيرن ييابهن فيإحرامهن فيي الطياورة ل
مشقة فيه؛ ألره مجرد النية والتلبية.
كارب ريتنا :التمتع بيالعمرة إليى الحي  ،فبعيد أن أدينيا مناسيد العميرة تحللنيا،
ًيير بعييد العمييرة ،وإذا أراد حلييق الييرأس
ولًييررا ،وال يينة لميين تمتييع أن يق ّ
فليؤخره إلى الح  ،أما المرأة فليئ لها إل التقًير ،إذ الحلق ليئ مين شيارها،
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وهو يكره لها ،وربما حر .
بقينا بعد العميرة عيدة أييا فيي مبنيى الرابطية بمنيى ،رًيلّي فيهيا الًيلوات
الامييئ ،وهييم يؤدورهييا جماعيية فييي الرابطيية ،ومعلييو أن منييى ميين الحيير ،
فالً ة فيها كالً ة في الحر  ،ومع هذا لد هيئوا لنا ال يارات لمين يرييد أن
يًلي في الحر .
وفي يو التروية  -الثامن من ذ الحجة  -أحرمنا بالح من حيث رقييم فيي
منى ،كما علمتنا ال نة النبوية ،وحين يحر اإلر ان بالح يشعر باره ليد ارتقيل
من حالة إلى حالية .إن مجيرد النيية والتلبيية «لبييد اللهيم حجيا» ييدخل اإلر يان
في حالة روحارية ،تجعله يحلّق فيي أجيواء عاليية مين الرباريية ،ذاكيرا هللا بقلبيه
ول اره ،م تحضرا اآلخرة بين عينييه ،م يتنفرا لربيه مين كيل ذريب وليع فييه،
مرطبييا ل يياره بالييدعاء إلييى هللا تعييالى لنف ييه وألهلييه ولميين يحييب وللمييؤمنين
والمؤمنات ،بل هو ي ال هللا الهداية والنور وال

للناس جميعا.

مقتل ال ادات:
وفييي يييو التروييية ،وبعييد صي ة الظهيير علييى مييا أذكيير ،رزلييب مييع العاوليية،
رمشي في طرلات منى ،ل أذكر :إلى أ مكيان كنيا ذاهبيين؟ وفيي أ نياء سييررا
أح

نا بهر ومر وحركة غير عادية ،وك

بيين النياس بعضيهم وبعيض،

مما ييوحي بيان حيد ا غيير عياد ليد وليع ،ف يالنا :مياذا حيدع؟! فقيالوا :أطليق
الرصيياص علييى ال ييادات وهييو علييى المنًيية ،ولييد رقييل إلييى الم تشييفى ،ول
تعرف تفاصيل حتى اآلن.
أسرعنا بالعودة إلى مبنى الرابطة ،لتتابع األمر من خ ل التلفياز والميذياي.
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فالحدع خطير ،ول بد من تتبعه واإلحاطة بتفاصيله ،وما يجدّ فيه أول باول.
ييم بييدأت بعييد ذلييد إذاعيية القيياهرة ،وصييوت العييرب ،ومحطيية تليفزيييون
القاهرة :تذيع النبا على الناس ،وخًوصا بعد أن رقل ال يادات إليى الم تشيفى
وعرف أره فار الحياة.
وعييرف ميين التفاصيييل مييا حييدع فييي العيير
ال يارات المشاركة في العير

الع ييكر  ،وتول ي بعييض

أميا المنًية ،وليد ريزل منهيا ةيباط وجنيود

يحملون الرشاشات ويتجهون إلى المنًة ،لاصدين اليرويئ ال يادات باليذات،
حتى ليل :إرهم وجدوا راوب الرويئ في ذلد الولب ح يني مبيارك ،فليم يم يوه
ب ييوء ،ولييالوا :ل حاجيية لنييا فيييد! وأرهييو مهمييتهم ب ييرعة ،ولييم يُ ْنيين الحييراس
شيييئا :ل حييراس الجيييا ،ول حييراس الماييابرات ،ول حييراس الداخلييية ،ول
الحراس الااص .كل هؤلء ارتبكوا وعجزوا .ورفذ الشياب المكلي

بالمهمية -

ولييد عييرف فيمييا بعييد أن اسييمه« :خالييد اإلس ي مبولي»  -مييا هييدف إليييه .وكييان
يمكنيه ومين معيه أن يقتلييوا عيددا أكبير ممين علييى المنًية ،ليو أرادوا ،ولكيينهم
كاروا مكلفيين بمهمية محيددة ،هيي اليتالص مين اليرويئ ال يادات ،فقياموا بهيا،
والتًروا عليها.
فييي هييذا اليييو الييذ تلهي فيييه أل يينة المحييرمين بييالح باإلكثييار ميين التلبييية
والتهليل والتكبير والتحميد والت بيح والسيتنفار :أم يى شينل النياس الشياغل:
الميروي وميا جيرص فييه ،وكيي
الحديث عين المقتيل ّ

ارقليب العيرس إليى مياتم،

وتحولب ذكرص الرتًار إلى حداد؟!
ياهلل! كم بين الحياة والموت؟ إن الناس يتايلون بينهم وبين الميوت م يافات
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وم ييافات ،تبعييد وتقييرب ،وتطييول وتقًيير ،بمقييدار طييول أمله يم فييي الحييياة
ولًره .وكلما غر اإلر ان فيي لجي الحيياة اليدريا وزخرفهيا ،أو كلميا غرتيه
األماري أو غره بياهلل النيرور ،أو أطنياه الميال أو ال يلطان :رأص الميوت بعييدا
عنه ،ورظر إلى رف يه كاريه ماليد فيي اليدريا ،حتيى تفاجئيه الحقيقية المذهلية :أن
الموت أصد غاوب ينتظر ،وأره ألرب إلى اإلر ان من لمح البًر ،كميا ليال
الشاعر:

كيييل اميييرئ ُمًيييبح فيييي أهليييه والموت أدرى مين شيراك رعليه!
ع ِةَّإَِلَّ َكلَ ۡمح ۡ
ص ِرَّأ َ ۡوَّ ُر َوَّأ َ ۡق َر َُّ} [النحل.]77 :
وكما لال تعالىَ { :و َمآَّأ َ َّۡم ُرَّٱلسا َ
َّٱلبَ َ
ِ

روص الباار  ،عن ابن عمير ،أن النبيي صيلى هللا علييه وسيلم ليال« :كانَّ
فيَّالدنياَّكمنكَّغريل َّأوَّعابرَّسبيل َّوعدَّنفسكَّمنَّأرلَّالقبور» .وكيان
ابيين عميير يقييول :إذا أصييبحب فيي تنتظيير الم يياء ،وإذا أم يييب فيي تنتظيير
الًباح ،وخذ من درياك آلخرتد ،ومن حياتد لموتد(.)37

***

( )37روص الباار في الرلا ( )6416عن ابن عمر
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كلمة حول فقه العن
لقد أ ار مقتل الرويئ ال يادات عليى ييد واحيد مين رجيال إحيدص «جماعيات
العن ي » اإلس ي مية ورفقاوييه :جييدل ورقاشييا واسييعا حييول فكيير هييذه الجماعييات
الييديني ،وفقههييا الييذ ت ييتند إليييه فييي عملياتهييا ةييد الحكومييات ،وةييد ال ييياح
وغيرهم.
ومن الناس من رفض منالشتهم ،على اعتبار أرهم ليئ له منطيق إل القيوة،
وليئ لهم منطلق شرعي أو أخ لي أو لاروري يعتمدون عليه.
والوالع أن هذا تب يط مال بحقيقة القضية ،فالقو  -أيا كان ارتميانهم  -لهيم
فقه مزعو  ،ي تندون إليه ويدعموره باآلييات مين القيرآن الكيريم ،وباألحادييث
من ال نة النبوية ،ومن ألوال العلماء من المذاهب المتبوعة ومن خارجها.
ول بييد ّ
لكييل ميين يريييد إلنيياعهم ،أو ردهييم عيين أفكييارهم :أن ينالشييهم فييي
مفاهيمهم التي تبنوها ،ومبيادوهم التيي آمنيوا بهيا ،وأدليتهم التيي ي يولورها ُحجية
لهم في تبرير ما صنعوا.
وهم لي وا جماعة واحدة بل هيم أكثير مين جماعية ،ياتلفيون فيي طيراوقهم،
وبعييض أفكييارهم ،ولكيينهم جميعييا يتاييذون ميين العني «أ  :القييوة الع ييكرية»
طريقا لتحقيق األهداف.
فهنيياك «جماعيية الم ييلمين» ،وهييي التييي عرفييب عنييد النيياس ب ي «جماعيية
التكفييييير والهجييييرة» ،وهييييي تكفّيييير النيييياس بالجمليييية ،تكفّيييير األفييييراد ،وتكفيييير
المجتمعات  ...تكفر الحكا  ،ألرهم لم يحكموا بما أرزل هللا ،وتكفر المحكيومين،
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ألرهييم رةييوا بهييؤلء الحكييا ولييم يكفييروهم ،وتكفّيير العلميياء ،ألرهييم لييم يكفييروا
الفريقين.
وهم يبدءون بالتكفير ،وينتهون بالقتل والتفجير  ...فميا دا الشياص كيافرا،
فهو ي تحق القتل ودمه مباح ،إذ الكفر وحده عندهم يبيح الد .
وهيؤلء هييم اليذين اسييتباحوا د الشيييخ اليذهبي رحمييه هللا  ،سيواء كيياروا هييم
الذين لتلوه ،كما تقول الحكومة أ غييرهم هيو اليذ لتليه ،فهيم أعلنيوا سيعادتهم
بقتله!
وهنيياك الجماعييات التييي أطلقييب علييى رف ييها :اسييم «جماعيية الجهيياد» .ولييد
بييدأت  -علييى مييا أعلييم  -فييي «مًيير» ،وارتقلييب إلييى غيرهييا ميين البلييدان مثييل
«الجزاور» وغيرها.
وصيينوهم «الجماعيية اإلس ي مية» التييي رشييات فييي مًيير ،بزعاميية العييالم
األزهر الضيرير الشييخ عمير عبيد اليرحمن الم يجون فيي أمريكيا ،فير هللا
عنه.
وهنيياك« :ال ييلفية الجهادييية» التييي هييرت فييي عييدد م ين األلطييار العربييية
واإلس مية ،مثل :المنرب والجزاور ،وال عودية ،وغيرها.
ومن المعليو  :أن ال يلفية توصي

بالتشيدد فيي مجيال العقييدة ،ول سييما ميا

يتعلق بالتوحيد والشرك ،في مواجهية القبيوريين ومقدّسيي األوليياء ،وكيذلد ميا
يتعلق بآيات الًفات وأحاديث الًفات ،ومولفهم ةيد األشياعرة والماتريديية
وغيرهم ،وكثرا ما ينلب عليهم الحرفية والجمود في مجال الفقه والستنباط.
فييإذا أةييي إلييى هييذا التش يدُّد والحرفييية والجمييود :الجارييب الع ييكر  ،أو
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جارب القوة والعن  ،أصبحب هذه ال لفية تمثل خطرا مزدوجا .خطيرا فكريًّيا،
وخطرا عمليًّا.
وإذا أردرييا أن رعيييد المييور إلييى جييذورها فييي شييان هييذه الجماعييات كلهييا:
عرفيوا بطيول عبيادتهم هلل،
رددراها جميعيا إليى فكير «الايوار الني ة» اليذين ُ
ص ّوا ليوا عبّياد ليراء للقيرآن .ولكينهم
وكثرة صيامهم وليامهم وت وتهم ،فهم ُ
ي يييتحلون دمييياء مييين سيييواهم مييين الم يييلمين ،اعتميييادا عليييى متشيييابهات مييين
النًوص ،تاركين المحكميات مين كتياب هللا وسينة رسيوله .فيآفتهم لي يب فيي
ةماورهم أو للوبهم ،ولكن آفتهم في رءوسهم وأفهامهم.
ومن هنا وصفتهم األحاديث النبوية الًحاح بقولها« :يحقرَّأحدكمَّصاالتهَّ
إلىَّصالترم َّوقراءتهَّإلىَّقراءترم َّوصيامهَّإلاىَّصايامرم َّيمرقاونَّمانَّ
الاادينَّكماااَّيماارََّالساارمَّماانَّالرميااة»( .)38حتييى رأينيياهم اسييتباحوا د ابيين
اإلسييي

البكييير ،زو فاطمييية البتيييول ،وابييين عيييم الرسيييول ،وسيييي اإلسييي

الم لول :عليي بين أبيي طاليب رةيي هللا عنيه ،وتقربيوا إليى هللا بقتليه ،وميدح
شاعرهم لاتله بقوله:

ي ميا أراد بهيا إل ليبلييييييغ ميييييين ذ العييييييرش
يا ةربة مين تقي ّ
رةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوارا
ييا!
إريييييي ألذكيييييره يوميييييا فاح يييييبه أوفيييى البريييية عنيييد هللا ميزاري
وأخيييرا هنيياك «تنظيييم القاعييدة» ،وهييو يضييم عناصيير متنوعيية الجييذور،
م ييتمدة ميين تلييد الجماعييات كلهييا ،وارًييهرت فييي بوتقيية القاعييدة ،والتزمييب

( )38متفق عليه :رواه البايار فيي فضياول األعميال ( ،)5058وم يلم فيي الزكياة ()1064
عن أبي سعيد.
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باطها ،وبالعمل تحب ليادتها.
إن فقييه جماعييات العن ي  ،يقييو علييى أن الحكومييات المعاصييرة :حكومييات
كيافرة ،ألرهيا ليم تحكيم بميا أريزل هللا ،واسيتبدلب بشيريعته المنزلية مين الايالق:
ٓ
{و َمااانَّلااامۡ َّيَ ۡح ُكااامَّبِ َماااآَّأَنا َ
اازلََّٱّللَُّفَمُوْ َٰلَئِاااكَ َّ ُرااا ُمَّ
القيييوارين التيييي وةيييعها الماليييو َ ،
ون} [الماودة ،]44 :وبهذا :وجب الحكم عليهم بالكفر واليردة ،والايرو مين
ۡٱل َٰ َك ِف ُر ََّ

الملة ،ووجب لتالها حتى تدي ال لطة لنيرها؛ إذ كفرت كفيرا بواحيا عنيدرا فييه
من هللا برهان.
ويؤكد فقيه هيذه الجماعيات ،كفير هيذه األرظمية الحاكمية ،بيامر آخير ،وهيو:
أرها تيوالي أعيداء هللا مين الكفيار ،اليذين يكييدون للم يلمين ،وتعياد أوليياء هللا
من دعاة اإلس  ،الذين ينادون بتحكيم شري هللا تعالى ،وتضطهدهم وتيؤذيهم.
َٰ
َّم ۡانرُمۡ َّإِنَّٱّللَ َََّلَّيَ ۡراد ۡ
ِيَّٱلقَ ۡاو َمَّٱلَ ِل ِماينَ }
ُمَّمان ُكمۡ َّفَ ِإناهُ ِ
{و َمنَّيَت َ َاولر ِ
وهللا تعالى يقولَ :

[الماودة.]51 :
والحكومييات المعاصييرة :تعييار

هييذه الييتهم بييدعاوص ماتلفيية ،منهييا :أرهييا

تعلن أن دينهيا الرسيمي هيو اإلسي  ،وارهيم ينشيئون الم ياجد إللامية الًي ة،
ويعيّنييون األوميية والاطبيياء والمييؤذّرين ،ويؤس ييون المعاهييد الدينييية ،والكليييات
ومدرسي الدين في المدارس وغيرهيا ،ويحتفليون
الشرعية ،ويو فون الوعا
ّ
برمضييان وعيييد الفطيير واألةييحى ،ويييذيعون ت ي وة القييرآن فييي اإلذاعييات
والتلفييازات ،إلييى غييير ذلييد :ميين المظيياهر الدينييية ،التييي تثبييب إسي مية الدوليية
بوجه من الوجوه.
كمييا أن بعييض دسيياتير هييذه الييب د يعليين :أن الشييريعة مًييدر أو ا لمًييدر
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الروي ي للتقنين .وبعضها :يعتذر بضعفه أما لوص الضنط النربيي ،وبعضيها
 ...وبعضها ...
فتوص ابن تيمية:
كما تعتمد جماعات العني  :عليى فتيوص اإلميا ابين تيميية فيي لتيال كيل فئية
تمتنع عن أداء شريعة اهرة متواترة من شراوع اإلس

 -كالً ة أو الزكياة

 -أو الحكييييم بمييييا أرييييزل هللا :فييييي الييييدماء واألمييييوال واألعييييرا

 ،أو األميييير

بييالمعروف والنهيييي عييين المنكييير ،عليييى آخيييره .وهيييو ميييا اعتميييد علييييه كتييياب
«الفريضة الناوبة» لجماعة الجهاد ،وجعل هذه الفتوص :األساس النظير لقييا
الجماعة ،وت ويغ أعمالها كلها.
وي تدلون هنا :بقتال أبي بكير ومين معيه مهين الًيحابة رةيي هللا عنهيب
لمارعي الزكاة.
فكي

بمن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكا الشريعة ،برغم مطالبة جمياهير

الناس بها ،وخًوصيا العلمياء واليدعاة ،بيل هيم أشيد النياس خًيومة لهيؤلء،
وتضييقا عليهم ،ومعاداة لهم؟!
ور ي هيؤلء أن اليذ يقاتيل هيذه الفئية الممتنعية وليي األمير ،ولييئ عميو
الناس ،وإل أصبح األمر فوةى!
وتعتمد جماعات العن

أيضا :على أن هذه األرظمة غير شيرعية ،ألرهيا ليم

تقم على أسياس شيرعي مين اختييار جمياهير النياس لهيا ،أو اختييار أهيل الحيل
والعقد ،وبيعة عمو الناس ،فهي تفتقد الرةا العا  ،الذ هو أساس الشيرعية،
وإرما لامب على أسنة الرماح بالتنلب وال ي والعن  ،وميا ليا بقيوة ال يي :
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بالقلم!

ور ييي هييؤلء مييا لالييه فقهانرييا ميين لييديم :إن التنلييب هييو إحييدص طراوييق
استقر له الوةع ،ودان له الناس.
الوصول إلى ال لطة ،إذا
ّ
وهذا ما فعله عبد الملد بن ميروان ،بعيد ارتًياره عليى ابين الزبيير رةيي
هللا عنه يب ولييد ألييره النيياس ،وميينهم بعييض الًييحابة :مثييل ابيين عميير وأرييئ
وغيرهما ،حقنا للدماء ،ومنعا للفتنية ،وليد لييل :سيلطان غشيو  ،خيير مين فتنية
تدو .
وهذا من والعية الفقه اإلس مي ،ورعايته لتنير الظروف.
وتييرص جماعييات العن ي كييذلد :أن هييذه المنكييرات الظيياهرة ال ييافرة التييي
تبيحهييا هييذه الحكومييات ،ميين الاميير ،والمي يير ،والزرييى ،والربييا والا عيية
والمجون ،في وساول اإلعي  ،وسياور المحظيورات الشيرعية :يجيب أن تنيير
بالقوة لمن يملد القوة ،وهي ترص أرها تملكها ،ف ي قط الوجوب عنهيا التنييير
بالل يان بييدل الييد ،كمييا فيي الحييديث الشيهير« :ماانَّرأ َّمانكمَّمنكا ًاراَّفليِياارهَّ
بيده َّفإنَّلمَّيستَٰعَّفبلسانه»(.)39
وينفييل هييؤلء :الضييوابط والشييروط ال زميية لتنيييير المنكيير بييالقوة ،التييي
لررها العلماء ،ومنها :أل يترتب على تنيير المنكر منكر أشد منه.
وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع كله :أره ياخيذ حكيم هيذه األرظمية
التييي والهييا ورةييي بهييا ،وسييكب عنهييا ،ولييم يحكييم بكفرهييا ،والقاعييدة التييي

( )39رواه م لم في اإليمان ( )49عن أبي سعيد.
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يزعمورها :أن من لم يكفر الكافر فهو كافر!
وبهذا توسعوا وغلوا في «التكفير» ،وكفروا الناس بالجملة.
وعلى هذا :ل يبيالون مين يُقتيل مين هيؤلء الميدريين ،اليذين ل رالية لهيم فيي
الحكومة ول جمل :ألرهم كفروا فحلب دمانهم وأموالهم.
كمييا يييرون بييالنظر إلييى األلليييات غييير الم ييلمة :ارهييم رقضييوا العهييد ،بعييد
أداوهيييم للجزيييية ،وبتايييييدهم ألولئيييد الحكيييا المرتيييدين ،وأرظميييتهم الوةيييعية،
ولرفضهم للشريعة اإلس مية وبهذا ليم يعيد لهيم فيي أعنيا الم يلمين عهيد ول
ذمة ،وحل دمهم ومالهم .وبهذا استحلوا سرلة مح ت الذهب :مين األلبياط فيي
مًر ،كما استحلوا سرلة بعض الم لمين أيضا .وغفل هيؤلء عين اجتهيادات
فقهاء الم لمين في عًررا ،وارهم أصبحوا «مواطنين» لهم حقيو المواطنية؛
ألرهم من أهل دار اإلس

بإجماي الفقهاء .وكلمة «من أهل اليدار» تقابيل كلمية

«مواطن».
وهييم يييرون أن ال ييياح وأمثييالهم ،الييذين يييدخلون ب ي د الم ييلمين بتاشيييرات
رسمية ،وترخيًيات لاروريية ،واليذين يعيدّهم الفقهياء «م يتا َمنين» وليو كاريب
دولهم محاربة للم لمين ،يرون هيؤلء ُم ْيت َباحي اليد  ،ألرهيم ليم ياخيذوا اإلذن
من دولة شرعية ،وألن ب دهم رف ها :محاربية لنسي  ،في عهيد بيينهم وبيين
الم لمين .والواجب :أن يقاتل هؤلء ويقتليوا ،في عًيمة ليدماوهم وأميوالهم!!
وجهل هؤلء أن أ م لم  -ولو كان اميرأة  -يعطييهم األميان ،فيإن أماريه رافيذ،
والمدار على ما يعتبروره هم أمارا.
وكذلد يقول هؤلء عن الدول النربية  -التي يقيم بعيض هيؤلء فيهيا  -وليد
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حييق األمييان ،أو ّ
أعطييتهمّ :
حييق اللجيييوء ال ياسييي :لميين طييردوا ميين ب دهيييم
األصييلية ،فييآوتهم هييذه الييدول ميين تشي ُّيرد ،وأطعمييتهم ميين جييوي ،وآمنييتهم ميين
خوف.
يقول هؤلء بكل جرأة وتب ُّجحّ :
إن هذه الدول كلهيا كيافرة ،محاربية لنسي
وأمته ،ويجب أن رقاتلهم جميعا حتى يُ ْلموا فَيَ ْ لَموا ،أو يعطوا الجزية عين ييد
وهم صاغرون.
سييئل بعضييهم عيين إلامتييه فييي هييذه الييب د ،لييال :إرهييا كييدورة المييياه،
ولمييا ُ
ر تادمها للضرورة رغم رجاستها.
وهؤلء الكفار :دمانهم ح ل للم لمين ،بنًوص الدين.
ويذكرون هنا آيات وأحاديث :يضيعورها فيي غيير موةيعها ،فيإذا واجهيتهم
بنيرها :من اآلييات واألحادييث ،التيي هيي أكثير منهيا وأ هير وأصيرح ،ليالوا
لد :هذه ر اتها آية ال ي !
هييذا هييو فقييه جماعييات العن ي باختًييار ،الييذ علييى أساسييه ارتكبييوا مييا
ارتكبوا من مجازر تشيب لهولها الولدان ،وتقشيعر مين بشياعتها األبيدان :ةيد
مييواطنيهم ميين م ييلمين وغييير م ييلمين ،وةييد ال ييياح وغيييرهم ميين األجارييب
الم المين.
وهو ب ريب :فقيه أعيو  ،وفهيم أعير  ،يعتيوره الاليل والاطيل ،مين كيل
جارب:
أ  -خلل في فقه التكفير.
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ب  -وخلل في فقه الجهاز.
ج  -وخلل في فقه الارو على الحكا .
د  -وخلل في فقه تنيير المنكر بالقوة.
ويحتا من فقهاء األمة إلى ولفة عليمة متارية ،لمنالشتهم في أفكارهم هيذه،
والرد علييهم فيميا أخطياوا فييه ،فيي ةيوء األدلية الشيرعية مين القيرآن وال ينة
وإجماي األمة ،في إطار مقاصد الشريعة الكلية ،ومبادئ اإلس

العامة.

ولد رالشنا هذه الجماعات وفقهها في أكثر من كتياب لنيا ،وخًوصيا كتياب
«الًحوة اإلس مية من المراهقة إلى الرشد» فًل «مين العني

والنقمية إليى

الرفق والرحمة».
كما أصلنا القضيية وفًيلناها وأعطيناهيا حقهيا مين المنالشية والمقاررية فيي
كتابنا الكبير «فقه الجهاد».
هل العن

إس مي؟

ً
ونريدَّأنَّنسملَّرناَّسؤاَلَّ َّوروَّ:رلَّالعنفَّظاررَّٗإسالمية؟ َّ
ورقييول :إن اإلعيي

النربييي عاميية ،واألمريكييي خاصيية ،يييوهم العييالم أن

العنييي يحميييل الجن يييية اإلسييي مية ،وأن اإلسييي

بعقيدتيييه وشيييريعته يفيييرز

«العن »! وأن الم لمين بطبيعتهم الدينية أهل عن .
وهذا ول شد تحامل على اإلس
فاإلس

وأمته ولرآره وربيه وشريعته.

دين الرفق ،وليئ ديين العني  ،وديين الرحمية ولييئ ديين النقمية،

ودين اللين والرلّة ،ولييئ دين النلظة والق وة.
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وأشييهر أسييماء هللا عنييد الم ييلمين :الييرحمن الييرحيم ،وليييئ المنييتقم الجبييار،
كما يرو أعداء اإلس .
واسم «الجبار» ذكر في القرآن مرة واحدة ،واسيم اليرحمن اليرحيم افتتحيب
به  -كما ررص في المًح

 )113( -ماوة و ع عشرة سورة ،غير ميا ذكير

داخل ال ور.
والم ييلمون يبييدءون أكلهييم وشييربهم وسيياور أعمييالهم ب ي «ب ييم هللا الييرحمن
الييرحيم» ،والم ييلمون يرحمييون النيياس ليييرحمهم الييرحمن ،وبعبييارة أخييرص:
يرحمون من في األر
والعن

ليرحمهم من في ال ماء.

اليذ وليع مين بعيض الم يلمين ،يرجيع فيي كثيير منيه إليى النيرب

ومظالمه الم يتمرة عليى أمية اإلسي  .ويكفيي خلقيه إسيراويل مين العيد  ،عليى
أرقا

أهل فل طين ،وم اردته لها منذ ليامها إلى اليو  ،وتشجيعها على الظليم

والعدوان الداوم على أهل الب د.
ومع هذا وجدرا العن

واإلرهاب فيي كيل بي د اليدريا :فيي الشير والنيرب

فييي الشييمال والجنييوب ،فييي اليابييان وفييي أمريكييا ،وفييي إسييراويل رف ييها ،وفييي
بريطاريا ،وفي الهند ،وفي غيرها من ألطار العالم.
ولم تيتهم البروت يتارتية بارهيا صيارعة اإلرهياب فيي أمريكيا ،ول الكا وليكيية
بارها صارعة اإلرهياب فيي بريطارييا ،ول اليهوديية بارهيا صيارعة اإلرهياب فيي
إسييراويل ،ول الهندوسييية أو ال ييياية بارهييا صييارعة اإلرهيياب فييي الهنييد ،فلميياذا
يتهم اإلس
من حوادع؟

وحده باره صيارع العني

واإلرهياب فيميا ليا بيه بعيض الم يلمين
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ربما يكون ذلد صحيحا لو ألرهم الم لمون على فعليوه ،ولكين العكيئ هيو
الًييحيح ،فالم ييلمون عاميية ،وعلمييانهم خاصيية ،اركييروا عليييهم ،ورييددوا بمييا
صنعوا و َحملوهم وزر ما عملوا .ول تزر وازرة وزر أخرص.
هل العن

يحقق هدفا؟

عليى أرنييا ليو رالشيينا العني ميين غيير راحييية شيرعيّته ،بييل مين راحييية فاودتييه
وجدواه ،اعتمادا على مذهب «المنفعة» أو «البراغماتية» هل رجيد العني أفياد
أصييحابه؟ هييل حققييوا بييه أهييدافهم النهاوييية أو المرحلييية؟ هييل ُجنيييب ميين وراوييه
مرة للًحوة اإلس مية ،أو للدعوة اإلس مية ،أو لألمة اإلسي مية؟ والجيواب
بالنفي لطعا.
فالوالع الذ عايشناه يقيول :إن العني ليم ينيّير حكومية ،وليم ي يقط رظاميا،
كمييا أراد أصييحابه .ولييم ريير الغتيييال ال ياسييي ،أو القتييل العشييواوي ،أو العمييل
التاريبي :غير شيئا فيي األرظمية القاومية ،التيي أراد دعياة العني

وم يتادموه

وعتوا.
عنا
أن ينيروها ،بل زادت األرظمة تجبرا وتفر ُ
ًّ
والغتيييال ال ياسييي الييذ رجحييوا فييي بعييض محاولتييه ،لييم ينيّيير شيييئا فييي
والع األمر ،كل ما حدع أن ذهب حاكم ،وجاء حاكم آخير ،والوةيع كميا هيو،
بل ربما كان أشد وأل ى مما لبله ،حتى أصيبح البييب اليذ يتننيى بيه كثييرون
لول الشاعر:

ُرب يييييو بكيييييب منييييه ،فلمييييا صي ْيرتُ فييي غيييره بكيييب عليييه!
أو كما لال الشاعر اآلخر:

دعييوتُ علييى عمييرو ،فميييات ،فلميييا بليييوت النيييير رُحيييب عليييى
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرري
ف ي
ّ

عميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرو!
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م إن الذ يمارس العن  ،ل ي تطيع أن ي تمر فيه أبد الدهر .إريه يمارسيه
مدة تقًر أو تطول ،م يتعب وييئئ ويلقي س حه ،ولم يجن مين عنفيه إل ميا
سفد من دماء ،وما دمير مين ممتلكيات ،وميا أةياي مين جهيود وأوليات ،كلهيا
جزء من العمر النفيئ.
ولذا رأينا جماعات العن في العيالم بعيد ميدة مين اليزمن تحييل رف يها عليى
«التقاعد».
فقه التنيير:
وأريد لهؤلء المت رعين ال طحيين من هواة العفن  -اليذين يرييدون تنييير
المجتمعات بالقنبلة والرشاش  -أن يعرفيوا أن للتنيير «فقهيا» يجيب أن يطلعيوا
عليه .وأن التنيير المنشود الذ تنتقل به األميم مين الف ياد إليى الًي ح ،ومين
الرحييراف إلييى السييتقامة ،وميين الضييع إلييى القييوة ،ل يييتم بييالرق ب ول
بال

ح .إن له سيننا ابتية ل بيد أن تُرعيى ،فهيو ل ييت ُّم إل بتنييير اإلر يان مين

داخلييه ،أ ميين عقلييه وةييميره ،وهييذا يحتييا إلييى ميينه بعيييد المييدص ،طويييل
النفئ ،واةح األهداف ،محدد المراحل ،بين الطريق .ومحوره تنيير األرفيئ
أو  -على حد تعبير القرآن  -تنيير ما باألرفئ ،كما لال تعيالى{ :إِنَّٱّللَ َََّلَّيَُِيِ ُارَّ

َماَّ ِبقَ ۡو ٍمَّ َحت َٰىَّيَُِ ِي ُرواَّْ َماَّ ِبمَنفُس ِِرمۡ } [الرعد.]11 :
وهذا ما فعله النبي صلى هللا عليه وسلم مع العرب :غير ما بارف هم ،فنيّير
غير معتقداتهم ومفاهيمهم وأفكارهم وليمهم ،واهتماماتهم ،وأهيداف
هللا ما بهمّ .
ي اإلسي
حياتهم ،فارشاهم خلقا آخر ،وأصبح عرب ُّ

ي الجاهليية ،فيي
َ
غيير عربي ّ

أهدافييه وأخ لييه وسييلوكه وع لاتييه .وبهييذا ارتقلييوا ميين رعيياة للنيينم إلييى رعيياة
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لألمم ،وأخرجوا الناس من عبيادة األشيياء واألشيااص ،إليى عبيادة هللا وحيده،
سعَتها ،ومين َج ْيور األدييان الفل يفات إليى عيدل اإلسي ،
ومن ةيق الدريا إلى َ
َٰ
اَّلت َ ُكونُواَّْ ُ
َّويَ ُكاونَ َّ
شا َردَآ َءَّ َ
سَٰ ِ
َّو َ
علَاىَّٱلن ِ
ااس َ
{و َكاَ ِلكَ َّ َاعَ ۡل َٰنَ ُكمۡ َّأُمة َ
ووسطية اإلس َ :

شا ِاريدا} [البقييرة .]143 :وأخيير هللا بهييم النيياس ميين الظلمييات إلييى
سااولَُّ َ
علَا ۡاي ُكمۡ َّ َ
ٱلر ُ
الًيراط اليذ هيدص إلييه رسيول
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمييدّ ،
َّص َٰ َارطَّم ۡ
وسات َ ِقيمََِّّ َّ52ص َٰ َار ِطَّٱّللَِّٱلااِيَّلَاهَُّ َمااَّ
ِيَّإِلَ َٰاى ِ
هللا ،كما لال تعالىَ { :وإِناكَ َّلَت َ ۡراد ٓ
ير ۡ
َِّو َماَّفِ ۡ
ور} [الشورص.]53 ،52 :
َّٱۡل ُ ُم َُّ
ضَّأ َ َ َٓلَّإِلَ َّ
ىَّٱّللَِّت َ ِص ُ
يَّٱۡل َ ۡر ِ
فِيَّٱلس َٰ َم َٰ َوت َ

***
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مقاررة بين عهد عبد الناصر وال ادات
ولد يحلو لكثير مين النياس أن ي يالوا :هيل ياتلي

عهيد ال يادات عين عهيد

عبد الناصر؟ وما الفر بينهما؟
ورقييول هنييا :اشييترك العهييدان فييي أن كليهمييا ميين مييرات ييورة  23يوليييو،
ّ
المتحكمة في رلاب الشعب المًر  ،وإن اختلفيا بعيد ذليد فيي بعيض األميور
المهمة.
عهد عبد الناصر عهد المًادرات والتضييق:
كان عهد عبد الناصر :عهد التاميم والمًيادرات ،وتحوييل جمهيور النياس
إلى فقراء .فقد أم ى الناس في عهده يشيكون :أصيحاب األمي ك يشيكون؛ ألن
أرةهم صيودرت وأخيذت مينهم ،والف حيون يشيكون ،ألن إرتياجهم يبياي  -أو
يشترص منهم  -بارخص األ مان.
والرأسماليون يشكون؛ ألرهيم حوربيوا بيدعوص أرهيم م يتنلون ،وصيودرت
مًارعهم وممتلكاتهم ،وت لمتها أيد عاجزة في إدارتها ،متّهمة في أمارتها.
والعمال يشكون ،ألرهم ل ياخيذون األجير الكيافي ،اليذ يلبُّيون بيه حاجياتهم
التي تكا رت ،ومطالب أولدهم التي ل تتول .
والتجييار يشييكون؛ ألن القييوة الشييراوية ةييعفب عنييد النيياس ،وألن الحكوميية
تفر

ع ْرا.
عليهم من الضراوب ما يرهقهم ُ

والمو فييييون يشييييكونُّ ،
ألن الرواتييييب التييييي يتقاةييييورها ل تكفييييي للوفيييياء
باحتياجاتهم ،واحتياجات أسرهم ،مع غ ء األشياء باستمرار .لهيذا يضيطرون
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أبدا إلى الستدارة ،والديْن ه ٌّم بالليل ،ومذلّة بالنهار!
والمعارةون من إس ميين ووطنيين وحتى ي اريين يشكون ،لميا أصيابهم
فيييي أرف يييهم وأهلييييهم وذويهيييم مييين محييين وابيييت ءات ،ومحاكميييات ع يييكرية،
وتعييييذيبات وحشييييية ،أدخلييييتهم ال ييييجون والمعييييتق ت باأللوف،وخًوصييييا
اإلس ميين.
ل تكيياد تجييد أحييدا راةيييا عيين معيشييته وعيين عملييه ،فهنيياك سيياط عييا ،
وغضب مكنون في الًيدور ،ول ي يتطيع النياس أن ينف يوا عنيه ،ل بقليم ول
بل ان ،ومن حاول ذلد اختطفته ك ب الًييد ،فيذهبب بيه إليى حييث ل يحيئ
به أحد.
إرها الشكوص العامية التيي ت يمعها مين كيل ل يان ،وتلم يها فيي كيل إر يان،
وتحييئ با رهييا وصييداها فييي كييل مكييان .الشييكوص ميين الضيييق اللتًيياد ،
والضيق ال ياسي.
وفي هذا الجو الاارق ي ّر الناس عن أرف يهم بالنكيب ،وينف يون بهيا عين
مكنون صدورهم ،وهناك أراس ينشئون النكتة ،وآخرون يروجورها .وليد أجياد
المًيريون ّ
فين النكييب ال ياسيية ،التيي تُعتبيير روعيا مين الييدفاي عين اليذات فييي
مقابل ما يؤخذ من الناس من حقو  ،وميا ييداس مين حرميات ،وميا ي يلب مين
حريات.
ويقولييون :إن عبييد الناصيير كييان ي ييال باسييتمرار عيين النكييب الجديييدة التييي
تؤل في حقه ،وكان أحيارا يضحد منها ،وأحيارا يتالم.
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كلمة إرًاف:
ل بُ من الذين ينكرون أ فضل أو أ أ ر إيجيابي لثيورة  23يولييو ،فهيذا
يوجه الم لم أن يعدل مع البعيد عدليه ميع القرييب،
ينافي المبدأ اإلس مي الذ
ّ
ول يمنعه شنآن من يبنض أن يتعامل معه بالعدل ،كما ل يدفعه حبُّ َمن يحيبُّ
أن يحكييم عليييه بالعييدل ،فييالمؤمن ميين شيياره إذا رةييي أل يدخلييه رةيياه فييي
ّ
الحيق ،وإرميا يكيون لواميا بالق يط
الباطل ،وإذا غضب أل يارجه غضبه عين
شاهدا هلل ،ولو على رف ه أو الوالدين واأللربين ،وكذلد مع خًومه وأعداوه.
ول شد في أن ورة يوليو خلًيب النياس مين الملكيية التيي ارحرفيب وزاد
ف ادها في سينيها األخييرة ،ومين اإللطياي المتجبّير اليذ جعيل معظيم األر
في أيد حفنية لليلية مين الكبيار ،وأصيبح الف حيون أشيبه بالعبييد عنيد هيؤلء،
وغدا عجبا أن الذين يعملون ل يملكون ،والذين يملكون ل يعملون!
كيان أكثيير الرأسييماليين ل يعطييون العيياملين حقييولهم ،ول يوفُّييورهم أجييورهم
العادلة ،لهذا كارب الطبقات العاملية هيي الطبقيات الم تضيعفة والم يحولة فيي
المجتمع المًر  ،ول سيما طبقات العمال والف حين.
فلما لامب الثورة ،رفعب شان هذه الطبقات ،وأتاحب لهم من فيرص التعلييم
والعمل ما لم يكن متاحا من لبل ،حتى إرها خًًب لهم رً مقاعد مجليئ
الشعب.
عًر ال ادات عًر الرفتاح ب ةوابط:
ولما جاء ال ادات تنير الحال عما كان في عهد عبد الناصر.
فقييد ارتقلييب مًيير ميين المًييادرات والتيياميم والتضييييق إلييى «الرفتيياح».
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ولكنه كان ارفتاحا ب ليود ول ةوابط ،فظهر رأسماليون جيدد أو «باشيوات»
جدد ،هم الذين سيموهم «القطيط ال يمان» .هيؤلء الباشيوات الجيدد أصيبح لهيم
يييروات الباشيييوات القيييدامى ،وربميييا أةيييعافها ،ولكييين ليييم يكييين لهيييم أصيييالة
«الباشوات» ول أخ لهم ول أعرافهم .كان الباشوات لهم بيوت مفتوحية ،وأييد
مب ييوطة ،وفضيياول مرعييية ،وتقاليييد متوار يية ،ينتفييع ميين وراوهييم كثيييرون ...
وهؤلء ألرف هم فقط ،ل ينتفع مين وراوهيم أحيد ،ول سييما أرهيم أ يروا ب يرعة
البر  ،لم ير وا الثروة أبا عن جد ،ولم يك بوها بكد اليمين وعر الجبين ،بيل
بطيير مليئيية بالكييذب والنييا والاييداي ،واسييتن ل النفييوذ ،واسييتنفال القييارون،
واسييتادا الرشييا ،حتييى أصييبح هييؤلء «حيتارييا» فييي بحيير التجييارة ،تلييتهم كييل
األسييماك الًيينيرة ،ول يجييرن أحييد عل يى أن ي يياولها ،فض ي عيين أن يعالبهييا.
وكييل «حييوت» ميين هييؤلء كي ّيون لييه مملكيية أو إلطاعييية مالييية يرتييع فيهييا كيي
يشيياء ،ب ي رليييب ول ح يييب ،حتييى الضييراوب التييي يجييب دفعهييا للدوليية ،لييه
طراوقه في التالص منها! وكل واحد من هؤلء م نود بًورة أو أخيرص مين
ال لطة الحاكمة ،فهو لريب أو ر يب أو شريد لفي ن أو ف رية ،ممين يمليد أن
يحمي الظهر ،ويشد األزر! والمًريون يقولون :مين ليه « هير» ل يضيرب
على بطنه!
فهذا مما عيب عليى عًير ال يادات ،واليدول ل تًيلح بالرفتياح المطليق،
ول بالتضييق المطلق ،ولكين بينه وسيط ،يثيير الحيوافز ،وييدفع إليى اإلبيداي،
ويحييرك عج ي ت التنمييية واإلرتييا الحقيقييي ،ولكيين مييع القيييود التييي تمنييع ميين
ال رلة والنهب والستن ل ،ومع العدل الذ يمنح الفرص المتكافئية ،ويعطيي
كل ذ حق حقه ،ول يوجد فيه أحد يعلو على القارون ،أو ي تنفل القارون.
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شييرك «الييديون»
وأميير آخيير هيير فييي عهييد ال ييادات ،وهييو :أرييه ولييع فييي َ
األجنبية ،وهذا كان أيضا من آ ار الرفتياح وسيلبياته ،ويبيدو مميا كتبيه صيديقنا
األستاذ عادل ح ين رحمه هللا عين دييون مًير فيي ذليد العهيد :أن هيذا أمير
خططب له جهات معينة ،وشبكة جهنمية ،بيتب أمرهيا بلييل ،ورسيمب خطتهيا
بإحكيا  ،لتولييع الدوليية فييي هييذا الفييخ ،فتايير ميين دييين إلييى دييين ،وكييل دييين لييه
تبعاتييه ممييا يُ ييمى خدميية الييديْن ،فهييو يحتييا فييي كييل سيينة إلييى دفييع األل يياط
المطلوبيية ،ودفييع الفواوييد الربوييية عليييه .وهنييا تعجييز الميزارييية ،فتحتييا إلييى أن
تعال هذا العجز بيدين آخير ،وهكيذا ،فتعيال داء بيداء .وليد أدرك هيذا شياعررا
العربي من لديم ،فقال:

إذا ما لضيب الد ّّّيْن بالديْن ليم لضيياء ،ولكيين كييان غرمييا علييى
الحرية :غييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير !
يكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
ولدة الًحوة اإلس مية من رحم
على أن الشيعب فيي عهيد ال يادات  -ول سييما فيي ال ينوات اليولى  -أحيئ
النيياس بييان القبضيية الحديدييية التييي كارييب تم ييد بانييالهم ،خفييب عيينهم ،وأن
الحرييية بييدأت تجييد طريقهييا للييي للييي إلييى النيياس ،وأن العمييل اإلس ي مي بييدأ
يتحيييرك ،وخًوصيييا بيييين الشيييباب فيييي الجامعيييات ،وبهيييذا طفقيييب الًيييحوة
اإلس مية تولد من رحم الحريية .ول شييء يينعا اليدعوة اإلسي مية مثيل جيو
الحرية.

***
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وفاة األستاذ محمد المبارك
في هذه ال ينة فيي شيهر دي يمبر  ، 1981الموافيق صيفر 1402هي  ،تيوفي
الكاتييب والمفكيير والداعييية والمربييي وال ياسييي اإلس ي مي المعييروف األسييتاذ
محمد المبارك في المدينة المنورة.
األسييتاذ المبييارك أحييد كبييار العلميياء ال ييوريين ،المجيدّدين المعتييدلين ،الييذين
تتجلى في إرتاجهم األصيالة التيي تُعبّير عين ذاتيية األمية ،ورسيالتها اإلسي مية،
والمعاصييرة التييي تعييرف النييرب و قافتييه ومدارسييه الماتلفيية ،رظييرا لمعرفتييه
بالفرر ية.
تعرفي على األستاذ المبارك:
عرفب األستاذ محميد المبيارك صيورة واسْيما «صيورة شم يية طبعيا» فيي
سنة  ، 1948فيي سيجل التعيارف اإلسي مي ،فيي صيفحة مين صيفحات مجلي ٍة
عزيزة علينا ،كاريب تًيدر فيي مًير اسيمها «الشيهاب» ،صيدر منهيا خم ية
ومؤس ها بيد النيدر ،مؤس يها هيو اإلميا الشيهيد
أعداد فقط ،م ذهب صاحبها
ّ
«ح يين البنييا» ،مؤسييئ كبييرص الحركييات اإلس ي مية الحديثيية فييي هييذا الشيير
العربي.
فييي مجليية الشييهاب كييان س يجل التعييارف اإلس ي مي ،وكارييب صييورة وكييان
اسم ،بل كارب صور وأسماء لعدد من الرجيال العياملين فيي الحقيل اإلسي مي،
وفييي الفكيير اإلسي مي ،فييي العييالم اإلسي مي ،كييان ميينهم اسييم محمييد المبييارك،
ورسم محمد المبارك.
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م هرت بعيض مؤلفيات وبحيوع لألسيتاذ محميد المبيارك ،فازددريا تعرفيا
عليه وإعجابا به وحبًّا له ،م جمعتنا به الظروف فيميا بعيد فيي مًير ،فازددريا
إعجابا به وتقديرا له ،وعرفنيا أريه مين خييرة الرجيال  ...رقيول ذليد ول رز ّكيي
زهيدت فييهم،
على هللا أحدا .هناك من األشااص من ت يمع عينهم ،فيإذا لقييتهم
َ
لكن األستاذ المبارك كان معنا كما لال الشاعر لديما:

أطييييب
الر ْكبيييان ت ُ ْنبئنيييا عييين جيييابر بييين ر َبييياح
كاريييب ُم َحادَ يييةُ ُّ
َ
ْ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
سيمعب أ ُ الا
رأص
ذرييييَبيباح َييينَ مميييا لييييدر
حتى التقينا في وهللا ميا
تقريره عن كتابي «الح ل والحرا »:

ًييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
بَ َ

يم عرفتيه أكثير حيين أحيال إلييه أسيتاذرا اليدكتور محميد البهيي الميدير العييا
للثقافييية اإلسييي مية بييياألزهر الشيييري م يييودة كتيييابي «الحييي ل والحيييرا فيييي
اإلسي » ليكتيب تقرييرا عنيه يتضيمن رأييه فييه :هيل يًيلح أن يتبنّياه األزهير
ليترجم إلى اللنة اإلرجليزية أو ل؟ وإرما اختاره الدكتور البهي لمعرفته بالثقافية
النربييية ،والعقلييية النربييية بجييوار قافتييه اإلس ي مية ،وبهييذا يملييد القييدرة علييى
معرفة ص حية الكتاب لمااطبة النرب أو ل.
ولييد كتييب تقريييرا متميّييزا عيين الكتيياب ،لييال فيييه :إن المؤل ي تي ّ
يوخى فيييه
العتدال في أحكامه.
وليال :إن الكتياب جييد فيي بابيه ،ةيرور فيي موةيوعه ،وإذا اسييتدركب
فيه بعض الم حظات كان خير كتاع في هذا الموةوي فيما أعلم.
ولد كان له بعض أسئلة واستف يارات سيالني عنهيا ،وأجبتيه عنهيا ،وبعيض
أشياء رالشني فيها ،سلمب له ببعضها وعدلته ،وبعضه سلم لي بها.
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اجتماعي به مع الدكتور ال باعي:
ويعرفنييي
ييم شيياء هللا أن يييزور مًيير ،وأن يجمعنييي بييه الييدكتور البهييي،
ّ
ويعرفييه علييي ،وكييان هييو ميين ع ميية سييوريا األسييتاذ الشيييخ الييدكتور
عليييه،
ّ
مًييطفى ال ييباعي ،ولييد صيينع لهمييا الييدكتور البهييي حفييل شييا تكريمييا لهمييا،
وأبى فضله إل أن أحضر معهما ،برغم حدا ة سيني ،ودريو مرتبتيي الو يفيية،
ولد أهداري ال باعي كتابه «ال نة ومكارتها في التشريع».
محاةرته في لاعة محمد عبده «رحو وعي إس مي رشيد»:
وبعد ذلد تو قب ع لتي باألستاذ المبارك ،بمناسبات شيتى ،وأول ميا لقيتيه
بعد ذلد بمناسيبة محاةيرته التيي ألقاهيا فيي لاعية الشييخ محميد عبيده ،وكاريب
بعنوان« :رحو وعي إس مي رشيد».
كلمته في كتابي «فقه الزكاة» :
ومما ل أر اه لألستاذ المبارك ما كتبه عن كتيابي «فقيه الزكياة» فيي تقديميه
كتابه عن «رظا اللتًاد» الذ لال في تقدير منه:
«ومن الكتب الحديثة ما هو خاص بموةوي ُمعين ،ومن هيذا النيوي كتياب
سي القَ َرةيياو  ،وهييو موسييوعة فقهييية فييي الزكيياة،
«فقييه الزكيياة» لألسييتاذ يو ُ
استوعبب م اولها القديمة والحديثة ،وأحكامها النًية والجتهادية عليى جمييع
المذاهب المعروفة المدورية ،ليم يقتًير فيهيا عليى الميذاهب األربعية ،ميع ذكير
األدلة ومنالشتها .وعر

لما َحدَع من لضايا وم اول ،وميع رظيرات تحليليية

عميقة  ...وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية ،ويُعتبر َحدَ ا ها ًّميا فيي
التالي

الفقهي  ...جزص هللا مؤلفه خيرا».
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استدعانه لجامعة لطر:
س يب جامعية لطير،
وبعد ارتقاله إلى المملكة العربية ال عودية ،يم بعيد أن ا ُ ّ
اسيييتداعه األسيييتاذ اليييدكتور محميييد إبيييراهيم كيييا م ميييدير جامعييية لطييير ،ليلقيييي
محاةييرات فييي علييم الجتميياي ،ميين وجهيية رظيير إسي مية ،فييالقى محاةييرات
ةمها كتابه« :رحو مجتمع إس مي معاصر».
تقديمي لمحاةرته عن اإلس

والتنمية الًناعية:
والتنمييية الًييناعية» ولييد

وفييي هييذه الفتييرة ألقييى محاةييرته عيين «اإلسي
و ّكييل إلييي الييدكتور كييا م أن أتييولّى تقديمييه .وكييان تقييديمي المرتجييل هييو الييذ
لامب أسرة األستاذ المبارك رحمه هللا ي بتفرينه ،ولدمب بيه كتابيه« :اإلسي
والتيارات الفكرية العالمية».
وفي هذا للب:

في عدري في هذه الليلة الطيبة أن ألدّ إلييكم ،بالنيابية عين هيذه الكليية الفتيية،
علَميا مين أعي
وعن اللجنة الثقافيية بهياَ ،

الفكير اإلسي مي المعاصير ،ورجي

ميين رجييالت العلييم والييدعوة إلييى اإلس ي  ،ذلكييم هييو األسييتاذ الكبييير :محمييد
المبارك.
ي عيين التعري ي  ،ولكيين َجي َيرت العييادة أن يق يدّ
األسييتاذ محمييد المبييارك عن ي ٌّ
المقدّ كل محاةرة بنبذة عن حياته.
جمعه بين الثقافتين الدينية والمدرية:
األستاذ المبارك من الذين جمعوا بيين الثقيافتين ،وهيذا هيو العنًير المفقيود
الذ رشكو من ردرته ،بل من فقداره في حياتنا.
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هناك أراس درسوا دراسة مدرية ،وهناك أرياس درسيوا دراسية دينيية ،وبيين
الطاوفتين فَجْوة أو َج ْفوة ،ولكن للييل مين النياس مين َج َميع بيين الدراسية الدينيية
وبين الدراسة المدرية ،من َج َميع بيين القيديم والحيديث ،بيين عليم الشير و قافية
النرب  ...أحد هؤلء كان األسيتاذ المبيارك ،فقيد درس عليى الطريقية القديمية،
درس تلقيا على الشيوي ،على الحلقة ،درس على والده اللنيو الكبيير الع مية
الشيخ عبيد القيادر مبيارك رحميه هللا  ،فهيو والحميد هلل مين أسيرة علميية دينيية،
حيث كان والده وكان جدّه من علماء دمشق المعدودين.
دراسته وو اوفه:
ودرس على كبار الشيوي في دمشق علو اليدين واللنية ،يم درس الدراسية
النظامية في المدارس البتداوية والثاروية ،م درس فيي الجامعية ،حييث تاير
في كلية العلو ومدرسة اآلداب العلييا فيي سينة  ، 1935يم ذهيب إليى بياريئ
حيث بقي هناك

تاير مين جامعية ال يوربون
ع سنوات فعياد منهيا بعيد أن ّ

فييي األدب والجتميياي ،وعيياد ميين يومهييا يعمييل فييي حقييل التربييية والتعليييم فييي
ًيية بالمنييياه
المييدارس الثاروييية ،ومفتشيييا وعضييوا فييي اللجيييان الفنيّيية المات ّ
الااصة بتدريئ الدين واللنة العربية.
م ارتقل بعد ذلد سنة  1948إلى الجامعة ،حيث عمل مدرسيا بهيا ،وعميل
في كلية الشريعة من يو تاسي ها برتبة أسيتاذ ،وروي يا لق يم األدييان ومقاررية
المذاهب م عميدا لكلية الشريعة.
ييم ارتقييل ميين سييوريا إلييى ب ي د عديييدة ،حيييث عمييل فييي جامعيية أ درمييان
اإلس مية فيي الدراسيات اإلسي مية ،كميا عميل فيي جامعية المليد عبيد العزييز
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أستاذا وم تشارا ،وعمل في كلية الشريعة بمكة أيضا روي ا لق م الشريعة.
مشاركته في التاطيط التربو :
وأسييهم بنًيييب ملحييو فييي التاطيييط التربييو  ،وفييي العمييل فييي المنيياه
والاطط التربوية فيما يتعلق بالدين واللنة واألدب فيي الثاروييات الشيرعية فيي
سييوريا ،وفييي الثارويييات العاميية ،وفييي كلييية الشييريعة ،ف يي األزهيير  -فييي عهييد
التطيوير  -وفيي جامعية أ درمييان اإلسي مية ،وفيي كلييية الشيريعة بمكية ،وفييي
الجامعة اإلس مية بالمدينة المنورة ،وفي المعهد العالي بالريا

 ،في كيل هيذه

المييواطن كيييان األسيييتاذ مبيييارك أحيييد اليييذين شييياركوا فيييي التاطييييط والتوجييييه
والتا ير.
ولد اختير عضوا في المجلئ األعليى للجامعية اإلسي مية بالمدينية المنيورة
منذ إرشاوها ،كما أره عضو بالمجمع العلمي العربي بدمشق.
ل أرييييد أن أحيييدّ كم عييين األسيييتاذ المبيييارك راوبيييا لدمشيييق أو وزييييرا تيييولى
الييوزارات الماتلفيية ،فالجارييب ال ياسييي ل يهمنييا كثيييرا فييي هييذه األم ييية ،إرمييا
يهمنا الجارب العلمي ،ويه ّمنا جارب النشاط اإلس مي ...
عمله في حقل الدعوة اإلس مية:
األستاذ المبارك منذ ريعان الشباب كان يعميل فيي حقيل اليدعوة اإلسي مية،
وحينمييا ذهييب سيينة  1935إلييى بيياريئ كييان مهتمييا بالييدعوة إلييى اإلسيي ،
وبالتيييارات المعادييية لنسيي  ،وبااصيية الشيييوعية .كييان يحضيير مييؤتمرات
وينييدس فيييهم علييى أرييه واحييد ميينهم ،ولييد يظهيير الموافقيية علييى
الشيييوعيين،
ُّ
عيدوا حتيى
ّ
مقرراتهم حتى يعيرف ميا ليديهم ،فاإلر يان ل ي يتطيع أن يحيارب ًّ
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يعرف ماذا عنده.
اشييترك بنشيياطه فييي رابطيية علميياء دمشييق ،واشييترك فييي تاسيييئ عييدد ميين
الجمعيات اإلس مية ،وكان له دور ملحيو فيي العميل اإلسي مي وفيي اليدعوة
اإلس مية في سوريا.
هذا هو األستاذ محمد المبارك كعيالم وكداعيية وسياسيي .وأحيب أن أتحيدّع
عن األسيتاذ المبيارك كمف ّكير .الحقيقية أرنيا ليد رجيد كثييرا مين النياس وعا يا أو
دعاة ،لكننيا للّميا رجيد الدعايية العيالم الميتمكن ،وليد تجيد الداعيية العيالم ،ولكنيد
للّما تجد العيالم المفكير اليذ يفكير لنسي

ويفكير باإلسي  ،أ يفكير بمنطيق

اإلس ي  ،وبمنطلييق ميين أصييوله ورًوصييه وروحييه العاميية ،لكننييا رحمييد هللا
تعالى أن كان األستاذ المبيارك أحيد اليذين يفكيرون باإلسي

ويفكيرو لنسي ،

وهكذا عاش لهذا الدين وعاش بهذا الدين.
هو أحد العقول الق ول في هذا العيالم اإلسي مي التيي تفكير باإلسي

وتفكير

لنس  ،وليو أحببنيا أن رعيد عشيرة عقيول فيي العيالم اإلسي مي تفكير لنسي
وباإلس

لكان األستاذ المبارك من ألمعها ،ورحمد هللا على ذلد.

رظرته الشمولية لنس :
إن من خًاوص تفكير األستاذ المبارك النظرة الشمولية لنس ّ .
عييب
إن
َ
كثيرين أرهم ياخيذون اإلسي ُم َج ّزأ،ياخيذون جاربيا وي ْن يون جاربيا أو جواريب،
ولكيين الييذين وفّقهييم هللا هييم الييذين ينظييرون إلييى اإلسي

ميين جميييع جواربييه ،ل

يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ،إرما يؤمنيون بالكتياب كليه وباإلسي
كله ،فاإلس

وحدة ل تتجزأ ،اإلس

ك ٌّل شامل.
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التراحه تدريئ مادة «رظا اإلس » في الجامعات:
وهذه هي رظرة األستاذ المبارك ،وعلى هذا األساس كان يتبنّيى فيي كيل ميا
شييارك فيييه ميين منيياه التربييية والجامعييات اإلسي مية والعربييية  ...كييان يتّبنييى
فكرة تدريئ مادة التراح أن ت ُ ّمى «رظا اإلس » ،مادة يدرس فيهيا اإلسي
كله كوحدة ل تتجزأ ،الترح ذليد فيي جامعية األزهير ،وفيي جامعية أ درميان،
وفي الجامعة اإلس مية في المدينية المنيورة ،وفيي جامعية المليد عبيد العزييز،
والترح ذلد في كل جامعة شارك فيها.
مييادة رظييا اإلسي  :أن يُنظيير إلييى اإلسي

كلّييه شييام  ،ويُييدرس علييى هييذا

األساس.
وهييو لييد شييارك فييي هييذا وألّ ي فييي هييذا بالفعييل ،ولييد رييال تاليفييه فييي هييذا
الموةوي إعجاب كثيرين من أهل الشير والنيرب ،وحتيى مين الم تشيرلين
أرف هم على للة المنًفين منهم  ...هذه النظرة الشاملة يتميز بها تفكير األسيتاذ
المبارك ،ومؤلفات األستاذ المبارك.
اعتداله وتوازره:
كيذلد يتميييز األسيتاذ المبييارك بالعتيدال ،والتييوازن  ...إريه يجتهييد أن يحكييم
بين الماتلفين بالق ط ،ول يق مع طرف ةيد طيرف آخير  ...إريه يحياول أن
يق ي المول ي الييذ وص ي

هللا بييه أميية اإلس ي َٰ َّ :
سااَٰا}
َّو َ
{و َك ااَ ِلكَ َّ َاعَ ۡل ا َٰنَ ُكمۡ َّأُمااة َ
َ

[البقرة.]143 :
إره فيي الموالي التيي يقي النياس فيهيا عيادة كي ٌّل مينهم فيي طيرف يحيارب
اآلخيير ،كمعييارك الًييوفية وال ييلفية ،أو المذهبييية وال مذهبييية أو غييير ذلييد،

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

220

رجده يق المول المعتدل الذ ينبع مين روح اإلسي  ،ومين فل يفة اإلسي ،
فل فة الوسطية في اإلس  ،وفل فة التوازن في اإلس .
دعوته إلى ت لي

الًوفيين وتًوي

ال لفيين:

ومن كلماته اللطيفة التي سمعتها منه أخيرا أن يقيول ميع جماعية الًيوفيين
وجماعة ال يلفيين« :إن منهجيي هيو ت يلي

الًيوفيين وتًيوي

ال يلفيين»،

أ  :أن هناك بعض ال لفيين فيهم روي من الجفاف الروحيي ،وهنياك كثيير مين
الًوفية أيضا فيهم من التاري والبعد عن العقاود الًحيحة ،ف بد مين لّيدْر
مشترك ،ل بدّ من أن تطعّم الًوفية بال يلفية المعتدلية الم يتمدة مين كتياب هللا
وسنة رسوله ،ول بدّ أن تطعّيم ال يلفية بقَيدْر مين الروحاريية ال ُمشيرلة المعتدلية.
وهكذا كان شيخ اإلس

ابن تيمية وتلميذه ابين القييّم ،فهيؤلء ليم يكوريوا مجيرد

أراس مجادلين في العقاود ،بل كاروا رباريين ،أهل روحارية وإشرا .
على هذا المينه سيار األسيتاذ المبيارك ،وأصيدر بضيعة عشير مؤلفيا ،وميا
زال والحمد هلل م تمرا في تاليفه.
ور ييال هللا تعييالى أن يبييارك فييي عمييره ،وأن يؤيييده بييروح ميين لدرييه ،حتييى
ررص منه الكثير الطيّب.
إيها اإلخوة :إرهيا فرصية طيبية أن ر يتمتع ور يعد باألسيتاذ المبيارك أسيتاذا
زاوييرا لهييذه الكلييية ،ومحاةييرا فييي هييذه الليليية الطيبيية ،ورافعييا داومييا ومباركييا
ّ
كاسمه  ...ر ال هللا أن ينفع به ،وأن ّ
ويعز به ،وال
يعزه

علييكم ورحمية هللا

وبركاته.
كارب هذه كلمتيي التيي ارتجلتهيا فيي تقيديم األسيتاذ المبيارك فيي محاةيرته
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رحلة إلى ريجيريا مع األمير محمد الفيًل آل سعود
في  29ربييع الثياري 1403هي الموافيق  1982/2/12دعاريا األميير محميد
الفيًيييل آل سيييعود ،روييييئ مجليييئ إدارة بنيييد فيًيييل اإلسييي مي المًييير
وال وداري ،ورويئ مجلئ مشرفي دار المال اإلسي مي ،إليى أن رًيحبه فيي
رحليية بطيياورة خاصيية إلييى ريجيريييا فييي إفريقيييا ال ييوداء ،وكييان بًييحبته عييدد
غييير لليييل ميين أعضيياء مجييالئ اإلدارات والمشييرفين ،وأعضيياء هيئيية الرلابيية
الشرعية.
ولييد أوصييى األمييير بوجييوب التًييال بييي ،وإلنيياعي بضييرورة الحضييور
والمشاركة في هذه الرحلة ،والتنلب على كل المعولات.
والحقيقة أري كنب حريًا على المشاركة في هذه الرحلة ،فعلى الرغم مين
أسفار المتواصلة إلى أرحياء العيالم ليم تاخيذ إفريقييا ال يوداء حقهيا منيي ،كميا
ينبني ،وليئ ذلد عن لًد أو تع ُّمد مني ،ليذلد حيين وجيدت هيذه الفرصية ليم
ي عني أن أغيب عنها.
من جدة إلى أديئ أبابا:
وكييان تجمعنييا فييي مدينيية جييدة ،لناخييذ منهييا الطيياورة الااصيية ،وهييي طيياورة
كبيرة ،ل أدر أكاريب معيارة أ م يتاجرة .وكيان معنيا األي اإلع ميي الكبيير
األستاذ أحمد فرا  ،األمين العا لتحياد اإلذاعيات اإلسي مية ،واليدكتور عمير
عبد الرحمن عزا  ،واألستاذ محفو عزا  ،والشيخ محمد خياطر ،واألي ربييل
عبد اإلله رًي  ،وكثيرون لم أعد أذكرهم.
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وبعد عدة ساعات وصلب الطياورة إليى مطيار أدييئ أبابيا عاصيمة إ يوبييا،
أو كما ر ميها رحين :الحبشية .وحطيب بنيا الطياورة لنبييب بهيا ،وهيي أول ميرة
أزور فيهيا إ يوبيييا ،وكيان يحكمهييا النظيا المارك ييي ،وليذا كارييب تما ييل لينييين
وماركئ وغيرهما منًوبة في الشواري.
ولد وجدرا في أديئ أبابا مناطق يبدو عليها أرها تعييا إليى حيد ميا فيي هيذا
العًير ،ومنياطق أخييرص ل تيرص فيهييا غيير الفقير والميير

والجهيل واألمييية

وكل مظاهر التال  .وكارما هي من بقايا القرون القديمة .وللب لنخيوة :ررييد
أن رييذهب إلييى أحييد الم يياجد الجامعيية هنييا لنًييلي معهييم العشيياء ،فييدلورا علييى
الجامع الكبير في إ يوبيا ،وهو مين أليد الجواميع ،وحيين دخلنيا ،وجيدرا النياس
يقييرءون القييرآن فييي حلقييات ،عيياكفين عليهييا .حتييى جيياء ولييب العشيياء ،وأذن
المييؤذن ،واصييط النيياس للًي ة  ...ولمييا رآرييي النيياس ألبلييوا علييي ،وطلبييوا
مني أن ألقي عليهم كلمة بعد الً ة ،وهم ل يعرفون عنيي إل أريي مين علمياء
األزهر ،وأري ةي
ف ن ،مؤل

على المدينة .وبعضهم عرفني ،فبيدأ يقيول لزم ويه :هيذا

كتاب «الح ل والحرا » و «فقه الزكاة» ،وكذا وكذا.

وبعد الً ة ألقيب فيهم كلمة توجيهية عامة ،أذكر منهيا :أريي لليب لهيم :إن
بلدكم هو أول بلد دخله اإلس

في إفريقيا ،لبيل مًير وغيرهيا ،وهيو المهجير

األول للم ييلمين لبييل الهجييرة إلييى المدينيية ،وهييو بلييد النجاشييي الييذ شييرفه هللا
باإلس  ،وميات علييه ،وصيلى علييه رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  ،وهيو
بالمدينيية ،وأخييذ منييه مشييروعية الً ي ة علييى الناوييب  ...وبعييد كلمتييي جيياءري
بعض الشباب ،ولالوا :إن هنا جي من الشباب تتلمذ على كتبيد ،ورحين مينهم،
وليييب عنييدك فرصيية للبقيياء بعييد هييذه الليليية فنجمييع عييددا ميينهم ليلتقييوا بييد غييدا.
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للب :إري أتمنّى ذليد وي يعدري ،ولكنيي ميرتبط بمجموعية ول أسيتطيع التياخر
عنهم.
وبعييد أن تناولنييا النييداء فييي اليييو التييالي فييي أديييئ أبابييا ،اسييتقللنا طاورتنييا
لنكمل المشوار إلى جمهورية ريجيريا.
وكنا في فًل الشتاء ،ولما رآري اإلخوة في جدة متدرعا بالًيوف ،ليالوا:
هييل أحضييرت معييد بعييض الم بييئ البيضيياء؟ للييب :ل .لييالوا :إن الجييو فييي
ريجيريييا حييار ،ول بييد أن تًييحب معييد بعييض الم بييئ الًيييفية ،وإل فليين
تطييق لييبئ شييء ميين م بيئ الشييتاء هنياك .وأذكيير أن بعيض اإلخييوة أهييداري
جلبييابين ميين عنييده ،إذ لييم يكيين هنيياك ولييب لشييراء القميياش وتفًيييله .وهاتييان
«الدشداشتان» هما اللتان رفعتاري طوال المدة التي ألمناها في ريجيريا.
في مدينة «كارو»:
رزلنا في مدينة «كارو» ،وهي أكبر مدينة من حيث عيدد ال يكان ،وتقيع فيي
شمال ريجيريا وكان رزولنا فيي فنيد هيو مين أح ين فنادلهيا ،ولكنيه عليى ليدر
حالييه :متواةييع فييي كييل شيييء :فييي فراشييه ،وفييي ماكلييه ،فييي مشييربه ،وفييي
خدماته.
وكيياروا يح يذّرورنا أن راكييل أ شيييء دون غ ييله تمامييا ،أو الطمئنييان إلييى
طهيييه ،حتييى ل رً ياب بيياألمرا

المنتشييرة فييي تلييد الييب د  ...والوالييع أرييي

عشب تلد األيا متقشفا ،ألنع بالقليل ،وآخذ بالمثل القاول :القناعة كنز ل يفنى.
وما كنيا رشيبع إل إذا عزمنيا بعضيهم يوميا عليى طعيا فيي بيتيه ،وريادرا ميا
حدع هذا مثيل دعيوة ال ييد إبيراهيم الطييب اليريح ،وهيو سيوداري األصيل مين
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التجار الكبار ،الذ يقيمون في ريجيريا من مدة طويلة ،وله فيهيا أعميال كثييرة
وشبكة من الع لات.
أتعرف على ريجيريا من خ ل لقاوي ببعض الشباب اليذ درس
حاولب أن ّ
فييي األزهيير وغيييره ميين الييب د العربييية ،أو الييذ درس فييي المييدارس العربييية
المحلييية ،وميينهم ميين وصييلتهم كتبييي ولرأهييا ،علييى الييرغم ميين أن الًييلة تكيياد
تكييون منقطعيية بييين ب ي د العييرب وهييذه الييب د ،وهييذه مشييكلة تحتييا إلييى حييل.
فحد وري عن كثير من أوةاعهم الداخلية ،وخًوصا ما يتعلق بالدين.
حم ت التنًير:
وريجيرييا تعتبيير أكبير دوليية فييي إفريقييا ميين حيييث عيدد ال ييكان ،وم يياحتها
أصيينر ميين م يياحة مًيير ،وأغلبييية سييكارها م ييلمون ،لييذا ركييزت الًييليبية
النربييية عليهييا ،وتييداعب عليهييا حم ي ت التنًييير المدعوميية بالمييال النربييي،
والعلم النربي ،والمكر النربي ،ولد كان السيتعمار والتنًيير عليى تفياهم تيا
وتعييياون مطليييق فيييي النيييزو اليييديني ليييب د الم يييلمين .حتيييى سيييماها بعضيييهم:
الستعمار التنًير  ،كما سمى التنًير :التنًير الستعمار .
ولد رأيب التنًير في ريجيريا  -كما وجدته في إردوري ييا مين لبيل  -يينجح
بالفعل فيي تنًيير بعيض الم يلمين ،فينتقيل مين محميد وأحميد وعليي وح ين،
إلى جور وجون وشارل ،ورحوها .وهو ما ل يطميع فييه التنًيير فيي اليب د
العربييية .ولهييذا يكتفييي فيهييا بزعزعيية قيية الم ييلم باإلس ي  ،وإن لييم يييدخل فييي
النًرارية.
رأينا بعض المح ت تحمل أسماء أولها رًيراري وآخرهيا م يلم ،حتيى إن
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أحد الجنرالت النًارص اليذين حكميوا ريجيرييا ع يكريا فيي بعيض األوليات،
كان من لبيلة م لمة.
وقدَّوادتَّأنَّإندونيسياَّونيجيرياَّتتشابرانَّفيَّأمورَّكثيرَّٗ :
 - 1فكل منهما أكبر بلد في لارته ب ريزاي :إردوري ييا فيي آسييا ،وريجيرييا فيي
إفريقيا.
 - 2وكل منهما أغلبيته م لمة ،فهو جزء من العالم اإلس مي.
 - 3وك هما بلد بترولي ،وفيه روات مذخورة لم ت تنل تماما.
 - 4وسكان البلدين يعارون الفقر والمر

والتال  ،مع وجود الثروة.

 - 5وك البلدين يركز عليه التنًير ،ويكث جهوده لتنيير ُهويته ،حتيى يفقيد
ًيرين كياروا فيي وليب ميا ،وةيعوا خطية
طابعه اإلس مي ،حتيى إن المن ّ
لتنًير إردوري يا في خم ين عاما!
 - 6وك هما رجح التنًير فيه إلى حدّ ما ،حتيى إن بعيض النياس يكيون اسيمه
شارل جون محمد أو أحمد ،على معنى أن جده م لم.
 - 7وكيي البلييدين ،شييجعب الًييليبية فيييه :ارتشييار الشيييوعية ،وهييي معادييية
للنييرب ،ولكيين إذا ُخيّيير النييرب بييين الشيييوعية واإلسي  ،فإرييه سيييق فييي
صي الشيييوعية .ولييذا كييان فييي إردوري يييا أكبيير حييزب شيييوعي فييي آسيييا،
وكان في ريجيريا حزب شيوعي من أكبر األحزاب في إفريقيا.
ولد حاولب القوص الًليبية فًل شرلي ريجيريا عن بقيتهيا ،فيي وليب مين
األولات ،لتجزوة هذا البلد الكبيير ،كميا هيي سياسية السيتعمار الًيليبي داوميا:
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التجزوة والتفريق.
األرشطة التي لمب فيها في «كارو»:
وفي أيامنا القليلة التي بقيناها في «كارو» لمنا ببعض األرشطة على ليدر ميا
سمح به الولب والظرف الذ يحيط بنا.
فقييد ألقيييب محاةييرة فييي جامعيية «أحمييد وبللييو» وهييي تحمييل اسييم الييزعيم
الم ييلم الشييهير ،الييذ ربييط ريجيريييا بالعييالم العربييي واإلسي مي ،وكييان رمييزا
لنس ي

الحييي المتحييرك ،ولييذلد لتلييوه ،كمييا لتلييوا كييل زعيييم يتحييرك باسييم

اإلسي  :مثييل ح يين البنييا ،وعبييد القييادر عييودة ،وسيييد لطييب ،ومييالكولم إكييئ،
وعدران مندريئ ،وفيًل بن عبد العزيز وغيرهم.
كما ألقيب خطبة الجمعة في أحد م ياجدهم ،وتيرجم أحيدهم خ صيتها ،ول
أدر  :أسجلب هذه الاطبة أ ل؟ أكبر نّي أرها سجلب ،ولكين أيين ذهيب هيذا
الت جيل؟
وبعد الاطبة دعارا منش هذا الم جد إلى النداء في منزله ،واسمه على ميا
أذكر :محمد الاامئ ،فقد كان أبوه  -واسمه إسحا على ما أذكر  -ي يمي كيل
أبناءه محمدا :محمد األول ،ومحمد الثاري ،إلى هذا (محمد الاامئ) .وليد كيان
أمييير المنطقيية وسييلطارها  -وهييو غييير المحيياف والييوالي الرسييمي  -ولييد ألييا
احتفال شعبيا كبيرا  -على الطريقة اإلفريقية  -طاف بالمدينة ،ابتهاجيا بياألمير
محمد الفيًل ورفاله من العلماء والدعاة واللتًاديين.
وفييي هييذه الفتييرة ،ذهييب األمييير محمييد ،ومعييه وفييد ميين رفالييه للقيياء رويييئ
الجمهورية ،وذلد في مدينية «لجيوس» ،وكاريب ل تيزال هيي العاصيمة ،لبيل
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أن تنقييل إلييى «أبوجييا» .وكنييب ةييمن الوفييد ،وكييان لقيياء وديييا ،رحييب الييرويئ
النيجييير فيييه بيياألمير ورفالييه ،ولييدر لييه م يييرته فييي ليييادة العمييل المًييرفي
اإلس ي مي ،ولييد أهييدص لييه األمييير محمييد :سيييفا ميين ال يييوف العربييية .وأهييداه
الرويئ :رأسا ذا لررين كبيرين ،من حيوارات إفريقيا الشهيرة.
اإلسها في عمل خير :
وأراد األمير أن يكون لنا إسها في عمل خيير  ،ي يتفيد بيه أبنياء ريجيرييا،
ففييتح البيياب للمتبييرعين ،وكييان معنييا بعييض رجييال البيير الييذين تبرعييوا بمبييالغ
كبيييرة ،ولييد لييالوا لييي :رعفيييد أرييب والشيييخ خيياطر ميين الم يياهمة فييي هييذا
المشروي .وللب لهم :ل وهللا بل أشارك فييه بميا أسيتطيع .وشياركب فييه بيالفي
دولر ،سلمتهما لهم بعد عودتي .ول أعلم بعد ذلد أرجح المشروي أ ل.

***
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زيارة الهند مع د .عبد العظيم الديب ود .علي المحمد
كان من أهم أهداف مركز بحيوع ال ينة وال ييرة اليذ تبنتيه جامعية لطير:
أن رنش مكتبة جامعة لمًادر ال نة وال يرة ،وأن تحتو على ما يمكين مين
الماطوطات أو مًوراتها.
ولييد لييررت الجامعيية :أن يييذهب وفييد يمثييل المركييز لزيييارة مكتبييات الهنييد
ويتعرف على ما فيها من كنوز علمية تفيد المركز في أداء رسالته.
الشهيرة،
َ
وكان الوفد يتكون مني ومن األي الدكتور عبد العظييم اليديب األسيتاذ بكليية
الشييييريعة ،وعضييييو مجلييييئ إدارة المركييييز ،والبيييين الحبيييييب علييييي يوسيييي
المحمييد  ،المييدرس الم يياعد بالكلييية ،والييذ يحضيير رسييالة الييدكتوراه بكلييية
الشريعة باألزهر ،وكان ال فر في أواخر شهر فبراير من سنة . 1982
في لكهنو:
كارييب محطتنييا األولييى هييي لكهنييو ،وفيهييا رييدوة العلميياء وروي ييها الداعييية
اإلس مي الكبيير الشييخ أبيو الح ين النيدو  ،ودار علومهيا ،وكلياتهيا الماتلفية
 ...ولييد وصييلنا إلييى دلهييي أول ،ومنهييا اسييتقللنا الطيياورة الداخلييية إلييى لكهنييو،
ولكن عندما وصلنا إلى لكهنو ،لم رجد فيها أحدا رلقاه ،ل ال ييد أبيا الح ين ،ول
الشيخ محمد الرابع ابن أخته ،ول الشييخ سيعيد األعظميي روييئ تحريير مجلية
يييره» التيييي فيهيييا «دار
البعيييث اإلسييي مي ،فكلهيييم ليييد ذهبيييوا إليييى «أعظيييم َك َ
المًنفين» الشهيرة ،وهي منشاة علمية أس ها الع مية شيبلي النعمياري رحميه
هللا .
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«أعظم كره»:
و «أعظييم َكي َيره» هييذه هييي التييي ين ييب إليهييا كثييير ميين علميياء الهنييد ،مثييل
المحييدع الكبييير المحقييق الشيييخ حبيييب الييرحمن األعظمييي ،والًييديق الجليييل
الييدكتور محمييد مًييطفى األعظمييي ،الحاصييل علييى جيياوزة الملييد فيًييل فييي
خدمة ال نة.
وهذه غيير أعظميية بنيداد ،التيي ين يب لهيا بعيض مين تعيرفهم مين العلمياء
واألدباء مثل الشاعر وليد األعظمي.
فاعظمية بنيداد ر يبة إليى حيي «األعظميية» التيي فيهيا م يجد ولبير اإلميا
األعظم أبي حنيفة ،وهي منطقة سنية.
وفييي مقابلهييا «الكا مييية» وفيهييا لبيير اإلمييا موسييى الكييا م ،وهييي منطقيية
شيعية.
وفي «أعظم كره» ألا الشيخ أبو الح ن مؤتمر «اإلسي

والم تشيرلون»

على رغيم بعيد هيذه البليدة عين المطيار ووعيورة الوصيول إليهيا ،لكنيه أراد أن
يجعيل منهييا فرصيية للتنويييه بييدار المًينفين ،ويحيييي ذكييرص العييالم الكبييير أحييد
س ي ردوة العلماء :الشيخ شبلي النعماري عليه رحمة هللا.
مؤ ّ
ولال اإلخوة في «لكهنو» :إن الشييخ عليم بزييارتكم ،وفيرح بهيا جيدًّا ،وهيو
يييدعوكم ويلييح فييي الييدعوة إلييى المشيياركة فييي المييؤتمر الايياص بالستشييرا
والم تشرلين .ولطعنيا تيذاكر الطياورة إليى مدينية «بنيارس» ،وفيهيا «الجامعية
ال لفية» الشهيرة ،ومن «بنيارس» أخيذرا ال ييارات إليى «أعظيم كيره» ،وهيي
م افة طويلة ت تنر عددا من ال اعات ،والطر في هذه األماكن ليئ عليى
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ما يرا  ،مع ما تتميز به من الزحا  ،إةافة إلى العج ت التي تجرها الثييران،
وإلى الدواب من الحمير وغيرها.
دي عند «األبقار المقدسة» التي تمشي متباترة في الشواري ،ول ي يتطيع
يحول سيرها ،كي
أحد أن يمد يده إليها ،أو ّ
تريد أو ما تشتهي ،وهل يجرن عابد أن يعتر

وهي معبودة القيو ؟ فلييكن لهيا ميا
طريق معبوده؟!!

والعجيب أن أختها أو بنب عمها «الجاموسة» وهي أغزر منها لبنا ،وأكثير
منها رفعا :ليئ لها أ لون من القداسة ،بل هي تجر األ قال ،وتعمل فيي خدمية
الزراعة.
وكذلد ذَ َكر البقير «الثيور» فهيو شيقيق البقيرة أو أبوهيا ،أو ابنهيا ،ولكنيه ليم
تشييمله بركيية القداسيية التييي تاييتص بهييا األرثييى ،فهييو مثييل الجاموسيية ياًييص
لألشنال ،وحمل األ قال!
رواسة مؤتمر «اإلس

والم تشرلون»:

المهم أرنا وصلنا بعد جهد وأل إلى أعظيم كيره ،وكاريب فرحية الشييخ أبيي
الح ن بنا ل توص  ،ولال :كنا في حاجة إلى مين ييرأس الميؤتمر ،ووجيودك
لد حل لنا هذه المشكلة ،وشرفني الشيخ بذلد ،وهو في الحقيقة أولى برواسته.
وارعقد المؤتمر ،وألييبُ كلمية ةيافية مرتجلية فيي افتتاحيه عين الستشيرا
والم تشرلين ،وأن منهم المحرفين ،ومنهم المالًين في طلب الحقيقة.
التحيرر مين جملية عقيد تحكمهيم،
ولكن حتى المنًفين منهم ل ي يتطيعون
ُّ
منها:
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على أره دين مًنوي ،وأن لرآره ُماتلق ُم ْفتيرص عليى

هللا ،وأن ربيه محمدا كياذب فيي دعيواه النبيوة  ...وهيذه النظيرة ال يوداء ل شيد
في أن لها تا يرها فيما يكتبه صاحبها عن هذا الدين.
ومنها :رظرتهم إليى النيرب عليى أريه ال ييد ،وأن الجينئ األبييض هيو سييد
األجنيياس ،وأن أوربييا هييي أ الييدريا ،وأن تارياهييا هييو تيياريخ العييالم ،فييالقرون
الوسيييطى هيييي ليييرون الظييي

والتالييي والرقطييياي ،وإن كاريييب هيييي ليييرون

الحضارة والنور وازدهار العلم في تاريخ اإلس .
تذولهم للنة العربيية وةيع معيرفتهم باًاصيها ،وإن بلنيوا
ومنها :عد ُّ
والتذو شيء آخر.
من العلم بها مبلنا كبيرا ،ولكن العلم شيء
ُّ
لهذه األسباب ولنيرها لم يكن حكم غالب الم تشرلين على اإلسي

وترا يه

وعلومه ورجاله وتارياه حكما منًفا.
وكان فيي الم تشيرلين مين هيو مين ذو النير

والهيوص والتحيُّيز ،اليذ

ياد ببحو ه جهات معادية لنس  ،أو كان هو رف ه معاديا لنس

وأهله.

ولد لقيب هيذه الكلمية المرتجلية استح يان الحاةيرين ،وإن ليم يقيدر ليي أن
أكتبها بعد ذلد .فلم يبق لها آ ر.
كلمة أبي الح ن الندو في المؤتمر:
وألقى الع مة أبو الح ين :كلمية راوعية فيي شيان الم تشيرلين ،وخًوصيا
المتحاملين منهم على اإلس

والم لمين ،وشبههم بي «مفتشيي القمامية» اليذين

ل يهتمون بكل ما هو َح َن وجميل ،إرما يبحثون عين الفضي ت والقياذورات،
ول تقع أعينهم إل على هذه األشياء ،التي تنبو عنها أعين جمياهير النياس ،ول

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

233

تلتفب إليها ،وهي وحدها موةع اهتمامهم.
بحث الدكتور عبد العظيم الديب عن الم تشرلين والتاريخ:
وأعييد أخورييا الييدكتور عبييد العظيييم الييديب بحثييا عيين الم تشييرلين والتيياريخ،
عك

على إعداده ،ورحن هناك بدون مراجع لديه ،بل من المايزون اليذ فيي

ذاكرته عين الم تشيرلين وميولفهم مين التياريخ ،وليد ألقياه فيي الميؤتمر ،ولقيى
القبول والثناء من المشاركين ،وأح ب أره هو الذ طوره بعد ذلد ورشره فيي
كتاب األمة «المنه في كتابة التاريخ اإلس مي عند الم تشرلين».
وبقينا يومين في أعظم كيره ،يم عقيدرا العيز لنواصيل رحلتنيا إليى مكتبيات
الهند العامرة في بتنا وفي حيدر آباد وغيرهما.
زيارة الع مة حبيب الرحمن األعظمي :
وفييي طريييق عودتنييا :خططنييا لزيييارة ع ميية الهنييد المح يدّع الكبييير الشيييخ
محمد حبيب الرحمن األعظمي ،محقق الكتيب الحديثيية الشيهيرة« :المًين »
لعبييد الييرزا فييي ( )11مجلييدا كبيييرا ،والييذ رشييره المكتييب اإلسيي مي فييي
بيييروت ،و «المطالييب العالييية فييي زواوييد الم يياريد الثمارييية» لبيين حجيير ،ولييد
رشرته وزارة األولاف الكويتية ،كما حقق «م ند الحميد » ،وغيرها.
وكييان للشيييخ تعقيباتييه ومنالشيياته العلمييية والحديثييية العميقيية لمح يدّع مًيير
الع مة الشييخ أحميد محميد شياكر ،فيي تايري «م يند أحميد» ،وإليرار الشييخ
شاكر له على كثير من م حظاته.
كميييا عقيييب عليييى الشييييخ األلبييياري م يييتدركا علييييه ،وإن ليييم ينشيييره باسيييمه
الًريح.
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وكنييا لييد كاتبنييا الع ميية األعظمييي ،لن تضيييفه أسييتاذا زاوييرا لمركييز بحييوع
ال نة وال يرة في لطر ،لمدة سنة دراسية لابلة للتجدييد ،ح يب روفيه ،وبعيد
أن أوشد أن ي تجيب لنا اعتذر لظروفه الًحية.
ولهذا ارتهزرا الفرصة لنيزور الشييخ فيي بليده وم يقط رأسيه «مئيو» ،وهيي
لرية صديقنا الدكتور مًطفى األعظمي أيضا.
وليييد احتفيييى الشييييخ بمقيييدمنا ،وأح ييين اسيييتقبالنا ،وأراريييا بعيييض مناشيييطه
والمييدارس التييي يشييرف عليهييا ،وأجل يينا مييع بعييض ت ميييذه ،وطلييب منييي أن
ألقييي كلميية عليييهم ،وكييان الليييل لييد دخييل علينييا ،والطريييق طويييل أمامنييا ،وهييو
مظليم ،وفييه ليدر مين الاطيورة وعيد األمين ،وليد طلبيوا منيا أن ربييب عنيدهم
ور افر في الًباح ،ولكين ولتنيا كيان ةييقا ول يحتميل المبييب ،فاسيتاذرا مين
الشيخ أن ي مح لنا بالمنادرة ،وودعناه بكل حبّ وتقدير ،طالبين منيه أن ييدعو
لنا بظهر النيب ،وأن يعدرا بزيارة لمركزرا إذا تي رت األسباب.
ومما أسفب له :أري ليم آخيذ منيه «إجيازة» علميية بروايية كيل مروياتيه وميا
أجازه به شيوخه ،وكاريب فرصية ل تعيو

 ،إل أن ولتنيا المحيدود ليم ييتح لنيا

فرصة التفكير في ذلد.
تعطل ال يارة في الطريق:
ودعنيييا الشييييخ وت مييييذه ولريتيييه المتواةيييعة ،وامتطينيييا سييييارتنا الهنديييية
الًنع ،فقلما يعرف الهنود ميا رعرفيه فيي بي د الاليي مين ال ييارات األلماريية
واإلركليزية والفرر ية واليابارية واألمريكية وغيرها ،بل ررص الجميع يركبيون
سياراتهم الهندية.
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والوالييع أن الهنييود لييد سييبقورا فييي ذلييد ،وصييمموا علييى أن يًيينعوا سيييارة
بايديهم ،وموتورها من صنعهم ،ولم يكن عملهم مجرد تجميع ،كما عملنا رحين
فييي مًيير مييع «سيييارة رًيير» التييي اسييتوردرا موتورهييا ميين شييركة «فيييات»
اإليطالييية  ...ول ركيياد رجييد هنييديا مهمييا بلييغ مركييزه ل يركييب هييذه ال يييارة
ّ
ورعيز
الهندية ،ورحين رحييي الهنيد عليى هيذه العزيمية القويية والهمية العاليية،
أرف نا أرنا في ب د العرب جميعا لم رًنع سييارة كاملية ،ول حتيى موتوسييك
حتى اليو !
كارب سيارتنا الهندية التي استاجرراها لديمة ر يبيا ،وكنيا راياف أن تتعطيل
فييي الطريييق ،ورم ييد للوبنييا بايييدينا ،وعلييى رغييم أرنييا لرأرييا عليهييا المعييوذات،
وآية الكرسي ،ودعورا بادعية ال فر الما ورة «اللهم هيون علينيا سيفررا ،واطيو
عنا بعده»( :)40تولفب ال يارة في مكان بيين بليدين ،وفيي ي

اللييل اليدامئ،

فلم تكن ليلتنا مقمرة ،وكياروا ياوفورنيا مين لطياي الطرييق ،اليذين ليد يطمعيون
فينا ،ومظهررا يوحي بارنا عرب من ب د الاليي التيي تفييض أرةيها باليذهب
 ...ولكيين كييان ل بييد لل يياوق ميين أن يييدعنا ويركييب مييع أحييد ال يياوقين لييياتي
بميكاريكي مين أليرب بليدة إلينيا ،وهيو ميا فعليه ،وجياء الميكياريكي ،وأصيلح هللا
عليييى ييييده ال ييييارة المتعطلييية ،فتنف ييينا الًيييعداء ،وحميييدرا هللا عليييى أن عيييدرا
سالمين ،وفهمنا معنيى ليول النياس للعاويد مين ال يفر :الحميد هلل عليى ال ي مة،
فيبييدو أن ال ي مة كارييب هييي أول مييا يطلبييه األهييل واألحبيية ميين الم ييافر ،أمييا
الننيمة واألرباح وما إلى ذلد ،فتاتي في المراتب التالية.

( )40رواه م لم في الح ( )1342عن ابن عمر.
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زيارة «بنارس» والجامعة ال لفية:
وأكملنييا مشييواررا إلييى مدينيية «بنييارس» ،وهييي مدينيية تشييتهر بنهيير مقييدس
يعبييده الهنييدوس ،كمييا تشييتهر بييالحرير الهنييد  ،الييذ اجتهييدرا أن رشييتر شيييئا
منه ،هدايا ألهلينا بعد عودتنا ،ررشوهم بها بعد طول النيبة!
وفي بنارس أللية م لمة رَشطة ،ومنهم :جماعية سيلفية العقييدة تتبيع مدرسية
ابن تيمية وابن القيم وابن عبيد الوهياب ،وهيم اليذين ألياموا «الجامعية ال يلفية»
الشهيرة في بنارس.
ولد زرراهم ،فرحبوا بنا ،والتقينا رويئ الجامعة وعلماءها ،وأهدورا بعيض
منشوراتهم ،ومنها  -على ما أذكر  -كتياب «مرعياة المفياتيح فيي شيرح مشيكاة
المًيييابيح» وهيييو شيييرح مطيييول عليييى «المشيييكاة»( ،)41غيييير شيييرح الع مييية
الهنيييد ميييي علييييي القييييار الم ييييمى «مرليييياة المفيييياتيح فييييي شييييرح مشييييكاة
المًابيح» ،ولكن القار حنفي المذهب ،والشرح اآلخر سيلفي الميذهب ،كميا
أره أوسع بكثيرمن شرح القار .

***

( )41هو للع مة المحدع الشيخ أبي الح ن عبيد هللا بن محميد بين عبيد ال ي
رحمه هللا تعالى.

المبياركفور
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زيارة األردن في شتاء سنة 1982
وفي شتاء سنة  1982جياءتني دعيوة مين صيديقنا األسيتاذ كاميل الشيري
وزير األولاف األردري ،إللقاء بعض المحاةرات بمناسبة المولد النبو .
وكنب لد ارقطعب عن األردن بعد آخر زيارة لها في صيي  ، 1966حيين
كييان مًيييفي فييي مدينيية «الاليييل» العريقيية ذات العبييق اإلسيي مي ،واليينفئ
اإلس مي ،ولد تحد ب عنها في الجزء الثالث من هذه المذكرات ،وكاريب النيية
أو أعود إليها في ال نوات القادمة لول ما لدره هللا عليها وعلى فل طين وعليى
األمة من ارتًار إسراويل ال يريع فيي سينة  ، 1967واسيتي وها عليى الضيفة
والقييدس والقطيياي وسيييناء والجييولن ،وكارييب الهزيميية المازييية التييي سييموها
«النك ة»!
كامل الشري :
لم أعد إلى األردن من يومها ،فكارب فرصة لتجدييد الًيلة بإخوارنيا هنياك،
وتجديد الًلة بابي إسماعيل األستاذ كاميل الشيري  ،اليذ بَعُيدَ العهيد بيه ،فقيد
كان من اإلخوان البارزين في مًر ،اليذين كيان لهيم دور فيي حيرب فل يطين
سيينة  ، 1948وليييادة كتاوييب المتطييوعين اإلخييوان ،ولييد سييجل ذلييد فييي كتابييه
«اإلخوان الم يلمون فيي حيرب فل يطين» ،وهيو مين أهيم الكتيب التيي سيجلب
هييذه المرحليية ميين خ ي ل المعايشيية فييي الميييدان والوليياوع اليومييية؛ فهييو شيياهد
عيييان ،وليييئ مجييرد راو يحكييي عيين غيييره ،فهييو وإخوارييه مميين يًيينعون
التاريخ ،ولي وا مجرد رواة ألحدا ه.
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كمييا كتييب كتابييا آخيير عيين «المقاوميية ال ييرية فييي لنيياة ال ييويئ» لنرجليييز
سجل فيه رضال الحركية اإلسي مية والحركية الوطنيية فيي مقاومتهيا ل حيت ل
البريطاري ،وسقوط شيهداء الجامعية مين أمثيال عمير شياهين والمني يي وغيارم
األع ر رحمه هللا ت.
ولد أسقط عبد الناصر جن يية كاميل الشيري

المًيرية ميع أربعية آخيرين

من اإلخوان «سيعيد رمضيان ،وعبيد الحكييم عابيدين ،وسيعد اليوليلي ،ورجييب
جويفل» ،ميع أحميد أبيو الفيتح الوفيد المعيروف ،وكياروا ولتهيا فيي مهمية فيي
سوريا الشقيقة.
وكامييل الشييري ميين عاوليية «عريشييية» ت ييكن مدينيية العييريا عاصييمة
سيييناء ،ومييدخل مًيير ميين الشييمال الشييرلي ،ولييد زرتهييا فييي ش يهر رمضييان
ل يييتنتين متتييياليتين فيييي سييينة  1958 ، 1957مبعو يييا مييين وزارة األولييياف،
وعاشرت أهلها ،فاحببتهم وأحبوري ،ولد وجدتُ فيهم كير العيرب وشيهامتهم،
ولم ب فيهم دما ية الاليق ،وحيب الايير ،وعرفيب عيددا مين آل الشيري وآل
الرفاعي فيها ،وأهل العريا يتميزون بارهم همزة وصل بيين أهيل اليواد فيي
مًر وأهل فل يطين والشيا  ،فلهجيتهم أشيبه بلهجية رفيح وخيان ييورئ وغيزة
القريبة منهم.
لييذلد لييم يكيين غريبييا :أن يلجييا األسييتاذ كامييل الشييري

 -ولييد سييحبب منييه

الجن ية المًرية  -إلى األردن ،وأن يجد عنيد المليد ح يين والم يئولين فيهيا
ترحيبييا وتكريمييا ،وأن يعطييوه الجن ييية األردرييية بكييل سييهولة ،دون تلكييؤ ،وأن
يًبح مواطنا أردريا تفتح أمامه كل األبواب دون عاوق.
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ورأيييي أن إسييقاط جن ييية أ مييواطن :جريميية منكييرة ،غييير مبييررة بحييال،
فالجن ية أمير يحمليه اإلر يان بموليده ،كوريد مًيريًّا أو سيوريًّا أو منربيًّيا ،ل
يحتا إلى إ بات ،كورد مولودا من آباء مًريين وأريد تعييا فيي مًير مين
عشيييرات أو مئيييات ،وربميييا آلف ال ييينين ،كيييي ي يييحب هيييذا منيييد ،لمجيييرد
اخت فد مع الحاكم؟
م إري أرص أن الب د اإلس مية  -فض عن العربية  -وطين واحيد للم يلم،
فإذا ةا به بلد ،ينبني أن يت ع ليه آخير ،كميا ليال تعيالى{ :أَلَ َّۡامَّت َ ُك ۡانَّأ َ ۡرضُ َّٱّللَِّ
اا ُرواَّْفِي َرا} [الن اء.]97 :
َٰ َو ِ
سعَةَّفَت ُ َر ِ

كامييل الشييري شاًييية إس ي مية واعييية رشيييطة متحركيية ،عمييل سييفيرا
لألردن في عدد من الب د اإلس مية ،وليم يكين مجيرد سيفير ليألردن ،بيل كيان
سفيرا لنس .
وهو ليذلد لاسيم مشيترك فيي أكثير المنظميات اإلسي مية العاملية فيي سياحة
الييدعوة والاييير واإلغا يية ،فهييو عضييو فييي المجلييئ التاسي ييي لرابطيية العييالم
اإلس مي منذ تاسيئ الرابطة ،وعضو مجلئ إدارة الهيئة الايريية اإلسي مية
العالمييية ،وهييو األمييين العييا للمجلييئ العييالمي للييدعوة واإلغا يية  ...وعنييدما
دعوت لتاسيئ جمعية عالمية لنشراف على مولع إسي

أون ليين :كيان هيو

من أبرز المدعوين ،وكل عمل إسي مي عيا ل ي يتنني عين السيتعارة بابيرة
كامل الشري

وجهده.

اسيييتجبب ليييدعوة كاميييل الشيييري لزييييارة األردن ،وألقييييب محاةيييرة فيييي
الحتفال بالموليد النبيو عين واجبنيا رحيو محميد صيلى هللا علييه وسيلم ورحيو
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سيرته ،كما ألقيب محاةرة فيي الكليية العلميية ،وأجرييب أكثير مين حيوار ميع
الًح

اليومية تحد ب فيها عن فكرة إرشاء صندو عالمي لنغا ة واليدعوة

اإلسي مية ،ردًّا عليى دعيياة التنًيير اليذين جمعييوا ألي ملييون دولر لتنًييير
م لمي العالم.
حًار الثل في طريق الجامعة:
م دعيب إلى محاةرة فيي الجامعية األردريية تحيب إشيراف كليية الشيريعة
بعنوان «الجيل الم لم الذ رنشده».
ولييد صييلينا الظهيير ،واتجهنييا إلييى القاعيية التييي تجمييع فيهييا ج ي ٌّم غفييير ميين
الط ي ب والطالبييات ،وكييان الجييو ينييذر بييان الييثل لييد بييدأ ينييزل خفيفييا فييي أول
األمر ،ولكن بعض اإلخوة  -من خ ل تجاربهم  -تولع أن يتفالم وي دّ الطير
ويحييدع مشييكلة ،ويحييبئ الشيييخ فييي الجامعيية أو فييي الطريييق  ...ولييال هييؤلء
اإلخوة :ل باس بإلناء المحاةرة ،أو تاجيلها ليو آخير لهيذه الضيرورة ،وليال
آخييرون :إن آلف الطييي ب والطالبييات ينتظيييرون فييي القاعييية منييذ أكثييير مييين
ساعتين ،فإذا فاجاراهم بإلناء المحاةرة كارب صدمة!
يم ليالوا :رتيرك األمير للشييخ! فقليب لهيم :مياذا تًينعون أريتم فيي مثيل هييذه
الطوارئ؟ لالوا :رؤد واجباتنا الجامعية ،حتى تنكش

النمة ...

للب :إذن يجر علي ما يجر عليكم.
وذهبييب إلييى المحاةييرة ،وارتهيييب منهييا ،ولييد بييدأ الييثل يشييتد ،وأسييرعنا
بركوب سياراتنا ،ولد عباها ال اوق بالبترول ،وبادررا بيالارو مين الجامعية،
وكان الطريق لد بدأ يتيراكم علييه اليثل  ،ول ت يتطيع ال ييارات أن تمشيي فييه
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إل بييبطء شييديد ،وعلييى مييد البًيير رييرص ال يييارات ،ولييد صي ّ بعضييها وراء
بعييض ،ول تكيياد تتحييرك ،ييم بعييد مييدة تولفييب تمامييا  ...وزاد الطييين بليية :أن
بعييض ال يييارات التييي تتولي تعطييل الطريييق ،ول تجييد وسيييلة لتحريكهييا ميين
الطريق ،فمن الذ يمكنه الوصول إليها؟!
والجو ييزداد بيرودة ،واللييل يقتيرب ،وال ييارات ل بيد أن ت يتاد التدفئية،
ألن الجييو الطبيعيي ل يحتمييل ،وطييول اسييتادا التدفئية يعنييي أن تظييل ال يييارة
شنالة ،وهذا ما ي تهلد بترولها ،فيوشد أن ينفد بعد حين.
دخل الليل علينا ،ورحن محبوسيون فيي الطرييق داخيل ال ييارة ،ولييئ مين
حولنا منازل أو م اكن يمكننيا أن رلجيا إليهيا إذا رفيد البتيرول  ...رحين مهيددون
بالاطر ،كما أن غيررا مهدد .من فضل هللا علينا أن سياوقنا ميأل خيزان سييارته
بالبترول ،وهيو ي يتادمه بحكمية ،يشينل ال ييارة حينيا ،ويطفئهيا حينيا ،تح ُّيبا
لكل احتمال.
واإلذاعيية تييذيع باسييتمرار ،تقييول :الطريييق الف رييي لييد أغلييق ،ف ي داعييي
لل يارات أن تبدأ ال ير فيه ،فتنقطع في الطريق.
واألهالي يريدون أن يطمئنوا على أبناوهم وبناتهم في الجامعيات ،والجهيات
الم ئولة تطمئن األهالي :أرهم باير.
ووزارة الداخلية ،وإدارة الدفاي المدري ،وليادة القوات الم يلحة :تيذيع عليى
الناس أرها ستعمل ال ز إلرقاذ المول .
ولم ينقذ المول

بالفعل إل دخول الجييا بإمكاراتيه ولواتيه الماديية والفنيية،

ومعها لوات الشرطة والدفاي الميدري ،وبيدأ العميل بإزاحية اليثل مين الطرييق،
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وف ح المجال لل يارات المتولفة منذ ساعات ،وتنف ينا الًيعداء ،وللنيا :الحميد
هلل الذ أخرجنا من هذا الماز .
وكنا مدعويين على النيداء عنيد وزيير األولياف ،وليد يل القيو ينتظرورنيا
على النداء حتى يئ وا ،فتنياولوا غيداءهم ،وليد فاتنيا النيداء ،يم للنيا سنعوةيه
فييي العشيياء ،لكيين لييم رًييل إلييى لييرب ال يياعة العاشييرة م يياء .ففاتنييا النييداء
والعشاء معا.
كنب أح ب أن رزول الثل  ،وكاره ب ء أرزليه هللا بالنياس ي يتعاذ بياهلل منيه،
ولكني في صباح اليو التالي رأيب الناس يحدّ ورنا عن رعمة هللا علييهم بنيزول
الثل  ،وأره مطهير ليألر

مين الحشيرات ،وأريه سيبب زييادة مايزون الميياه،

وأن ميين فواوييده كييذا وكييذا  ...ورأيييب األطفييال يًيينعون ميين الييثل عييراوئ
وأشكال يلعبون بها ،ويتاذون منيه كيرات صينيرة يقيذف بهيا بعضيهم بعضيا،
والفرحة على وجوه الجميع ،وهنا للب :مًياوب ليو عنيد ليو فواويد ،وع يى
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

***
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أول زيارة للجزاور ،ملتقى الفكر اإلس مي
في تلم ان 1982
في ربيع سنة  - 1982ربما كان فيي شيهر ميارس أو إبرييل  -زارريي فيي
مكتبي في كلية الشريعة بجامعة لطر :أحد اإلخوة الجزاوريين  -ر يب اسيمه -
وبعد الترحيب وتبادل األحاديث الودية ،وجه إليي سيؤال مباشيرا :لمياذا تقياطع
الجزاور ،ول تعطيها شيئا من اهتمامد؟

للييب لهييم :أرييا لييم أليياطع الجزاويير ،ولكيين لييم تييتح لييي الفرصيية حتييى اليييو
ألزورها.
ليال :ولكنيد طوفيب فيي العيالم مشي ّيرلا ومنربيا ،وليم تجعيل الجزاوير ةييمن
اهتمامد!
للب :لم يكن هذا إهميال للجزاوير أو لًيدا منيي ،وليد عرفيب الجزاوير عين
طريق بعض أبناوها الذ حببوها إلي ،م عين طرييق جهادهيا ةيد السيتعمار
الستيطاري الفرر ي ،الذ لفب إليها أرظار العالم ،ول سيما الم لمين.
الفضيل الورت ري:
لال األي الكريم :من عرفب من الجزاور؟
للب :أول من عرفب هو :العالم المجاهد الكبيير الشييخ الفضييل اليورت ري،
العضو البارز في جمعيية العلمياء بيالجزاور ،اليذ هياجر إليى مًير ،واتًيل
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بحركة اإلخوان الم لمين ،وكان لريبا من مؤسئ الحركية اإلميا ح ين البنيا،
كمييا كييان علييى صييلة بحركيية اإلص ي ح والتنيييير فييي اليييمن التييي لادهييا ابيين
الوزير ،وبعض أبناء اإلما يحيى .ولد جرص ما جرص له فيي الييمن أييا يورة
ابن اليوزير ةيد اإلميا يحييى ،وخير أو أخير مين الييمن ،و يل فيي البحير
رحو شهرين ل يجد بلدا يقبل رزوله فيه ،حتى رتب له بعيض الفضي ء النيزول
في لبنان ،التي عاش فيها عدة سنوات ،ينادص فيها باسيم «أبيو مًيطفى» .وليد
لقيتييه حييين زرت لبنييان فييي أغ ييطئ سيينة  1952بعييد ليييا ييورة يوليييو فييي
مًر ،وتحد ب إليه طوي  .م لقيته مرات أخيرص ،بعيد رزوليه إليى مًير فيي
عهد جمال عبد الناصر.
محمد البشير اإلبراهيمي:
وعرفب من علماء الجزاور خليفة ابين بياديئ الع مية الشييخ محميد البشيير
اإلبراهيمي أمير البيان العربي في المنرب اإلفريقي ،ولد اسيتمعب إلييه ،وهيو
يتدفق في حديثه كالبحر الزاخر ،ويفيض كال حاب الهاطل.
صديقي محمد أك ور «األلًر »:
وعرفييب ميين الجزاويير الشيياب األديييب الطمييوح محمييد بيين الحييا الًيينير
الشهير باسم :محميد أك يور  ،وكنيا رطليق علييه :محميد األلًير  .وليد كيان
ي ييكن معييي فييي شييقة واحييدة فييي حييداوق شييبرا ،ولييد ارت ييب إلييى كلييية أصييول
الدين ،وبعد أن أكملها ،التحق بمعهيد الدراسيات العربيية العلييا ،التيابع للجامعية
العربية ،بشعبة القارون فيه ،ولد رحب بيه اليدكتور ال ينهور روييئ الشيعبة،
كما أشرت إلى ذلد فيما مضى من المذكرات.
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وكييان الييذ عرفنييي بييه هييو الفضيييل الييورت ري رف ييه ،فقييد كييان ميين بلييده،
عهدتد .وكان ر ْع َم األي والًديق.
ولال :هو في ُ
ولقيييد ألقييييب خطبييية سييينة  )42( 1957مييين جيييامع الزماليييد ،مؤييييدا يييورة
الجزاور ،أذيعب من إذاعة القاهرة في تلد األيا .
فليييئ بينييي وبييين الجزاويير مييا يييدعوري إلييى مقاطعتهييا ،بييل إرييي ألتمنييى أن
أزورها عندما تتي ير ليي أول فرصية ،وأن ألقيي شيعبها المجاهيد اليذ أحببتيه
لبل أن أراه.
ي يوما إلى «ملتقى الفكير اإلسي مي» اليذ يعقيد
لال األي الجزاور  :ألم ت ُ ْد َ
سنويا بالجزاور ،ويشارك فيه العلماء والمفكرون من أرحاء العالم العربي؟
للب :أح يب أريه وصيلتني دعيوة منيذ ميدة ،واعتيذرت عين عيد السيتجابة
إليها.
لال :ولماذا؟
للييب :سييمعب أن هييذا الملتقييي إرمييا أرشي لادميية أهييداف الدوليية الشييتراكية
ذات النظا الشمولي ،التيي تحكيم الشيعب بالحدييد والنيار ،عين طرييق الحيزب
الواحييد ،ول ي ييمح ألحييد بنقييد ول معارةيية ،وميين اجتييرأ علييى ذلييد فمًيييره
معروف.
كمييا ليييل لييي :إن رويييئ المييؤتمر  -وهييو وزييير الشيئون الدينييية  -ل يحتيير

( )42الرأ رًها فيي الجيزء ال يابع مين «خطيب الشييخ القرةياو » (ص )144وميا بعيدها،
رشر مكتبة وهبة القاهرة.
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ةييوفه ،ويعقيب علييهم تعقيبيات خشينة .ول ي يتطيع أحيد أن ييرد علييه «كييان
المعني هو األستاذ مولود لاسم رحمه هللا ».
عبد الرحمن شيبان وزير الشئون الدينية:
لال :على كل حال ،لقد تولى الوزارة وزير جدييد ،مين ت مييذ ابين بياديئ،
وميين جمعييية علميياء الجزاويير ،وهييو الشيييخ عبييد الييرحمن شيييبان ،وأعتقييد أرييه
ير ّحييب بوجييودك .كمييا أن الييرويئ الحييالي ل يه تو ُّجهييات ارفتاحييية طيبيية ،وهييو:
الشاذلي بن جديد.
للب :إذا كان األمر كذلد ،فارا أرحب بقَبول الدعوة إذا جاءتني.
لييال :ساسييعى بعييد رجييوعي لتًييلد الييدعوة المنشييودة ،وي ييعد بييد شييعب
الجزاور ةيفا على أرةه ،بل كما لال الشاعر:

ييييا ةييييفنا ليييو زرتنيييا لوجتنيييا رحييييين الضييييييوف وأريييييب رب
دعوة للمشاركة في الملتقى:

المنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزل!

وارًرف األي الكريم من عنيد  ،وليم تمير إل أييا ل ويل ،حتيى وصيلتني
دعوة من وزيير الشيئون الدينيية الجزاوير  ،ييدعوري فيهيا إليى المشياركة ،فيي
الملتقى الذ يعقد بمدينية تلم يان فيي الًيي القياد  ،وييدور موةيوعه حيول
إن مين ّ
ي أل أتالي  ،لياو ّ :
حيق
«ال نة المطهيرة» ،وأليح اليوزير اليداعي علي ّ
الجزاوييير علييييد أن تزورهيييا وتلتقيييي بشييييوخها وشيييبابها ،وتشيييارك فيييي بنييياء
رهضتها.
وفع أرسلب إليهم في الحال بقَبيولي لليدعوة ،وعزميي عليى الحضيور فيي
الولب المطلوب.
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من القاهرة إلى الجزاور:
وعنييدما حارييب إجييازة الًييي  ،سييافرت مييع األولد إلييى القيياهرة ،وميين
القاهرة سافرت إلى الجزاور ،على الاطوط الجوية الجزاورية ،وعند وصيولي
إليييى العاصيييمة ،اسيييتقبلني اإلخيييوة الم يييئولون عييين إدارة الملتقيييى مييين كبيييار
المو فين في وزارة الشئون الدينية .وأحاطوري بهالة مين الترحييب والتكيريم،
ولالوا :هيذه زييارة طيال ارتظارهيا ،وليد تياخرت كثييرا ،وسييكون ولعهيا عليى
الشعب الجزاور ولع النيث الهاطل على األر

العطشى.

عو
للب :كل شيء له أوان وأج ٌل م مى عند هللا .وأرجو أن رُ ّ

ما فات.

فند األوراسي:
وصحبوري إلى الفنيد  ،واختياروا ليي جناحيا مجياورا لجنياح شييانا الشييخ
النزالي ،وهو ما أةاف إلى سعادتي بزييارة الجزاوير سيعادة أخيرص بمجياورة
النزالي.
كييان هيييذا الفنيييد هيييو فنيييد «األوراسييي» ذا الموليييع الراويييع عليييى البحييير
األبيييض ،وذا المبنييى الشييامخ ،الييذ صييممه مهنييدس مًيير  ،ليييل لييي :إرييه
مًطفى مؤمن زعيم ط ب الجامعة المًرية في ولته.
وكان هذا الفند ميع فاامتيه ،فيي غايية مين إهميال المرافيق ،كميا هيو شيان
الييب د الشييتراكية داومييا .ولكيين كييان يعييو

هييذا إلبييال عمييال الفنييد علييي،

وحفاوتهم بي ،بل إلبال الشعب الجزاور كله .وهذا من فضل هللا.
كان أول من تعرفب عليه وزير الشئون الدينية الشيخ عبيد اليرحمن شييبان،
الذ هري لمقابلتي والترحيب بيي ،والعتيذار عين عيد مقيابلتي فيي المطيار،
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وأرييه لييرأ عييددا ميين كتبييي ،ويعرفنييي جيييدا لبييل أن يلقيياري  ...ولييد رددت علييى
تحيتيه بمثلهيا أو أح يين منهيا .وليال لييي :معيد دعيوة داوميية لحضيور الملتقيييات
التي ترجو أل تتال

عنها بعد اليو .

للب :إري حريص على المشاركة فيها ،وأسال هللا العون والت ديد.
مدير الملتقيات عبد الوهاب حمودة:
ييم عرفييبُ مييع الييوزير ،الشيياب النابييه المتولّييد عبييد الوهيياب حمييودة مييدير
المحيرك لهيا ،واليذ اسيترحب إلييه بمجيرد
الملتقيات ومنظمها ،و «اليدينامو»
ّ
لقاوه ورنية وجهه  ...فلما شياهدت تحركيه ،وسيمعب ك ميه بعيد ذليد :ازددت
حبًّا له وتقديرا لما يبذله من جهد وإعداد وتنظيم ،في سبيل إرجاح الملتقيات.
وعرفيييب مييين أعواريييه كيييذلد مييين الشيييباب اليييواعين والمرجيييوين :الهييياد
الح يييني مييين رجيييال وزارة الشيييئون الدينيييية ،ومييين المعييياورين مييين أسييياتذة
الجامعيييات :اليييدكتور عبيييد اليييرزا أبيييو ج ّيييو  ،واليييدكتور عميييار الطيييالبي،
والدكتور أحمد عروة ،والدكتور سعيد شيبان طبيب العيون الذ أحبه كيل مين
عرفه وعايشه.
كمييا لقيييب العييالم الجليييل الشيييخ أحمييد سييحنون ،شيييخ العلميياء ،الييذ كنييب
تعرفب عليه من لبل في المؤتمر العالمي لتوجيه اليدعوة وإعيداد اليدعاة ،اليذ
عقد بالمدينة المنورة.
وكارب فرصة لتاكيد التواصل مع األي الداعية الشييخ محفيو رحنياح اليذ
تعرفب عليه من عدة سنين ،إذ كان ممث لحركة اإلخوان الم لمين بالجزاور.
م تعرفب على كثيرين بعد ذلد ،بالتدري  ...والجزاورييون ليو  -عليى ميا
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سيية الطبييع ،وصييفاء النفييوس ،وعييد

اللتواء ،ف غرو أن تحبهم ويحبوك.
صفوة من خيار علماء األمة:
كارييب ملتقيييات الفكيير اإلس ي مي تجمييع صييفوة ميين خيييار علميياء األميية فييي
العييادة ميين ألطييار عربييية وإسي مية ماتلفيية ،وكارييب تطييرح فيهييا موةييوعات
حية ،تقد فيها البحوع ،تنالا مين العلمياء ،وتًيدر بعيد ذليد التوصييات مين
الملتقى.
ولييد لييالوا :إن الييذ أشييار بفكييرة الملتقييى اإلسيي مي ال يينو هييو لمفكيير
الجزاور الشهير مالد بن ربي رحمه هللا  .رأص فيه فرصية يلتقيي فيهيا رجيال
ال ياسيية  -أو بعضييهم  -ورجييال الفكيير علييى ب يياط واحييد ،ليفيييد بعضييهم ميين
بعض.
وكييان شييعار الملتق يى لولييه تعييالى{ :إِنَّٱّللَ َََّلَّيَُِيِا ُارَّ َماااَّبِقَا ۡاو ٍمَّ َحتا َٰاىَّيَُِيِا ُارواَّْ َماااَّ

بِمَنفُس َِِّرمۡ } [الرعد .]11 :وهو رف ه شعار جمعية العلماء الجزاوريين.
في العادة يًل المدعوون إلى الجزاور لبل الملتقى بييو أو ييومين أو أكثير
ح ب روف األشيااص والمواصي ت ،يم ينتقليون ميع اليوزير والم يئولين
في طاورة خاصة ،تنقلهم مرة واحدة إلى المدينة التي يقا بها الملتقى.
وفييي اليييو المحييدد رقلتنييا الطيياورة إلييى مدينيية تلم ييان فييي غربييي الجزاويير،
وإليها ينت ب جدود مرشد اإلخوان األسبق األستاذ عمر التلم اري.
ولم يكن لد ّ ولب لكتابة بحث حول أحيد محياور الملتقيى ،وهيو :موةيوي
«ال نة النبوية» وهو من اهتماماتي األصلية ،واكتفيب بالمنالشة.
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وكيان للشيييخ النزاليي بحييث عنوارييه« :ل سينة بنييير فقييه» يؤكيد فيييه رزعتيه
النالييدة ل تجيياه الظيياهر فييي فهييم األحاديييث ،دون ربطهييا بييالقرآن وبمقاصييد
الشريعة العامة.
وكييان ميين المشيياركين :د .محمييد سييعيد رمضييان البييوطي ،ود .أحمييد عميير
هاشييم ،وغيرهمييا ميين أسيياتذة الحييديث فييي كليييات الشييريعة وأصييول الييدين فييي
الجامعات الماتلفة.
احتجا على زيارتي من الشباب المتحمئ:
ومميا ل أر ياه فييي ذليد الملتقيى :تلييد الزييارة ليي فييي محيل إليامتي بالفنييد
اليييذ ألييييم فييييه ،والتيييي فاجييياري بهيييا عيييدد مييين شيييباب الجزاوييير الملتيييزمين
المتح ّم ييين .أذكيير أرييي بعييد أن اسييتقبلتهم وحييييتهم ورحبييب بهييم ،لييالوا لييي
بًيييراحة :ميييا كنيييا ريييود لمثليييد أن يشيييارك فيييي هيييذا الملتقيييى  ...لقيييد فوجئنيييا
بحضورك واستنربناه  ...كي

تشارك في ملتقى كهذا ،وهيو إرميا ألييم أول ميا

ألييم ،لتاييييد التجياه الثييور الي ييار اليذ تتبنيياه حكوميية هيوار بييو مييدين؟!
وهي حكومة الحزب الواحد الذ ل ي مح بوجيود تييار آخير ،وبااصية التييار
اإلسي مي؟! ولقييد شييارك فييي هييذا الملتقييى كثيييرون مميين ي يييرون فييي ركيياب
الحكومات ،ولكنا رعتقد أرد ل ب من هؤلء.
للب لهم مازحا :أهذه تحية السيتقبال لضييفكم :أن تقوليوا ليه :ل مرحبيا بيد
في بلدرا؟!
لالوا :ل وهللا ،بل رحن رحملد على رءوسينا ،ورفيتح ليد دورريا وصيدوررا،
ولكنا ل ررةى لمثلد أن تشارك في هذه المهزلة.
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للييب لهييم :ولميياذا تييرون مشيياركتي مييوالة أو مداهنيية للحكومييات البنيضيية
إليكم؟
لالوا :هذا ملتقى تقيمه الحكومة ،وتدعو إليه ،وتشيرف علييه إشيرافا كيام ،
هو يدور حول أهدافها التي ت عى إليها.
لليييب :ولكنيييي أرص الملتقييييات وخًوصيييا هيييذه ال ييينوات ،تيييدور حيييول
موةوعات إس مية خالًة ،مثل ملتقى القرآن الكريم ال يابق ،وملتقيى ال ينة
اليو .
وهيييل تظنيييون أن رجييي مثيييل الشييييخ النزاليييي يبييييع رف يييه لحكومييية مييين
الحكومات؟
لييالوا :اعتقادرييا أن الشيييخ النزالييي ل يفعييل ذلييد ،ولكيينهم يادعورييه ،حتييى
ي تجيب لهم.
للييب :أصييدلكم القييول :إرّييي دُعيييب ميين لبييل للمشيياركة فييي هييذا الملتقييى،
فاعتيذرت ،ولميا لييل ليي :إن اليوزير الجديييد مين ت مييذ ابين بياديئ ،اسييتجبب
لدعوته.
ومن أهم ما برر لي الستجابة :أرهم لالوا لي :إن الجزاور فيها ميدّ وصيحوة
إس مية مب ّ
شرة بين شبابها ،فحفزري هذا أن آتيي أللقياهم ،وأشيدّ مين عيزاومهم.
فالحقيقيية أرييي جئييب ميين أجلكييم ،وليييئ لييي أ مًييلحة أو هييدف ميين زيييارتي
للجزاور ،ومشاركتي في هذا الملتقى  ...فإن رأيتم أن وجيود ل يايد اليدعوة
اإلس مية ،والًحوة اإلس مية ،فارا م تعد أن أغيادر الجزاوير بيا عيذر مين
اليو .
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لالوا :ل ،ما دمب لد حضرت ،فالاير فيميا اختياره هللا ،ويكيون القيرار بعيد
ذلد على ةوء الوالع والنتاو .
إلقاء كلمة الضيوف:
ي
وفي اليو التالي بدأ الميؤتمر ،وتفضيل اليوزير روييئ الميؤتمر ،فاسيند إلي ّ
أن ألول كلمة الضيوف ،فالقييبُ كلمية ةيافية مرتجلية عين الجزاوير وأصيالتها
وجهادهيييا ،ودور جمعيييية العلمييياء فيهيييا وابييين بييياديئ والبشيييير اإلبراهيميييي،
والعربي الت ّب ّي ،الذين حفظوا على الجزاور ُهويتها :الممثلة في اليدين واللنية،
وعبر عن ذلد رشيد الجمعية الذ ألفه الشيخ ابن باديئ:

شيييييييييعب الجزاوييييييييير م يييييييييلم وإليييييييييى العروبييييييييية ينت يييييييييب
ميييين لييييال :حيييياد عيييين أصييييله أو لييييييال مييييييات فقييييييد كييييييذب
رشاط مكث

في الملتقى:

والحقيقة أري لمب في هذا الملتقى بنشاط موفور مكث  ،في لقاءات م ياوية
بييالط ب فييي مدارسييهم أو جامعيياتهم ،والطالبييات فييي مدارسييهن أو جامعيياتهن
ال تي ينزلن بها.
ولد جرت سنة الملتقيات أن تدعو عيددا كبييرا مين الطي ب والطالبيات مين
الجامعات الماتلفة ،يشاركون في أرشطتها ،ويتوجهون باسيئلتهم المباشيرة إليى
العلماء المشاركين ،ليتلقوا اإلجابات عنها.
وزرتُ بعض القرص القريبة من تلم ان ،وألقيب فيها محاةرات.
وفي الستراحات المعتادة بين الجل ات ،يلتي ُّ حيولي الطي ب والطالبيات،
ّ
أةن عليهم باإلجابة ما ستطعب.
ويمطرورني باسئلتهم ،ول
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كمييا أن ولعهييم بالتًييوير وحرصييهم علييى التقيياط الًييور التذكارييية أفييرادا
وجماعات معيي ،ليد فيا الحيد ،وميع إرهيا هيذا ليي ،عياملتهم برفيق وميودة،
مقدرا بواعثه الطيبة.
روه الوزير لمبُ بيه مين رشياط مكثي
ولد ّ

عليى كيل الم يتويات ،وشيكرري

على ذلد .وفي الملتقى تعرفب على عدد من الجزاوريين ،منهم األسيتاذ موليود
لاسم وزير الشئون الدينية ال ابق ،وليد وجدتيه رجي لطيفيا ،أح ين اسيتقبالي،
ولم أجد فيه الاشورة التي ليل :إره يعامل بها الناس.
والمهم أره بعد ارقضاء ميدة الميؤتمر اليذ ي يتمر رحيو ماريية أييا  ،زارريي
الشباب اليذين زاروريي فيي أول وصيولي إليى تلم يان ،فقليب لهيم :مياذا تيرون
اليو على ةوء النتاو ؟ القرار لراركم ،فإن رأيتم أن ل فاودة من وجيود إل
تاييييد الحكوميية ،فليين أشييارك فييي هييذا الملتقييى بعييد اليييو  ،وإن رأيييتم غييير ذلييد
فاخبروري.
لييالوا :بييل رًُي ُّير علييى حض يورك ،وةييرورة مشيياركتد فييي كييل ملتقييى،
وررجوك ،ورلح عليد في الرجاء :أل تتال

عن هذه الملتقيات أبدا ،فقيد رأينيا

باعيننيا ولم يينا باييدينا آ ييار مشيياركتد ،ول سييما فييي جييل الشييباب والشييابات،
الذين أحبوك وتعلقوا بد ،وأعجبوا بافكارك .وهذه رعمية كبييرة يجيب أن تقابيل
بالشكر والعرفان.
للب لهم :الحمد هلل ،وما تيوفيقي إل بياهلل ،وأدعيو هللا تعيالى أن يجعلنيي عنيد
ُح ن نكم و ن أبناء الجزاور بي ،وأن ينفر لي ما ل تعلمون ،ول يعلمون.
ورتبب عودتنا بالطاورة الااصة إليى الجزاوير العاصيمة ،وبقييب ييومين أو
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يية فييي فنييد األوراسييي ،وفيهييا رظييم اإلخييوة فييي وزارة الشييئون الدينييية:
ي األمير ،فرحبيب بيذلد،
محاةرة عامة ليي فيي أحيد الم ياجد ،وعرةيوا علي ّ
وكييان ميينطقهم :أن أهييل العاصييمة يجييب أن ينييالهم رًيييب ميين حضييوركم إلييى
الجزاور .ول ي تا ر أهل تلم ان ومن حولها بكل الننيمة.
للب :منذ وصلب إلى الجزاور غدوت جنديًّا في كتيبتكم ،فحيثما وجهتميوري
توجهب ،ساو هللا أن يرزلنا التوفيق واإلخ ص.
وبعييد ذلييد عزمييب علييى ال ييفر والعييودة إلييى القيياهرة ،وجيياء الشيييخ عبييد
الرحمن شيبان ،ليودعني ،ويؤكد علي أن أحرص عليى الحضيور فيي الملتقيى
القاد  ،الذ سيكون في مدينية «ل ينطينة» مدينية الشييخ ابين بياديئ ،ومنطليق
رشاطه ،ولال لي :لقيد رأييب كيي تعليق الشيباب الجزاوير بيد ،وهيذا يوجيب
عليد أل تتالى عنهم.
للييب :وأرييا أيضييا تعلقييب بهييم ،ورأيييب فيييهم بشيياور الاييير ،وبييواكير البعييث
المنشود ،ولد لال أبو تما :

وإذا رأييييب مييين الهييي ل رميييوه أيقنييب أن سيًييير بييدرا كييام
وافترلنييا علييى رييية اللقيياء فييي العييا القيياد فييي بل يد ابيين بيياديئ .وعلييى هللا
التي ير.

***
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افتتاح مبنى جمعية اإلص ح بالبحرين
 10مايو 1983
وتعرفي على عدد من علماوها:
زيارتي البحرين
ُّ
كارب البحرين من بين ب د الالي التيي زرتهيا منيذ سينة  ، 1962أ  :بعيد
سنة مين ليدومي إليى لطير ،وتعرفيب عليى عيدد مين علماوهيا ،ومينهم القاةيي
الجليل الشييخ عبيد هللا بين عبيد العزييز المبيارك ،ومينهم الشياب النابيه فيي ذليد
الولب الشيخ يوس

الًديقي.

كما عرفب من أبناء الدعوة اإلس مية األي الكريم والمربي الفاةيل الشييخ
عبد الرحمن الجيودر ،اليذ كيان يتمييز بدما ية الاليق ،وس سية الطبيع ،ورلية
القلب ،واستقامة ال لوك ،والنيرة على الدين ،والرغبة فيي الايير واإلصي ح،
وحمل هم الدعوة اإلس مية ،ورشرها بالحكمة والموعظة الح نة.
كان الشيخ عبد الرحمن لد تعلم في مًر ،ولقى اإلميا الشيهيد ح ين البنيا،
وأخذ عنه الدعوة ،وعاد إليى البحيرين  -بعيد الفيرا مين دراسيته  -راشيرا لهيا،
فارشيا بعيد عودتيه  -ميع بعيض رفاليه وأصيدلاوه وكلهيم خييار مين خييار :لاسيم
الشيييخ ،وأحمييد المولييود ،ومبييارك الايياطر ،وصييالح عبييد الييرزا وغيييرهم -
«راد اإلص ح» الذ كان يُعَ ْد أول دار للدعوة في الالي .
الشيخ عي ى بن حمد آل خليفة:
ولد ارضم إلييه بعيد عودتيه مين مًير ،وتارجيه فيي كليية الحقيو  ،عضيو
مهم من شباب األسرة الحاكمة ،هو الشيخ عي ى بن محمد آل خليفة الذ جياء
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حباه هللا من الفضاول ما جعله م ُحببا إليى كي ُّل َم ْين عرفيه ،وكيان الشياعر حياف
إبراهيم لًده حين لال:

والنييياس هيييذا حظيييه ميييال ،وذا علييييم ،وذاك مكييييار األخيييي
فييييإذا رزلييييب خليقيييية محمييييودة فقييييد اصييييطفد مق ييييم األرزا
فقيييد رزليييه هللا مجموعييية مييين الا ويييق المحميييودة :التواةيييع وال يييماحة
والستقامة ،والرفيق وال يهولة ،والنييرة عليى الحيق ،والتم يد باليدين  ...وليد
تييولى منًييب الييوزارة أكثيير ميين مييرة ،فمييا زاده ذلييد إل تواةييعا ،ولربييا ميين
الناس ،وتفاريا في خدمتهم ،وتقديم الاير لهم.
راد اإلص ح:
وكان الناد يقو بادمات جليلة للمواطنين ،ول سيما لجييل الشيباب ،اليذ
يمثيييل م يييتقبل اليييوطن واألمييية ،يعلمهيييم اإلسييي

الًيييحيح بعييييدا عييين النليييو

والت يُّب ،وييربطهم بتيراع األمية الثقيافي والحضيار  ،فيي غيير تعًيب ول
إعييرا

 ،كمييا يًييلهم بالعًيير وحضييارته وإرجازاتييه فييي ماتل ي الميييادين،

ويحميييهم ميين التيييارات الهداميية والنازييية التييي تريييد أن تقييتلعهم ميين جييذورهم
العقدية ،ومن هويتهم الدينية والحضارية.
جمعية اإلص ح الجتماعي:
ولكيين المبنييى ةييا بارشييطته المتعييددة والمتنوعيية والمتطييورة باسييتمرار،
فقررت الدولة أن تمنح الناد أرةا ،وتقيم عليها مبنيى حيديثا يت يع لمجيالت
النشيياط والعمييل الييدعو والفكيير والاييير والجتميياعي ،وأن تهبييه للنيياد
الذ أ ر أن ينير اسمه إلى «جمعية اإلص ح الجتماعي» تاسييا بإخواريه فيي
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دولة الكويب التي سبقب بتاسيئ جمعية بهذا العنوان.
إمكارية التفاهم بين الدولة والجمعيات اإلس مية:
وكيييان هيييذا رموذجيييا يُحتيييذص فيييي إمكاريييية التفييياهم والتعييياون بيييين الدولييية
والجمعيات اإلس مية الشعبية ،ما دامب األهيداف واةيحة ،والمنياه محيددة،
والنيات صادلة ،والتجاه إلى خدمة الدين واليوطن وإصي ح المجتميع والرليي
باألمة بين المعالم ،ل لبئ فيه ول غبا.
وهو ْأوليى مين ح يبان الًيدا بيين الطيرفين حتميًّيا ،ي يتحيل تجنُّبيه ،فهيذا
يمكييين لوليييه فيييي اليييب د التيييي تقييي مولفيييا معادييييا لليييدين ودعاتيييه ،وللشيييريعة
وعلماوها .ومعظم ب د الم لمين لي ب كذلد ،وبااصة دول الالي .
ل يفهييم ميين ك مييي أرييي أدعييو إلييى أن ي ييير الييدين فييي ركيياب الدوليية ،وأن
تكيّ

الحركة اإلس مية أهدافها ومناهجها لادمية ال يلطة ،وأن يًيبح علمياء

الشييريعة أبوالييا للحكومييات العلمارييية ،وأن يحرلييوا الباييور بييين يييد أصييحاب
ال ييلطان ،وإن كيياروا ميين الجبييابرة الم ييتكبرين فييي األر

 ،الم ييلطين علييى

رليياب العبيياد {ٱل ا ِاينَ َّ َطَِا ۡاواَّْفِا ۡ
سااادَ} [الفجيير.]12 ،11 :
ايَّٱل ِب َٰلَ ادََِّّ11فَ ام َ ۡكث َ ُرواَّْفِي َرا َّۡ
ااَّٱلفَ َ

فالدين يجب أن يكون هو المايدو ل الاياد  ،والعلمياء يجيب أن يكوريوا أل ينة
نَّمان ُكمۡ َّأُم ٞاةَّيَ ۡادعُونَ َّ
ً َحة للحكا  ،كما لال تعالىَ { :وَّۡلت َ ُك ِ
للحق ،وهداة للالق ،ورَ َ
َّوأُوْ َٰلَٓئِااكَ َّ ُرا ُم ۡ
ان ۡ
إِلَا ۡ
َّٱل ُم ۡف ِل ُ
حااونَ } [آل
َّويَ ۡن َرا ۡاونَ َّ َ
َّويَا ۡام ُم ُرونَ َّبِ ا ۡٱل َم ۡع ُر ِ
َّٱل ُمن َك ا ِۚر َ
وف َ
اىَّٱل َخ ۡيا ِار َ
عا ِ

عمران.]104 :
تعايا دعاة اإلس

مع النظا الحاكم المعتدل:

ولكن الذ أدعو إليه وأنكيده :أريه فيي كثيير مين اليب د التيي يشييع فيهيا جيو
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دعوتهم ب لييود

ول تضيييق ،يمكيينهم أن يتعايشييوا مييع النظييا الحيياكم ،دون افتعييال للًييراي أو
سعى إليه بنيير ةيرورة .والرسيول صيلى هللا علييه وسيلم يقيولَ« :لَّتتمناواَّ
لقاءَّالعدوَّوسلواَّهللاَّالعافية»( .)43وهيذا فيي العيدو الكيافر المحيارب ،فكيي
بالحكا وهم م لمون أبناء م لمين ،يحكمون ب دا إس مية وشعوبا إس مية؟
لقد دُعيب إلى الحضور والمشاركة فيي افتتياح الجمعيية برعايية أميير دولية
البحييرين الشيييخ عي ييى بيين سييلمان آل خليفيية رحمييه هللا وبحضييوره شاًييًّا،
وحضور أخيه رويئ وزراوه الشيخ خليفة بن سلمان ،وولى عهده الشييخ حميد
بن خليفة (ملد مملكة البحيرين الييو ) .وكيان الفتتياح عًير ييو الث ياء 27
رجب 1403ه الموافق  10مايو . 1983
ودُعييي عييددٌ كبيي ٌير ميين الشاًيييات اإلس ي مية والعاميية ميين العييالم العربييي
واإلس ي مي ،ول سيييما ميين دول الالييي العربييية :ال ييعودية والكويييب ولطيير
اإلمارات وعمان.
وكان هذا اليو عرسا للبحرين حقًّا ،وكان هيذا مميا يح يب ألميير البحيرين
وحكومة البحرين.
مع أمير البحرين الشيخ عي ى بن سلمان آل خليفة:
وأذكر أري سلمب على أمير البحرين وهناته وشيكرته عليى ميا ليا بيه رحيو
الجمعية ورحو تشجيع الدعوة اإلس مية ،وباركب له هيذا التوجيه المحميود مين
الدولة  ...ولد رد تحيتي باح ن منها ،وصافحني  -بل عارقني بحيرارة  -وليال
( )43سبق تاريجه.
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بتواةييع :أرييا ميين المتييابعين لبرامجييد فييي تلفزيييون لطيير ،ولاطييب الجمعيية،
والمعجبين بما تُقدّمه للم لمين ،واعتبرري مين ت مييذك هنيا .واعتبير البحيرين
بلدك مثل لطر ،ورحن أهلد فيها ،وأرجوك أن تواصلنا ول تنقطع عنا.
للب له :يا طويل العمر ،أرا منكم ،وأرتم منيي ،وأريا أجيد كثييرا مين الرسياول
التي تاتي إلى بررامجي فيي التلفزييون مين البحيرين ،فلييئ هنياك حياجز بينيي
وبين أهلها.
وفع كنب كلما حضرت إلى البحرين في اجتماي للمًارف اإلسي مية أو
فيييي محاةيييرة لجمعيييية اإلصييي ح ،أو إجابييية ليييدعوة مييين وزارة األولييياف،
حرصييب علييى زيييارة األمييير الشيييخ عي ييى بيين سييلمان .وكثيييرا مييا أكييون فييي
صحبة أخي وصديقي الشيخ عي ى بن محمد رويئ جمعية اإلص ح.
وكان الشيخ عي ى رحمه هللا غاية في التواةع واحترا العلمياء ،فبمجيرد
ي فيي بهجية
أن يراري داخي مين بياب مجل يه يينهض مين المجليئ ويهيري إلي ّ
وسرور ،ويًافحني ويعارقني ،ويبالغ في الترحيب بيي ،مين غيير صينعة ول
تكلّ ي  ...ومييا لييه يتًيينع أو يتكل ي لييي ،ولي ييب لييه مًييلحة عنييد ؟! إرهييا
األخ ي

العالييية ،والمكييار األصيييلة عنييد الرجييل ولييد ييل معييي هكييذا محبيية

واحتراما ،وحتى ارتقل إلى جوار ربه ،رحمه هللا رحمة واسعة.
رويئ وزراء البحرين وولي العهد:
وبمثييل هييذه الييروح ،أو لريبييا منهييا ،لقينييي رويييئ وزراء البحييرين الشيييخ
خليفة بين سيلمان ،ووليي عهيد البحيرين الشييخ حميد بين عي يى ،وك هميا سيلم
علي بإلبال ولوة ،وأكد لي أره يتابع بررامجي الذ ي ُّ
عت َبا عليي:
ُبث من لطر ،و َ
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لماذا ل أزور البحرين ،وكل أهلها محبون لد ،متتلميذون علييد؟ ووعيدتهم أن
ت تمر صلتي وزياراتي للبحرين في الم تقبل إن شاء هللا.
ولييد تجولنييا فييي مبنييى الجمعييية ،وهييو مبنييى واسييع ميين عييدة أدوار وفيييه
سيياحات للرياةيية ،ولاعيية كبيييرة للمحاةييرات ،وفيييه مجييال للنش ياط الن يياوي
والنشاط الشبابي .وبقيب بعد الفتتاح إلى أن ألقيب محاةرة في المبنى الجدييد
تحب عنوان« :الشباب عدة اليو وأميل الم يتقبل» ،يم ودعيب اإلخيوة وعيدت
إلى لطر بحمد هلل.
ولييد تعييودت الجمعييية بييالبحرين أن تييدعوري فييي مناسييبات شييتى إلييى إلقيياء
محاةييرات فييي لاعتهييا الف يييحة المجهييزة ،يحضييرها الرجييال والن يياء ،وهييذا
يح ب لهم :أن المرأة لي ب غاوبة ول منيبة عن رشاط الجمعية.

***
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ردوات المنظمة اإلس مية للعلو الطبية بالكويب
مين أرفييع المؤس ييات اإلسي مية العلمييية التيي هييرت فييي القييرن العشييرين:
«المنظميية اإلس ي مية للعلييو الطبييية» ،وهييو مؤس يية كويتييية المنشييا ،عالمييية
التجاه ،إس مية المنطلق والمنه .
وهي ب مجاملية تعيدّ مين المنجيزات والح ينات التيي تضياف إليى الكوييب
ةييمن المؤس ييات التييي أرشيياتها واحتضيينتها ،مثييل الهيئيية الايرييية اإلس ي مية
العالمييية ،وموسييوعة الفقييه اإلس ي مي ،ولجنيية م ييلمي إفريقيييا ،وبيييب الزكيياة،
واللجنة العليا لستكمال تطبيق الشريعة ،وغيرها.
ولد رأس هذه الهيئة منيذ تاسي يها األي الكيريم والًيديق العزييز ،صياحب
الهمة العالية ،والقلب الطموح ،الدكتور عبد الرحمن عبيد هللا العوةيي ،وكيان
ساعده وعضده األيمن من أول ييو األي الفاةيل ،الشيعلة المتوهجية ،الطبييب
المًر المقيم في الكويب منذ أمد طويل ،الدكتور أحد رجاوي الجند  ،اليذ
يعمل أمينا عاما م اعدا للمنظمة ،وهو الم ئول عين إدارتهيا وتنظييم شيئورها،
واختيار موةوعاتها ،وتنفيذ برامجها ،وتحقيق أهدافها.
كان مما سنته المنظمة ،وهي سنة ح نة لها أجرهيا وأجير مين اتبعهيا فيهيا:
الجمييع بييين علميياء الفقييه وعلميياء الطييب وميين ي يياعدهم ميين علميياء البيولوجيييا
ورحوهم ،يجتمعون في صعيد واحد لعيدة أييا  ،يعير

فيهيا عليبهم الموةيوي

الذ يراد بحثه لبيان حكميه شيرعا مين راحيية الفقهياء ،بعيد أن يعرةيه علييهم
األطبيياء ويشييرحوه شييرحا تفًيييليا ،ويييتم فيييه رقيياش حي ّير بييين الفييريقين ،وبعييد
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األخذ والرد ،والجذب والشد ،يلتقي الجميع عادة على كلمة سواء ،وعلى رقطية
التقاء ،يارجون بها على الناس ،يكون فيها النفع والاير للم يلمين ،بيل ولنيير
الم لمين.
حييدع ذلييد فييي لضييية اإلس ي

واإلرجيياب ،ولضييية بداييية الحييياة ورهايتهييا،

وم الة موت الدما  ،ولضية زري األعضاء .ولضايا أخرص كثيرة.
بحثي في حكم «بنوك الحليب»:
بيييدأتُ المشييياركة فيييي المنظمييية منيييذ ريييدوتها األوليييى :اإلرجييياب فيييي ةيييوء
اإلس ي  ،ولييد طلييب منييي أن أكتييب عيين «بنييوك الحليييب» التييي تجمييع كميييات
كبيرة من اللبن ،من أمهات ل يعرف مين ّ
هين ،فهيل يترتّيب عليى ذليد التنياول
للحلييب ميا يترتييب مين أحكيا الرةيياي مين تحيريم؟ وكيي هيو ل يعيرف ميين
أرةييعته أو شيياركب فييي إرةيياعه ميين الن يياء؟ وهييل يترتييب عليييه أن يحيير
عليه الزوا من بنات المرةعات كلهن؟ وفي ذلد من الحر ما فيه؟
أفتييى بييذلد أكثيير العلميياء المشيياركين فييي النييدوة ،أخييذا بالحتييياط ،وعم ي
بمقتضى الوري ،ولكني رجحب فيي بحثيي رأييا آخير ،أجيزت فييه ميا تقيو بيه
هيذه البنييوك ،وليم أرتّييب عليييه ميا رتبييه اآلخيرون ميين آ ييار مين تحييريم الييزوا
ورحوه.
و ُحجتي أول :الرةاعة الحقيقية في اللنة التي ريزل بهيا القيرآن ،وجياء بهيا
الحديث :هي امتًاص اللبن من الثد عن طريق الفم ،وهذا له إيحيانه وأ يره
َٰ
ايَّ
فييي تحقيييق األموميية ،التييي هييي أسيياس التحييريم فييي الرةيياي { َوأُم َٰ َر ات ُ ُك ُمَّٱلتِا ٓ
أ َ ۡرض َۡعنَ ُكمۡ } [الن

اء.]23 :
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أما ما كان عن طريق الشرب من كاس أو فنجان أو الحقن أو غير ذلد في
يعتبيير رةيياعا شييرعيا ،تنشييا عنييه األموميية ،وهييذا مييذهب الليييث بيين سييعد،
ومذهب الظاهرية ،ورواية عن اإلما أحمد.
وحجتيييي ارييييا :أن الحيييديث اصيييحيح يقيييول« :خماااََّرضاااعاتَّمشااابعاتَّ
معلوماااتَّيحاارمن»( .)44ومعنييى «معلومييات» :أن تكييون المرةييعة معلوميية،
وسن الرةاي معلوما ،وهو ما دون الحولين ،وعدد الرةيعات معلوميا ،وهيو
ما ل يقل عن خمئ ،إلخ.
وهنا ل تعلم من أرةيعته ،ول كيم أخيذ مين لبنهيا :أهيو لطيرة أ لطيرات أ
أكثر.
و الثا :أن اخت ط اللبن بعضه ببعض لم يجعل له حكما مؤ را.
ورابعا :أن القو المحر إذا أخيذ بياألحوط ،فيإن هيذا اليرأ ياخيذ باألي ير،
وأعتقييد أرييه إذا تعييار

األحييوط واألي يير فييي مثييل هييذه األمييور التييي تتعلييق

بمطالييب المجتمييع ،وحاجييات النيياس ،ومًييالح الالييق ،فييإن التييرجيح يكييون
لألي ر ،كما جاء في حيق ربينيا صيلى هللا علييه وسيلم عين م يلم :أريه ميا ُخيّير
بين أمرين إل اختار أي رهما ما لم يكن إ ما.
وهذا هو منهجي الذ اخترته في فقهي وفيي فتياواص :تيرجيح األي ير عليى
األحوط ،إذا تكافا القولن أو تقاربا.
وهييو مييا أيييدري فيييه الطبيييب العييالم الباحييث األديييب األسييتاذ الييدكتور ح ييان

( )44رواه م لم في الرةاي ( )1452عن عاوشة.
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حتحييوت ،وميين أراد أن يراجييع الموةييوي ،فليقييرأ الجييزء الثيياري ميين كتييابي
«فتيياو معاصييرة» فتييوص «بنييوك الحليييب» ،وليقييرأ محاةيير جل ييات هييذه
الندوة.

***
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زيارة المنرب والمشاركة بدرس من الدروس الح نية
في شيهر رمضيان سينة 1403هي الموافيق  ، 1983دعييب مين لبيل وزيير
األوليياف المنربييي الييدكتور عبييد الكبييير العلييو المييدغر عيين طريييق سييفير
المملكة المنربية بالدوحة ،للمشاركة في الدروس الح نية الشهيرة ،التي اعتياد
ملييد المنييرب الح يين الثيياري أن يقيمهييا كييل رمضييان ،ويييدعو إليهييا عييددا ميين
العلماء من خار المنرب ،باإلةافة إلى علماء المنرب.
زيارة سابقة سنة : 1978
ولم تكن هذه هي المرة األوليى التيي أدعيي إليهيا لهيذه اليدروس ،فقيد دُعييب
إليها مين لبيل عيدّة ميرات ،ولكنيي كنيب أعتيذر عين عيد تلبيية اليدعوة باعيذار
شيتّى ،فقييد حييذرري كثيييرون :أن هييذه الييدروس تلييز العلميياء بطقييوس معينيية ل
تتفييق مييع طبيعتييي ،مثييل الرحنيياء ،والمبالنيية فييي الثنيياء والتعظيييم للملييد الييذ
يدعوره عادة بامير المؤمنين .ولليب :أريا فيي غنيى أن أكلي

رف يي ميا ل تحبيه

ول تحتمله ،فالعتذار أسلم طريق.
ي
ولكن سفراء المملكة في لطر الذين خالطوري وعرفوري لوا يل ُّحيون علي ّ
أن أستجيب ،ولالوا لي :إن أحدا ل يلزمد بشيء من هذه الطقيوس ،وكيل عيالم
حيير فييي تًييرفه  ...وأخيييرا اسييتجبب للييدعوة فييي رمضييان الموافييق ، 1978
وسافرت إلى المنرب فع  ،للمشاركة في هيذه اليدروس ،ولكين ليدر هللا ععيع:
أن يدخل الملد الم تشفى إلجراء عمليية جراحيية ،فليم تعقيد هيذه اليدروس فيي
ذلد الموسم .ومين هنيا رتبيوا لنيا زييارة بعيض الميدن المنربيية ،وإلقياء بعيض
الييدروس والمحاةييرات فييي بعييض المييدن ،منهييا مدينيية الربيياط رف ييها ،ومنهييا
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الييدار البيضيياء ،ومنهييا مدينيية فيياس ،التييي زرت فيهييا جييامع القييرويين الشييهير،
وألقيييب محاةييرة فييي جامعيية محمييد بيين عبييد هللا ،لييدمني فيهييا صييديقنا العييالم
الداعية الثبب المعروف :الدكتور عبد ال

الهراس.

كما ُزرت مدينة تازة ،وألقيبُ فيها محاةرة في ذكرص غزوة بدر.
كمييا شيياركبُ فييي رييدوة عقييدها التلفزيييون المنربييي حييول «غييزوة بييدر»
والدروس الم تفادة منها ،وكيان معيي فيهيا ميؤري الفتوحيات اإلسي مية الليواء
اليييركن محميييود شييييب خطييياب ،المعيييروف بمؤلفاتيييه ودراسييياته فيييي ال ييييرة
والتاريخ ،واألي العالم المعروف الدكتور عبد ال

الهراس.

ومن اللطاو  :أن األي المذيع اليذ كيان ييدير النيدوة ،ارتبيد عنيد تقيديمنا،
القرةاو وفضيلة اليدكتور

فقال :يشترك في هذه الندوة :اللواء الركن يوس
محمود شيب خطاب! وةحكنا من ذلد ،وأُلنيب هذه المقدمة.

ولييد علّييق اللييواء شيييب خطيياب ليياو  :إرييه ليشييرفني أن يطلييق علييي الشيييخ
محمود خطاب ،ل فضييلة اليدكتور ،فلقيب «شييخ» عنيد أفضيل مين دكتيور،
ومن لواء ،ومن أ ّ لقب دريو يحرص عليه الناس .وأحب أن يااطب الشييخ
القرةاو بلف الشيخ ل بلف الدكتور .وارتهى ت جيل الحلقة على ما يرا .
وبعييد ذلييد عييدت إلييى لطيير ،عيين طريييق بيياريئ ،بعييد أن تعرفييب علييى
المنرب في أول زيارة لي إليه .وتعرفب عليى األي الكيريم الداعيية :عبيد اإلليه
بن كبران ،الذ صحبني إليى األسيوا  ،ألشيتر بعيض الملبوسيات المنربيية
لألولد .وللب في رف ي :الايير ميا اختياره هللا ليي ،فقيد كنيب متاوفيا مين هيذه
الييدروس ومييا لييد يكييون فيهييا ميين إحراجييات ل تناسييبني .وكييل شيييء مرهييون
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بولته على ما لدر هللا سبحاره .هذا ما كان في زيارة سنة . 1978
أما هذه المرة ،فقد كارب سنة  ، 1983وفيي شيهر رمضيان 1403هي  .وليد
سييافرت ميين لطيير علييى طيياورة الالييي التييي أللّتنييي ميين الدوحيية إلييى بيياريئ،
والتييي تقييو عييادة ميين الدوحيية بعييد منتً ي الليييل ،وتًييل إلييى بيياريئ فييي
الًباح .م آخذ الطاورة المنربية بعدها من مطار «أورلي» عليى م يافة غيير
لليلة من مطار «شارل دينول» ،ولد رتّب اإلخوة من ينقلني ويًحبني.
إفطار في ال فر:
وأرا عادة إذا سافرت في رمضيان إليى القياهرة أو ال يعودية أو رحوهميا ،ل
أفطيير ،وأ يل صيياوما ،ل ألن الفطيير ممنييوي أو مكييروه ،ولكيين الم ييافر أمييير
رف ه ،إن شاء أفطر ،وعليه عدة من أييا أخير ،بعيدد األييا التيي أفطرهيا ،وإن
شيياء صييا ول حيير عليييه .خ فييا للظاهرييية الييذين أوجبييوا علييى الم ييافر فييي
رمضان أن يفطر .وهيو ميرو عين أبيي هرييرة .وفيي ال يفر إليى هيذه اليب د
العربية ،ل أجد مشقة تدعوري إلى الفطر.
والذ دعاري إلى األخذ برخًة الفطر في هذه المرة :أري وجيدت أريي لين
أصل إلى الرباط إلى ال اعة الثارية عشرة منتً

الليل بتولييب لطير ،وكيان

ي،
الولييب صيييفا ،مييع التنقييل ميين مطييار إلييى آخيير ،فرأيييب أن الفطيير أحييب إل ي ّ
وطالما ذكرت للنياس الحيديث النبيو « :إنَّهللاَّيحالو َّأنَّتاؤتىَّرخصاه َّكمااَّ
يكرهَّأنَّتؤتىَّمعصيته»(.)45
وفعي عنييدما وصييلب إلييى مدينيية الربيياط ،ورزلييب الفنييد  -فنييد ح ييان -
( )45رواه أحمد في الم ند ( )5866ولال مارجوه :صحيح ،عن ابن عمر.
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وهييو الييذ رزلييب فيييه المييرة الماةييية ،كنييا فييي منتًي الليييل تمامييا ،بتوليييب
لطر ،إذ الفر بين لطر والمنرب

ع ساعات.

وبقيب أياما أرتظر دور في إلقاء درسي ،ولد دعارا بعض وجهياء الربياط
علييى اإلفطييار ،علييى الطريقيية المنربييية ،حيييث رتنيياول شييربة «الحريييرة» ييم
رًلي المنرب :فريضته وسنته ،م رعود لستكمال اإلفطار.
مشادّة مع د .علي عبد الواحد وافي:
ومميا أذكيره :أرييي ولعيب فيي مشييادة ميع أسياتذرا الييدكتور عليي عبيد الواحييد
وافييي رحمييه هللا  ،الييذ عرفتييه منييذ أن كنييب فييي وزارة األوليياف بالقيياهرة،
وكنب أشرف على معهد تثقي

األومة ،وكان هو أحد المحاةيرين المرميولين

فيييه ،وكييان بينييي وبينييه مييودة ،ييم ارقطعييب الًييلة المادييية بينييي وبينييه ،ب ييبب
سفر إلى لطر ،إلى أن التقينا في الرباط.
كان سبب المشادة ،هو استادا اليد اليمنيى فيي األكيل والشيرب ،وهيل هيي
سنة تتبع أو عادة يفعلها من شاء ويتركها من شاء؟
وكييان رأ الييدكتور علييي رحمييه هللا  :أن األكييل بيياليمين والشييرب بيياليمين
ليييئ أكثيير ميين عييادة ،مثييل األكييل باليييد أو بالمعلقيية والشييوكة ،واألكييل علييى
األر

أو على الماودة.

وهنا للب له بكل أدب :اسمح لي يا فضيلة األستاذ أن أخالفد فيي بعيض ميا
للب ،وأوافقد في بعضه .فاما اليذ أوافقيد فييه :فهيو األكيل بالييد أو بالمعلقية،
واألكل على األر

أو على الماويدة «الطاولية» ،فهيذه مين األفعيال التيي لييئ

فيها أمر ول رهي من النبي صلى هللا عليه وسلم .
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وهذا با ف ما جاء في شيان األكيل بياليمين والشيرب بياليمين ،فقيد جياءت
فيهما أحاديث صحيحة صيريحة ،مثيل حيديثَ« :لَّيمكالَّأحادكمَّبشاماله َّوَلَّ
يشر َّبشمالهَّفاإنَّالشايَٰانَّيمكالَّبشاماله َّويشار َّبشاماله»( ،)46فجعيل
األكل بالشمال من عمل الشيطان ،وهو يؤذن ب ُحرمة هذا العمل.
سمَّهللا َّو ُكلَّبيميناك َّو ُكالَّممااَّ
ولو كان الوارد هنا مجرد األمر كقولهِ « :
يليك»( ،)47لقلنا :األمر هنا يفيد الستحباب ،ولكن النهيي فيي الحيديث المقتيرن
بالتشبيه بالشيطان ،د ّل على شيء آخر.
ييم للييب :إن اإلس ي

يريييد بمثييل هييذا األدب :أن ينييرس فييي األميية عييادات

مشيييتركة تميزهيييا بيييين األميييم ،فيييإذا كيييان األوروبييييون يييياكلون بالشيييمال ،فيييإن
األمريكيين ياكلون باليمين.
وهنا لال الدكتور وافي :األمريكيون ل ياكلون بياليمين ،بيل بالشيمال .لليب:
يا سيادة األسيتاذ ،أريا كنيب فيي أمريكيا مين لرييب ،وليد زرتهيا أكثير مين ميرة،
ورأيتهم ياكلون باليمين .لال :أرا أعلم بالنربيين مند.
للب :هذا صحيح و ُم لم ،ول أدعي أري أعليم منيد فيي هيذا ،ولكين سييادتد
عشب في فرر ا ،ولم تعا في أمريكا ...
وحيياول بعييض الحاةييرين أن يفيييض اشييتباكنا .وكنييب حريًييا عليييى أل
أستمر فيي هيذا الجيدل ،بيل أسيفب ليه ،ولكنيي سيمعب خطيا ،فليم ي يعني إل أن

( )46رواه م لم في األشربة ( )2020عن ابن عمر.
( )47متفييق عليييه :رواه الباييار فييي األطعميية ( ،)5376وم ييلم فييي األشييربة ( )2022عيين
عمر بن أبي سلمى.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

270

أصوبه ،وليئ في العلم كبير ،وفو كل ذ علم علييم .بيرغم أريي أعتيرف أن
ّ
الييدكتور وافييي كييان ميين العلميياء الموسييوعين ،ولييد جمييع بييين الثقافيية الشييرعية
والعربية ،التي استقاها من األزهر ،والثقافة النربية ،التي اسيتقاها مين فرر يا،
فكان من كبار أساتذة علم الجتماي ،وأساتذة عليم التربيية ،وأسياتذة عليم اللنية،
وأساتذة الدراسات اإلس مية .وميع ذليد ،فلكي ّل عيالم هفيوة ،ولكي ّل جيواد كبيوة،
وهذا ل ي قط اعتباره ،ول ينزل من ليمته.
وكيييان علمييياء المنيييرب أحفيييياء بيييي ،وليييد أحييياطوري بتقيييديرهم وعنيييايتهم
وتييرحيبهم ،طييوال األيييا التييي ألمتهييا فييي الفنييد  ،منتظييرا ليليية درسييي ،حتييى
أعلموري بالموعد المرسو .
درسي عن حديث تجديد الدين:
وكاريب اليدروس عيادة تنطليق مين آيية كريمية ،أو مين حيديث شيري  ،ولييد
سييالوري عيين منطلييق الييدرس ،وهييل هييو مكتييوب أو ُمرتجييل ،فيياخبرتهم أرييه
مرتجل ،وأره ينطلق من الحديث النبو الذ رواه أبو داود والحاكم وغيرهميا
عيين أبييي هريييرة :أن النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم لييال« :إنَّهللاَّيبعااثَّعلااىَّ
رأسَّكلَّماَةَّسنةَّلراهَّاۡلمةَّ:منَّيجددَّلراَّدينرا»(.)48
والييذ ر ّجييح اختيييار لهييذا الحييديث :أرنييا فييي أواوييل القييرن الاييامئ عشيير
الهجر  ،فلم يمض منه إل سنتان وبعض الثالثة.
وفييي الليليية المعهييودة ،ذهبييب إلييى لًيير الملييد ،وحييتييه وسييلمب عليييه ميين
( )48رواه أبييو داود ( ،)4291وصييححه األلبيياري فييي «صييحيح الجييامع» ( )1874عيين أبييي
هريرة.
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ولوف ،ولم أةطر إليى أن أرحنيي ،أو أخير عين طبيعتيي لييد أرملية ،كميا ليد
ليل لي من لبل .بل كان الرجل ودودا بشوشا ُمرحبا بي أكثر من غير  ،ممين
ألقوا دروسا لبلي.
ولد استمعب إليى بعضيهم ،فوجيدتُ مينهم مين ي يرف فيي الثنياء واإلطيراء
طوعا.
رثرا وشعرا ،ولكن لم يلزمهم أحد بذلد ،وإرما هم الذين التزموا به ْ
جل ب على الكرسي وجلئ الجمييع  -ومينهم المليد رف يه  -عليى األر

،

ولييد حضيير ولييي العهييد  -وهييو اآلن الملييد محمييد ال ييادس  -وحضيير الييوزير
األول والوزراء وكبار رجال الدولة ،ولادة الجيا ،وسفراء الدول اإلسي مية،
وكبار العلماء ووجهاء البلد .وكان سفير لطر في ذليد الوليب هيو عمييد ال يلد
الدبلوماسي ،لعرالته في و يفته هناك ،وهو األستاذ عبد هللا الجيدة ظ .
وابتدأت درسي بقولي :مولريا المليد ال ُمعظيم  ...يم استرسيلب فيي درسيي.
وجدت الاطاب بهذا الوص

هو أكثر ما يكيون م ءمية لميولفي ،وهيو تعبيير

صاد عن الوالع ،وليئ فيه ما يؤخذ علي.
فامييا كلميية «مولرييا» فكيير الم ييلمين مييوالي بعضييهم لييبعضَ { ،و ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُااونَ َّ
َو ۡٱل ُم ۡؤ ِم َٰنَ ُتَّبَ ۡع ُ رُمۡ َّأ َ ۡو ِليَاآءَُّبَ ۡعا َّ} [التوبية ،]71 :وأميا كلمية «المليد» فهيذه حقيقية،

فهييو ملييد مبييايع ميين شييعبه ،وأمييا كلميية «ال ُمعظييم» فهييي حقيقيية كييذلد ،بييل هييو
معظم جيدًّا ،ول سييما مين راحيية ر يبه الشيري  ،إذ هيو يفاير باريه ينتميي إليى
الح ن ال بط أحد سيد شباب أهل الجنة .فلم أكذب ولم أرافق فيما للب.
م أوردت الحديث كما هو في «سنن أبيي داود» ،وأخيذتُ أشيرحه وأربطيه
بالوالعُ ،مبيّنا معنى التجديد وجواربه الماتلفة ،وهيل المجيدد فيرد أو جماعية أو
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مدرسة؟ واختيرت التجياه الثياري ،وكلمية «مين» فيي الحيديث ،تًيلح للجميع،
كما تًلح للمفرد( ،)49وعرجب على لضيايا والعيية حيية ،فيي الام يين دليقية
التييي اسييتنرلها حييديثي ،ولييد كييان الملييد يًييني إلييي باهتمييا  :بوجهييه وعينيييه
وأذريييه ،وكييذلد الحاةييرون جميعييا ،وكييان حييديثي يحمييل رقييدا للوالييع ،الييذ
رعيشيييه فيييي دييييار العيييرب واإلسييي  ،وهيييو حيييديث عيييالم مشييينول باليييدعوة
واإلص ح والتجديد ،ف يُتًور أن ينفًل عن والع األمة وأدواوها وآمالها.
منالشة مع الملد:
وفيي آخيير اليدرس ،أو لييل :بعيد أن ختمتييه ،سيالني الملييد سيؤال مهمييا عليى
عادتييه فييي منالشيية العلميياء ،وذلييد حييين لييال :إن الييذ رحفظييه فييي رواييية هييذا
الحديث :أره بلف « :يجدّد لها أمر دينها».للب :هذا هو المشهور عليى األل ينة،
ولكن اليذ رواه أبيو داود فيي كتياب الم حيم مين «سيننه» ،ورواه الحياكم فيي
«م تدركه» ،ورواه البيهقي في «معرفة ال ينن واآل يار» ،كلهيم متفقيون عليى
هذه الًينة« :يجدد لها دينها» ،والتجديد بالمعنى الذ شرحته ل حر فيه.
ولد كان هذا ال ؤال من المليد واليرد علييه منيي بًيراحة ،موةيع حيديث
المنييرب كلييه :أرييي رددت علييى الملييد ،ولييم أُسييلّم لييه ،كمييا يفعييل كثيييرون ،ول
أرص فييي ذلييد بطوليية ول فض ي  ،فقييد سييال الملييد سييؤال ،وبينييب لييه اإلجابيية
أحيرف العليم مين أجيل المليد ،ول أح يبه هيو يرةيى ذليد
ح ب علمي .ولن ّ
مني ،ويبدو أن الذ تعوده الناس من العلماء :أل يعقبوا على ما يقوله الملد.

( )49ارظر إلى شرح هذا الحديث ،ومعنى التجديد فيه وجواربيه فيي كتابنيا «مين أجيل صيحوة
راشدة تجدد الدين وتنهض بالدريا» فًل :تجديد الدين الذ رنشده.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

273

ولرشنالي باليدرس أكثير مين ارشينالي بالمليد ،ليم أفكير فيي اليدعاء ليه فيي
ختييا حييديثي .فق يد تركييب رف ييي علييى سييجيتها ،وكارمييا أرييا فييي درس فييي أحييد
جوامع الدوحة.
وفيي ختيا المجليئ :صيافحني المليد بحيرارة ،وليال ليي :ررييدك أن تكيون
معنا في الموسم القاد  .وطلب مني أن أبلغ سي مه إليى سيمو أميير لطير الشييخ
ي العهييد وكبييار رجييال
ي ولي ّ
خليفيية بيين حمييد آل يياري ،ولييد فعلييب .كمييا سييلم علي ّ
الدوليية ،وسييفير لطيير ،األسييتاذ عبييد هللا الجيييدة ،عميييد ال ييلد الدبلوماسييي فييي
ع َميان ،وليد كيان ممين يحضيرون دروسيي فيي الدوحية ،وليد
المنرب ،وسفير ُ
حًل على الثاروية من لطر ،وهو من آل الحار ي.
صدص الدرس في المنرب:
عدّه عادييا بالن يبة ليي  -صيدص واسيع عنيد النياس
كان لهذا الدرس  -الذ أ ُ
كافيية فييي المنييرب ،حتييى لابلييب بعييض أسيياتذة الجامعييات بعييد ذلييد ،ووجييدتهم
م ييرورين ميين حييديثي ،معجبييين بييه ،ول سيييما أرييي لييم أراي فيييه إل وجييه هللا
أحيرف الكليم عين مواةيعه ،وليم أرحين
تعالى ،ولم ألو فيه عنيق الحقياوق ،وليم ّ
سيئ الجماعية الشييخ
ولم أرثن .وروهب مجلة العدل واإلح يان ،عليى ل يان مؤ ّ
عبدال

ياسين بمولفي في هذا الدرس.

وكان عند لقاء مع الشباب اإلس مي في تلد الليلة ،التي ساسيافر إن شياء
هللا في صباحها.
والتقيب الشباب ،أ ُّ
ين ذليد فيي منيزل األي الفاةيل عبيد اإلليه بين كييران،
وعييددا كبيييرا ميين إخوارييه ،وكيياروا فييي غاييية ال ييرور والرشييراح ميين الييدرس
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وصداه في المجتمع المنربي ،الذ لم ه الجميع بمجرد إلقاوه.
وكان مما لالوه لي :إرد ل تعرف أ ر هذا الدرس في هذه المملكية كلهيا ،إن
النييياس فيييي المنيييرب كليييه  -عليييى اخيييت ف م يييتوياتهم واتجاهييياتهم الفكريييية
وال ياسية والدينية  -كياروا ينتظيرون مياذا سييقول القرةياو فيي درسيه أميا
الملد :اإلس ميون ،والليبرالييون ،والمارك ييون ،والقومييون ،وكيل األحيزاب
والفئات.
للب لهم :حتى اإلس ميون كاروا ينتظرون هذا الدرس؟
لالوا :رعم ،كان اإلس ميون وربما رحين مينهم ،يقوليون :إميا أن رميز كتبيه
بعد هيذا اليدرس ،إذا ليم ييوف بحقهيا ،وليم يحتير ميا لاليه فيهيا ،وإميا أن ريزداد
احتراما واحتضارا لها!
للب لهم :لعل كتبي سلمب من التمزيق!
لالوا :الحمد هلل ،بل ازددرا لها حبًّا ،وبًاحبها تعلُّقا ،وهيذا هيو المولي فيي
المنرب من ألًاه إلى ألًاه.
للب :الحمد هلل الذ هدارا لهذا ،وما كنا لنهتد لول أن هدارا هللا.
وألقيييبُ فيييهم كلميية دعوييية توجيهييية ،وأجبييبُ عيين عييدد ميين أسييئلتهم التييي
ي لبل أن رتناول ال حور ،ورًلي الفجر ،ورنًرف.
أعدوها لتُطرح عل ّ
اإلجابة عن سؤال يتعلق بإ بات بداية الًيا ورهايته:
وأذكر من هذه األسئلة سؤال مهما يتعلق بإ بات بداية الًييا ورهايتيه ،ليال
اإلخييوة :إن عنييدرا مشييكلة تظهيير فييي بداييية كييل رمضييان ورهايتييه ،فلييدينا فئييات
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ع من أهل المنرب:
 - 1فئة تًو وتفطر مع «المملكة العربية ال عودية» ،وهم عيادة مين اإلخيوة
ال لفيين أو ممن ي ميهم الناس :الوهابيين.
 - 2وفئيية ارييية تًييو وتفطيير مييع «تييورئ» التييي تعتمييد الح يياب الفلكييي فييي
صيامها وفطرها .وغالبا ما يتفق هذا مع مًر والجزاور وغيرهما.
 - 3وفئة الثة ،تًو وتفطير ميع ميا تقيرره ال يلطات الشيرعية الم يئولة فيي
المنييرب .وهييي فييي العييادة تتيياخر عيين هييؤلء وأولئييد .فمييا رأيييد فييي هييذه
الفئات الث ع ،وأيها ترجح لنا أن رتبعه؟
للب :الك

في هذا يطول ،ورأيي الذ أفتي به من سنين طويلة :أن رعتميد

الح اب الفلكي في النفيي ل فيي اإل بيات ،بمعنيى :أن الح ياب إذا رفيى إمكاريية
الرنية من الناحية العلمية القطعية ،ف رقبل شهادة الشهود ،ألن شيهادة الشيهود
نية ،والح اب الفلكي العلمي لطعيي ،والظنّيي ل يقياو القطعيي ،فَضْي عين
أن يقييد عليييه .كمييا لييال اإلمييا تقييي الييدين ال ييبكي فييي رسييالة لييه .وإذا لييال
الح يياب بإمكييان الرنييية ،فييإن وجييود الرنييية فييي أ مكييان يمكيين أن يثبييب بييه
اله ي ل فييي الييب د األخييرص ،وخًوصييا مييا كييان لريبييا منييه ،بنيياء علييى عييد
اعتبار اخت ف المطالع.
ولكيين مييا أراه شيييء ،ومييا هييو والييع شيييء آخيير .فاحيارييا يثبييب اله ي ل فييي
ال عودية ،مع أن الح اب القطعي يقول :إن اله ل لم يوليد بعيد .فالمشيكلة هنيا
في وجود الاطا في إ بات الرنية ،إذا كان اله ل لم يولد :كيان الشياهد ماطئيا
أو واهما أو كاذبا.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

276

على أن الذ ألره هنا باطمئنان :أرنيا إذا ليم رًيل إليى وحيدة الم يلمين فيي
شعاورهم الدينية فيي ألطيار األر

كلهيا ،كميا يحليم كثييرون ،في أليل مين أن

رحرص على وحدتهم فيي كيل لطير ،بحييث يًيومون معيا ،ويُعيّيدون معيا .إذ
ليئ مقبول بحال أن يًو جماعة منهم وسياول أهيل البليد مفطيرون ،أو تعلين
العيد فئة منهم فيًلون ويكبرون وساور أهل البلد صاومون.
ولذا أرص أن أسلم الموال في المنرب هو مول

الفئية الثالثية التيي تًيو

وتفطيير مييع أهييل المنييرب ،بنيياء علييى تعليمييات ال ييلطات الشييرعية ال ُماوليية
بإ بات اله ل ،كالمحاكم الشرعية ،أو اإلفتاء ،أو وزارة األولاف ،أو غيرها.
للب لألخوة :إن الملد لال :رريد أن رراك معنا في رمضان القاد .
عرفه المايابرات :مين أريب؟ وميا
لالوا :م بارهم لن يدعوك ميرة أخيرص .سيت ُ ّ
أفكارك؟ وما دعوتد؟ وما تارياد؟
للييب لهييم :ل ييب حريًييا علييى الحضييور ،إذا دعييوري فيياه وسييه  ،وإل،
فح بي أري للب كلمتي ،وأديب واجبي .وما أريد للمنرب إل الاير.
وت ييحررا ،وصييلّينا الفجيير ،وذهبييب إلييى الفنييد  ،ألسييتعد لل ييفر فييي أول
طيياورة إلييى بيياريئ .وفييي المطييار ألبييل علييي النيياس يعييارقورني ويقبّليون يييد ،
ويمطرورني بعبارات الثناء والشكر والدعاء.
ي لاويدها ،والمضييفون والمضييفات ،كلهيم ليد
وحين ركبب الطاورة ألبل عل ّ
شاهدوا درسي وتا روا به .فاتوا يًافحورني أو يعارقورني.
وفي مطار باريئ ،وجدُ كثيرين ممن شاهدوا اليدرس فيي التلفياز يحيطيون
بي ،وفي أعينهم بريق الفرح ،وعلى نيورهم ابت يامة الرةيا ،وعليى أل ينتهم
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الدعوات الاالًة لشاًي.
ي ،فمييا لييدمب شيييئا ،غييير أرييي للييب مييا أنميين بييه،
وهييذا ميين فضييل هللا عل ي ّ
وأرجو أن يكون في ميزاري في اآلخيرة وابيا وجيزاء ،كميا كيان ليي فيي اليدريا
ناء وإطراء.
ولقييد بقيييب يومييا فييي بيياريئ ،وصييليب المنييرب فييي إحييدص المًييليات،
ّ
وبيب فيي الفنيد  ،آلخيذ طياورة الاليي فيي الييو
وأفطرت سريعا ميع اإلخيوة،
التالي إلى الدوحة.
زجاجة وي كي:
جية

وأذكر حاد ة طريفة ولعب لي في تليد الليلية ،فقيد كيان فيي حجرتيي
ي فييي اسييتادا اإللكتروريييات ،فقييد
فيهييا مشييروبات تعمييل إلكتروريييا ،وأرييا أ ُ ّم ي ّ
ةنطب على زر في الث جة ألحًل على مشروب ،فإذا بالزر الذ لم يته،
ينزل لي «زجاجة وي كي»!!
يا للهول! وماذا أفعل بهيذه المًييبة؟! المهيم أريي ل أسيتطيع أن أردهيا إليى
موةييعها ميين الث جيية .ولييد سييجلب علييي فييي ح ييابي :ميين زجاجيية وي ييكي
معتّيييق! وحيييين رزليييب فيييي الًيييباح ألغيييادر الفنيييد  ،أخيييذت الزجاجييية معيييي
مضطرا لحملها ،مع ما ورد في لعن حامل الامر ،ولكني أرييد أن تحيذف مين
سييجلي فييي الفنييد  .واسييتعنب باحييد اإلخييوة ميين الجزاوييريين ،الييذين يعرفييون
الفرر ييية ،لييُفهم رجييال الفنييد بالقضييية ،أرييي مًيير علييى حييذفها ميين سييجلي،
وبعد أخذ وردّ ،وجذب وشدّ ،استجابوا لي ،وهلل الحمد.
ولقد تركب المنرب ،وليئ للناس حديث إل درس القرةاو أميا المليد،
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ورد القرةاو الشجاي على سؤال المليد ،ولييئ فيي األمير شيجاعة إل بييان
الحق بًراحة دون التواء.
ولقد لال لي ابننا الحبيب وتلميذرا النجييب فرييد شيكر  ،اليذ يلقبيه إخواريه
بييالمنرب :القرةيياو الًيينير ،لييال لييي :لقييد سييجلب الييدرس علييى شييريط
كاسيب ،وأعدته مرارا حتيى حفظتيه ،ولقيد كنيب أكيرره لنف يي ،وأكيرره لمين
يطلب سماعه ،حتى أزعم أري سمعته حوالي

ماوة مرة!!

في مدينة جني :
وفي الًي سافرت إلى مدينية جنيي فيي سوي يرا ،ألشيارك فيي اجتمياي
هيئييية الرلابييية الشيييرعية ليييدار الميييال اإلسييي مي ،وكنيييب عضيييوا فيهيييا ،وليييد
اصييطحبب معييي ابنييي األكبيير «محمييدا» ،وأردت أن أتيييح لييه فرصيية ليتفيير
على جني  ،ويرص بعينيه أورب .وأهم ما في جني هو «البحيرة» التيي تطي ّل
عليهييا المدينيية ،والتييي يتمتييع المًيييفون بييالجلوس علييى مقاعييدها ،أو التجييول
ومنربة .وليد وجيدت
شرلة
ّ
حولها ،أو ركوب إحدص البواخر التي تطوف بها ُم ّ
هذه أمثل الطر ل سيتمتاي بيالبحيرة الجميلية ،التيي ل أكياد أسيتمتع بهيا ،عليى
رغم حضور إلى جني مرات ومرات .ولطعب تذكرتين لي ولبني .وكيان
من المًادفات الطيبة :أن وجدت األي الداعية الكبير األدييب الشياعر األسيتاذ
عًا العطار ،الذ لم أره منذ سينوات .وبعيد أن تًيافحنا وتعارقنيا ،ذكير ليي
أبييو أيميين ليياو  :إن درسييد أمييا الملييد الح يين ،لييد طبييع منييه اإلخييوة المناربيية
األلوف المؤلفة من األشرطة ،ورشروه على رطا واسيع فيي أوربيا ،وكيان ليه
أ ر بالغ في أرفئ كثيرين ،فجزاك هللا خيرا.
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الًدص الهاول والتا ير الكبير:
وفييي ملتقييى الفكيير اإلس ي مي فييي الجزاويير التقيييب األسييتاذ الييدكتور محمييد
عزيز لحبابي أستاذ الفل فة في المنرب ،وزوجته اليدكتورة عاوشية ،فكيان أول
ما لاله لي :كان درسد أما المليد بيالغ الروعية ،وليد أ ّير فيي أبنياء المنيرب،
وشاهده الناس جميعا .لليب لهميا :مثيل هيذه اليدروس يهيتم بهيا النياس ،فيرورهيا
في التلفزيون ،أو ي معورها في اإلذاعة.
ليال :مثيل هيذه اليدروس تلقيى باسيتمرار ،ول يهيتم النياس بهيا ،ول يلتفتيون
إليهييا ،وخًوصييا المثقفييين .ولكيين ألن هييذا درس القرةيياو كييان موةييع
اهتما الجميع.
للب في رف ي :ما أعظم ميا يمليد أصيحاب الرسيالت الرباريية مين ليوص ل
يقدّر الاًو لدرها! كلمة حيق للتهيا فيي درس كيان لهيا هيذا الًيدص الهاويل،
افَّض ََار َ َّٱّللَُّ َماثَالَّ
وهذا التا ير الكبير ،وصيد هللا العظييم إذ يقيول{ :أَلَ َّۡامَّت َ َارَّك َۡي َ
ش َج ََّرََّّٗ َط ِيبَةٍَّأ َ ۡ
َّو َف ۡر ُ
اينَّ
َك ِل َمةَّ َط ِيبَةَّ َك َ
ع َراَّفَِّيَّٱلس ََّما ٓ ِءََّّ24ت ُ َّۡؤتِ ٓيَّأ ُ ُكلَ َرااَّ ُكال ِ
صلُ َراَّثَا ِب ٞت َ
َّح ُۢ ِ

ون} [إبراهيم.]25 ،24 :
اسَّلَعَلرُمۡ َّيَتَاَك ُر ََّ
َّويَ ۡ ِر ُ َّٱّللَُّٱ ۡۡل َ ۡمثَالََّ ِللن ِ
َّربِ َرا َ
بِ ِإ ۡذ ِن َ

***
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ملتقى الفكر اإلس مي ال ابع عشر عن اإلجتهاد
في ل نطينة صي 1983
مشاركة مثمرة وإلبال كبير:
كارييب مشيياركتي األولييى فييي ملتقييى الفكيير اإلس ي مي ال ييادس عشيير فييي
ي كبييرا ،مميا أخجلنيي وحملنيي
تلم ان :مشاركة مثمرة ،وكان إلبال الناس عل ّ
بمشياعر أعجيز عين التعبيير عنهيا ،وبينعم أحميد هللا عليهيا ،وأسياله أن يزيييدري
منها ويثبتها ،ويُوزعني أن أشكرها.
وكييان الجميييع ،وعلييى رأسييهم الشيييخ عبييد الييرحمن شيييبان :يؤكييدون علييى
ةرورة وجود في الملتقيات القادمة ،وأل أغيب عنهيا ،ميا ليم يقهرريي لياهر
ل ألدر عليه.
ولييذلد رتبييب أمييور علييى حضييور ملتقييى ل يينطينة فييي شييوال 1403ه ي
يوليو  ، 1983ولد أعلن عن موةوعه ،وهو «الجتهياد» وأعيددت بحثيا فيي
الموةوي.
وشيييء آخيير ألزمنييي بحضييور ملتقيييات الجزاويير ،وهييو :مييا لم ييته ميين أ يير
ي إلبيال
غير عاد  ،وتجاوب غير عاد من شباب الجزاوير ،ومين إلبيالهم علي ّ
وسيرري فيي الوليب رف يه .ولييئ هنياك شيعور بال يعادة يح ّيه الميرء
أخجلني
ّ
مثل أن تشعر بحبّ الناس لد ،وأرهيم ل يحبُّوريد لمًيلحة خاصية ،فهيذه رعمية
جليلييية مييين هللا عليييى عبيييده .ومييين شيييكر هيييذه النعمييية أن رقابيييل الحيييب بمثليييه.
والمًييريون يييرددون فييي ذلييد زجيي لشيياعر شييعبي معييروف ،اسييمه ابيين

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

281

عروس ،يقول فيه:

مييييييييييييين حبنيييييييييييييا حبنييييييييييييياه وصيييييييييار متاعنيييييييييا متاعيييييييييه
وميييييييييين كرهنييييييييييا كرهنيييييييييياه يحييييييييير علينيييييييييا اجتماعيييييييييه
ف ي غييرو أن أعييددت الع يدّة لل ييفر إلييى الجزاويير ،ول سيييما أن الييدعوة لييد
بلنتنييي مجييددا ،والتييذكرة لييد وصييلب ،ولييد أعييددت البحييث المطلييوب للملتقييى
بحمد هللا وتوفيقه.
وفييي الموعييد المحييدد سييافرت ميين القيياهرة إلييى الجزاويير ،حيييث كنييب مييع
األسرة رقضي اإلجازة  -كالعادة  -في مًر.
وص يلب إلييى مطييار الجزاويير ،فوجييدت اإلخييوة كالعييادة فييي اسييتقبالي ،ولييد
أوصلوري إلى فند األوراسي ،وفي الجناح المجاور للشييخ النزاليي ،كميا فيي
المرة ال ابقة ،وأرعم به من جوار ،والمثل يقول :من جياور ال يعيد ي يعد .وأريا
أحب النزاليي مين ليديم ،وأسيعد بيالقرب منيه داوميا ،فيالقرب منيه لربية إليى هللا
تعالى.
إلى ل نطينة بلد ابن باديئ ومكان ملتقى الجتهاد:
وصلب إلى الجزاور العاصمة لبل موعيد الملتقيى بييومين أو

ية ،وارتهيز

اإلخييوة وجييود ف ييحة فييي الولييب لبييل الييذهاب إلييى مكييان الملتقييى ،فرتبييوا لييي
محاةييرة فييي أحييد الم يياجد الكبييرص ،ولييد ذهبييب إلييى الم ييجد فييي الموعييد
المحيييدد ،فوجيييدت بحيييرا زاخيييرا مييين الشيييباب والشيييابات اميييتأل بهيييم الم يييجد
وسياحاته ،ولييد لييدر العييدد بيياكثر ميين عشييرين ألفييا .وكارييب اسييتجابتهم راوعيية،
وحماستهم دافقة ،وهتافاتهم بالتكبير والتهليل تكاد تبلغ عنان ال ماء.
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صية  -رحين الميدعوين إليى الملتقيى  -ميع
ولبل يو الفتتاح أللتنا طياورة خا ّ
وزييير الش يئون الدينييية الشيييخ عبييد الييرحمن شيييبان تلميييذ اب ين بيياديئ الييوفي،
ورجاله إلى مقر الملتقى في ل نطينة.
ول يينطينة ر ييبة إلييى ل ييطنطين إمبراطييور الييرو الشييهير الييذ ارتقييل ميين
الو نيييية إليييى النًيييرارية ،وإن ليييم يتنيييازل عييين كيييل و نيتيييه ،التيييي طعيييم بهيييا
النًييرارية .ولييذا علييق بعييض علماونييا لييديما فقييال :إن رومييا لييم تنتًيير ،ولكيين
ترومب!
النًرارية ّ
وإلييى هييذا الملييد تن ييب أيضييا مدينيية الق ييطنطينية الشييهيرة ،عاصييمةالدولة
الرومارييية البيزرطييية ،لعييدة لييرون ،والتييي افتتحهييا العثميياريون عييا ، 1453
وسميب إس مبول أو إستنابول.
هييذه المدينيية هييي التييي شييهدت ارط ليية المًييلح الجليييل ،والمج يدّد الكبييير،
الشيخ عبد الحميد بين بياديئ (ت 1359هي  ) 1940مؤسيئ جمعيية العلمياء،
ومحيييي النهضيية الجزاورييية ،ومؤسييئ مجليية «الشييهاب» ،التييي عرفناهييا ميين
خي ل العييدد األول ميين مجليية «الشييهاب» التييي أس ييها اإلمييا ح يين البنييا سيينة
 ، 1947ولال :أرجو أن تكون خلفا لشهاب ابن باديئ.
كارب جمعية العلمياء هيي حاملية ليواء اإلحيياء والبعيث للشيعب الجزاوير ،
بإحياء إيماره بدينه ولنته العربية ،وهما أساس وجوده اليديني والقيومي ،وألي
في ذلد ابن باديئ رشيده الذ كان يحفظه الشباب الجزاور ويرددوره:

شيييييييييعب الجزاوييييييييير م يييييييييلم وإليييييييييى العروبييييييييية ينت يييييييييب
ميييين لييييال :حيييياد عيييين أصييييله أو لييييييال :مييييييات فقييييييد كييييييذب
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وكييان مييع ابيين بيياديئ صييفوة ميين علميياء الجزاويير الييذين تعاهييدوا علييى أن
ينهضيييوا ببليييدهم ،بيييرغم وجيييود السيييتعمار السيييتيطاري المت يييلط المتجبييير
يذوب « ُهوييية» الجزاويير،
«السييتعمار الفرر ييي» ،الييذ آلييى علييى رف ييه أن يي ّ
بإر يييارها ودينهيييا ولنتهيييا ،فيييابى هيييؤلء العلمييياء إل أن يف يييدوا علييييه خطتيييه،
ويحبطييوا مكييره الكبييير ،بإمكاريياتهم القليليية .ولكيين معهييم إيمييارهم بيياهلل ،و قييتهم
بالشعب ،وأملهم في الند.
علييى رأس هييؤلء العلميياء أمييير البيييان بييب د المنييرب الشيييخ محمييد البشييير
اإلبراهيمييي ،رفيييق الشيييخ ابيين بيياديئ فييي حياتييه ،وخليفتييه ميين بعييده ،ومنشي
مجلة «البًاور» الشهيرة ،والشيخ العربي التب ي ،وغيرهما.
فيييي ل ييينطينة كيييان النشييياط األساسيييي للشييييخ ابييين بييياديئ ،وفيهيييا م يييجده
األخضر ،الذ ألقى فيه تف يره للقرآن الكريم حتى ختمه.
ول تزال هذه المدينة تنلب عليها رزعة المحافظة على الدين والتيراع ،مين
آ ار المدرسة البادي ية وت ميذها حتى اليو .
كييان موعييدرا إذن مييع ملتقييى الفكيير اإلس ي مي الثييامن عشيير فييي ل يينطينة
شرلي الجزاور ،وموةوعه «الجتهاد».
كان الم ئولون في وزارة الشئون الدينية لد دعوا إلى ملتقيى للقيرآن الكيريم
فييي عييا  ، 1981ولييم أشييهده ،وإلييى ملتقييى لل يينة الثارييية فييي مدينيية تلم ييان
 1982ولد سعدت بشهوده والمشاركة فيه.
واليو ر تكمل هذا التو ُّجه باليدعوة إليى «ملتقيى الجتهياد» فيالقرآن وال ينة
مًدران يمث ن الوحي اإللهي :الوحي المتلو «القرآن» ،والوحي غيير المتليو
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«ال نة» ،أو الوحي الجلي والوحي الافي ،ولكن الستفادة مين اليوحيين ل تيتم
إل بالجتهاد.
وليييد زعيييم زاعميييون أن بييياب الجتهييياد ليييد أغليييق منيييذ ليييرون بعيييد األومييية
المتبوعين ،وبااصة الجتهياد المطليق ،ولكين الجتهياد بياب فتحيه رسيول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ،ف يملد أحد أن ينلقه.
وفي كل عًير ليد وجيدرا علمياء كبيارا ليد بلنيوا مرتبية الجتهياد المطليق،
وامتلكوا شروطه وأدواته ،وإن لم يعلنوا أرهم مجتهدون.
وفييي أواخيير القييرن التاسييع الهجيير  ،وأواوييل القييرن العاشيير :ادعييى اإلمييا
المًيير الحيياف الكبييير ،ج ي ل الييدين عبييد الييرحمن ال يييوطي (ت 911ه ي )
الجتهاد المطليق ،وأركير علييه ذليد كثيير مين علمياء عًيره ،اليذين حًيروا
أرف هم في داورة التقليد ،فتحداهم بكتابيه المر ّكيز القييم ،اليذ سي ّماه «اليرد عليى
من أخلد إلى األر

وجهل أن الجتهاد في كل عًر فر

»!

ولد ذكير فيي هيذا الكتياب جملية وافيرة مين العلمياء اليذ ارتقيوا إليى درجية
الجتهاد ،وأ ُ رت عنهم اجتهادات خالفوا فيها مذاهبهم التي ينت بون إليها.
ومن هنا :ررص أن اإلخوة في الجزاور ليد وفّقيوا فيي اختييار هيذا الموةيوي
الحيو  ،ولد دعيوا إلييه رابية مين العلمياء المهتميين بقضيايا الفكير والجتهياد،
وع

مشك ت العًر في ةوء الشريعة اإلس مية ،التي يعلن الجمييع أرهيا

صالحة لكل زمان ومكان .وإرما تًلح الشيريعة بإحيياء الجتهياد .أميا الجميود
والتقليد والتعًب ف تحيا بها شريعة ،ول تنهض على أساسها أمة.
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شرح الجتهاد :أن يكون من أهله في محله:
الجتهاد كميا أرص :فريضية وةيرورة .فريضية يوجبهيا اليدين ،وةيرورة
يحتمها الواليع .وبنيير الجتهياد سينظل فيي مكارنيا ل رتحيرك ول رتقيد  ،ولكين
جمودرييا وولوفنييا فييي مكارنييا :ليين يمنييع الفلييد ميين التحي ُّيرك ،ول األر

ميين

الييدوران  ...سيييتطور العييالم ميين حولنييا ،وربقييى جامييدين .والعيييب ليييئ فييي
شريعتنا ،ولكن العيب فينا رحن :في عقولنا المتح ّجرة ،أو في عزاومنا الواهية.
ولكن المهم كل المهم :أن الشيرط األساسيي فيي الجتهياد اليذ ر يعى إلييه:
أن يكون صادرا من أهله في محله ،حتى يحوز القبول ،ويمكن العمل به.
ومعنييى «ميين أهلييه» :أن يكييون المجتهييد م ييتوفيا لشييروط الجتهيياد ،التييي
ًلها علماء أصول الفقه في كتبهم .وهي لي ب م تحيلة عليى مين ريذر رف يه
ف ّ
للعليم ،وكيان ممين آتياه هللا الفطنيية والبًييرة .فيربط رًيوص الشيري الجزوييية
بمقاصده الكلية ،وجعل التراع الفقهي منارا يهديه ،ل ليدا يعوليه ،واسيتفاد مين
تراع الماةي لع مشك ت الحاةر ،وذلد بعيد تضيلّعه مين عليو الشيري
ومن علو اللنة التي هي آلة لفهم الشري .كميا اسيتنار بمعرفية العًير و قافتيه
وتياراته ،فجمع بين وابيب الشيري ومتنييرات العًير .وعليم أن للضيرورات
أحكامهيا ،وأن هللا يُحيبُّ أن تُيؤْ تى رخًيه ،وأريه يرييد بعبياده اليُ ْير ،ول يرييد
بهم العُ ْر ،وأره ما جعل عليهم في الدين من حر .
ومعنى :أن الجتهاد «في محله» :أره في الداورة التي يجوز فيهيا الجتهياد،
وهييي داوييرة «الظنيييات» ميين النًييوص ،أو الييدواور التييي لييم يييرد فيهييا رييص
ملز  ،وهي ما سميناه «منطقة العفو» أخذا من حديث« :ماَّأحلَّهللاَّفيَّكتاباهَّ
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فروَّحالل َّوماَّحرمَّفروَّحرام َّوماَّسكتَّعنهَّفروَّعفو َّفااقبلواَّمانَّهللاَّ
عافيته

َّربواكَ َّنَسِايَّا}َّ[ميريم:
َّفاإنَّهللاَّلامَّيكانَّلينساىَّشايئًاَّ.ثامَّتاالَ {َّ:و َمااَّكَاانَ َ

.)50(»]64
أما داورة «القطعييات» التيي فًيلب فيهيا رًيوص لطعيية الثبيوت ،لطعيية
الدلليية ،فقييد ُح ييم فيهييا األميير ،ول مجييال ل جتهيياد فيهييا ،وهييي التييي أجمعييب
عليهيييا األمييية ،وتوار تهيييا األجييييال ،وأصيييبحب تُج ّيييد وحيييدة األمييية العمليييية
وال لوكية ،بجوار وحدتها العقدية.
وهيييذه القطعييييات هيييي التيييي تمث ّيييل «الثوابيييب» التيييي تحيييدد هويييية األمييية
وشاًيتها العقديية والفكريية واألخ ليية ،في يجيوز لميدّي  -باسيم الجتهياد -
أن ياترلها أو يجور عليها.
التراح بعضهم ص ة الجمعة في يو األحد:
ولهذا رفض المشاركون كافّة :ما ارتهيى إلييه اجتهياد أحيدهم  -وهيو األسيتاذ
ييافر القاسييمي ميين سييوريا وهييو مييؤري وباحييث وابيين الع ميية جمييال الييدين
القاسمي الشهير  -وهو خاص بً ة الجمعة في يو األحد.
ذكيير األسييتاذ القاسييمي :أرييه كييان فييي سييفرة إلييى أمريكييا ،ووجييد هنيياك أحييد
الم لمين األخيار من األ رياء ،ولد وفقه هللا لبناء م جد يًيلي فييه الم يلمون
ما ي ر هللا لهم من الًلوات الامئ ،ومن ص ة الجمعة.
ولكيين يييو الجمعيية يييو عمييل فييي أمريكييا ،فلييذا كييان الجتهيياد الييذ طرحييه
األستاذ :أن يًلي الم لمون الجمعة في يو الحد ،يو إجازتهم.
( )50رواه الحاكم في التف ير ( ،)406/2وصحح إسناده ،ووافقه الذهبي ،عن أبي الدرداء.
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ورأص اإلصرار على صي ة الجمعية فيي ييو الجمعية مين «الجميود» اليذ
يجب أن رتجاوزه في عًررا ،لنقدر على حل مشك تنا.
كما رأص أرنا لو أخيذرا بيرأ الع مية الطيوفي الحنبليي (722هي ) فيي تقيديم
المًلحة على النص ،لحللنا هذه المشكلة ،وغيرها من مشاكلنا العًرية!!
اعتر

العلماء الحاةيرون جميعيا عليى األسيتاذ القاسيمي ،وليم يشيفع ليه:

أره ابن الشيخ جمال الدين ع ّ مة الشا  ،وصاحب «محاسن التاوييل فيي تف يير
القرآن ،ولواعد التحديث في علو الحديث» وغيرها.
وكنتَّممنَّاعترضَّعلىَّاۡلستاذَّالقاسميَّفيَّعدَّٗنقاطَّأساسيةَّ َّ:
ي ،ابييب
أولراا :أن هيذا اجتهيياد فيي غييير محليه ،ألريه اجتهيياد فيي أميير لطعي ّ
بالقرآن وال نة وإجماي األمة بكل طواوفها ومذاهبها .فقد حدّدت جميعيا لًي ة
الجمعة يوما وولتا ،فمن لم ي تطع الً ة في اليو المحدد ،والموعيد المحيدد:
سقطب عنه الفريضة ،للعذر .ومن ليم يمكنيه أن يًيلي الجمعية صي ها هيرا
بالتفا .
ولييد للييب لألسييتاذ :ميياذا ت ييمي هييذه الً ي ة المقترحيية :أر ييميها «ص ي ة
األحد» أ «ص ة الجمعة»؟
ٓ
َّمانَّيَ ۡاو ِم ۡ
َّٱل ُج ُمعَا ِةَّ
ِيَّ ِللصالَ َٰو ِٗ ِ
وماذا تقول في لولهَٰ { :يَمَيو َرااَّٱلا ِاينَ َّ َءا َمنُ ٓاواَّْإِذَاَّنُاود َ
َّوذَ َُّرواْ ۡ
فَ ۡ
ون} [الجمعة]9 :؟ أرنيير
َّٱلبَ ۡي ۚ َعَّ َٰذَ ِل ُكمۡ َّ َخ ۡي ٞرَّل ُكمۡ َّإِنَّ ُكنتُمۡ َّت َ ۡعلَ ُم ََّ
ٱسعَ ۡواَّْإِلَ َٰىَّذ ِۡك ِرَّٱّللِ َ

كلمة «الجمعة» إلى كلمة «األحيد» ،وهيل ر ي ّمي ال يورة «سيورة الجمعية» أو
«سورة األحد»؟!
ثانيًا :ما ذكره األستاذ عن الطوفي ل يمث ّل حقيقة مذهبه في المًلحة:

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

288

أ  -فهييو أول :ل يعت يدّ بالمًييلحة فييي أمييور العبييادات ،لمييا فيهييا ميين اعتبييار
والتقرب إليى هللا ،بنيض النظير عين المًيالح وغيرهيا ،وسيواء أدركنيا
التعبُّد
ُّ
العلة فيها أ لم ردركها وكذلد المقدرات.
ب  -وهو اريا :ل يقدّ المًلحة على النص القطعي الثبيوت والدللية ،كميا
تييوهم بعضييهم مميين لييم يجمييع ك مييه كلييه ،ويييربط بعضييه بييبعض« .ولييد أ بتنييا
بط ن هذا القول القاطع من ك مه في كتابنا «ال ياسة الشرعية بيين رًيوص
الشريعة ومقاصدها»».
فهذا اجتهاد مردود ،وآفة كثيير مين الجتهيادات الميردودة :أرهيا تًيدر مين
غير متاًًين ،بل من أراس مثقفين ألحموا أرف يهم عليى الشيريعة ،وهيم ليم
يتفقهييوا فييي علومهييا ،بعضييهم أسيياتذة تيياريخ ،وبعضييهم أسيياتذة أدب ،وبعضييهم
أساتذة فل فة تًوف أو غير ذلد( .)51والمشكلة التيي ذكرهيا األسيتاذ القاسيمي
في أمريكا ليد حلهيا الم يلمون هنياك :أن مين اسيتطاي صي ة الجمعية صي ها،
وميين لييم ي ييتطع اجتمييع مييع إخوارييه يييو األحييد فييي محاةييرات ورشيياط قييافي
ودعو وتربو ي تنر اليو كله.
كلمة من بعض العلماء اعتذر عنها:
وكان من المدعوين للملتقى فضيلة الشييخ اليدكتور عبيد المينعم النمير العيالم
المًر المعروف ،والذ رأس تحرير مجلة «اليوعي اإلسي مي» بالكوييب
لعدة سنوات ورهض بها ،والذ أصبح وكي لألزهر بعد ذليد ،وكيان ليه رأ

( )51ولييد أوردت رميياذ ميين هييذه الفتيياو الشيياذة فييي كتييابي« :الفتيياو الشيياذة» رشيير دار
الشرو القاهرة.
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فييي بعييض القضييايا أيدتييه فيييه ،ر يييب فييي أ ّ شيييء كييان ،ولكيين فوجئييب بييان
بعض إخوارنا مين العلمياء المشياركين مين بي د الشيا  ،يقيول ليي :أن كيان ابين
بليدك تؤيييده وت ييارده! فقلييب لييه :سييامحد هللا يييا دكتييور ،إن بلييد هييو اإلسي ،
فحيثما ارتفعب المآذن تعلن أن ل إله إل هللا محمد رسول هللا كيان هنياك بليد .
ولكني أنيد ما أرص أره الًواب أو األصواب ،ولو كان من ب د وا الوا !
وكان للشيخ النمر اجتهيادات فيي أميور أخيرص حيول ال ينة ،وحيول الفواويد
الربوية ،وغيرها ،عارةته فيها بقوة وصراحة ،ورددت علييه بميا ليم ي يتطع
اآلخرون أن يردوا عليه .فجاء أخورا ،ولال :اسمح لي يا ف ن ،أريا آسي عليى
الكلميية التييي للتهييا ميين لبييل .فييوهللا لقييد رأيتييد تقييول الحييق دون اعتبييار لبلييد أو
ر ب .وكان هذا من إرًافه ورجوعه إليى الحيق ،واعترافيه بالاطيا ،غفير هللا
له وهي شجاعة أدبية يُحمد عليها.
بحثي في الملتقى:
شيياركب فييي الملتقييى بإلقيياء بحثييي ،وبالتعقيييب علييى بحييوع المشيياركين،
والييردود علييى أسييئلة الط ي ب والطالبييات فييي الجل ييات الماًًيية لهييم .ولييد
حضيير هييذه المييرة ميينهم أعييداد أكبيير م ّميين حضيير فييي الملتقييى ال ييابق ،ولييد
خًوري بعدد أكبر من األسئلة.
النشاطات المًاحبة للملتقى:
كما شياركب فيي األرشيطة المًياحبة للملتقيى مين لقياء الطي ب والطالبيات
فيييي الم ييياء حييييث يقيميييون فيييي ميييوالعهم أو ميييوالعهن ،وفيييي إلقييياء بعيييض
المحاةرات الجاربية ،وفي إلقاء كلمة لبل الجمعية فيي الم يجد اليذ تيذاي فييه
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الاطبيية ،حيييث يمنييع المييذهب المييالكي ال يياود فييي الجزاويير :أن يكييون الم ييافر
إماما للمقيمين في الجمعة.
ي فييي هييذا الملتقييى أكثي ميين لبييل ،وخًوصييا فييي
وكييان إلبييال الطلبيية علي ّ
الستراحات ،فيجتمع الشباب مين حيولي لتوجييه أسيئلة ،أو أخيذ صيورة معيي.
وكيان رجيال األميين هيذه المييرة ليد تنبهيوا لوجييود  ،فكلميا وجييدوا الشيباب ميين
ي :حياولوا أن يفرليوهم عنيي برفيق ،بحجية
ي أو ي تمعون إل ّ
حولي يتحد ون إل ّ
ي ،لاولين :ارفقوا بالشيخ ،ل تزعجوا الشيخ.
اإلشفا عل ّ
كمييا كييان بعضييهم يزوررييي فييي حجرتييي كلمييا تي يير لهييم ذلييد ،وللمييا كنييب
أمكث في الحجرة.
اإلذن بنشر كتبي في الجزاور:
وجيياء الناشييرون يطلبييون منييي اإلذن بنشيير كتبييي فييي الجزاويير ،للييب لهييم:
ولماذا ل تاخذورها من راشريها في المشر ؟
لالوا :هناك ليد مشددة على تحويل العملة تجعلنيا ل ر يتطيع الوفياء بحقيو
الناشرين المالية .وفي معار

الكتيب تياتي مين كيل كتياب عشيرات ،أو حتيى

مئييات ،فيييهجم طييالبوا الكتييب اإلس ي مية عليهييا فتنفييد بعييد سيياعات .حتييى كييان
بعض الشباب يبيب أما المعر

 ،لتكون له الفرصة األولى ،ألن المعيرو

لليل ،والمطلوب أةعاف ما هو معرو

.

ولذلد ليم أجيد بيدًّا مين اإلذن لهيم بنشير بعيض كتبيي ،واشيترطب علييهم أل
ينشروها خيار الجزاوير ،حفا يا عليى حقيو الناشيرين األصيليين فيي مًير
وبيروت.
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وفي كل سنة يزداد اإللبال على رشر الكتب ،ولال ليي بعيض الناشيرين :إن
رشر الكتب اإلس مية هو الشيء الوحيد الم موح لنا بيه .أميا ميا عيدا ذليد فهيو
ممنوي ،ل أحزاب ،ل جمعيات ،ل رقابات.
للييب :إن رشيير الكتييب األصيييلة وإرخيياص سييعرها ،وتعميمهييا علييى القييراء:
جدير أن يحدع ورة قافية! ولد فعلوا مع الشيخ النزالي والشيخ البيوطي مثيل
ما فعلوا معي.
تعريب التعليم:
وأريييد أن أشييير هنييا إلييى حقيقيية مهميية لييد تافييي علييى كثيييرين ،وهييي :أن
الًحوة اإلس مية التي ربتب في الجزاور ،م اشتدّت وامتيدّت ،إرميا هيي ميرة
طيبيية لبييذرة طيبيية ،هييذه البييذرة هييي التييي أربتييب شييجرة باسييقة الفييروي ،وارفيية
الظ ل ،هي :تعريب التعلييم العيا  ،أعنيي :تحويليه مين الفرر يية إليى العربيية،
فييي المراحييل البتداوييية واإلعدادييية والثاروييية .وهييذا يح ييب لهييوار بييو مييدين
الذ أصر على تعريب التعليم ورفذه ،م تعينا بالمًريين في ذلد.
وليييول تعرييييب التعلييييم ميييا اسيييتطاي شيييباب الجزاوييير أن يقيييرءوا الكتيييب
اإلس مية ،وأن تُحدع فييهم أ رهيا ،وميا اسيتطاعوا أن يفهميوا العلمياء واليدعاة
اإلسيي ميين فيييي الملتقيييات وغيرهيييا ،ول أن ي ييتمعوا إليييى أشييرطة الاطبييياء
والمحاةرين المشهورين.
فالًييحوة اإلس ي مية مدينيية لتعريييب التعليييم ،ولييد كارييب أول دفعيية تييدخل
الجامعية  -بعييد تعريييب التعليييم  -عنييدما بيدأت زيييارتي للجزاويير .ولييذا للييب :إن
الًحوة بنب التعريب .ول سيما أن معظم الشيعب الجزاوير  -حيوالي %70
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ملتقى الًحوة اإلس مية بالجزاور سنة 1984
كارب وزارة الشئون الدينية المنظمة لملتقيات الفكر اإلس مي في الجزاوير،
لييد اختييارت موةييوي «الًييحوة اإلس ي مية» ليكييون محييور الملتقييى فييي هييذا
العا  .1984وكارب الوزارة وجهازها المعنى بالملتقيات ،وعلى رأسه الشياب
النابييه المثق ي المتولييد ،عبييد الوهيياب حمييودة وإخوارييه ،ومعهييم الييوزير العييالم
الشيخ عبد الرحمن شيبان ،يح نون اختيار الموةيوعات ،فقيد عقيدوا ميؤتمرا
عن القرآن ،م عن ال نة ،م عن الجتهاد ،م هذا عن الًحوة.
وكارب الًحوة لد فرةب رف ها على الوالع العربي واإلسي مي ،والواليع
العالمي ،حتى إن أمريكيا ليد رصيدت عشيرات الم ييين  -إن ليم تكين مئاتهيا -
من الدولرات لرصد هذه الًيحوة ودراسية ريواحي لوتهيا وةيعفها .وعقيدت
لذلد عشرات الندوات وأصدرت كثيرا من الدراسات.
ف غرو أن تكيون الًيحوة محيور ملتقاريا هيذا العيا فيي الجزاوير الشيقيقة.
ي ،بعييدما حضييرت أول
ولييد أصييبح حضييور فييي هييذه الملتقيييات فرةييا عل ي ّ
مؤتمر في تلم ان ،والثاري في ل نطينة ،وعرفب مدص أهميية مشياركتي ،وأن
غيابي عن هذ ه الملتقيات بنير عذر لاهر يُعيدَ فيرارا مين المييدان .وخًوصيا
بعييدما شيياهدته ميين اسييتقبال الشييعب الجزاويير لييي ،ول سيييما شييبابه ،واحتفيياء
وزارة الش يئون الدينييية بييي وحرصييها علييى حضييور  ،وتاكيييدها لييذلد بكييل
وسيلة ،ول سيما وزيرها ابن جمعية العلماء ،وتلمييذ الشييخ ابين بياديئ رحميه
هللا  :الشيخ عبد الرحمن شييبان ،اليذ كيان يعياملني وشييانا النزاليي ،معاملية
متميزة.
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ويييزداد حرصييي علييى هييذا الملتقييى أكثيير ميين غيييره؛ ألن موةييوعه ميين
الموةوعات التي تهمني ،وتشنل فكر وللبي ،فارا أرظير لهيذه الًيحوة كميا
أرظر لولد وفليذة كبيد  .أحنيو عليهيا وأحرسيها مين كيل ميا ي يوها أو ي ييء
إليها ،من خًومها أو من أرًارها .ولد ريذرت رف يي إلميدادها بيالولود حتيى
ل تامد شعلتها ،وإمدادها بالنيذاء حتيى ل تضيع لوتهيا ،وإةياءة المًيابيح
في طريقها حتى ل تتعثّر م يرتها.
ولييد كتبييب فييي ذلييد بعييض الكتييب إسييهاما منييي فييي إرييارة الطريييق ألبنيياء
الًحوة ،منها كتابي «الًحوة اإلس مية بين الجمود والتطرف» ،وهو اليذ
رشرته مجلة «األمة» في كتابها الثاري بعد كتابها األول «مشيك ت فيي طرييق
الحياة اإلس مية» للشيخ النزالي .كما رشرت مقالت «أين الاليل؟» فيي مجلية
األمة ،التي ُجمعب فيي كتياب بعيد ذليدُ ،منبّهيا فيهيا عليى «الاليل» فيي م ييرة
«األمة اإلس مية» ،والالل في م يرة «الحركة اإلس مية».
ولاوع أو موال

مهمة في هذا الملتقى:

ولد ولعب لي في ها الملتقى جملة ولاوع أو موال جديرة بان أسجلها هنيا،
لمييا كييان لهييا ميين صييدص فييي رف ييي ،وتييا ير فييي حييياتي ،أو فييي مولي الييدعوة
اإلس مية ،والحركة اإلس مية.
التعرف على د .محمد أركون:
كييان أول مول ي  :أرييي تعرفييب فييي طريقييي ميين مطييار الجزاويير إلييى فنييد
األوراسي على الدكتور محمد أركون .فقد ركب معي ال يارة التي أللّتنا معا.
ولد سالته :من األي الكريم؟ ومن أ الب د لدمتم.
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لال :أرا د .محميد أركيون ،جزاوير األصيل ،أعميل فيي جامعية ال يوربون
في باريئ ،في ل م الدراسات اإلس مية.
للب :ل بد أن لد إرتاجا علميًّا يتحدع عن اإلس  ،ما دا هذا تاًًد؟
لال :رعم ،ولكني أكتب بالفرر ية.
للب :مع أري أراك تتحدع العربية بوةوح.
لال :ولكنا رريد أن رااطب الفرر يين بل ارهم حتى يفهمورا.
للب :في هذا معد حق .ولكني مثلي ممين ل يعيرف إل العربيية ،لين يكيون
له ح منها.
م استطردت لاو  :كان بعض شيوخنا من علمياء األزهير الكبيار ،يجييدون
الفرر ية ،وكتبوا بها ،مثل الدكتور محمد عبيد هللا دراز ،والشييخ اليدكتور عبيد
الييرحمن تييا شيييخ األزهيير ،والشيييخ الييدكتور محم يد يوس ي موسييى ،والشيييخ
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ األزهر أيضا وغيرهم .وميع هيذا ليوا أوفيياء
لدينهم ولهويتهم ولحضارتهم وأمتهم.
وكان بعض زم ونا لد تعلم الفرر ية بجهده الشاًي حتيى أتقنهيا وأصيبح
يتييرجم منهييا إلييى العربييية ،مثييل صييديقنا الييدكتور عبييد الًييبور شيياهين ،الييذ
ترجم عددا من كتب األسيتاذ ماليد بين ربيي إليى العربيية ،وهيو جزاوير مثليد
أيضا ،وأعتقد أرد تعرفه.
لال :رعم ،هو مهندس يهتم بامر الدين.
للب :أعتقيد أريه أكبير مين ذليد ،إريه معيدود مين المفكيرين اإلسي ميين ،وليه
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رنية في النهضة واإلص ح والتجديد الحضار .
وكارمييا لييم يييرد أن يعقييب علييى ك مييي ،ولكنييه لييال :سييالتني فضيييلتد عيين
اسمي ولم أسالد عن اسمد.
للييب :اسييمي :يوس ي القرةيياو  ،عييالم أزهيير ل يعييرف غييير العربييية،
ويعمل أستاذا في جامعة لطر!
لال :عرفنا اسمد لبل أن رراك.
كارب هذه أول مرة ألقي فيها أركون ،وليم أكين أعيرف عنيه شييئا مين لبيل،
ولكن تعليقه على مالد بن ربي ،أعطاري مؤشرا على اتجاهه.
محاةرة حاشدة في أحد الم اجد:
وكان المول

الثاري في هذا الملتقى ،هو :أن األخوة في الشئون الدينيية ،ليد

فكروا أن يكون لي بعض النشاط الااص لبيل الملتقيى وفيي أ ناويه ،لهيذا دعيوا
إللقياء محاةييرة حاشييدة فيي أحييد الم يياجد الكبييرص فيي العاصييمة ،لبييل أن يبييدأ
المؤتمر ،فقد حضرت لبله بعدة أيا  ،كما فعلوا في ال نة الماةيية .وليد ت يامع
الشباب بهذه المحاةرة ،فجاءوا من كل حيدب وصيوب ،واميتأل بهيم الم يجد،
ومييا حولييه ميين الميييادين والطرلييات ،فكييان هييذا دلييي علييى لييوة الًييحوة فييي
الجزاويير ،وأرهييا طفقييب ت ييتقطب الشييباب والشييابات ،وتًييهرهم فييي بوتقتهييا،
ارجََّش ۡ
ٱسات َ ِۡلَ َََّفَ ۡ
او َرهَُّفَ ۡ
َاََّٰهَُّ َّفََّا َ
علَ َٰاىَّسُاوقِ َِّه}
ٱسات َ َو َٰ َّ َ
وتن ّميهم فيي تربتهيا{ ،ك ََاز َّۡرعٍَّأ َ ۡخ ََّ

[الفتح.]29 :
وأذكيير أن موةييوي محاةييرتي كييان عيين «الجيييل الم ييلم الييذ رنشييده»
لنًييرة اإلس ي  ،ومييا يجييب أن يكييون عليييه ميين الًييفات اإليمارييية ،والالقييية
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والفكرية ،وأرنيا ل ررييد جيي مننلقيا عليى رف يه ،أو معيزول عين مجتمعيه ،أو
متعاليييا علييى أهلييه وميين حولييه .بييل رريييده عضييوا حيييا فييي ج ييم األميية ،تم يدّه
بالنذاء ،ويمدها بالد في عرولها.
مشادّة مع أركون في الملتقى:
وكان من الموال

المهمة فيي «الملتقيى» :أن أركيون اليذ التقيتيه بمحيض

المًادفة فيي طريقيي إليى الفنيد  ،ليد كشي

اللثيا عين ُهويتيه ،وعين اتجاهيه

الفكييير  ،وأن أسيييتاذ الدراسيييات اإلسييي مية المشيييارك فيييي ملتقيييى الًيييحوة
اإلس ي مية ل يييؤمن بالًييحوة اإلس ي مية ،ول بالييدعوة اإلس ي مية ،ول باألميية
اإلس ي مية ،ول بالثقافيية اإلس ي مية ،ول بالشييريعة اإلس ي مية ،وأن لييه رنيتييه
الااصيية فييي ذلييد كلييه ،الماالفيية لرنارييا جميعييا :النزالييي والبييوطي وأرييا وكييل
العلماء والدعاة والمفكرين ،الحاةرين منهم والناوبين.
وهو يرص أرنا رعتمد على «خطابات» غيير علميية ول موةيوعية ،ألرنيا ل
ر يييييتاد مًيييييطلحاته ومًيييييطلحات زم ويييييه  ...فييييينحن رقيييييول :اإلسييييي
واإلسيييي مية ،وهييييم يقولييييون :اإلسيييي موية ،ورقييييول :التارياييييية ،ويقولييييون:
التارياوييية ،والتارياارييية .ول أدر مييا المعييايير التييي يعتمييدورها فييي زيييادة
الواو في الن ب «تارياوية» أو زيادة األلي

والنيون «تاريااريية» .وعليى أ

لاعدة من لواعد النحو أو الًرف أو الب غة يقيمون أبنيتهم المحد ة؟!
كارب محاور الًحوة كلها تدور حول ترشيد الًيحوة ،وت يديد م ييرتها،
وعييي

أمراةيييها ،وولايتهيييا مييين الرحيييراف ،وحمايتهيييا مييين أن تتآكيييل مييين

الداخل ،أو تضرب من الاار  ،وتوفير أسباب الًحة لهيا ،والرليي بهيا فكيرا
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وأداء.
وكارب ورلتي حول تطيوير الًيحوة ،والرتقيال بهيا مين طيور إليى طيور،
وتمثل ذلد في عشرين رقطة حدّدتها ،وعرةتها على المشاركين في الملتقيى،
وشرحب كل رقطة منها شرحا مركيزا ماتًيرا يلقيي شيعاعا عليهيا ،ويكشي
عنها النمو

واإلجمال ،وإن لم ي توف شرحها.

ويكفيني هنا أن أشير إلى عناوين هذه النقاط العشرين ،التي تمث ّيل الاطيوط
العريضة لم تقبل الًحوة المنشود ،في فهم اإلسي  ،واليدعوة إلييه ،والع لية
باآلخرين من العاملين له ،والقاعيدين عنيه مين أبنياء أمتيه ،ومين الجياهلين بيه،
والااوفين منه ،والطامعين فيه ،والحالدين عليه ،من غير أمته.
ل بد أن تنتقل داورة الهتما والتركيز:
 - 1من الفروي والجزويات إلى األصول والكليات.
 - 2من النوافل إلى الفراوض.
 - 3من الماتل

فيه إلى المتفق عليه.

 - 4من أعمال الجوارح إلى أعمال القلوب.
 - 5من طرفي النلو والتفريط إلى الوسطية والعتدال.
 - 6من التع ير والتنفير إلى التي ير والتبشير.
 - 7من الجمود والتقليد إلى الجتهاد والتجديد.
 - 8من الك

والجدل إلى العطاء والعمل.

 - 9من العاطفية والرتجال إلى العلمية والتاطيط.
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 - 10من التعًب على الماالفين في الرأ إلى الت امح معهم.
 - 11من اإل ارة إلى التفقييه «أو مين أسيلوب الوعيا إليى أسيلوب الفقهياء،
أو من حماسة المنبر إلى هدوء الحلقة».
 - 12من الكم إلى الكي «أو من الهتما بتزايد األعداد وليو عليى ح ياب
التربية إلى العناية بالتربية ولو على ح اب العدد».
 - 13ميين سييماء األح ي

إلييى أر

الوالييع «أو ميين المثييالي المنشييود إلييى

الممكن الموجود».
 - 14من الستع ء عليى المجتميع إليى المعايشية ليه «أو مين مولي ممثيل
التها إلى مول

األب أو الطبيب».

 - 15من الركفاء على الماةي إلى معايشة الحاةر ،واإلعداد للم تقبل.
 - 16من الستنرا في العمل ال ياسي إلى الهتما بالعمل الجتماعي.
 - 17من اخت ف التضادّ والتشاحن إلى اخت ف التنوي والتعاون.
 - 18ومن إهمال شئون الحياة إلى التعبد بإتقارها.
 - 19من اإللليمية الضيقة إلى العالمية الواسعة.
 - 20ميين اإلعجيياب بييالنفئ إلييى محاسييبة اليينفئ «أو ميين النلييو فييي إ بييات
الذات إلى رقد الذات».
هييذه هييي المنطلقييات العشييرون والتييي اعتبرهييا الكثيييرون بمثابيية «ورليية
عمل» لتوجيه الًحوة اإلس مية .ولد ةممب بعضها إليى بعيض ،فاصيبحب
عشر رقاط لا عليها كتابي «الًحوة اإلس مية من المراهقة إلى الرشد».
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ولد استقبل المشاركون فيي الميؤتمر كلمتيي بالترحييب والقبيول والثنياء ،إل
واحييدا ،زعييم أن اإلسي ميين ي ييتادمون لنيية العاطفيية واإل ييارة ،ولي ييب اللنيية
العلمييييية ،التييييي تحلييييل وتفكييييد وتر ّكييييب ،وتعتمييييد علييييى علييييو الل يييياريات
واإلب تمولوجيا واألرطولوجيا وما شابه ذلد ،من ألوان «اللوجيا».
لقد رد كثيرون عليى أركيون :ردّ علييه الشييخ النزاليي ،وردّ علييه اليدكتور
البوطي ،الذ لال :إن كي

األسيتاذ القرةياو كي

علميي ماوية فيي الماوية،

وإن كييان صييوته مرتفعييا فهييذه طبيعتييه  ...ورد عليييه كثيييرون لييم أعييد أذكييرهم
ي وحد  .وهو ينظير
لطول المدة ،ألن رقده كان منًبًّا على الجميع ،وليئ عل ّ
بتعال وارتفاي منكور ،إلى هيؤلء العلمياء اليذين ل يتكلميون غيير العربيية ،ول
يعرفون «اللوجيا».
ولد عرفب بعد ذلد أن هذه لم تكن الميرة الوحييدة ألركيون ،فقيد شيارك فيي
الملتقيييات مييرة بعييد ذلييد ( ،) 1986و ييار عليييه كثيييرون ،وبااصيية شيييانا
النزالي.
معركة جدلية حول الحجاب:
وكان من الموال المهمة التي شهدها كل المشاركين معيي فيي «الملتقيى»:
مييا جييرص ميين حييديث اشييتدّ ،ورقيياش احت يدّ ،حتييى التهييب وامت يدّ ،حييول لضييية
«الحجاب».
والحجاب مًطلح اشتهر بين الناس يعنون به «الاميار» أو غطياء اليرأس
المذكور في القرآن في سورة النور ،في لوله في توجيه المؤمنياتَ { :و ََلَّي ُۡبا ِدينَ َّ
َّو ۡليَ ۡ ِر ۡبنَ َّ ِب ُخ ُم ِر ِرن} [النور.]31 :
ِوينَتَرُنَّإَِلَّ َماَّ َظ َر َر ِ
َّم ۡن َر ِۖا َ
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ول ينييازي مرالييب أو دارس :أن ميين أبييرز آ ييار الًييحوة المعاصييرة فييي
جارب المرأة ،هيو :ارتيدانها الحجياب ،طوعيا واختييارا ،ل ل يرا ول إجبيارا،
فهي حركة ر اوية خالًية دافعهيا اإليميان وتقيوص هللا تعيالى ،والحيرص عليى
رةاه.
ولد تجلب في كل ب درا العربية واإلس مية ،كما تجلب في الجزاوير بًيفة
خاصيية ،ولييم تفلييح محيياولت «الفرر يية» التييي حاولهييا السييتعمار السييتيطاري
الفرر ي المتجبر ،أن تقتلع ُهوية الم لمة من جذورها ،ف رعان ما عادت إليى
حظيرتهييا ،والتحقييب بركبهييا ،واصييطلحب علييى ربهييا .ولييد حيياول كثيييرون
وكثيييرات ميين ال ُكت ّياب :أن يُهورييوا ميين أميير الحجيياب ،الييذ غييدا يعييد ميين أكبيير
إرجازات الًحوة في ميدان ال لوك الجتمياعي ،لياولين :إن المهيم هيو ميا فيي
داخل الرأس من أفكار ،وليئ ما ينطيها من حجاب أو خ َمار.
والحق أن هذا روي من المنالطة ،فنحن ل روازن ،ول رعار

بين الاميار

على الرأس ،واألفكار في داخلها .وما يمنع الم لمة أن تمأل رأسها من اليداخل
بفكر ريّر صحيح ،وتنطيه من الاار بامار محتشم سابغ؟!
والوالع أن الحجاب لييئ مين أركيان اإلسي  ،ول مين فراوضيه اإلساسيية،
ولكنه فيي الوليب رف يه فريضية دينيية بإجمياي األمية بكيل ميذاهبها ومدارسيها،
وهيييو أيضيييا رميييز للتحيييد الثقيييافي والحضيييار  ،والًيييمود أميييا خًيييو
الًحوة ،وخًو هذه الحضارة ،وهو يعدّ ارتًارا هاو بالن بة للميرأة التيي
كارييب فييي عييدة عقييود مضييب لييد فقييدت فيهييا اسييتق لها ،وسييارت وراء المييرأة
النربية ،شبرا بشبر ،وذراعا بذراي.
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ولقد تحد ب إحدص المشاركات ،فقالب :لمياذا التركييز عليى الحجياب؟ وهيل
الًحوة اإلس مية صحوة لباب أو صحوة حجاب؟
ورقول :إرها صحوة لباب وحجاب؛ ألرها صحوة التزا وآداب.
ولامب أساتذة جامعية معروفة من المشاركين في الملتقى ،ولالب كلمة تيرد
فيها عليى اليذين يعظميون أمير الحجياب ،لاولية :إن هللا ل ينظير إليى صيوركم،
ولكن ينظر إلى للوبكم  ...واسترسلب في حديثها منددة بالداعين إلى الحجياب،
والداعيات إليه.
الطالبة «أسماء بن لادة تاط

األةواء وتشد الرتباه»:

وهنا اربرت للرد على هذا التيار فتاة جزاوريية ليم تيزل طالبية فيي الجامعية،
ًة لتقول كلمتها ،فاذريب لهيا ،ففاجيات
طلبب من رواسة الجل ة :أن تعتلي المن ّ
الجميع بمنطيق رصيين ،ول يان مبيين ،وحجية دامنية ،وأفكيار عميقية ،ورنيية
بًييييرة؛ فبهيييرت األبًيييار ،وشيييدت األسيييماي واألرظيييار ،وألنعيييب العقيييول
واألفكييار .وكييان ممييا لالتييه :إن الفتيياة المحجبيية أ بتييب وجودهييا فييي كييل مكييان:
طالبة ومو فة وباحثة .ولد رأينا الطالبة األولى في البكالوريا ،وهيي  -بفضيل
هللا تعالى  -محجبة ،ولد ت لمب جاوزتها من يد رويئ الجمهورية!
لالب الفتاة :ماذا يضيركم أن تجمع المحجبة بين دينهيا ودرياهيا؟ أن تُرةيي
ي رف ها ولومها؟
ربها ،وتعمل لرل ّ
كارب كلمات الطالبة مندفعة كال يل ،واةيحة كالشيمئ؛ فقابيل المشياركون
كلماتهيا بالهتياف والتكبيير .لقيد أُعجيب الم يتمعون بفًياحة ل يارها ،ورًياعة
بيارهيا ،ورباطيية جاشيها ،و قتهييا بنف يها ،وشييجاعتها فيي إبييداء رأيهيا ،ولييدرتها

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

303

على التعبير عن رف ها.
وميييا كيييادت تنيييزل مييين فيييو المنًييية حتيييى هيييرول إليهيييا الًيييحفيون
واإلع ميون من داخل الجزاور ومن خارجها ،يلتقطون لها صيورا ،ويجيرون
معهييا أحاديييث  ...وكييان ميين أسييبقهم إلييى ذلييد مييدير تحرييير مجليية «األميية»
القطرية التي اشتهرت في ذلد الحين ،األستاذ :عمير عبييد ح ينة ،وليد أجيرص
معها حوارا ،رشره في العدد ال حق لألمة ،معه صورة لها.
كارب هذه الفتاة هي أسماء بن لادة ،الطالبة بق م الرياةيات بكلية العلو .
ولد بادرت إليها ألُحييها وأشجعها ،وأعبّر لها عن إعجابي بكلمتهيا ،ولكنيي
وجدت كثيرين لد التفوا حلوها ،فاجلب ذلد إلى حين.
لقاء مع الطالبات في م كن «بو زريعة»:
وكان من الموال

المهمة في ذلد الملتقى :لقاوي ميع الطالبيات فيي الم يكن

الجامعي المعروف في منطقة «بو زريعة».
وكيان مييع كييل ملتقييى رشيياط مًيياحب ،يشييتمل علييى محاةييرات ودروس،
ودرس جمعة ،ولقاءات بيالط ب والطالبيات ،وزييارة ليبعض القيرص والبليدان
القريبة من مدينة الملتقى ،ورحو ذلد .وكنب حريًا كيل الحيرص عليى القييا
ي ألهيل الجزاوير فيي هيذه
بهذا النشياط ،فقيد كنيب أ َ ُ
عيدّه جيزءا مين الواجيب علي ّ
المرحلة.
ولهذا كنب أكل في كل ملتقيى بلقياء الطي ب والطالبيات ،فيي الميدارس أو
الجامعات التي يقيمون فيها ،أو يقمن فيها ،وغالبا ما يكون هيذا اللقياء فيي اللييل
بعد ارتهاء العمل اليومي للمؤتمر.
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من ذليد :اللقياء المشيهود فيي م يكن بيو زريعية ،فيي إحيدص لييالي الملتقيى،
وكارب عيادتي أن ألقيي محاةيرتي ،يم أفيتح البياب لتلقّيي األسيئلة مكتوبية فيي
العادة ،ول مارع من تكيون مشيافهة ،وإن كاريب أغلبيية الفتييات تفضيل المكاتبية
ّ
فطرهن هللا عليه من الحياء اليذ هيو زينية الميرأة الم يلمة
على المشافهة ،لما
وحيلتها.
هل يمكن أن تحب المرأة الرجل في هللا عز وجل؟
ومما أذكره من األسئلة التي ُو ّجهب إلي في تلد الليلية :سيؤال غيير عياد ،
ول يتعلق بمشكلة علمية ،ول بمشكلة فردية أو أسيرية ،ولكنيه سيؤال ليه معنيى
خاص ،ومنزص خاص ،ولهذا ما زال حيًّا شاخًا في ذاكرتي.
ّ
إحداهن متحدّ ة عينهن :ررييد أن ر يالد ييا أسيتاذ
لال لي الطالبات ،أو لالب
حرا صيريحا ،وهيو:
سؤال خا ًّ
صا وصريحا ،ورريد أن تجيبنا عنه أيضا جوابا ًّ
هل يمكن أن تحب المرأة الرجيل فيي هللا عيز وجيل؟ وتثياب عليى ذليد الثيواب
المتحابين في هللا تعالى؟
كان ال ؤال مفجئا لي؛ ولكني لم أهرب من اإلجابة عنيه ،ولليب :رعيم يمكين
أن تحب المرأة ُ الرج َل في هللا ،كما يمكن أن يحب الرج ُل المرأة َ في هللا.
المهم أن يتحقق معنى الحب فيي هللا ،وهيو أن يتاكيد الميرء أن حبيه هلل حقيا،
أ  :ل للدريا ول للشهوة خفية ،ول لنر

مياد  ،وإرميا يحيب مين يحبيه لدينيه

وإخ صه هلل وبذله لدينه ورًره له.
يكيون هييذا ميين المييرأة للرجييل ،وميين الرجييل للمييرأة  ...أرييا مييث أسييتطيع أن
ألول :إري أحب األخب المؤمنة الحاجة زينب النزالي في هللا؛ لما لدمته ليدينها
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ودعوتها من جهد وتضحية وصبر على الب ء واألذص في سبيل هللا.
واليييدليل عليييى هيييذا لوليييه تعيييالىۡ :
{ٱۡل َ ِخا ٓ
عااادُوء َّ ِإَلَّ
ااالءَُّيَ ۡو َمئِااا ُۢ ِاَّبَ ۡع ُ ااارُمۡ َّ ِلااابَ ۡع ٍ َّ َ

ۡٱل ُمت ِقينَ } [الزخرف ... ]67 :ومن هؤلء المتقين رجيال ور ياء متحيابون فيي هللا،
ومتحابات في هللا.
وكيييذلد األحادييييث الكثييييرة التيييي جييياءت تحي ُّ
ييث عليييى الحيييب فيييي هللا ،وأن
المتحييابين فييي هللا يظلهييم هللا تعييالى فييي لييه يييو ل ييل إل لييه ،وأرهييم علييى
منييابر ميين رييور يييو القياميية .وهييذه النًييوص العاميية تشييمل الرجييال والن يياء
جميعا إذا أحب بعضهم بعضا في ذات هللا تعالى.
وهنا لال عدد من الطالبات المشاركات في رَفَيئ واحيد :رشيهد ييا أسيتاذ أرنيا
رحبد في هللا!!
وهنا لم أملد عيني من الدموي .وأرا رجل لريب الدمعة ،إذا تا رت بمولي
إيماري أو إر اري ،سرعات ما تنرور عينا ! وأ ر ذلد في الطالبيات ،فبكيى
كثير منهن.
وهنا للب للطالبات :أما ولد للتن ما للتن ،ف بد لي مين أن أخبيركن بال ينة
اإلس مية المطلوبة في هذا المول  :وهما سنتان:
األولى :إذا أحب اإلر ان إر يارا فيي هللا ،فليبيادر بإخبياره ،كميا فيي الحيديث
«إذاَّأحلَّأحدكمَّأخاهَّفليخبره» ( ،)52وفي الحديث اآلخر« :إذاَّأحلَّأحادكمَّ

( )52رواه أحمد ( ،)17171ولال مارجوه :إسناده صحيح رجاله قات رجال الًحيح ،عن
المقداد بن معد يكرب.
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صاحبه َّفليمتهَّفايَّمنزلاه َّفليخبارهَّأناهَّيحباهَّه»( .)53وفيي حيديث اليث:
«إذاَّأحالَّأحادكمَّأخاااهَّفايَّهللاَّفليعلماه َّفإنااهَّأبقاىَّفايَّاۡللفااة َّوأثباتَّفاايَّ
المااودٗ»( .)54وذلييد لمييا فييي اإلخبييار ميين سييروره وتبشيييره بييالاير ،وتو يييق
الرابطة بينهما.
الثارية :أن يدعو المحبوب لمين يابيره باريه يحبيه فيي هللا لياو  :أحبيد اليذ
أحببتني من أجله .أ ّ أحبد هللا.
حديث عفو بيني وبين أسماء بن لادة:
وكارب ليلة حافلة جياشة بالعواط والموال  .ولد ودعتني الطالبيات بمثيل
ما استقبلنني به المودة والبتهيا  ،وكيان فيي وداعيي عيدد مينهن صيحبني إليى
الباب .ولد استرص ارتباهي إحيداهن ،وزمي تهيا ينادينهيا باسيمها :أسيماء .فقليب
لها :هل أرب أسماء صاحبة الكلمة على المنًة؟ لال :رعم ،أرا هيي .فقليب لهيا:
جزاك هللا خيرا على كلمتد ،وبارك هللا ليد ييا ابنتيي فيميا منحيد مين مواهيب،
وبارك لد في فًاحتد ،وبارك لد في شيجاعتد ،وبيارك ليد فيي قافتيد .لقيد
أ لجب صدوررا بردك القو البليغ.
فقالب :لعل كلمتي حازت رةاك يا أستاذ!
للييب :أكثيير ميين الرةييا ،ول ييب وحييد  ،ولكيين كييل المييدعوين ميين العلميياء

( )53رواه أحمد ( )21294وليال مارجيوه :إسيناده ةيعي

وصيححه األلبياري فيي «الجيامع

الًنير» (.)281
( )54رواه بن أبي الدريا في كتاب «اإلخوان» ( )69عن مجاهد مرس  ،وح نه في «صحيح
الجامع» (.)280
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والدعاة عبروا عن رةاهم وإعجابهم .زادك هللا توفيقا.
لالب :ما أرا إل تلميذة من تلميذاتد وت مذتد الكثيرين هنا .لقد تتلميذرا عليى
كتبييد ميين بعيييد ،ورتتلمييذ عليييد اليييو مباشييرة ميين لريييب .ولييد رأيييب وسييمعب
كي

يحبد الجميع.
للب إذا كان ت ميذ على هذه الدرجة من رض التفكيير ،وب غية التعبيير،

فقد ّ
يعزري هذا كاستاذ!
لالب :كتبيد العلميية والفكريية سياعدتنا عليى أن ر يتكمل قافتنيا اإلسي مية،
وأسييلوبد األدبييي والشييعر سيياعدرا علييى أن رقي ّيو تعبيررييا العربييي ،ولييد كنييا
رتدارس كتبد في حلقاتنا التربوية.
للب :وهل عرفتم شيئا عن شعر ؟
لالب :رحف رشيد «م لمون» ،وكنا رتننى به في لقاءتنا اإلس مية ،ورنشيده
بًورة جماعية ،فيثير فينا الحماس والعتزاز.
كما رحف بعض األبيات من لًيدتد «النوبية».
للب :في أ الكليات تدرسين؟ وفي أ التاًًات؟
لالب :في كلية العلو والتكنولوجيا ،وفي ل م الرياةيات.
للب :يا سبحان هللا! كنب أح بد في كلية شرعية أو أدبية .أريب مثيل بنياتي
األربع ،كلهن في تاًًات علمية .وبالمناسبة ،ابنتي الًنرص أسيمها أيضيا
أسماء ،وأ نها في مثل سند.
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لالب :أرجو أن تبلنها تحياتي(.)55

***

( )55تطورت ع لتي باسماء بن ليادة ،فمين أسيماء الطالبية إليى أسيماء الزوجية الحبيبية ،فقيد
أصبحب زوجتي الثارية ،وبقينا زوجين حوالي نتي عشرة سنة ،كان فيها أيا ما أطيبهيا،
وذكريات ما أعذبها! م لدر هللا لنيا أن رنفًيل .وسياتحدع عين هيذا فيي حينيه فيي الجيزء
الاييامئ إن شيياء هللا .ولكييين أودّ أن أبييادر ،ألسييي ّجل هنيياّ :
أن أسييماء فيهيييا ميين الًيييفات
والمحامييد كييل مييا يحبّيب المييرأة إلييى الرجييل .فهييي امييرأة وافييرة الحي ميين الييذكاء الحيياد،
والثقافة الواسعة ،والجمال الجذاب ،والل ان الحلو ،وليوة الشاًيية ،ميع شيرف األصيل
 ...باإلةييافة إلييى أرّييي كنييب أحبّهييا ،وكارييب تحبّنييي ،ومييع هييذا كييان هنيياك أسييباب عميقيية
للا ي ف والًييدا  ...مييع أرنييا متوافقييان فكريييا  ...جعلتنييا رعيييا فييي ركييد وشييجار شييبه
م تمر ،أعتقد أن أه ّمها هيو اخيت ف الطبيع ،واخيت ف البيئية ،واخيت ف الثقافية ،فيارتهى
إلى ميا ارتهيى إلييه ،وكيان أمير هللا ليدرا مقيدورا ،ول أسيتطيع أن أركير أريي كنيب أكبرهيا
بنحر  37عاما .ولكنها لم تكن تنظر إلى هذ االفر  ،وتحذرري من اإلشارة إليه.
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الم يرة المليورية في ال ودان تاييدا لتطبيق الشريعة اإلس مية
في سنة  1984دعيب إليى ال يفر إليى الارطيو للمشياركة فيي «الم ييرة
المليورية» التي دعا إليها الرويئ ال وداري جعفير رميير  ،وشيارك فيهيا بقيوة:
اإلس ي ميون ،وكييل فئييات الشييعب ،وحضيير عييدد كبييير ميين العلميياء ميين ب ي د
عربييية وإسيي مية شييتى ،أذكيير ميينهم :شيييانا الشيييخ محمييد النزالييي ،وأخارييا
الداعيييية الكبيييير الشييييخ صييي ح أبيييو إسيييماعيل ،وكثييييرون مييين علمييياء العيييالم
اإلس مي لم أعد أذكرهم.
وكان النمير في أواخر عهده ليد اختيار طرييق الشيريعة اإلسي مية ،حيين
رأص أن هذا الطريق هو الذ يحيل المشيك ت مين جيذورها ،ويقطيع الجريمية
من دابرها ،ويؤسئ لتكافل اجتماعي حقيقي بين فئات الشيعب ،وييدعم م ييرة
الطهر والستقامة في المجتمع ،ويقاو الرحراف والرذيلة فييه ،ول سييما بيين
القادة والم ئولين.
ييم إن هييذا هييو «حكييم هللا» الييذ أميير بييه عبيياده ،وليييئ «حكييم الجاهلييية»
َّٱل َٰ َجر ِليا ِةَّيَ ۡبُِ ۚ
َّو َم ۡانَّ
اونَ َ
الم تورد ،من النرب أو الشر  ،ولد لال تعيالىَّ{ :أ َفَح ُۡكا َم ۡ ِ

اَّلقَ ۡومََّّيُوقِنُونَ } [الماودة.]50 :
َّمنَ َّٱّللَِّح ُۡكم ِ
س ُن ِ
أ َ ۡح َ
ولد أليم للمدعوين سراد في مكان متمييز فيي الارطيو  ،بحييث يشيرفون
من مولعهم على الم ييرة وهيي تمير أميامهم ،ممثليه لفئيات المجتميع الماتلفية،
ومهنه المتنوعة ،من الجمعيات الايرية ،ومن الطر الًوفية ،ومن النقابيات
المهنية ،ومن التجمعات القبلية ،ومن الجماعات ال ياسية ،ومين غيير ذليد مين
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الفئات والجهات ،التي شملب الشيعب كليه ،وكلهيا تهتي مين أعمالهيا للشيريعة
اإلسيي مية ،وللييدعوة اإلسيي مية ،وعلييى وجييوه النيياس الفرحيية والثقيية ،وهييذا
اسييتفتاء صيياد للشييعب  ...ولييد كييان الجييو حييارا ،والم ييافة طويليية ميين بداييية
الم يرة في الارطو إلى منتهاها في أ درمان ،ولكين النياس كياروا أليوص مين
الحر ،وألوص من طول الم افة.
وفي الحقيقة كان يوما حاف  ،ويوما راوعا ،ويوميا مين أييا هللا ،وكيان كثيير
من المدعوين  -وأريا مينهم  -تنيرور عينيه باليدموي ،كلميا رأص هيذه المنيا ر
الشعبية التلقاوية ،المؤيدة لشري هللا ،وأحكا هللا.
وكان أخورا الشيخ ص ح أبو إسماعيل يقول في حرلة وحيرارة :متيى أرص
يقير أعيننيا برنيية مثيل
مثل هذه الم يرة في القاهرة؟ أسيال هللا أل يميتنيا حتيى ّ
هذه الم يرة .ولكنه ارتقل إلى رحمة هللا لبل أن يرص هذه الم يرة.
مشكلة الحرية:
والحقيقييية أن الم ييييرة فيييي القييياهرة موجيييودة وكامنييية ،ول تحتيييا إل إليييى
الحرية ،لتنطلق باةيعاف م ييرة الارطيو  .إن المشيكلة هيي مشيكلة الحريية.
ولهييذا راديييب مييرارا :يجييب أن رنيياد بتحقيييق الحرييية ،لبييل أن رنيياد بتطبيييق
الشريعة اإلس مية.
ع

تد ّل هذه الم يرة؟ إرها تدل على أن شعوبنا مع الشريعة .فميا ال يودان

إل رمييوذ ل يياور الشييعوب العربييية واإلس ي مية ،فلميياذا ل ت ييتجيب حكوماتنييا
لشييعوبها لتحقيييق إرادتهييا وطموحاتهييا؟ ألي ييب هييذه هييي حقيقيية الديمقراطييية:
النزول على رأس الشعب ،وإرادة الشعب؟
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ولقييد سييالني بعييض الًييحفيين فييي الارطييون عيين رأيييي فييي هييذه الم يييرة
ودللتها؟ وهل أرب مؤيد لها؟
وللب في إجابتي :لو لم أكن مؤيدا لها ما جئيب مين الدوحية إليى الارطيو ،
وهل يتًور أن أكون إل مع الشريعة؟! إري مع الشريعة ألمرين:
األول :أرها إرادة هللا ،والثاري :أرها إرادة الشعب.
كل ما لي من تعليق هنا هو :ما المراد ب «الشريعة»؟
المراد بالشريعة:
لألسييي أكثييير النييياس يفهميييون مييين الشيييريعة :تطبييييق العقوبيييات والحيييدود
اإلس مية ،وهذا جزء من الشريعة ،وليئ كل الشريعة ،ولهيذا رزليب أحكامهيا
في أواخر العهد النبو  ،وفي أواخر ما رزل من القرآن في سورة الماودة.
إن الشريعة تعني :العبادات والمعيام ت والقييم واألخي

واآلداب ،ولييئ

مجرد الجارب القاروري ،وخًوصا الجزء الجزاوي والعقابي فيه.
عليييى أن القيييوارين وحيييدها ل تًييينع المجتمعيييات ،ولكييين تًييينعها التربيييية
والثقافيية والتوجيييه ،والييدعوة واإلع ي  ،وهييي التييي تنش ي العقييول الم ييتنيرة
والضماور الحية ،واإلرادات الحافزة إلى الاير ،الرادعة عن الشر.
من أخطاء التطبيق ال وداري للشريعة في عهد النمير :
وأود أن ألول :إن م يرة الشريعة في عهد النمير  ،لم يقيدر لهيا أن ت يتمر
فييي خطهييا الًييحيح ،ألن التًييور للشييريعة لييم يكيين واةييحا تمييا الوةييوح
بمجيرد الجليد والقطيع والقتيل ،تنفيذ الشيريعة حقًّيا.
لل لطة التنفيذية ،فظنب أرها
ّ
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وليييئ هييذا هييو كييل شيييء ،فقبييل أن رقطييع يييد ال ييار  ،ل بييد أن رييوفر الابييز
للجاوع ،والعمل للعاطل ،وال كن للمشيرد ،والكفالية لليتييم ،والرعايية للمحتيا ،
اارقَةَُّ
اارَ َ
ورقيم التكافل الجتمياعي فيي الشيعب .فقبيل أن ينيزل هللاَ :
َُّوٱلس ِ
{وٱلس ِ
فَا ۡ
ّللِ} [الماوييدة ]38 :أرييزل لولييه تعييالى:
َّماانَ َّٱ َّ
س ابَاَّنَ َٰ َكااال ِ
اٱق ََٰع ُٓواَّْأ َ ۡي ا ِديَ ُر َماَّ َاا َازآ ُۢ َءَّ ِب َماااَّ َك َ
ينََّّ6ٱل ِاينَ َ
ََّلَّي ُۡؤتُونَ َّٱلزك ََٰاوَٗ} [فًيلب:
{ َو َءاتُواَّْٱلزك ََٰوَٗ} [البقرةَ { ]43 :و َوَّۡي ٞل َِّل ۡل ُم ۡش ِر ِك ََّ
الَّ ُر َاوَّ
َّمانَّفَ ۡ ا ِل ِهۦَّ ُر َاوَّ َخ ۡياراَّلرُامِۖ َّبَ َّۡ
سبَنَّٱل ِاينَ َّيَ ۡب َخلُونَ َّبِ َماآَّ َءات َ َٰ رُا ُمَّٱّللُ ِ
{و ََلَّيَ ۡح َ
َ ]7 ،6
ع ۡ
ِينََّّ1فَا َٰاَ ِلكَ َّٱلا َِّايَّيَادُ و
َّٱليَتِاي َمََّّ2
ش َٞرَّلرُمۡ } [آل عمران{ ]180 :أ َ َر َءَّۡيتَ َّٱلااِيَّيُك َِاا ُ َّ ِبٱلاد ِ
علَ َٰىَّ َط َع ِام ۡ
ين} [الماعون.]3 -1 :
َو ََلَّيَ ُح و َّ َ
َّٱل ِم ۡس ِك ِ

ل بد إذن أن ركفل حاجات النياس ،ور يدّ الثنيرات فيي حيياتهم ،وأن رعلّمهيم
وركفيهم ،م رطبق عليهم العقوبات التي شرعها هللا.
م إن العقوبات إرما هي لنير األسيوياء ،أ لمين شيذُّوا عين القاعيدة العامية.
والشريعة إرما جاءت لتجعل الناس أسوياء م تقيمين.
وكان من أخطاء التطبييق ال يوداري للشيريعة :أن الدولية فيي عهيد رميير ،
أفرجب عن الم ياجين اليذين حكيم علييه القضياء ال يوداري فيي جيراوم ال يرلة
ورحوها ،وهم ألوف مؤلفة ،فلميا أفير عينهم دفعية واحيدة ،عيادوا إليى مزاولية
مهنتهم ،وعا وا في األر

ف ادا ،ولم يًدّلوا أن أيديهم ستقطع ،فقطعيب أييد

كثييير فييي زميين لًييير ،علييى غييير المعهييود فييي الييب د التييي تطبييع الشييريعة
كال عودية.
وكان اإلفيرا الجمياعي والفيور عين هيذه األعيداد الكبييرة التيي تمرسيب
بييياإلجرا  ،خطيييا بينيييا ،ول سييييما فيييي أول عهيييد التطبييييق الشيييرعي ،إذ كييياروا
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يحتاجون إلى أن يوةعوا تحب رعاية إس مية فترة من الزمن ،وأل يارجيوا
إل بعد أن يًلوا مرحلية معينية تظهير معهيا ع ميات التوبية علييهم ،وأن تهييا
لهييم أعمييال مناسييبة يزاولورهييا ،وأن يؤخييذ عليييهم تع ّهييد بالسييتقامة والبعييد عيين
الرفقة المنحرفية ،وأن يوةيعوا تحيب المرالبية فتيرة مين اليزمن ،حتيى رعيينهم
على أهواء أرف هم .ولكن ذلد لم يحًل.
ل إس

بنير إس ميين:

ومن راحيية أخيرص ،أ بتيب التجربية :أن اإلسي

ل يح ين تطبيقيه بحيق إل

الملتزمون به إيمارا وفكرا وسلوكا ،وكما يقول المارك يون :ل اشيتراكية بنيير
اشتراكيين ،رقول رحن :ل إس

بنير إس ميين!

ول غرو أن هذه الم يرة لم يكتب لها النجاح تماما .ومن المؤس

أن ريرص

العلميياريين والمارك يييين وأشييباههم يح ييبون ذلييد علييى اإلسيي  ،والحييق أن
اإلس

ل ذرب له إرما اليذرب عليى اليذين أسياءوا فهميه ،وأسياءوا تطبيقيه ،وهلل

األمر من لبل ومن بعد.

***
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زيارة ماليزيا بدعوة من أرور إبراهيم
وفي شتاء سنة  1985اتًل بي من سوي يرا :األخيوان الكريميان يوسي
ريدا وغالييب هميب ،ولييال لييي :إن األي أريور إبييراهيم مؤسيئ جمعيية «أبيييم» -
الشييبيبة اإلسيي مية  -فييي ماليزيييا ،والييوزير اآلن فييي الحييزب الحيياكم ،وأرييب
تعرفيييه ،يليييح فيييي ةيييرورة زيارتيييد لماليزييييا ،إلطفييياء فتنييية بيييين المييياليزيين
الم ييلمين بعضييهم وبعييض ،فقييد ارتشييرت بييين جماعيية ميينهم :بدعيية التكفييير
إلخوارهم الم لمين ،وخًوصا شباب «الحيزب اإلسي مي» المتحم يين ،فهيم
يكفييرون حييزب «أمنييو» الحيياكم لماليزيييا ،ويطييالبورهم بتحكيييم الشييريعة فييورا،
{و َمنَّلمۡ َّيَ ۡح ُكامَّبِ َماآَّ
وإل حكموا عليهم بالكفر البواح ،واستدلوا باآليات الكريمةَ :
َٰ
أَنا َازلََّٱّللَُّفَمُوْ َٰلَٓئِااكَ َّ ُر ا ُم ۡ
ون} [الماوييدة،45 ،44 :
س اقُ ََّ
َّٱل َٰ َك ِفا ُارونَ } { ُر ا ُمَّٱلَ ِل ُمااونَ } { ُر ا ُمَّ ۡٱل َٰفَ ِ

.]47
للييب لألخييوين :رعييم ،أرييا أعييرف أرييور إبييراهيم ،ولقيتييه أكثيير ميين مييرة فييي
ماليزيييا ،أعييرف ُح يين فهمييه وحماسييته لنسي  ،كمييا أرييي ةييد بدعيية التكفييير
والنلييو فيييه ،ولييد كتبييب فيييه رسييالتي المركييزة المعروفيية « :يياهرة النلييو فييي
التكفير».
ولكنييي أتاييوف داومييا ميين دخييول مثييل هييذه المعتركييات ،خشييية أن ت ييتنل
سياسيا في تاييد طرف ةيد طيرف آخير ،وأكيون أريا أداة فيي ييد أحيد الفيريقين
لضرب الفريق اآلخر ،وأرا ل أدر .
لييالوا :إن مهمتييد هييي اإلص ي ح ،وتجميييع القييوص اإلس ي مية ،ول سيييما أن
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لماليزيا وةعا خاصا ل يافى عليد ،ول بد إلخوتنا في الحزب اإلسي مي أن
يدركوا هذا الوةع ،ويراعوا هذه الظيروف .ولييئ مهمتيد أن تهياجم الحيزب
اإلس مي أو تنال منه بكلمة واحدة ،وأرب حير تميا الحريية فيميا تقيول ،ولييئ
من حق أحد أن يفر

عليد ،أو حتى يقترح عليد ما تقول.

للب :دعوري أصيلي صي ة اسيتاارة ،فميا خياب مين اسيتاار ،ول ريد مين
استشار ،م أجيبكم بمولفي بعدها.
لالوا :لد ذلد ،وهللا ياتار لد الاير ،ويهديد إلى أرشد األمرين.
وبعد يومين أو

ة اتً بي ،وسالري عن رأيي ،فقلب :على بركية هللا.

ولكن اطلبوا من األي أرور أن يرسل إلى أمير دولة لطر الشيخ خليفة بين حميد
آل ياري الييرويئ األعليى لجامعيية لطيير ،يطليب منييه الموافقيية عليى سييفر إلييى
ماليزيييا ،فارييا أسييتاذ فييي الجامعيية ول أسييتطيع أن أتنييير هييذه المييدة بيي إذن.
وبااصة أره يطلب زيارة طويلة تمتد أسبوعين.
الوصول إلى ماليزيا:
وميا أسييري مييا جيياء الكتياب إلييى األمييير ،ومييا أسيري مييا وافييق األمييير علييى
سييفر  ،ومييا أسييري مييا حجييزت وسييافرت .ووجييدت األي األسييتاذ أرييور فييي
ارتظار عند باب الطاورة ،وأ نه كان في ذلد الولب وزيرا للتربية ،فقد تنقيل
أخورا أرور بين عيدة وزارات :الشيباب والزراعية والتربيية والماليية أخييرا ميع
ريابة رويئ الوزراء.
ولييد ألييا أخورييا الحبيييب أرييور مادبيية كبيييرة فييي بيتييه دعييا إليهييا عييددا ميين
الوجهيياء والعلميياء وبعييض إخوارييه القييدامى فييي جمعيتييه التييي أرشيياها للشيييبة
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الم لمة الماليزية (أبيم).
وكان المقًود أن أتعرف عليى بعيض هيذه الوجيوه ،ويتعرفيوا عليي ،فهيذا
التعارف مهم ،بل ةرور للدعاة الذين يتعاملون مع الناس.
رشاط مكث :
بييدأت  -أول مييا بييدأت  -رشيياطي فييي العاصييمة كييوال لمبييور ،ولييد جمييع
األستاذ أرور :كبار الم يئولين فيي اليوزارات الماتلفية  -م يتوص وكييل وزارة
وأوجههم الوجهة التيي أحيب ،وأسيتمع إليى
ومدير عا  ،وأمثالهم  -أللتقي بهمُ ،
أسئلتهم وأجيب عنها.
وليييد اجتمعيييب بهيييؤلء الميييو فين الكبيييار ،وألقييييب علييييهم كلمييية توجيهيييية
مناسييبة ،تتضييمن مييا يطلبييه اإلس ي

ميين الم ييلم فييي أداء عملييه ،حتييى يكييون

الشاص القيو األميين ،والحفيي العلييم ،وأن إتقيان العميل فيي اإلسي

عبيادة

وفريضة ،فإن هللا كتب اإلح ان  -اإلتقان  -على كيل شييء ،وهللا تعيالى يحيب
من أحدرا إذا عمل عم أن يح نه ويتقنه ،فإن هللا يحب المح نين.
وتتضاع م ئولية العاميل إذا كيان عليى رأس العميل ،وكيان م يئول عين
غيره ،فإن هللا تعالى ساول كيل راي عمين اسيترعاه ،حفي أ ةييع ،وكيل راي
م ئول عن رعيته.
ول يكفييي فييي ح يين اإلدارة القييوارين واللييواوح المنظميية للعمييل ،بييل ل بييد -
وراء ذلييد كلييه  -ميين الييوزاي الييذاتي ،والضييمير الحييي ،الييذ هييو رليييب علييى
صاحبه ،وإن غاب الرلبياء .وهيو اليذ جعيل الفتياة تقيول ألمهيا :إذا كيان أميير
المؤمنين ل يرارا ،فإن رب أمير المؤمنين يرارا.
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وهو الذ جعل العبد المملوك راعيي النينم ،حيين سياله عمير أن يبيعيه شياة
من غنمه ،فقال له :إرها لي ب له ،بل هي ل يده ،فياراد عمير أن ياتبيره ،وليال
له :خذ منها ،ولل ل يدك :أكلهيا اليذوب! فقيال ليه :ييا هيذا ،فياين هللا؟! وكيان ل
يعرف أن محد ه أمير المؤمنين.
إن رلابيية هللا سييبحاره أهييم ميين رلابيية القييارون ،فييإن القييارون يمكيين الحتيييال
عليييه ،وهللا جييل ج لييه ل يمكيين أن يُحتييال عليييه ،فهييو يعلييم خاونيية األعييين ومييا
تافي الًدور ،يعلم ال ر وأخفى.
وكييان هنيياك ميين يتييرجم ك مييي إلييى الماليزييية ،فنحييو ت ييعين فييي الماويية أو
أكثر من هؤلء ل يعرفون العربية.
وبعييد كلمتييي تلقيييب سييي ميين األسييئلة ميين الحضييور حييول أمييور إس ي مية
شتى ،أجبب عنها كلها بما وفقني هللا إليه ،وكيان الجمييع م يتريحين إلجيابتي،
حتى لال بعض كبارهم :إذا كان هذا هو اإلس  ،فكلنا دعاة لنس .
للب لهم :أرا لم ألل شيئا من عند أو من بنات أفكار  ،كل ما للته لكيم ،ليد
دللب عليه ،ورددته إلى أصله من الكتاب وال نة .فينحن ل رنشي إسي ما ،فيإن
اإلس

لد أرشاه هللا تعالى وأكمله من لديمۡ :
{ٱليَ ۡو َمَّأ َ ۡك َم ۡل ُتَّلَ ُكمۡ َّدِيانَ ُكمۡ } [الماويدة،]3 :

ولكن مهمتنيا أن ربيين حقياوق اإلسي  ،ورشيرحها للنياس ،وربلنهيا لهيم بل يارهم
اانَّقَ ۡو ِما ِهۦَّ ِليُبَاايِنَ َّ
س ۡالنَ ِ
اَّمانَّرسُاو ٍلَّإَِلَّبِ ِل َ
{و َماآَّأ َ َّۡر َ
اليذ يفهموريه ،كميا ليال تعيالىَ :
س ِ

لَرُمۡ } [إبراهيم.]4 :
ولال بعضهم :ليتنا رلتقيد مرة أخرص ،لن تزيد معرفة بديننا وواجباتنيا ،ول
أذكر هل تحقق لقاء آخر مع هذه النابة أو ل؟
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لقاء مع العلماء:
كما هيا أخورا الحبيب األسيتاذ أريور إبيراهيم لقياء ميع مجموعية مين العلمياء
الشييرعيين فييي ماليزيييا ،وكييان اللقيياء بالعلميياء مريحييا ،فهييم جميعييا يعرفييون
العربييية ،ومعظمهييم درسييوا علييو الشييري واللنيية العربييية بيياألزهر الشييري ،
وصييلة هييذه الييب د اإلس ي مية  -ماليزيييا وإردوري يييا  -بيياألزهر الشييري صييلة
لديمة و يقة ،ول تزال(.)56
وليد ذكييرت إخيواري العلميياء بييواجبهم فيي تعليييم اإلسي

واليدعوة إليييه بلنيية

عًرهم ،فلنة الكتب القديمة لم تعد تًلح لاطاب أهل هذا اليزمن .وليد رأينيا
القرآن الكريم يتنير خطابه ما بين العهد المكي والعهد المدري ،ورأينيا الرسيول
الكريم يجيب كل ساول بما يليق بحاله.
ول يجييوز بحييال أن رعيييا وحييدرا فييي صييوامع منعزليية عمييا يجيير فييي
المجتمع من حولنا ،وخًوصا مجتمع النابة المثقفة ،التي أصبح جلها غربيي
الفكر والثقافة ،وإن كان شرلي الجنئ والز .
وللييب لهييم :إن المكتبيية اإلس ي مية اآلن غ يدت عييامرة بالكتييب المهميية فييي
جوارب متعددة من الفكر اإلس مي ،بعضها في العقييدة ،وبعضيها فيي العبيادة،
وبعضييها فييي الفقييه والمعييام ت ،وبعضييها فييي األخي

 ،وبعضييها فييي لضييايا

متعددة في اليدين والدولية واإلر يان والحيياة والعيالم .ول بيد لنيا أن رنهيل منهيا،
وأل رنعزل عما حولنا.

( )56علمب من الم ئولين في األزهر ،ومن سيفارة ماليزييا فيي القياهرة ،فيي ذليد الوليب أن
رحو ستة آلف طالب من ماليزيا يدسون في األزهر ،في معاهده وكلياته الماتلفة.
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كما يجب عليكم  -معشر العلماء  -أن تنقلوا إليى الماليزيية :خيير ميا تنتقوريه
ميين هييذه المؤلفييات الجديييدة ،حتييى تييؤدوا حييق مجييتمعكم عليييكم ،وت ييهموا فييي
تنويره وتطيويره ،وإل خطفيه مينكم العلمياريون والتنريبييون .فهيم يعمليون لييل
رهييار ،محيياولين أن ي ييبقوكم وي ييتولوا علييى األر

الاضييراء لييبلكم ،وميين

سبق أكل النَبَق ،كما يقول المثل المًر .
أرا أعلم أركم شافعية ،ولكن إمامكم الشافعي لم يكن جامدا ،فقيد عيرفتم أن ليه
مييذهبين لييديما وحييديثا ،األول حييين كييان فييي العييرا  ،والثيياري حييين اسييتقر فييي
مًر ،وأصبح يقال في كتب المذهب :لال الشافعي فيي القيديم ،وليال الشيافعي
في الجديد .فلماذا ل تقلدون إمامكم في التنيير والتطوير والتجديد ،كميا تقلدوريه
في الم اول الفرعية الجزوية؟!
وعلى العادة سالني المشايخ الحضور عيددا مين األسيئلة حيول موةيوعات
شتى :في العبادات والمعام ت ،أجبتهم عنها بما فتح هللا به علي.
م ختمنا اللقياء باليذكر واليدعاء« :سيبحارد اللهيم وبحميدك ،رشيهد أن ل إليه
()57
َّر ِ ۡ
َّٱل ِعاز َِّٗعَمااَّيَ ِصافُونَ ََّّ180
َّر ِباكَ َ
إل أرب ،ر تنفرك ورتوب إليد» {سَُّۡب َٰ َحنَ َ
َّر ِ ۡ
ين} [الًافات.]182 - 180 :
َّٱل َٰعَلَ ِم ََّ
س َٰلَمَّ َ
علَىَّ َّۡٱل ُم ۡر َ
َو َ
س ِلينَ ََّ َّ181و ۡٱل َح ۡمدُ َِّّللِ َ

لقاء اإلخوة في الحزب اإلس مي:
كما سعدت بلقاء بعض اإلخوة فيي الحيزب اإلسي مي ،ر ييب أسيماءهم ،ل
أذكيير إل األي يحيييى عثمييان ،وتحييد ب معهييم حييديثا صييريحا ،حييول تطبيييق
( )57رواه أحمد ( ،)19769ولال مارجوه :إسناده صحيح رجاله قات رجال الشيياين عين
أبي برزة األسلمي.
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الشريعة في ماليزيا ،وللب لهيم :إن تطبييق الشيريعة فيورا فيي روفنيا الحاليية
أمر صعب ،ول بد من تمهيد األر

بالحرع لبل بذر البذور.

وإذا كنا رحن في ب درا العربية العريقية فيي اإلسي  ،والنالطية بلنية القيرآن
والاالًيية  -تقريبيييا  -للم يييلمين :ليييم روفيييق إلييى الييييو فيييي التطبييييق الفيييور
للشييريعة كلهييا ،حتييى فييي بي د الالييي الملحقيية بجزيييرة العييرب ،لييم تفعييل ذلييد
لألس  ،فكي

بب د لها روفها الااصة المعروفة مثل ماليزيا؟

وميين المعلييو  :أن حييوالي  %45ميين سييكارها غييير م ييلمين ،ميين الًييينيين
والهنييدوس ،اليييذين جلييبهم السيييتعمار البريطيياري للعميييل فييي هيييذه الييب د ،يييم
اسيييتقروا فيهيييا ،وأم يييوا يملكيييون رحيييو  %80مييين يييروة ماليزييييا ،البنيييوك
والمؤس ات المالية ،والفناد والمًارع والمتاجر الكبرص والعمارات الشياهقة
فييي كييوال لمبييور :كلهييا ملييد أيييديهم .والعنًيير الم ي و الم ييلم  -وهييم أهييل
اليييب د األصيييليون  -يعييييا معظمهيييم عليييى الزراعييية ،وحتيييى المحًيييولت
الزراعية ،يبيعورها للًينيين ،ليك بوا من وراوها أرباحا طاولة.
رقييو العنًييير الميي و الم ييلم فيييي ماليزيييا ،ورهييي ليييه
المهييم اآلن :أن ّ
الفييرص ،لياخييذ وةييعه ،ويحتييل مكارتييه فييي بلييده ،ويملييد رًيييبه العييادل ميين
روتهيييا ،ول بيييد مييين تكثيييير عيييدد الم يييلمين ،حتيييى ل ييييزاحمهم الًيييينيون
والهنيييدوس .وهيييذا يحتيييا إليييى إعيييداد وتاطييييط مييين الم يييلمين ،ليكثييير عيييدد
المتعلمييين ميينهم ،ول سيييما الييذ ي ييتمرون فييي الدراسييات العليييا ،ول بييد ميين
إعييادة النظيير فييي تاهيييل الم يييلمين التًيياديا ،ليشيياركوا فييي تنمييية ب دهيييم،
وامت ك روتها بقدر عددهم.
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جولت في وليات ماليزيا:
ييم عقييدت العييز علييى أن أزور مييا أمكننييي ميين وليييات ماليزيييا  ...وميين
الطراو  :أن وليات ماليزيا تت ّمى باسيماء إسي مية ليم أرهيا فيي غيرهيا مين
األلطار .وكل ولية منها ت مى «دارا».
فهنييياك دار اإليميييان ،ودار اإلح يييان ،ودار الرةيييوان ،ودار النعييييم ،إليييى
آخره ،إل كوال لمبور ،فقد سالناهم عن اسمها فقالوا :هذه لي ب دارا.
وبعض هذه الدور أو الوليات ،ارتقلنا إليها بال يارة ،ورركبهيا حيوالي أربيع
ساعات أو أكثر ،وبعضها وصلنا إليها بطاورة خاصة وفرتها لنا الدولية ،وهيي
في النالب طاورة ع كرية ،تاخذ مع الطيار راكبين أو

ة.

وفي كل هذه الزيارات :تنظم محاةرة عامة ألقيها في لاعية كبييرة ،أو فيي
أحييد الم يياجد ،وتلقييى علييي بعييدها األسييئلة ،ييم تهيييا زارات خاصيية لييبعض
الشاًيييات ،أو بعييض الكليييات أو المييدارس ،أو الجمعيييات ،وفييي كييل منهييا
يكيون اللقيياء والحيديث وترجميية حيديثي إلييى الماليزيية وفييي العيادة أن الترجميية
تضاع

الولب ،ول ي تثنى مين ذليد إل فيي بعيض الكلييات اإلسي مية ،التيي

تييدرس مقرراتهييا بالعربييية ،ويفهييم ط بهييا العربييية ،وإن كيياروا لييد ل يح يين
أكثرهم النطق بها.
وكثيرا ما كنيا رنتقيل فيي اللييل مين مدينية إليى مدينية ،حرصيا عليى الوليب،
الذ يوشد أن ينفد ،ولم رذهب إلى كل الوليات.
وأذكر أن الذ كان يتيرجم فيي أكثير األحييان هيو األي دحي ن ،اليذ كلفيه
األستاذ أرور بمرافقتي ،وهو يجيد العربي إجادة تامة ،دون لكنية أعجميية ،كميا

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

322

عند غيره ،كما أريه ميدرب عليى الترجمية تيديبا جييدا جيدا ،ول سييما ميا يتعليق
بالفكر اإلس مي ،والدعوة اإلس مية.
زيارة الجامعات الماليزية:
وبعد جولتي الطويلة في الوليات المتعددة ،عدت إليى العاصيمة ،ألسيتكمل
رشيياطي فيهييا ،وميين ذلييد :زيييارتي إلييى الجامعييات :جامعيية الم يييو ،والجامعيية
الوطنييية ،حيييث هيئييب لييي محاةييرات فيهييا للطيي ب أساسييا ولميين اسييتطاي
الحضور من األساتذة.
ولم تكن الجامعة اإلس مية العالمية لد أرشئب بعد.
ييم كييان ل بييد أن أودي اإلخييوة  -وخًوصييا األسييتاذ أرييور إبييراهيم  -الييذ
جاء مع بعض رفقاوه ،ليزجي الشكر إلي باسم الشعب ،وباسيم الحيزب ،وباسيم
الحكومة ،عليى هيذه الوجبية الدسيمة مين التوعيية والتنيوير والتفقييه فيي اليدين،
ولال :إرنا ل ر تطيع أن ركافئد ،ولكن هللا هو الذ يكافئد.
للب له :أرا لم أفعل شيئا أكثر من أداء بعض ما هو واجب علي ،وأريا أرظير
إلى الم لمين في كل مكان :أرهم أهلي وإخوتي ،وإلى أوطارهم :أرها دار .
لال :ولنا طلب عندك .للبُ :م ْر .لال :ررجيو أل تن يى ماليزييا ،وأن تيدخلها
في بررامجد داوما ،لما لها من رف خاص .لليب :أعيدك إن شياء هللا .وأسياله
َّر ِ ۡ
َّٱل َٰعَلَ ِمينَ } [الفاتحة.]5 :
تعالى العون { ََّو ۡٱل َح ۡمدُ َِّّللِ َ

والحمد هلل .لد تكررت زياراتي لماليزيا .سددها هللا.

***
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أسئلة مهمة من أساتذة ماليزيا
الجامعة اإلس مية بكوال لمبور:
زرت ماليزيا عدة مرات ،وفي كل مرة كنب أُدعيى إليى جامعاتهيا الماتلفية
إللقيياء بعييض المحاةييرات علييى ط بهييا ،وغالبييا مييا يحضيير معهييم األسيياتذة،
ومين هيذه الجامعيات :الجامعيية اإلسي مية العالميية بكييوال لمبيور ،والتيي كييان
روي ها األعلى صديقنا أرور إبراهيم راوب رويئ الوزراء ،وكان ميديرها لعيدد
من ال نين صديقنا الدكتور عبد الحميد أبو سليمان.
ومما اعتدتيه فيي زييارة الجامعيات :أن أحيرص بعيد لقياوي بيالط ب ،عليى
لقيياء أعضيياء هيئيية التييدريئ ،فاسييمع ميينهم ،وي ييمعون منييي ،وأرًييح لهييم بمييا
أراه ،ول سيما في حقل الدراسات اإلس مية.
ومما أذكره ول أر اه في أحيد هيذه اللقياءات :سيؤال مهيم وجهيه إليي بعيض
اإلخوة الناشطين من أساتذة الجامعة.
 - 1كي

تؤل ؟ وما سر غزارة اإلرتا مع ارشنال الولب؟

لييال األسييتاذ «ولييد ر يييب اسييمه» :إن لييدينا أسييئلة ت ُحيّررييا أرييا وعييدد ميين
إخييواري ،ول رعييرف لهييا جوابييا ،وخ صيية ال ييؤال األول :أرنييا رييراك رج ي
متعدد النشاط ،كثير األسفار ،ول ركياد ريرص ميؤتمرا إسي ميًّا أو عالميًّيا يتًيل
باإلس

و قافته ودعوته وأمته ،إل ورراك حاةرا ومؤ را فيه ،ول تكياد تعقيد

ردوة فكرية ول حلقة علمية إل شاركب فيها ،عدا األرشطة الايريية واإلر يارية
والجتماعييية التييي تتح ّمييل م يئوليتها ،ومييع هييذا رييرص لييد هييذا اإلرتييا العلمييي
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النزييير ،الييذ يتميييز باألصييالة والشييمول والتنييوي والمعاصييرة والعلمييية ،فييي
شتى جوارب الثقافية اإلسي مية :فيي الفقيه وأصيوله ،فيي العقييدة واليدعوة وفيي
القيييرآن وال ييينة ،فيييي اللتًييياد اإلسييي مي ،فيييي ترشييييد الًيييحوة اإلسييي مية
والحركة اإلس مية ،في اإلس ميات العامة ولضايا الفكر المعاصير ،فيي اليرد
على خًو اإلس

مين كيل ليون  ...ورحين أكياديميون مثليد ،ولييئ لنيا مثيل

مشيينولياتد وم يئوليتد ،وإذا أل ي الواحييد منييا أربعيية كتييب أو خم يية ،يعتبيير
رف ييه لييد أرجييز شيييئا مه ًّمييا ،وأرييب أصييدرت العشييرات ميين الكتييب ،بعضييها
موسوعات!!
وسؤالنا :من أيين ليد الوليب اليذ يت يع لكيل هيذا اإلرتيا ؟ كلنيا يحتيا إليى
معرفة الجواب.
توفيق هللا وعوره:
للب لل اول وإخواريه :أول ميا يجييب بيه الم يلم فيي مثيل هيذا المقيا هيو رد
الفضل إلى صاحب الفضل األول ،وهو هللا عز وجل ،فهيو اليذ يميد اإلر يان
بتوفيقييه ،ويؤيييده بييروح منييه ،ويشييرح لييه صييدره ،ويي يير لييه أمييره ،ولهييذا لييال
َّٱِل ۡ
ص َٰلَحََّ َم ۡ
علَ ۡيا ِهَّت َ َوك ۡل ُ
اَّٱسات َ ََٰ ۡع ۚ ُ
َّو َمااَّت َ ۡاوفِي ِق ٓيَّإَِلَّبِ ۚ
اتَّ
اٱّللَِّ َ
سيدرا شعيب{ :إِ َّۡ
ت َ
نَّأ ُ ِريدَُّإَِل ۡ ِ

َوإِلَ ۡيا ِهَّأُنِياالُ } [هيود ،]88 :ولهييذا أيضييا دعيا سيييدرا موسييى ربيه حينمييا وجهييه إلييى
ََّر َِّ ۡ
ايَّأ َ ۡم ِاريََّ َّ26و ۡ
ٱحلُ ۡالَّ ُ
َّمانَّ
ع ۡقادََّٗ ِ
ٱش َار َّۡۡ ِلايَّ َ
فرعون{ :قَاال َ
ص ۡاد ِريََّ َّ25ويَس ِۡارَّ ِل ٓ
سانِيََّّ27يَ َّۡفقَرُواَّْقَ ۡو ِلي} [طه ، ]28 - 25 :فطلب من ربه هذه األمور التيي تعينيه
ِل َ

على أداء مهمته الًعبة.
وشاعررا العربي يقول:
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ع ْيون مين هللا للفتيى فيياو ُل مييا يَ ْجنييي عليييه اجتهيياده
إذا لم يكين َ
فهذا هو سبب األسباب ،وهو توفيق هللا تعالى.
البركة في الولب والستادا األمثل للنعم والمواهب والقدرات:
وهناك أسباب أخرص متفرعية مين هيذا ال يبب ،وهيو ميا سيميته «البركية»؛
فييإن هللا تعييالى لييد يبييارك فييي القليييل ،فيًييبح كثيييرا ،ويبييارك فييي الضييعي
فيًبح لويًّا  ...لد يعيا بعضهم ماوة عا  ،ولكن ل بركة فيها ،ول أ ير ليه فيي
هذا العمر ينفع الناس ،ولد يعيا بعضهم عمرا ألًر ،فيبارك هللا فيه ،وينتفيع
الناس منه بما ل ينتفعون من المعمرين .ارظر إليى عمير بين عبيد العزييز ،وليد
ولي الا فة

ين شهرا ،فبارك هللا فيها ،ورفع الم لمين بها ،وميا ميات حتيى

لالوا :أغنى عمر بن عبد العزيز الناس.
وارظر إلى اإلما النوو  ،وليدعاش رحيو خم ية وأربعيين عاميا تيرك فيهيا
من اآل ار في الفقه والحديث والتاريخ ما رفع الناس من بعيده لروريا إليى الييو ،
من «األربعين النووية» إلى «المنها » ،على «المجموي».
والبركة إذا عبررا عنها بمفاهيم عًررا ،للنيا :إرهيا السيتادا األمثيل للينعم
والمواهب والقدرات ،بحيث تعطي أفضل إرتا في أخًر زمن ممكن.
المثابرة والستمرار في العمل:
م هناك سبب آخر ،وهو المثيابرة والسيتمرار فيي العميل ،فاريا فيي الحقيقية
ل آخييذ إجييازة ،أرييا أعمييل صيييفا وشييتاء ،وأعمييل صييباحا وم يياء ،أعمييل أيييا
يؤرلني
الجمييع واإلجييازات األسييبوعية ،وكييذلد اإلجييازات ال يينوية ،وأحيارييا تي ّ
ي ،فتطييير النييو ميين أجفيياري ،فاجييدري مضييطر للقيييا ميين
الفكييرة وت يييطر علي ّ
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سرير  ،ألذهب إلى مكتبي.
الكتابة في األسفار:
وفييي أسييفار  ،أكتييب فييي المطييارات حييين ارتقييل ميين طيياورة إلييى أخييرص،
ويكييون هنيياك فيير زمنييي لييد يكييون عييدة سيياعات ،فييارتهز الفرصيية وأكتييب،
وأكتييب فييي الطيياورة ،وخًوصييا فييي الم ييافات الطويليية ،كال ييفر إلييى أوربييا
وأمريكا والشر األلًى ،وإفريقيا ،وغيرها.
وأذكيير مييرة أرييي كنييب م ييافرا ميين القيياهرة إلييى لنييدن ،وكييان معييي علييى
الطاورة في الدرجة األولى صيديقي العيالم الباحيث الداعيية المربّيي المعيروف:
مر بي ذاهبا إلى الحما  :وجيدري أكتيب،
الدكتور عز الدين إبراهيم .وكان كلما ّ
وأخيييرا سييالني :ميياذا تكتييب يييا شيييخ يوس ي ؟ للييب لييه :أكتييب علم يا ،أنل ي يييا
دكتور!
لال :تكتب علما وتؤل

ب مراجع؟!

للب :رعم ،من المازون ،ومن التا ّم ت .يم بعيد الرجيوي ،أو ّيق ميا يحتيا
إلى تو يق.
لال :وتفعل ذلد في كل أسفارك؟
للب :رعم ،أفعل ذلد فيي كيل أسيفار  ،وخًوصيا فيي اليذهاب ،فكثييرا ميا
أكون في حالة اإلياب منهكا مهدودا.
لال :اآلن أدركب سر هذا العطاء الثر :إرد ل تضييع ولتيا ،وأريد فيي عميل
متًل.
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لييال اإلخييوة الميياليزيون :ورحيين أيضييا أدركنييا سيير هييذا اإلرتييا المبييارك.
وردعو لد بدوا التوفيق والبركة ،والمثابرة.
 - 2لماذا تؤل ؟ أو ما دوافعد إلى التالي ؟
وال ؤال الثاري :لماذا تؤل ؟ أو ما الذ يدفعد إلى التالي ؟
يدفعني إلى التالي

عدّة أمور:

أولها :أن يطلب مني ذلد ،وأجد في رف ي الرغبة في تلبية الطلب ،والقيدرة
على الوفياء بيه ،كميا فيي كتيب كثييرة مين كتبيي ،أولهيا« :الحي ل والحيرا فيي
اإلس ي » ،فقييد طلبتييه منييي مشييياة األزهيير ،بواسييطة اإلدارة العاميية للثقافيية
اإلس مية باألزهر ،ليترجم إليى األللييات اإلسي مية فيي النيرب .وفيي الحقيقية
لول هذا الطلب ،ما فكرت في الكتابة في هذا الموةوي في ذلد الولب.
ومثل كتاب« :شريعة اإلس

صالحة للتطبيق في كل زميان ومكيان» ،فقيد

طلب مني ألشارك به في ردوة التشريع اإلس مي في ليبيا.
ومثييل كتييابي « :قافيية الداعييية» ،فقييد ُ
طليب منييي ،ألشييارك بييه فييي المييؤتمر
العالمي األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ،الذ عقد بالمدينة المنورة.
حركنيي للكتابية فييه
ومثل كتابي« :تاريانا المفترص علييه» ،فقيد كيان اليذ
ّ
سؤال من بعض المثقفين في رقابة األطباء في مًر.
وعيييدد غيرهيييا مييين الكتيييب ،التيييي يكيييون أصيييلها بحو يييا شييياركب بهيييا فيييي
المؤتمرات.
و اريها :أن يكون ردًّا على مول من خًيو اإلسي  ،أو حتيى مين أبناويه
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والعلماريييية وجهيييا لوجيييه» ،و

«التطييرف العلميياري فييي مواجهيية اإلس ي » ،و «البابييا واإلس ي » ،و «فواوييد
البنوك هي الربا الحرا ».
و الثها :أن يكون عنيد شييء ألوليه فيي تجليية جاريب مين جواريب ،الثقافية
اإلس مية أو الرسالة اإلس مية ،يً ّحح مفاهيمهيا ،أو يينفض النبيار عنهيا ،أو
يجلو غوامضها ،أو يحل إشكالت فيها ،أو يجيب عن أسيئلة ليم تجيد لهيا إجابية
صحيحة ،أو يعمق أفكارها بميا يتناسيب ميع أهميتهيا ،أو كتابتهيا بلنية العًير،
وبروح العًر  ...إلى آخر تلد المعاري والعتبيارات التيي أجيدها فيي رف يي،
ول أستطيع أن أكتمها عن الناس ،بل ل بد لي من أن أسعى إليى إخراجهيا مين
صدر  .بل إرها لتلح علي إلحاحا ،حتى تولد وتبرز إلى الحياة ،بل إرهيا لتطيير
النو من عيني حتى أكتبها.
وإذا لييم يكيين عنييد جديييد ألولييه ،في ينشييرح صييدر للكتابيية ،ول يتماسييد
القلييييم فييييي يييييد  ...هكييييذا فييييي «اإليمييييان والحييييياة» ،و «مشييييكلة الفقيييير ،و
«الاًياوص العاميية لنسي » ،و « م مييح المجتميع الم ييلم الييذ رنشييده» ،و
«الًييحوة اإلس ي مية بييين الجحييود والتطييرف» ،و «الًييحوة اإلس ي مية بييين
الخت ف المشروي والتفر المذمو » ...
هكييذا أكتييب وأنل ي  ،ل لمجي ّيرد ت ييويد األورا  ،ول أحييب يومييا أن أكي ّيرر
أكرر رف يي ،إل أن يكيون وراء ذليد هيدف ،كميا ألتيرح عليي
غير  ،أو حتى ّ
بعيييض اإلخيييوان :أن آخيييذ بعيييض البحيييوع فيييي بعيييض الكتيييب الكبييييرة ر يييبيا
ألصدرها في رساول صنيرة ،ورحو ذلد.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

329

 - 3ما سر هذا التنوي أو الموسوعية الثقافية؟
وال ؤال الثاليث :المفيرو

أريد عيالم أزهير  ،وأن قافتيد منحًيرة فيي

الثقافيية الشييرعية واللنوييية ،ولكيين ميين يقييرأ مؤلفاتييد ،أو ي ييمع محاةييراتد،
تتجلى له موسوعية للما تتوافر إل للنوادر من الشاًييات ،ولهيذا ،وجيدرا فيي
كتبييييد الييييدين واللنيييية واألدب والتيييياريخ واللتًيييياد والفل ييييفة وعلييييم اليييينفئ
والجتماي والتربية وغيرها ،فمن أين لد هذه الموسوعية؟
ج  :بعض هذه الثقافة ،حًلتها في دراستي الرسمية في األزهر ،فقيد كنيب
طالبا مجتهدا أو متفوليا فيي دراسيتي ،وحًيلب عليو األزهير وتم ّكنيب منهيا،
وخًوصييا علييو العربييية ميين النحييو والًييرف والب غيية ،وكنييب أتوسييع فييي
لراءة األدب لديمه وحديثه خار الدراسة الرسمية.
وحين التحقب بكلية أصول اليدين :أعطتنيي قافية متنوعية :درسيب التياريخ
اإلسي مي لمييدة أربييع سيينوات ،ودرسييب الفل ييفة علييى اخييت ف مراحلهييا لمييدة
أربع سنوات ،إلى جيوار المنطيق والتًيوف وعليم الكي  ،كميا درسيب عليو
التف ير والحديث وأصول الفقه ودرسب أيضا علم النفئ.
يم أكمليب قافيية الكليية بثقافية أخييرص فيي تاًيص التييدريئ ،لميدة سيينتين،
وفيه درسب علو النفئ والتربية .فدرسب علم رفئ الدوافع (النراويز) ،وعليم
رفئ النميو ،وعليم رفيئ اليتعلم ،أو عليم الينفئ التربيو  ،والًيحة النف يية ،يم
درسب أصول التربيية ،والتربيية المقاررية ،وتياريخ التربيية ،وطير التيدريئ
العامة والااصة ،والتربية العملية.
سعب في دراسة اللتًياد
م لرأت في علم الجتماي وعلم اللتًاد ،م تو ّ
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بمناسبة كتابي في «فقه الزكاة».
م إري توسيعب فيي دراسية الفقيه وأصيوله ،وخًوصيا الفقيه العيا أو الفقيه
المقارن ،أو فقه الحديث ،وللما اشتنل بهذا خريجو كلية أصول الدين.
وبهذا تجمعب ليي هيذه الحًييلة مين المعيارف ،وذليد بتوفييق هللا وفضيله،
وإن كان ينقًني شيء مهم :لم أزل أشعر بالحاجة إليه ،وهو اللنة األجنبية.
 - 4كتب تتمنى أن تنجزها:
وال ؤال الرابع :هل هناك كتب كنيب تتمنيى أن تنجزهيا ،وليم ت يتطع حتيى
اآلن؟
ج  :رعم ،هناك كتيب أتمنيى أن أرجزهيا ،وأسيال هللا أن يعيننيي عليهيا ،مثيل:
أن أتيييم كتابييية تي يييير الفقيييه عليييى منهجيييي الاييياص فيييي العييير

واألسيييلوب

والتيييدليل ،وكيييذلد تي يييير فقيييه ال يييلوك «الطرييييق إليييى هللا» ،وغيرهيييا مييين
ال

سيل ،وأتمنيى أن أكتيب كتابييا فيي ال ييرة النبويية ،وكتابييا فيي أصيل الفقييه،

وكتابا في أصول الحديث ،وتف ييرا ماتًيرا للقيرآن الكيريم .فيإذا رزلنيا ربنيا
األجل والًحة والبركية والتوفييق ،أتمناهيا بحميد هللا ،أو أتممنيا بعضيها وبقيى
بعض آخر .كميا هيو شيان البشير ،ل يمكين أن ييتمم اإلر يان فيي حياتيه كيل ميا
يريد .وفي هذه الحالة أرجو أن يكتبها بعض ت مييذ عليى رهجيي .وأتمنيى أن
يكييون خيييرا منييي .ومييا ذلييد علييى هللا بعزيييز .كييل مييا أطلبييه منييه أن يييدعو لييي
بالمنفرة والرحمة والقبول عند هللا.

***
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زيارة باك تان من بعد ماليزيا
وبعييد هييذه األيييا المليئيية والحافليية فييي ماليزيييا الشييقيقة (حييوالي أسييبوعين):
ودعب األستاذ أرور واإلخوة في ماليزيا ،ألبدأ رحلة العودة إلى لطر.
وكان الترتيب :أن أمر بباك يتان ،بمدينية لهيور خاصية ،أللتقيي بالجماعية
اإلس مية ألسلم لهم شيكا بمبلغ محتير ح ّمليه ليي بعيض اإلخيوة النييورين فيي
لطر ،ألعطيه من أطمئن إليه من جماعات الجهاد.
وكنييب أريييد بقييدومي إلييى لهييور :أن أتفيياهم مييع الجماعيية كي ي رق ييم هييذا
المبلييغ بييين المجاهييدين بالعييدل .والعييدل ل يعنييي الم يياواة داومييا .فالت ييوية بييين
الماتلفين لم ،كما أن التفريق بين المتما لين لم ،ولكن العدل :أن تعطي كيل
فئة بقدر ب وها في الجهاد ،وبقدر جاجتها أيضا.
لم أجيد وسييلة للوصيول إليى باك يتان غيير «الطياورة الروسيية» التيي تقيو
من كوال لمبور إلى كراتشي ،وهيي طياورة لييئ فيهيا درجية أوليى ،بيل كلهيا
درجة واحدة سياحية.
ولد ركبب هيذه الطياورة التيي كاريب كراسييها صينيرة ومتضيا ّمة ،ول يكياد
الراكب يقدر على مد رجله كميا يشياء ،كميا كاريب مليئية بالركياب ،فهيي ذاهبية
إلييى موسييكو مييرورا بكراتشييي ،وهييي أول مييرة وربمييا آخيير مييرة ،أركييب فيهييا
طاورة روسية.
لضيبُ في هذه الطاورة المتعبة رحيو سيبع سياعات ،ميرت بطيئية قيلية ،فليم
يكن فيها شيء ،ت تريح له الينفئ ،ل مقاعيدها ،ول طعمهيا ،ول شيرابها ،وليم
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يكن حوالي أحد أسيتطيع أن أتحيدع معيه ،فيافي عنيي بعيض ميا أعارييه ،فليم
يبيق إل الًيبر والييدعاء إليى هللا تعييالى أن يوصيلنا إليى محطتنييا بكراتشيي فييي
هون علينا سفررا هذا ،واطو عنا بُعده».
س  ،مرددا ،الدعاء الما ور« :اللهم ّ
الوصول إلى كراتشي واإلصابة بوجع الظهر:
وحوالي ال اعة الحادية عشرة م اء :وصلنا إلى مطار كراتشي ،بحميد هللا
الييذ ل يحمييد علييى مكييروه سييواء ،ووجييدت اإلخييوة ميين أعضيياء الجماعيية
اإلس مية فيي ارتظيار  ،وليد أخيذوري إليى فنيد المطيار ،مشييا عليى األليدا ،
فهو لريب.
وأرييا ليييئ لييي حاجيية لنلاميية فييي كراتشييي ،فييإن غييايتي هييي لهييور ،ولكيين
الطاورة التي تذهب إلى لهور هي في ال ادسة صباحا على ما أذكر.
صييلني اإلخييوة أكييرمهم هللا إلييى الفنييد  ،وودعييوري ،ولييالوا :راتيييد فييي
و ّ
الًييباح؟ للييب لهييم :ل ةييرورة لييذلد ،جييزاكم هللا خيييرا ،فالمطييار علييى بعييد
خطوات ،وأستطيع أن أدبر أمر رف ي .ولكن اإلخوة أكيرمهم هللا أصيروا عليى
أن ياتوري في الًباح ،وكان في إصرارهم الاير.
وبعد أن تركني اإلخوة بحوالي رً ساعة ،شعرت بوجع شيديد ومفياج
في هر  ،بدون مقدمات :أم ى هر متاشبا ،وأحيئ فييه بيالم شيديد ،ول
أستطيع أن أتحرك! ل يريحني الولوف ،ول القعود ،ول النيو  ،ل أمليد إل أن
ألول :يا رب ،يا رحمن يا رحيم .يا أرحيم اليراحمين .ييا حيي ييا لييو برحمتيد
أستنيث.
ما أصعب وما أل ى أن تًاب بمثل هذا المر

المؤلم ،وأرب في ال يفر،
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في المنطقة المعلقة بين من ودعتهم ومن تريد الوصول إليهم!
رباه ماذا أفعل؟ ولد ذهب اإلخوة الذين استقبلوري للتو ،ولييئ معيي تليفيون
لهم ،ول أعرف من اللنة األوردية أو اإلرجليزية ميا أتفياهم بيه ميع مين حيولي.
ما كان أغباري حين لم أستمر في تعلم اإلرجليزية!
التضري إلى هللا :أن ينيزل عليي الًيبر وال يكينة ،ويافّي
ليئ أمامي إل
ُّ
عني ما أشكوه.
اروَّوأَناتَ َّأ َ ۡر َحا ُمَّ
كنيب أدعيو بميا دعيا بيه أييوب عليييه ال ي { :أَنِايَّ َمسانِ َيَّٱل و َ
َٰ
ٱلر ِح ِمينَ } [األربياء.]83 :

لم ي ال هللا شيئا إل أره ذكر ما م ه من ةر ،ولم يبيالغ فيي لوليه ،فيضيام
ما أصابه ،بل عبر عنه بهيذه الكلمية اللطيفية { َمسانِ َيَّٱل و ار} واكتفيى بيان يثنيي
على ربه بقوله { َوأَنتَ َّأ َ َّۡر َح ُم َٰ
َّٱلار ِح ِمينَ } .عير

الحالية ،وتركهيا هلل .فميا أسيري

ۦَّمانَّ ُ
ما استجاب هلل{ :فََّ ۡ
َّو َءات َ ۡي َٰنَاهَُّأ َ ۡرلَاهَُّ َو ِم َّۡاثلَرُمَّمعَرُامۡ َّ
ض َِّۖ
ٱست َ َج ۡبنَاَّلَهَُّفَ َكش َۡفنَاَّ َمااَّ ِبا ِه ِ
ار َ
اَّوذ ِۡك َر َٰ َّ ِل ۡل َٰعَبِ ِدينَ } [األربياء. ]84 :
َر ۡح َمة ِ
َّم ۡنَّ ِعن ِدنَ َ

كما كنيب أردد ليول سييدرا يعقيوب علييه ال ي
يوس

بعيد أن فقيد ابنييه الحبيبيين:

يَّوح ُۡزنِ ٓيَّإِلَ
اىَّٱّللِ} [يوسي
َّ
وأخاه{ :إِن َمآَّأ َ َّۡ
ش ُكواَّْبَثِ َ

 .]86 :شيكا إليى الطبييب

الييذ يعلييم داءه ،ويعلييم دواءه ،وهييو أبيير بييه ميين رف ييه ،وأرحييم بييه ميين الوالييدة
بولدها.
كنب أردّد دعوة المكروب ،وهي دعوة ذ النون في بطين الحيوتَٓ { :لَّإِ َٰلَاهََّ
َٰ
سا َّۡاب َٰ َحنَكَ َّإِنِاايَّ ُكنا ُ
َّماانَ َّٱلَ ِل ِمااينَ } [األربييياء ]87 :لينجينييي هللا ميين النييم كمييا
إِ َٓلَّأَنااتَ َّ ُ
ات ِ

رجاه.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

334

وكنيييب أرليييي رف يييي بيييالمعوذات ،وبآيييية الكرسيييي ،وبالفاتحييية ،وبيييالرلي
الما ورة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم  .كميا علمنيا أن رقيول بعيد وةيع
()58

اليد على مكان األلم« :أعوذَّبعزَّٗهللاَّوقدرتهَّمنَّشارَّمااَّأاادَّوأحااذر»

سيييبع ميييرات .كميييا أليييول« :اللرااامَّر َّالنااااس َّأذرااالَّالبااامس َّاشااافَّاناااتَّ
الشافي ََّلَّشفاءَّإَلَّشفاؤَ َّشفاهََّلَّيِادرَّسقما»(.)59
حكم رفض الشكوص إلى أحد:
ول ب مع بعض المتًيوفة اليذ يرفضيون الشيكوص إليى أحيد ،وليو كاريب
إلى هللا! ويقول بعضهم :علمه بحالي ينني عن سؤالي!
ويقول شاعرهم:

كي

أشيكو إليى طبيبيي ميا بيي والذ ليد أصيابني مين طبيبيي؟

وليل لبعضهم :أل راتي لد بطبيب؟ لال :الطبيب هو الذ أمرةني!
ورأيي :أن تلد حالت خاصة ينلب على أصحابها وجدان معين يقيع تحيب
تييا يره ،ويفقييد بييذلد ال يييطرة علييى رف ييه ،فهييو أشييبه بييالمكره فييي هييذه الحاليية،
ومثله ل يقتد به ،ول يؤخذ من تًرفه حكم شرعي .إرما العمدة هنيا :القيرآن
وال نة.
ولد رأينا يعقوب وأيوب يشيكوان إليى هللا تعيالى ،وهميا مين هميا فيي أربيياء
قََّويَ ۡعقُاو َ َّأُوْ ِل ۡ
ايَّٱۡل َ ۡيادِيَّ
َّوإِ ۡسا َٰ َح َ
هللا ،لال تعالى عن يعقوبََّ { :و ۡٱذ ُك ۡرَّ ِع َٰبَدَنَآَّإِ ۡب َٰ َار ِري َم َ
صاةَّذ ِۡك َار َّٱلادَّ ِارََّ َّ46وإِنرُامۡ َّ ِعنادَنَاَّلَ ِمانَ ۡ
َّٱل ُم ۡ
ص ِرََّّ45إِنآَّأ َ ۡخلَ ۡ
صا ََٰفَ ۡينَ َّ
ص َٰنَرُمَّ ِب َخا ِل َ
َو ۡٱۡل َ ۡب َٰ َ
( )58رواه م لم في ال

( )2202عن عثمان بن أبي العاص.

( )59متفق عليه :رواه الباار في الطب ( ،)5743وم لم في ال

( )2191عن عاوشة.
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ار} [ص.]47 - 45 :
ۡٱۡل َ ۡخيَ َِّ
صا ِبر ۚاَّنِ ۡع َم ۡ
َّٱلعَ ۡبدَُّ ِإن ٓهَُّأَوا [ } ٞص.]44 :
اَّو َا َّۡد َٰنَهَُّ َ
ولال عن أيوبِ { :إن َ

على كل حال ،لضيب ليلتي أو ما بقي منهيا ،وليد تركيب سيرير وجل يب
عليييى األر

 ،راكنيييا هييير إليييى الحييياوط ،يييم راليييدا عليييى األر

بعيييد أن

وةعب عليها فراشا ،كيل ذليد وأريا أعياري ميا أعياري ،وأسيتعين بيدعاء ربيي:
َّوإِياََ َّنَ ۡست َ ِع ُ
ين} [الفاتحة .]5 :ولم يكن عند ما أستعينه سيواهَ { :ح ۡسابِ َيَّ
{إِياََ َّنَ َّۡعبُدُ َ
َّٱلعَ ۡر ِش ۡ
َّر و ۡ
ّللُ َ ٓ
علَ ۡي ِهَّت َ َوكَّۡل ِۖ ُ
يم} [التوبة.]129 :
َّٱلعَ َِ َِّ
ََّلَّإِ َٰلَهََّإَِلَّ ُر ِۖ ََّوَّ َ
ٱ َّ
ت َ
َّو ُر َو َ

وعنيدما اركشي رقياب الليييل عين وجييه الفجير :تحاملييب عليى رف ييي ألدخييل
المرحا

 ،وأعتقد أري تيممب ألند صي ة الفجير ،فليم يكين الوةيوء ممكنيا

بالن بة لي .كما أذكر أري صليبُ باإليماء ،فهو ما أليدر علييه ،وليد ليال تعيالى:
{ َّفَٱتقُواَّْٱّللََّ َم ۡ
اَّٱست َ ََٰ ۡعتُمۡ } [التنيابن .]16 :وليال رسيوله الكيريم« :إذاَّأمارتكمَّباممرَّ

فمتواَّمنهَّماَّاستَٰعتم»(.)60
وجيياء اإلخييوة ميين أعضيياء الجماعيية اإلس ي مية الييذين ودعييوري بيياألمئ،
ليوصلوري إلى المطار ،فوجدوري على حال غير الحال ،التي تركيوري عليهيا،
وكان لد هر علي اإلعيياء والتعيب ،مين المير

والمعارياة ،ومين عيد النيو

ي
طول الليل تقريبا .وسالوري عما جيرص ،وشيرحب لهيم ميا وليع فعرةيوا علي ّ
أن أنخيير سييفر  ،فابيييب ،وللييب :رتوكييل علييى هللا ،ور ييافر إلييى إخوارنييا فييي
لهور ،وهم يتولون أمر ع جي.

( )60متفق عليه :رواه الباار فيي العتًيا بالكتياب وال ينة ( ،)7288وم يلم ،فيي الحي
( )1337عن أبي هريرة.
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وحملوا حقيبتي ،ولاموا باإلجراءات ال زمة ،م تركوري ألدخل إليى مكيان
الرتظييار فييي الييداخل ،ومنييه أصييعد إلييى الطيياورة علييى الاطييوط الباك ييتارية
الداخلية ،فلم يكن بإمكارهم توصيلي إلى باب الطاورة.
وعندما جاء الموعيد ،تحامليب عليى رف يي ميرة أخيرص ،وطلبيب الميدد مين
هللا ،وارتقيب سلم الطاورة ،وكان يايّل إليي أريي أصيعد جيب شياهقا ،وصيعود
كل درجة فيه يحتا إلى مشيقة بالنية ،ول سييما أريي أحميل رف يي ،وأحميد فيي
يد حقيبة ال فر.
وصولي إلى لهور:
ووصييلب بحمييد هللا إلييى لهييور ،وكييان علييي أن أجتيياز مشييقة أخييرص فييي
النييزول ميين الطيياورة ،وأرييا أحمييل حقيبيية فييي يييد  ،وي يير هللا األميير ورزلييب،
ووجدت عددا من كبار اإلخوة فيي الجماعية اإلسي مية فيي ارتظيار  ،ل أذكير
منهم إل األي الحبيب الشيخ خليل الحامد رحمه هللا .
لح اإلخوة عليي مظياهر اإلعيياء ،فقليب لهيم :إريي أعياري ألميا شيديدا فيي
هر  ،وإن أول ما أطلبيه مينكم اآلن :أن تياتوري بطبييب مايتص فيي العظيا
من إخواركم أو من غييرهم ،أو تنقليوري إليى م تشيفى فيورا ،فياألمر ل يحتميل
التاخير.
في دار الجماعة:
وبمجرد وصولي إليى دار الجماعية الجدييدة فيي «المنًيورة»  -وهيو اسيم
الحي الذ ألاميب الجماعية فييه منشيآتها الحديثية :اإلداريية والتعليميية والدينيية
والطبية وغيرها  -أحضروا لي طبيبا فيي الحيال ،وليال لهيم :أحضيروا ألواحيا
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ميين الاشييب وافرشييوها بييبعض البطيياطين ،لينييا الشيييخ عليهييا ،ول ينييا علييى
األسييرة والفييرش الييو يرة ،فهييي تزيييد عليييه التعييب ،وأعطيياري إبييرة م ييكنة،
ووص

لي بعض الحبوب ألتناولها .وأوصاري بالراحة التامة.

لييم أمييارس أ رشيياط ،بييرغم البررييام الييذ كييان اإلخييوة لييد أعييدوه ،فالعبيدُ
يدبّر ،وهللا يقدّر .وليئ عليى الميريض حير  ،وليذا است يلموا لقيدر هللا ،وكيان
أمر هللا لدرا مقدورا.
ومع هيذا ليم أحير مين بعيض اإلخيوة يياتون ليعيودوري ،وي يالوا عنيي ،يم
ي الوري بعض األسئلة في موةوعات ربما أشكلب عليهم ،فاجيبهم ،وأريا رياوم
على هر  ،ولد لال تعالى في وص

أولي األلباب{ :ٱلا ِاينَ َّيَ ۡاا ُك ُرونَ َّٱّللََّقِ َٰيَمااَّ

َوقُعُوداَّ َو َعلَ َٰىَّ ُانُوبَِّ ِر َّۡم} [آل عمران.]191 :
وبعييد رحييو

يية أيييا  :تح يين حييالي للييي  ،وهنييا ارتهزهييا اإلخييوة فرصيية،

أللقي درسا أو محاةرة بمعهيد اإلميا الميودود بجوارريا عليى بعيد خطيوات
 ...ولم أملد العتذار ،وأرا إر ان ينلبنيي الحيياء ،فقبليب عليى مضيض ،ولكين
ي األلم.
ي التعب ،وارتد عل ّ
هذا زاد عل ّ
الزرداري والدعوة إلى بشاور لنص ح بين المجاهدين:
وفي هذه األ ناء ،لد أخورا الداعيية المعيروف الشييخ عبيد المجييد الزريداري
من بشاور ،فوجدري ،فارفرجب أساريره ولال :الحمد هلل ،إذ وجدتد ههنا!
للب :خير ،ما الابر؟
لال :إن هللا سالد في هذا الولب لتنجز أمرا ل ينجزه غيرك.
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للب :خير يا شيخ عبد المجيد.
لال :إن إخوارد المجاهدين في أفنار تان على خ ف فيما بيينهم فيي بعيض
األمور والجزويات ،وخًوصا مجاهد الجماعات األربع اليذين ينتميون إليى
الحركييية اإلسييي مية :جماعييية ربييياري ،وجماعييية حكمتييييار ،وجماعييية سيييياف،
وجماعة يورئ خالص.
وهناك اآلن مؤامرة :تحياك لهيم ،ول ينقيذهم منهيا إل تضيامنهم فيميا بيينهم،
وهذه تحتا إلى شاًية تقدر عليى أن تجمعهيم ،وتفير

علييهم أن يتفياهموا

ويتعاوروا .وأرب اآلن هذه الشاًية ،التي بعثها القيدر اإللهيي فيي هيذه اآلورية
لحل هذه المشكلة.
للب له :يا شيخ عبد المجيد ،ولكنيي اآلن ل أصيلح لهيذه المهمية ،فاريا  -كميا
ترص  -ل أستطيع أن أتحرك ،فمن الذ ينقلني اآلن إلى بشاور؟
لال :أل تنو العودة إلى لطر ،وإن كان بد ما بد؟
للب :ل بد من ذلد ،على ما فيه من مشقة.
لال :فليكن هذا جزءا من رحلة عودتد.
للب :أرا في وةعي الًحي الحالي في حاجة إلى اختًيار الرحلية ل إليى
زيادتها.
لال :ولكن إذا كاريب زييادة الرحلية فيي سيبيل اإلسي

فمثليد يتحملهيا ،وهللا

يعينه ،والم افة بيننا وبين مدينة بشاور التي رقًدها :ساعة واحدة.
والشيييخ الزرييداري س يوا ُح َ
طييم ،ل ت ييتطيع أن تفلييب منييه ،وهييو صيياحب
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عزيميية وهميية ،ولييد عييز علييى أن يقييو بييدور فييي تجميييع كلميية اإلخييوة فييي
أفنار ييتان ،ورأص فييي وجييود فرصيية لتحقييييق هييذا الحلييم ،ولييم أملييد أميييا
إصراره ،وأما سمو الهيدف اليذ ي يعى إلييه إل أن أجيبيه ،بيرغم ميا أعارييه،
م تمدا من هللا العون والقوة ،ف حول ول لوة إل باهلل.
ال فر إلى بشاور:
وحزميييب أمتعتيييي ،وأعيييددت حقيبتيييي لل يييفر ،أو ليييل :أعيييدها اإلخيييوة فيييي
لهييور ،جييزاهم هللا خيييرا ،وحجييزوا لييي أرييا والشيييخ الزرييداري مقعييدين فييي
الطيياورة التييي تنييادر لييي إلييى بشيياور ،وودعورييا فييي المطييار ،وركبنييا الطيياورة
المتجهة إلى بشاور  ...وبعد طيران الطاورة ميا يقيرب مين سياعة ،وليد التربنيا
من المطيار ،فيإذا بنيا رفاجيا بإب غنيا :األحيوال الجويية فيي مطيار بشياور سييئة
جدًّا ،ول ت مح بنزول الطاورة! واةطرت الطياورة إليى أن تيذهب إليى مطيار
إس

آباد ،لنبيب هناك ،وتزداد رحلتي رحلة أخرص!
لال الشيخ الزرداري مواسيا :يريد هللا أن يضاع أجرك.
اىَّأَنَّت َ ۡك َر ُراواَّْ
س َٰ ٓ
{و َ
ع َ
للب :لدر هللا ،وما شاء فعيل .الايير ميا ياتياره هللا لنياَ :

اَّو ُر َوَّ َخ ۡي ٞرَّل ُكمۡ } [البقرة.]216 :
ش َۡيَّ َ
أبر به مين رف يه :ييريح
وإيمان الم لم بالقدر ،ورةاه بما يقدر هللا له ،وأره ّ
يتذوليييه المييياديون
ةيييميره ،ويطميييئن بيييه للبيييه ،ويمنحيييه لوريييا مييين ال يييكينة ل ّ
والملحييدون وال ّ
شييا ّكون ،إذ فييي المييا ور« :إنَّهللاَّعاازَّوااالَّبقسااَٰهَّ:اعاالَّ
الفاارَّۡوالاااروَّۡفاايَّالرضااااَّواليقاااين َّواعاالَّالِااامَّوالحاازنَّفااايَّالساااخ َّ
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والشك»(.)61
بتنا ليلتنا في إس

آباد ،وفي الًباح رقلتنا طاورتنا  -التي باتب معنا  -إليى

بشيياور .وبمجييرد وصييولنا بييدأرا التًييال بيياإلخوة ،لنلتقييي بهييم ،ورتفيياهم علييى
النقاط التي يجب أن رتفق عليها.
لقاوي مع لادة الجهاد األفناري:
ولد حضر اإلخوة الكبار :برهيان اليدين ربياري روييئ الجمعيية اإلسي مية،
وللييب الييدين حكمتيييار رويييئ الحييزب اإلس ي مي ،وعبييد رب الرسييول سييياف
روييييئ اتحييياد المجاهيييدين ،وكيييان الشييييخ ييييورئ خيييالص  -روييييئ الحيييزب
اإلس مي الذ ارفًل عن حيزب حكمتييار  -غاوبيا عين بشياور ،فليم يحضير،
ول أذكر :هل مثله بعض رجاله أو ل؟
كييان ل بييد ميين تمهيييد لتًييفية النفييوس ،وترطيييب القلييوب ،وتييذكير الجميييع
باخوة اإليمان ،ووحيدة اإلسي  ،وةيرورة التضيامن فيي مواجهية العيدو ،ول
سيما فيي الوليب اليذ تحياك فييه الميؤامرات ةيد الجهياد اإلسي مي ،وةيربه
من الداخل ،فالت ارد والتعاةد والتضامن بين المجاهدين :فريضية وةيرورة،
ولو لم يوجبه الدين ،ويشدد فيه كل التشديد ،ألوجبه الوالع وألزمنا به إلزاما.
إن القيييرآن حيييذّررا مييين التفييير إذ األعيييداء يجتمعيييون ،والتاييياذل إذ هيييم
{وٱلا ِاينَ َّ َكفَ ُارواَّْ َب ۡعَّ ُ ارُمۡ َّ
يتناصرون ،والتباعد إذ هيم يتقياربون ،فقيد ليال تعيالىَ :

( )61رواه الطبراريييي فيييي «الكبيييير» ( ،)215/10وليييم ييييذكر «الشيييد» ،وليييال الهيثميييي فيييي
«مجمييع الزواوييد» :رواه الطبرارييي فييي «الكبييير» وفيييه خالييد بييين يزيييد العميير واتهييم
بالوةع ( .)124/4ورحن أوردراه على أره مجرد لول ما ور ل حديث.
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أ َ ۡو ِليَآءَُّ َب ۡع ٍ ۚ َّإَِلَّت َ ۡفعَلُوهَُّت َ ُكنَّفِ ۡتنَ ٞةَّفِ ۡ
ادَّ َكبِ ٞير} [األرفال.]73 :
س َّٞ
ض ََّ
َّوفَ َ
يَّٱۡل َ ۡر ِ

أرًب اإلخوة إلى حديثي ،وتفهموه ،وتجياوبوا معيه ،ولليب لهيم :إن النياس
يمكيين أن ياتلفييوا فييي أحييوال الرخيياء والعافييية وال ييلم .أمييا فييي حاليية الييب ء
والحييرب والاييوف ،ف ي مجييال للا ي ف .ولييد لييال تعييالى{ :إِنَّٱّللََّي ُِحاالو َّٱل ا ِاينَ َّ
صاافاَّ َك امَنرُمَّب ُۡن ا َٰيَ ٞنَّم ۡر ُ
صااو [ }َّ ٞالً ي  .]4 :والمفييرو فييي
س ا ِبي ِل ِهۦَّ َ
يُ َٰقَتَِّلُااونَ َّفِاايَّ َ

الماتلفين في هذه الحالة أن يتحيدوا ،فيإن المًياوب يجمعين المًيابين .فكيي
ياتليي المتّحييدون الييذين يؤمنييون بفكييرة واحييدة ،وباهييداف واحييدة ،وبميينه
واحد؟ هذا ل معنى له إط لا.
وكان المقًيود أن رُحيدّد األولوييات ،وربيدأ بهيا ،وربحيث عين رقياط التفيا
األساسييية ،وعيين الاطييوات العملييية التييي يجييب أن ت ُتاييذ لمواجهيية المرحليية
القادمة ،والتيي ييدبر فيهيا األخيرون تيدبيرات مياكرة ،لتفرييق الًي  ،وإبيراز
لو ل ت تحق اإلبراز.
وارتهينا إلى أن ما رتفق عليه :يجب أن ركتبه ور يجله فيي و يقية بينية ،يولّيع
عليها اإلخوة ،ويعاهدون هللا تعالى على العمل بها.
كنييب أحييدع اإلخييوة وأخيياطبهم ،وأتعامييل معهييم ،وأرييا رالييد علييى هيير ،
ي ،ولليب لهيم :إرنيي ساشيعر بالعافيية إذا اتفقييتم ،وإذا
وكيان اإلخيوة مشيفقين علي ّ
رفذتم ما اتفقتم عليه.
كتابة و يقة التفا :
وتوليب أرا كتابة و يقة التفا بيد  ،وكان المفيرو

أن أبقيى معهيم يوميا

كييام  ،وأبيييب معهييم ،ورً ي اليييو الثيياري ،ييم أغييادر بشيياور إلييى كراتشييي،
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ألستقل الطاورة الاليجية الذاهبة إلى الدوحة.
ولييد كتبييب معظييم بنييود الو يقيية بيييد  ،وبقييي منهييا سييطور ،لييم أسييتطع أن
أكملهييا ،وإل فيياتتني الطيياورة ،فقلييب للشيييخ الزرييداري :عليييد أن تكمييل بقيييب
التفالييييية ،وتؤكييييدها بتوليييييع اإلخييييوة ،وهللا يييييوفقكم ،وأسييييتال هللا عليييييكم،
وأستودعكم هللا الذ ل تضيع وداوعه.
وودعب اإلخوة ألذهب إلى المطيار ،وأدرك الطياورة فيي اليدلاوق األخييرة،
متحم مين التعيب والمعارياة ميا يعلميه هللا! ووصيلب إليى كراتشيي ،لي يتقبلني
اإلخييوة ميين أعضيياء الجماعيية اإلس ي مية هنيياك ،ويبقييوا معييي ،حتييى ركبييب
الطاورة المتجهة إلى الدوحة.
ولد وصلب إلى الدوحية ،وفيوج أهليي وأولد وإخيواري جميعيا بحيالتي.
ولد ودعوري عند ال فر إلى ماليزيا وأرا بحالة جيدة ،فما الذ جيرص؟ وليد أ ير
هذا ال فر فيما أصابني فاشتد علي ألم الظهر ،ولكن الدوحية فيهيا مين إمكاريات
الع

والرعاية ما ل يوجيد فيي غيرهيا ،وهيو ميا رتحيدع عنيه فيي الًيفحات

التالية إن شاء هللا.
ماذا صنع إخوارنا األفنان باتفالنا؟
ولييد ي ييال القييارئ هنييا سييؤال طبيعيييا ،وهييو :ميياذا صيينع اإلخييوة األفنييان
بالو يقة التيي كتبتهيا بييدك ،وتركتهيا أمارية عنيدهم ليعمليوا بموجبهيا؟ هيل وفيوا
بالعهيد أو غلبييب علييهم طبيعييتهم فيي التنييازي اليذ حيذّر هللا منيهَ { :و ََلَّت َ َٰنَ َز ُ
عااواَّْ
َّوت َ ۡا َر َل َِّري ُح ُكمۡ } [األرفال.]46 :
فَت ََّۡف َ
شلُواْ َ
وألول لنخوة ال اولين بًراحة :لقد خيبوا ني و نكم.
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فقد لابلب أخاريا الشييخ الزريدان بعيد ذليد  -وليد بقيى ميدة بعيد التفاليية التيي
كتبناهييا  -وسييالته :هييل رفييذ اإلخييوة مييا اتفقنييا عليييه؟ فابت ييم ولييال :سييامحهم هللا.
إرهم لم يكادوا يشرعون فيي التنفييذ حتيى ارتك يوا ،وغلبيب علييهم سيجيتهم فيي
الخت ف والتفر .
للب له :وةاي الجهد الذ بذلناه؟
لال :بكل أس

رعم ،ولد كيان عليى ح ياب صيحتد ،ولكنيه لين يضييع عنيد

هللا.
للب :وهذا عزانرا :أن هللا ل يضيع عنيده عميل عاميل ،ليال تعيالى{ :إِنَّٱّللََّ
َّوإِنَّت َ ُ
اراَّع ََِيماا} [الن ياء:
َِّمانَّلدُ ۡناهَُّأ َ ۡا ًَّ
اَّويُا َّۡؤت ِ
ََلَّيَ َۡ ِل ُم ِ
اكَّ َح َ
سانَةَّيُ َٰ َ ا ِع ۡف َر َ
َّم ۡثقَاالََّذَر ِۖٗ َ

.]40
وكارب هذه المشكلة الكبرص لدص إخوارنا المجاهيدين األفنيان ،اليذين لياوموا
الييروس بقلييوب األسييود ،ولييم تَحْ يين رءوسييهم ولييم تُليين لنيياتهم :دبابيياتُهم علييى
األر

 ،ول طاوراتهم في ال ماء .مشكلتهم هيي الخيت ف .ولي يب هيذه هيي

المرة الوحيدة التيي ذهبيب فيهيا إليى أفنار يتان إلصي ح ذات بيين اإلخيوة ،فقيد
ذهبييب بعييد ذلييد عييدة مييرات ،شيياركب فيهييا عييددا ميين اإلخييوة ميينهم :األسييتاذ
مًطفى مشهور راوب المرشد العا لنخوان في ذلد الوليب ،واألسيتاذ محميد
لطب ،والشيخ محمد محمود الًواف ،والشيخ عبيد الفتياح أبيو غيدة وغييرهم.
وكلها لم تثمر مرتها المنشودة من توحيد كلمة المجاهدين ،وجميع صيفهم أميا
صافاَّ
سا ِبي ِل ِهۦَّ َ
عدوهم ،ليكوروا كما لال هللا تعالى{ :إِنََّّٱّللََّي ُِحالو َّٱلا ِاينَ َّيُ َٰقَتِلُاونَ َّفِايَّ َ
َكمَنرُمَّب ُۡن َٰيَ ٞنَّم ۡرصُو [ } ٞالً

.]4 :
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محاولة المجاهد الًابر كمال الدين ال نارير :
ولبل هذه المحاولة :كيان هنياك أخوريا المجاهيد الًيابر الشيهيد كميال اليدين
ال نارير  ،الذ كان من أواول مين ذهيب إليى بشياور ،مميث لمكتيب اإلرشياد
مشنول بالقضية ،مهموما بها ،وبإميدادها بكيل
في اإلخوان ،وكان هو شاًيا
ُّ
ما يشد أزرها ،ويجمع أمرها ،ويجنّبها الزلل والفيتن ،وخًوصيا فتنية التفير
والتشرذ والخت ف ،فإن شر ما يًيب الجماعات :أن يكيون باسيها بينهيا ...
كان رحمه هللا آية في الًبر والمًابرة وح ين الاليق واألرياة والحكمية .ميع
هذا لم تفلح جهوده الم تمرة في التجميع والتقريب ،كميا كيان يحيب وياميل فيي
إخواره .غفر هللا لنا ولهم.

***
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العودة إلى الدوحة ومعاراة آل الظهر
كنييب أعتبيير رف ييي مميين آتيياه هللا لييوة البنيييان ،وسي مة العظييا  ،ولييم أر فييي
أسرتي من أعمامي ول أبناء أعمامي من شكا مين آل العظيا  ،ولهيذا تعامليب
مع ج يمي وعظيامي وأجهزتيه الماتلفية بنيير اكتيراع .وليم أكين أحتيرس فيي
ال ييفر ول فييي الحضيير عنييد حمييل األشييياء الثقيليية ،وأن لهييا أصييول وآدابييا،
ور يييب األدب النبييو القاوييل« :وخاااَّماانَّصااحتكَّلسااقمك َّوماانَّشاابابكَّ
لررمك»(.)62
حقيقة مهمة في الكون واإلر ان:
كميا أريي ر ييب حقيقية مهمية فييي هيذا العيالم ،وهيي حقيقية طبيعيية ،وحقيقيية
إر ارية ،وهي :أن الزمن ينيّر اإلر ان كما ينيّر األشياء ...
ّ
التحيات والتعريية»،
لقد درسنا في الجنرافيا الطبيعية :ما ي يموره «عواميل
وهي عوامل تؤ ر في الجبال وفي البير والبحير والطبيعية كلهيا .فالًيحراء ليد
تزحييي عليييى الم ييياحة الاضيييراء ،وهيييو ميييا ي يييمى اآلن :خطييير التًيييحر،
والًحراء لد تُاضّير ،وتزحي

الاضيرة عليى الًيحراء ،والبحير كثييرا ميا

ينحر مين البير ،والنياس كثييرا ميا تيرد أجيزاء مين البحير  ...وهنياك جيزر ليد
تنشا جديدا في البحر ،وجزر تزول.
واإلر ان يجر عليه ما يجر على الكون من حوليه مين تنييرات ،ولكننيا
ومر العشى ،واخت ف الليل والنهيار :يُشييب
كر النداةّ ،
رن ى هذا  ...رن ى أن ّ
( )62رواه الطبراري في «الكبير» ( )417/12عن ابن عمر.
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ال ليم ،وييوهن العظيم ،وإن تفياوت النياس

سا ُ
انَّ
ٱِلن َٰ َ
فييي ذلييد تفاوتييا بعيييدا ،ولكيين الجميييع محكييو بقييول هللا تعييالىَ { :و ُخ ِلااقََّ ۡ ِ
َ
ض ِعيفا} [الن

اء.]28 :

رًيحة شيانا عبد المعز عبد ال تار:
ولد كان شيانا الداعية الكبير عبد المعز عبد ال تار  -وهو معنا في لطير -
ينًح لي كلما لقيني ،ويقول :أرب تقيو عنيا وعين ّ
جيل علمياء األمية ،باليدعوة
إلى اإلس

والدفاي عنه على م توص العالم ،والتًيدّ ألعداويه فيي الايار ،

وخًومه في الداخل ،جيزاك هللا خييرا عين اإلسي

وأمتيه  ...ولكين أحيب أن

أذكرك حكمة لالها لي بعض شيوخنا (ذكر اسمه) ،وهيَ :م ْن جار عليى شيبابه
جارت عليه شياوخته ،ف تجر عليى شيبابد وحيويتيد لت يلم ليد شيياوختد،
وهي لي ب لد وحدك ،ولكنها ألمة اإلس .
دورة الع

ولزو الراحة التامة:

علييى أ ّ حييال ،لقييد عييدت إلييى الدوحيية ،وبييدأت دورة الع ي

 ،ورقلييب إلييى

الم تشفى إلجراء ما ل بد منه من فحوص ،وميا يحتيا إلييه األطبياء فيي مثيل
هذه الحال من أشعة وتحلي ت ماتلفة للد وللبول وغيرهما.
وكارب رًيحة أطباء العظا  :أن ألز الراحة التامة على الفيراش ،عليى ألّ
يكييون ليّنييا ،وأن أرييا علييى هيير مييا اسييتطعب ،مييع تنيياول بعييض الحبييوب
والم ييكنات ،وأن ألييو بييبعض التمرينييات الافيفيية بوصييفها روعييا ميين الع ي
ًون يمرون علي ما بين حين وآخر في منزليي
الطبيعي ،وكان األطباء المات ُّ
ليرالبوا الحالة ،ويًفوها ،ويروا رأيهم فيها.
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ولد ذكروا أرها حالة من الرزل النضروفي ،التي تًييب فقيرات الظهير
ب بب أو آخر ،ولد يمكن أن تزول أو تا

بالراحة زمنا ،وبالع

الطبيعيي،

ولد تكون اإلصابة شديدة فتحتا إلى الجراحة ،ولكن هذه ل يلجا إليهيا إل عنيد
الياس من الع جات األخرص ،وآخر الدواء الكي كما يقول العرب.
لزمبُ بيتي ،بيل لزميبُ فراشيي ،كميا ليرر أطبياوي المعيالجون ،والميريض
ليييئ لييه إل طاعيية طبيبييه ،وارقطعييب عيين الجامعيية ،فلييم أعييد أحاةيير ،وعيين
الجييامع ،فلييم أعييد أخطييب ،وطييال بييي القعييود ،واآلل ل تييزال تهييز كييياري،
وتزلزل بنياري ،وهذا ما حرك وجداري ،وأرطق ل اري ،فبدأت أرشي أكثير مين
لًيدة وأرا على فراشي.
تحرك شاعريتي في المحن والمعتق ت:
ُ
ولد كنب هجرت الشعر أو هيو هجرريي زمنيا ،فقلميا يجتميع العليم والشيعر،
ولكيين المحيين عييادة تحييرك شيياعريتي ،ولييد هيير ذلييد فييي المعييتق ت والمحيين
التي رزلب باإلخوان الم لمين ،وكنب واحدا مين الممت َحنيين ،فيارطقتني المحين
بعدد من القًاود أشهرها :النورية التي يحفظها ويتننى بها كثيرون.
لًيدة «مناجاة»:
كارب القًيدة األولى التي أرشاتها في هذه المحنة المرةيية ،هيي لًييدتي
الضادية ،التي رشرت تحب عنوان «مناجاة» :وفيها ألول:

ييييييا رب! هيييييا ج يييييمي يشييييييخ والييوهن وافيياري سييريعا يييوفض
ول يويم
ضيييييى شيييييبابي مثيييييل بييييير
عميير كرنيييا
ينو ُ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرريياوم و َم َ
يبي سي ُ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييومض
ودرييييا الرحيييييل ولييييم أهييييي زاده يي
وخييييييا أييييييامي تكييييياد تُقَيييييو
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إن ت َض ْع! والعمييييير  -إن ةييييييعب  -لييييييئ

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو
مييييا بعييييد رضيييي الييييزري غييييير هي يُعي
يييينقض
ييييي سييييينّة هلل ،لي يييييب تي ّ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياده
يييه لييم ينيين عنييد مطبييب ومميير
حًييييى األجييييل المقييييدر ولتي
وإذا أتي
إلى آخر القًيدة المنشورة في ديواري «رفحات ولفحات».
لًيدة «يا أمتي وجب الكفاح»:
القًيدة الثارية :لًيدتي الحاوية التي عنوارها« :يا أمتي وجب الكفاح».
ولد أخذت عنوارها من مطلعها:
ااَّۡفاادعيَّالتشاادََّوالصا ْ
ياااَّأمتاايَّوااالَّالكفا ْ
اياَّۡ َّ
َّودعاااايَّالتقاااااعََّلاااايََّينصاااارَّماااانَّتقاااااعََّ
واسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتراۡ
ودعااايَّالريااااءَّفقااادَّتكلماااتَّالمااااابحَّوالجاااراۡ َّ
كاَّااا َّالااادعاَّٗإلاااىَّالساااالمَّفاااالَّساااال ُمَّوَلَّساااماۡ َّ
مَّاااَّعااادَّي ُْجااديناَّالبكاااءَّعلااىَّالَٰلااولَّوَلَّالنااواۡ َّ
َّ
لِاااااااةَّالكاااااااالمَّتعَٰلاااااااتَّإَلَّالاااااااتكلمَّبالرمااااااااۡ َّ
اااامَّعلاااااىَّأيااااادَّفصااااااۡ َّ
اااانَّبُ ْكا ٍ
إنَّااااااَّنتاااااوََّۡللسا ٍ
ياَّااَّقااومََّّ...إنَّاۡلماارَّا ادءَّقاادَّم ااىَّوماانَّالماازاۡ َّ
َّ
ساامواَّالحقاااَقَّباساامراَّفااالقومَّأمررمااوَّصااراۡ َّ
َّ
سق َّالقناعَّعانَّالوااوه َّوفعلرامَّبالسارََّّ...بااۡ َّ
َّ
عاااادَّالصاااليبيونَّثانياااةًََّّ...وااااالواَّفااايَّالبَٰااااۡ َّ
َّ
عاااااثواَّفسااااادًاَّفاااايَّالااااديارَّكمنراااااَّكاااا َّمباااااۡ َّ
َّ
عااادواَّيريقااونَّالاادماء َّوَلَّحياااءَّماانَّافت اااۡ َّ
َّ
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والباطنيااااةَّمثلااااواَّالاااادورَّالمقااااررَّفاااايَّنجاااااۡ َّ
َّدورَّالخيانااااةَّورااااوَّمعلااااومَّالختااااامَّواَلفتتاااااۡ َّ
َّ
عااادواَّوماااَّفاايَّالشاارََّ«نااورَّالاادين»َّيحكاامَّأوَّ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالۡ»
«كناصا
اااراۡ َّ
ااااَّنساااايناَّماااااَّم ااااىَّلكاااانرمَّنكئااااواَّالجا
لاَّامَّيخجلااواَّماانَّذبااحَّشاايف َّلااوَّمشااىَّفاايَّالااريحَّ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااۡ
طا
اااۡ َّ
أوَّصااابيةَّكاااالزررَّلااامَّينباااتَّلرااامَّريااا َّالجنا
لاَّامَّيشاافَّحقاادرموَّدمَّساافحوهَّفاايَّصاالفَّوقاااۡ َّ
َّعبثاااواَّبماساااادَّال اااحاياَّفااايَّانتشااااءَّوانشاااراۡ َّ
َّ
وعاادواَّعلااىَّاۡلعااراضَّلاامَّيخشااواَّقصا ً
صااااَّأوَّ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااۡ
ااۡ َّ
مااُناااَّثاامَّ«معتصاام»َّيِيااثَّماانَّاسااتِاصَّبااهَّوصا
َّ
أرأيااتَّكياافَّيكااادَّلۡلسااالمَّفاايَّوضااحَّالصااباۡ؟ َّ
َّأرأياااتَّأرضَّاۡلنبيااااء َّومااااَّتعاااانيَّمااانَّااااراۡ؟ َّ
َّ
أرأيتَّكيفَّبِىَّاليراود َّوكيافَّأحساناَّالصاياۡ؟ َّ
َّ
غصااابواَّفلساااَٰيناَّوقاااالواَّ:مااااَّلنااااَّعنرااااَّباااراۡ َّ
َّ
لااامَّيعبثاااواَّبقااارارَّ«أمااان» َّدانرااامَّأوَّباااااقتراۡ َّ
َّعاااادَّالتتاااارَّيقاااودرمَّانكيااازَّذوَّالوااااهَّالوقااااۡ َّ
َّ
عاااادتَّايوشااارمواَّتُرااا ِددَّباااالخرا َّواَلاتيااااۡ َّ
َّ
عااادواَّوَلَّ«قَاار»َّيناااديَّالمساالمينَّإلااىَّالكفاااۡ َّ
ُ
ااااةَّغااااار َّبااااادينر ُموَّشاااااحاۡ َّ
لاَّااااوَلَّصاااااالبةَّفتيا
َّ
بالواَّالدماء َّومااَّعلاىَّمانَّيباالَّالادمَّمانَّانااۡ َّ
وهي تعبر َّعن محنة األمة :التي زح

عليها الًليبيون ول صي ح اليدين
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عليها التتار ول لطز لها ،وارتشرت فيها الردة ول أبا بكر لها.

وكان ذلد بعد مذابح صبرا وشاتي فيي لبنيان ،وبعيد مجيازر ال يوفيب فيي
أفنار تان ،وبعد تطاول العلماريين وال دينيين في بقاي شتى.
وكارب هذه القًيدة استًراخا لألمة ،ولد تننى بها الشباب في كل مكيان،
وخًوصا األبيات األخيرة منها.
ْ
اااتَّراَّۡ َّ
ياااااَّأمااااةَّاِلسااااالمَّربااااواَّوانر ااااواَّفالوقا
يااانَّرماااوَّإذاَّداعاااتَّالجاااراۡ َّ
َّْ
ياَّاااَّألااافَّملياااون َّوأ
رَّااااتواَّمااانَّالملياااارَّمليونااااَّصاااحاحاَّمااانَّصاااحاۡ َّ
مَّااانَّكااالَّألااافَّواحاااداَّأغااازوَّبرااامَّفااايَّكااالَّسااااۡ َّ
مَّاانَّكاالَّصااافيَّالااروَّۡيوشااكَّأنَّيَٰياارَّبااالَّاناااۡ َّ
لرار ال فر َّ
إلى ألماريا:
ولما لم تُجْ يد الع جيات المافّفية والم يكنة والعي

الطبيعيي :رأص األطبياء

المعالجون «الدكتور ربيل خليفة وزم نه شكر هللا لهيم» :أن الحيل الحاسيم هيو
العملية الجراحية ،وأن األولى أن يجريها الشيخ فيي بليد أوربيي ،ورحين ررشيح
ألماريا .وسرعان ما جاء اإلذن من الديوان األمير ب فر للع

في ألمارييا،

ولد اتًيل اليديوان ب يفارة لطير فيي ألمارييا فيي مدينية «بيون» وهيي عاصيمة
ألماريييا النربييية بعييد الحييرب العالمييية الثارييية ،وبعييد تق يييم بييرلين إلييى شييرلية
وغربية ،وكان ال فير هناك األستاذ أحمد الاال ،ولد ليا بعميل المطليوب لبيل
وصولي.
تقرر سفر  ،ومعيي زو ابنتيي اليدكتور أحميد سيي اإلسي

مكيي ،وهيو
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طبيييب فييي الم تشييفى فييي ل ييم العظييا  ،وكنييا فييي أواخيير ال يينة الدراسييية،
واألولد ينتظرون امتحارات آخير العيا  ،وأمهيم مشينولة بهيم ،ول ت يتطيع أن
ت افر معي.
الوصول إلى ألماريا بًحبة د .أحمد زو ابنتي:
ولقييد سييافرت عيين طريييق لنييدن ،وعملييب الترتيبييات ال زميية لتنق تييي عيين
طريييق «الكرسييي المتحييرك» وركييوبي الطيياورة ورزولييي منهييا ،وارتقييالي ميين
ترمنال إلى آخر في مطار لنيدن ،ورزوليي مين مطيار بيون ،وغيير ذليد ،حتيى
وصلب إلى الفند الذ أرزل فيه ب

والحمد هلل ،حتى تيتم إجيراءات دخيول

الم تشييفى ،وكييان منييدوبو ال ييفارة فييي اسييتقبالنا بالمطييار ،ولييم يفارلورييا حتييى
رتبوا كل ما هو مطلوب.
ولييد حجييزوا لنييا فييي الم تشييفى الجييامعي ،وهييو م تشييفى معييروف علييى
م توص رفيع من راحية أطباوه ،ومن راحية أجهزته ،ومن راحية تمريضه.
ومما فوجئب به :أرهم لم يحجيزوا ليي فيي ل يم «العظيا » وهيو الق يم اليذ
كييان يتييولى رعييايتي فييي م تشييفى حمييد بالدوحيية ،بييل كييان الحجييز فييي ل ييم
«األعًيياب» .ذلييد ألن الرييزل النضييروفي وعملياتييه الجراحييية تتبييع ل ييم
األعًاب ل ل م العظا .
وكييان يييرأس ل ييم األعًيياب طبيييب عييالمي معييروف يييدعى للمييؤتمرات
ًًه  ...وليم يكين موجيودا حيين ذهبيب ،ولكين كيان راوبيه هيو
العالمية في تا ُّ
الموجود ،ولد ليل لي :إن راوبه من الناحية العملية أمهر منه ،وإن كان اليرويئ
أبرز في الناحية النظرية واألكاديمية.
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ولد أ بتيب الكشيوف والتحليي ت باألشيعة واألشيعة الملورية :أن هنياك خلي
فييي الفقييرة الاام يية  -علييى مييا أذكيير  -وتحتييا إلييى عملييية ،ولييم تعييد بيياألمر
الًعب ،فهم يجرورها كل يو  -تقريبا  -لعدد من األشااص ،ولد أخيذوا منيي
توليعي  -كما هو المعتاد  -بالموافقة على إجراء العملية.
وفي اليو المحدد لا الطبيب الماتص  -وهو راوب روييئ الق يم  -بيإجراء
العملييية ،ولييد تمييب ب ي

والحمييد هلل .ولكيين المهييم ليييئ العملييية ،بييل مييا بعييد

بمحيرك  ...ل ي يتطيع أن يقضييي
العمليية ،إذ ل ي يتطيع الميرء أن يتحيرك إل
ّ
حاجته ،بل ل ي تطيع أن يتقلب في فراشه ...
كثرة النعم ومعرفتها عند فقدها:
كنييب فييي األيييا األولييى ألييول :متييى أسييتطيع أن أرييا علييى الجنييب الييذ
يريحنييي؟! ألرييي ل يمكننييي وحييد أن أحييرك جنبييي ،أو أغيّيير رييومتي ،وحييين
أمكنني ذلد ،اعتبرت أريي ارتقليب رقلية عظيمية ،وعيدّ ْدتُها رعمية كبييرة ت يتحق
رحيئ بهيا،
شكر هللا تعالى عليها ،وكم هلل علينا مين رعيم جليلية ل تُحًيى ،ول
ُّ
ألرنا ألفناها وتعودراها ،ففقدت ليمتها عندرا ،ول رعرفها إل بفقدها.
بعييد أن اسييتطعب التقلُّييب علييى َج ْنبييي وحييد أصييبحب أتمنييى شيييئا آخيير أن
أرفع رأسي من فو الوسادة وحد  ،م أن ألعد على ال رير وحد .
وبعييد ذلييد ،كنييب ألييول :متييى أسييتطيع أن أجلييئ علييى الكرسييي وحييد ؟
وعندما تمكنب من ذلد ،وكنب أرتقل بالكرسي المتحرك ،وأذهب به إليى دورة
المياه ،وألضي حاجتي بنف ي :شعرت بنعمة جدييدة مين هللا تعيالى عليى أ َج ْ
يل،
يحيئ بهيا
إن اإلر ان يتمتع بنعم ل تُعد ول تُحًى من رعم هللا عليه ،ولكنيه ل
ُّ
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إلى عند فقدها.
الً ة باإليماء ووجوب المحافظة عليها:
ي ،فليم أكين
كنب بعيد أن أفقيب مين العمليية :أصيلي باإليمياء ،مشييرا بحياجب ّ
أسييتطيع تحريييد رأسييي .وأح ييبني فييي أول األميير كنييب أصييلي ص ي ة فالييد
الطهورين ،الماء والتراب ،ف ألدر على اسيتعمال أحيدهما ،كميا أصيلي بيدون
َّٱّللِ} [البقرة.]115 :
َّو ۡاهُ َّ
َُّو ۡٱل َم ِۡ ِر ۚ ُ َّفَم َ ۡينَ َماَّت ُ َولوواَّْفَثَم َ
تو ُّجه إلى القبلة { َو ِّللَِّ ۡٱل ََّم ۡش ِرَ َ
إن الً ي ة فريضيية مقدسيية ،أوجبهييا هللا فييي الًييحة والميير

 ،والحضيير

وال فر ،واألمن والاوف ،ولم يعذر أحيدا عليى تركهيا إل مين فقيد اليوعي .أميا
من بقي معه عقل يفهم الاطاب ،ف عذر له في ترك الً ة عمود اإلس .
إن شييروط الً ي ة وأركارهييا ت ييقط بييالعجز عنهييا ،ول يكلّ ي هللا رف ييا إل
وسعها :أما الً ة رف ها ف بدّ منها ،من لم ي تطع الوةيوء أو الن يل صيلى
بالتيمم ،ومن لم ي تطع التيمم صلى فالد الطهورين ،ومن لم يقدر عليى التوجيه
إلى القبلة ،صلى إلى أ ّ جهة لدر عليها ،ومن ليم يقيدر أن يًيلي لاوميا صيلى
لاعدا ،ومن لم ي تطع الً ة لاعدا ،صيلى ُمضْيطجعا عليى َج ْنبيه ،أو م يتلقيا
عليييى هيييره ،مومييييا برأسيييه ،أو مشييييرا بحاجبييييه ،لارويييا بل ييياره إن ليييدر ،أو
م تحضرا القراءة واألذكار بقلبه.
في حالة الحرب ،أمرريا هللا بالًي ة مشياة أو راكبيين ،ول تيؤخر الًي ة،
َِّوٱلصالَ َٰو ِٗ ۡ
كما لال تعالىَ َٰ { :ح ِف ُ
َّوقُو ُماواْ َِّّللَِّ َٰقَنِتِاينَ ََّّ238
َواَّْ َ
َّٱلوُ ۡسا ََٰ َٰى َ
علَىَّٱلصَّلَ َٰ َوت َ
َّخ ۡف اتُمۡ َّفَ ِر َاا ً
َّر ۡكبَانااا} [البقييرة ]239 ،238 :ومعنييى :رجييال ،أ راجلييين،
فَ ا ِإ ۡن ِ
ااَلَّأ َ ۡو ُ

مشاة على أرجلكم ،ومعنى :ركباريا ،أ  :راكبيين فيو خييولكم أو دبابياتكم فيي
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البيير ،أو غواصيياتكم فييي البحيير ،أو طيياوراتكم فييي الجييو  ...صييلوا حيثمييا كنييتم،
وكيفما استطعتم.
ولد بدأوا في الم تشفى يجرون لي بعض تمرينيات العي

الطبيعيي ،شييئا

فشيئا ،حتى يعود الج م إلى حالته الطبيعية ،وفق سنة هللا في التدر .
زيارة الجالية اإلس مية لي في بون:
وسرعان ما علمب الجالية اإلس مية  -في بون خاصية ،وفيي ألمارييا عامية
 بيييدخولي الم تشيييفى ،وإجراويييي العمليييية ،وأسيييرعوا بزييييارتي  ...وبعضيييهمجيياءري ،ولييم أكيين أفقييب بعييد ميين أ يير التاييدير ،ميينهم أبييو أيميين األي األديييب
الشاعر الداعية الكبير األستاذ عًا العطار ،وبعض إخواره جاءوا من مدينية
آخيين ،وميين المركييز اإلسيي مي بهيييا .وميينهم األي الكبييير :األسييتاذ مًيييطفى
مشهور راوب المرشيد العيا  ،وليد كيان ولتهيا فيي أوربيا ،فهيري لعييادتي ومعيه
األي المجاهد الحبيب الحا عباس ال ي ي ،الذ كان يقيم فيي ألمارييا فيي ذليد
الوليب راعيييا للمركيز اإلسي مي فييي فراركفيورت ،ومعهمييا اليث ،ر يييته ،ربييا
كان األستاذ محمد المهيد عياك

 -مرشيد اإلخيوان  -اليذ كيان يعميل ميديرا

للمركز اإلس مي في ميورخ ،كما اتًل بي أحبّاء كثيرون مين لطير ،مين كيل
الفئات ،وكذلد من مًر ،ومن الكويب وال يعودية واإلميارات وبي د الاليي ،
ومن أوربا وأمريكا ،يًعب أن أذكرهم ،فهيم عيدد ل يُحًيى ،ول ي يعني إل
أن أدعو هللا لهم أن يجزيهم عني خيرا.
كيرروا ال يؤال والتًيال ،وعير
أذكر فقيط هنيا اليذين ّ
اإل ّخوان :يوس

ردا ،وغالب هَمب من سوي را.

الايدمات ،مينهم

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

355

وهكييذا رأيييب اإلخييوة فييي ألماريييا عاميية ،وفييي بييون خاصيية ،يحيطييون بييي
إحاطيية ال ييوار بالمعًييم ،وينمرورنييي بعييواطفهم الجيّاشيية بالحييب ،الفيّاةيية
بالحنان ،ولد وةيعوا أرف يهم فيي خيدمتي ،وكارميا أرادوا أن ينقليوا اليدريا كلهيا
إلي ،فقلب لهم :ليئ لي إل طلب واحد ليالوا :ميا هيو؟ لليب :ليارورة مين المياء
أتذولييه ول
الطبيعييي ،فييإن كييل الميياء الييذ فييي الم تشييفى ميياء غيياز  ،وأرييا ل ّ
أسيييتطعمه ،فاشيييربه للضيييرورة .والفقهييياء يقوليييون :الضيييرورة تقيييدر بقيييدرها،
وأعتقد أرنا أعطينا لضرورة لدرها المناسب ،وآن لنا أن رار منها.
ي بدل القارورة لوارير ،كما أم وا بعيد ذليد يتحفورنيا
وسرعان ما حملوا إل ّ
ببعض األطعمة العربية التي طال شولنا إليها ،مما ي مح به عادة في مثيل هيذا
الوةع.
وكيييان اإلخييييوة ميييين كييييل الجن ييييات العربييييية واإلسيييي مية فييييي خييييدمتي،
وخًوصا اإلخوة ال وريين ،فقد كان منهم عدد كبيير ول سييما مين األطبياء،
فييروا ميين دكتاتورييية حكييم البعييث النًييير وطنيارييه ،وجيياءري إخييوة ميين
فراركفورت وميورخ وستوتجارت ،وغيرها.
فؤاد لنديل وسعد س مة:
وميين هييؤلء إخييوة مًييريون لييم أرهييم منييذ سيينين طويليية ،منييذ خرجنييا ميين
ال جن الحربي سنة  ، 1956مثل األي الدكتور فؤاد لنديل ابين طنطيا ،النابنية
الذ حف القرآن في ال جن ،وكان من رواة لًيدتي «النوريية» ،هيو وزميليه
ابن طنطا أيضا سعد زين العابدين س مة ،الذ سعدت بزيارته أيضا.
ولد عرفب من األي فؤاد :أره تزو بعد وصوله إلى ألماريا ،بزمن لًيير،
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ليحًيين رف ييه ،تييزو بالمارييية أسييلمب ،ورز منهييا بييث ع بنييات ،م ييلمات
بييالطبع ،ولكنييه كييان يتمنييى أن يكييون إسيي مهن ألييوص ممييا هيين عليييه ،فهمييا
وشعورا وسلوكا ،وهذا لل َما يتاتى إل في ل مجتمع م لم.
الدكتور سيد يورئ العطافي:
ّ
العطييافي،
ومميين لييابلتهم أيضييا :األي الًييديق ابيين المحليية ،د .سيييد يييورئ
الذ يعمل طبيبا راجحا لألسنان ،ولد كيون منزلية و يروة ،وتيزو مين ألماريية
بعد لًة حب متبادل ،وليد أسيلمب وأرجبيب منيه

ية أولد :وليدين وبنتيا ،أو

ولدا وبنتين ،ل أذكر ،م سلطب عليهيا بعيض لريباتهيا فاف يدرها علييه ،وخلقين
بينهمييا مشييك ت ،ارتهييب إلييى المحيياكم لطلييب الط ي

 ،ومييا زالييب معلقيية منييذ

سنوات ،وليد عياد إليى البييب يوميا ،فليم يجيدها ،ل هيي ول أولدهيا ،ول أ ياع
البيب.
مشكلة الط
والطي

في أوربا:
فييي ألماريييا وفييي أوربييا بًييفة عاميية :يعطييي المييرأة رًي

ييروة

الرجييل ،وهييذا كييان ميين أسييباب تييرك الييزوا أو تاجيلييه ،أو الستعاةيية عنييه
بالًييدالة والمرافقيية بييين الرجييل والمييرأة ،فهمييا يتعايشييان ويتعاشييران معييا بي
عقد؟!!
ولد كنب أسال الممرةات ال تي يقمن عليى خيدمتي فيي الم تشيفى :آر ية
يئ أور م ييز؟» فوجييدتهن كلهيين آر ييات «مييئ» .ومييع هييذا لكييل
أ سيييدة «مي ْ
واحدة  -في النالب  -صديقها الذ تعاشيره معاشيرة األزوا  ،بي عقيد زوا ،
تحررا من تبعات الزوا  ،وما لد يترتب عليه أحيارا من ط
ُّ

.
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رباط الحب في هللا:
أحاطني اإلخوة أكرمهم هللا في ألماريا بحيبهم ورعيايتهم ،ل لنير

درييو

ول لمًييلحة مادييية ،ول لييذة عاجليية ،إرمييا هييو الحييب فييي هللا الييذ ربييط بينييي
وبيينهم ،بربيياط و ييق ل تنفًييم عيراه ،ول ييينقض حبليه ،وهييو اليذ يبقييى مييع
صيياحبه إلييى يييو القياميية ،فيُظييل هللا أصييحابه فييي لييه يييو ل ييل إل لييه ...
وفي يو القيامة ريرص أصيدلاء اليدريا أعيداء فيي اآلخيرة ،حييث يكيذب بعضيهم
بعضييا ،ويلعيين بعضييهم بعضييا ،ويبييرأ بعضييهم ميين بعييض ،إل أهييل اإليمييان
والتقوص ،الذين كان ترابطهم هلل في هللا ،فهم يدخلون بهذا الحيب الجنية ،إخواريا
علييى سييرر متقييابلين ،يقييول تعييالىۡ :
{ٱۡل َ ِخ ٓ
ااالءَُّيَ ۡو َمئِاا ُۢ ِاَّبَ ۡع ُ اارُمۡ َّ ِلاابَ ۡع ٍ َّعَاادُ ءَّوَّ ِإَلَّ
ين} [الزخرف.]67 :
ۡٱل ُمت ِق ََّ

كان وجود زو ابنتيي  -د .أحميد سيي

اإلسي

 -معيي خييرا وبركية ،فقيد

كان الواسطة بيني وبين األطباء الذين يعالجورني ،فهو الذ يتيرجم ليي عينهم،
ويترجم لهم عني ،وألره طبيب جراح من راحيية ،وييتقن اإلرجليزيية مين راحيية
أخرص ،كان رعم الرفيق في تلد المرحلة.
ترخًي في اإلفطار في رمضان:
ولييد أجريييب العملييية فييي النً ي الثيياري ميين شييهر شييعبان ،وألبييل علينييا
رمضان ،وأرا ل أزال فيي الم تشيفى ،وليد بيدأت أتعيافى شييئا فشييئا ،وأجير
بعض التمرينات الم ومة التيي يتطلبهيا العي

الطبيعيي ،ولكين ل أسيتطيع أن

أصو رمضان ،ألسباب عدة ،منها :أري آخذ بعض األدوية كيل عيدة سياعات،
وأري في حاجة إلى غذاء منتظم ،وأن اليو في صي أوربا طوييل جيدًّا ،أكثير
من ماري عشرة ساعة ،وليئ في إفطيار أدريى حير  ،وأريا أفتيي النياس فيي
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مثل حالتي أن يفطروا ،أخذا بالرخًة التي رخص هللا لهمَ { :و َمنَّكَانَ َّ َم ِري ً ااَّ
َّو ََلَّي َُِّريادَُّبِ ُكا ُم ۡ
اامَّأ ُ َخ َارَّي ُِريادَُّٱّللَُّبِ ُكا ُم ۡ
ار} [البقيرة:
َّٱلع ُۡس ََّ
سفَرَّفَ َِّعد ِ َّٗٞم َّۡ
أ َ َّۡوَّ َ
علَ َٰىَّ َ
انَّأَي ٍ
َّٱلي ُۡس َار َ

.]185
حنيني إلى رمضان الدوحة:
لم يكن في إفطيار مشيكلة ،ولكين المشيكلة بيدأت تظهير فيي حنينيي اليدافق
إلى «رمضان الدوحة» وما فيه من حيوية وروحارية ،ينعا القلوب باإليميان،
وينمر األفئدة بال كينة  ...أين ما أرا فييه مميا يعيشيه إخيواري فيي الدوحية ،وميا
كنب أعيشه معهم من لبل :من دروس العًر ،واإلفطيار ميع العاولية ،وصي ة
التييراويح ،ودرس التف ييير كييل ليليية ،وتي وة جييزء ميين القييرآن كييل يييو  ،وخييتم
القرآن في رهاية رمضان ،ودعاء ليلة القدر ليلة  27من رمضيان ،ودعياء خيتم
القرآن؟!
كارب هيذه المشياعر الدافقية مين الشيو إليى مرةيان فيي الدوحية ،بكيل ميا
يحملييه ميين رفحييات وبركييات ،ومييا فيييه ميين دروس وصييلوات ،جعلييب ميين هييذا
الشيهر الكييريم «ربيييع الحيياة اإلسي مية» فيييه تتجيدد القلييوب باإليمييان ،وتتجييدد
العقييول بالمعرفيية ،وتتجييدد روابييط األسييرة بييالت لي فييي الفطييور وال ييحور،
وتتجدد أواصر المجتمع بالتواصل والتزاور واستبا الايرات.
رسالة شو وحنين إلى اإلخوة في الدوحة:
ول يمير يييو ول ليليية إل ازداد فيهييا شييولا وحنينييا علييى ذكريييات رمضييان،
ولييم تييزل كييذلد حتييى أفرغييب هييذه العواطيي الملتهبيية فييي صيييدة أرشيياتها،
وأرسييلتها مييع صييهر د .أحمييد سييي  ،لتنشيير فييي صييح الدوحيية ،بعنييوان
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«رسالة شو وحنين إلى اإلخوة في الدوحة».
ول باس أن رذكر منها شيئا:

ه ي بعثييتم شييعاعا ميين م يياجدكم تليييييوح منيييييه لنيييييا فيييييي «بيييييونَ »
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواء؟!
فييييييي أذان ول ليييييييرآن ر يييييييمعه ولأةي
ييييياه!!
تراويحنيييييياَ ،واحيييييير للبي
إرّييييي ألذكييييركم فييييي كييييل أم ييييية ذكييير النرييييب بعييييد اليييدار مييياواه
ٌ
ييييرآن تلورييييياه
كيييم التقينيييا عليييى ذكييير وموعظييية وأفضييييي ُل اليييييذكر لي
فيييي موسيييم الطهييير فيييي رمضيييان محبيييييييية هللا ل مييييييييا ٌل ول جيييييييياه
تجمعنييييييييييييييييييييا
الاييييييييييييييييييييير،
وليييع بيييييالاير تعرفُيييييه دَ ْوميييييا ب ييييييماه
خشيييي ٍة هلل ذ
مييين كيييل ذ
سفر د .أحمد  ،ووصول أ محمد:
ولد كان ل بد لزو ابنتي الدكتور أحمد  ...اليذ هيو بمثابية ابنيي حقيا  -أن
يعود إلى الدوحة ،فقد ارتهب المدة المًرح له بها ،ولد كان رعُم الرفييق ،ورعيم
ي ،ول سيما بعد إجراء العملية.
العون ور ْعم األريئ لي ،في أشد األيا عل ّ
وفييي اليييو الييذ سييافر فيييه أو اليييو التييالي  -ل أذكيير  -وصييلب أ محمييد
زوجتي من الدوحة ،بعد أن أرجز األولد امتحارات آخر العا  ،فمألت الفيرا ،
وكارب لي رعم الجليئ واألريئ ،وسمح لها أن تبييب بجيوار فيي الم تشيفى،
وهي تًو  ،وأرا مفطر.
الرتقال إلى بادروين آر:
ولم يطل مقامي فيي الم تشيفى بعيد ذليد ،فقيد ليرر األطبياء المعيالجون :أن
ًًيية فييي العي
أرقيل إلييى مًييحة متا ّ

الطبيعيي ،فييي بلييدة لريبيية ميين مدينيية

«بون» على بعد رحو أربعين كيلو مترا .ت مى «بادروين آر».
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وجاءت سيارة إسعاف مج ّهيزة ،لتنقلنيي إليى تليد المًيحة بطريقية سيليمة،
ول تحدع لي مضاعفات أو أ آ ار سلبية ،وصيحبتني زوجتيي ومنيدوب مين
ال فارة القطرية في بون.
ً يون فييي
ودخلييب هييذه المًييحة الكبيييرة ،التييي يشييرف عليهييا أطبيياء مات ُّ
الع

الطبيعي بالواره وم توياته الماتلفة.
وهذه المًحة أشبه بفنيد را مين راحيية ،وبم تشيفى ع جيي مين راحيية

أخرص ،وبحمامات متنوعة من راحية الثة.
وأعطيييب حجييرة فييي أول األميير ،ييم رقلييب إلييى جنيياح بعييد ذلييد  -بموافقيية
ال فارة القطرية  -ألستقبل فيه زوار الكثيرين.
وكارب هذه المًحة مجهزة بكيل أليوان العي

الطبيعيي ،وبالمتاًًيين

والمتاًًات فيه ،على كل صعيد.
ففيه الحماميات الماتلفية ال ياخنة ،المعيدّة بالميياه العاديية ،والميياه المعدريية،
والتييي تمكيين اإلر ييان ميين أن ي ييبح فيهييا كمييا يريييد ،حتييى أرييا الييذ ل أح يين
ال ييباحة لألس ي  ،كنييب أسييبح فيهييا بطريقتييي الااصيية ،عيين طريييق اإلم يياك
بالحديد الموجود بجدران الحمامات ،والمهيا ليعين من ل يجيد ال باحة.
وكييان فيهييا «الطييين» الييذ يًييبغ بييه ج ييم المييريض ،ويتييرك فتييرة ميين
الزمن ،م يزال عن طريق الستحما .
وكييان فيهييا التييدليد أو الم ييا  ،الييذ يع ّمييم علييى الج ييم كلييه  ...وكييان ميين
النظا المتبع في هذه المًحة :أن يدلد الرجال الرجال والن اء الن اء.
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وكان هناك استادا لبعض األعشاب ،تيدفا وتوةيع تحيب الظهير ،وأليوان
أخيرص ميين العي

 ،يقييو بهييا إخًياويون مهييرة ،كلهييا تعيد المييريض لي يتكمل

عافيته ،وي تطيع بعدها أن يعود إليى حياتيه العاديية مين جدييد ،مؤدييا رسيالته،
وم تمرا فيما أمكنه من هذه الع جات.
تجاوبييب كييل التجييارب مييع مييا تُقَدّمييه هييذه المًييحة ميين ع جييات ماتلفيية،
وسيرعان ميا هيير أ ير ذلييد فيي صيحتى ،وأصييبحب بعيد لليييل ليادرا علييى أن
أمشي م افة غير لليلة ب معاراة ،وإن حذروري مين المشيي فيي األمياكن غيير
الم توية ،والتي فيه صعود وهبوط ،وخًوصا في األيا األولى.
صو النً
مضى رً

الثاري من رمضان:
رمضان ،وأرا أعمل برخًة اإلفطيار للميريض ،يم عزميب

علييى أن أصييو النًي الثيياري ،م ييتعينا بيياهلل تعييالى ،ول سيييما أرنييي لمييا أعييد
أتناول أدوية في النهار تقتضيني أن أفطر.
وللب لزوجتي :ساصو معد غدا إن شاء هللا ،ورت حر معا.
لالييب :أخشييى أن يييؤ ر الًييو علييى م يييرة العي

الطبيعييي ،وأرييب تفتييي

الناس بالفطر إذا احتاجوا إليه.
للب :ولكني أشعر باري لم أعد في حاجة إليه.
وت حررا وصيمنا ،وجياء المنيرب فافطرريا ،وليد جعيب حقيا ،لطيول الييو ،
ولكييين هيييذه هيييي حكمييية الًيييو  :أن يحيييئ الًييياوم بلذعييية الجيييوي ،وحيييرارة
العطا ،فيدرك رعمة هللا علييه عنيد الشيبع والير  ،ويقيول :الحميد هلل ،مين كيل
للبييه ،كمييا يشييعر بييآل الجيياوعين والباو ييين الييذين ل يكييادون يجييدون القييوت،
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عليهم ويمد إليهم يده بالعون.

وللب في رف ي :إرها فرصة مينة إلرقاص الوزن (الذ ي موره :اليريجيم)
فنحن ركتفي بالطعا الذ يقدّموره لنيا ،وهيو طعيا صيحي للييل ،ولكنيه كياف،
ليئ فيه ما عليى مواويدرا فيي رمضيان مميا ليذ وطياب مين الم يلو والمشيو
والمحميير ،راهيييد بالمعجنييات والحلويييات المقروريية برمضييان ،كارمييا أصييبح
رمضان شهر الطعا ل شهر الًيا  ،وأصبح الم لمون ينفقون عليى بطيورهم
في هذا الشهر أكثر مما ينفقون في غيره من شهور العا !
وأذكر أري صمب أربعة عشر يوما على هذه الحال ،فقيد كيان الشيهر ت يعة
وعشرين يوما ،ولضيب رً الشهر الذ أفطرته حينما عيدت إليى الدوحية،
َّم ۡنَّأَي ٍامَّأ ُ َخ ََّر} [البقرة.]184 :
كما لال تعالى{ :فَ ِعد ِ ٗٞ
اتًالت من ماتل

القارات:

وطوال شيهر رمضيان غمرريي إخيوتي الم يلمون بالتًيال وال يؤال مين
أرحاء العالم ،ول أدر كي

عرف الناس ،حتى اتًلوا بيي مين ليارات اليدريا

الامئ ،ساولين وداعيين ليي بالشيفاء .ول سييما مين لطير التيي ليم يكيد الهيات
ينقطع ساعة عن سؤال ياتي مين أحيد اإلخيوة مين أهيل لطير أو المقيميين فيهيا.
وخًوصييا بعييد أن لييرأوا لًيييدتي فييي الحنييين إلييى الدوحيية وأهلهييا فييي شييهر
رمضييان ،كمييا زاررييي كثييير ميين أحبييابي ،وأرييا ألضييي فتييرة العي

الطبيعييي،

على رغم بعد هذه البلدة عن بون ،فجزاهم هللا خيرا!.
وكارب هذه التًالت الماتلفة تملؤري قة وأمي بيان األمية إليى خيير ،ميا
دامب هذه المشاعر القاومة على الحيب فيي هللا :حيية ومتًياعدة ،كميا تزييدري
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شعورا بم ئوليتي تجاه هيذه األمية التيي منحتنيي حبهيا و قتهيا وولءهيا فيي هللا
عز وجل ،وأري مهما أبذل في سبيل إحياوها وإع وها ،فلن أوفيها حقها.
وصول األولد إلى بادروين آر:
وبعييد ارقضيياء رمضييان ،وارته ياء امتحارييات آخيير العييا  :أصييبح فييي إمكييان
األولد أن يلحقوا بنا ،وأن ياتوا من الدوحة إلى ألماريا ،ول بد أن يتهيئيوا ليذلد
 ...كارييب إلهييا وسييها وعيي لييد تييزوجن ،وبقيييب أسييماء ابنتييي الًيينرص،
وإخوتهييا الييذكور :محمييد وعبيييد الييرحمن وأسييامة ،وليييد ارضييمب إليييهم عييي
وزوجها المهندس ح ا خل  ،بعد عودتهما من أمريكا.
ولطييع الجميييع تييذاكرهم ،وحجييزوا لل ييفر ميين الدوحيية إلييى فراركفييورت،
وهنيياك اسييتقبلهم اإلخييوة فييي المركييز اإلسيي مي هنيياك ،وعلييى رأسييهم األي
الحبيب الداعية المربي الحا عباس ال ي ي ،رحمه هللا ي.
ولد ركبوا القطار إلى بون ،ومنها إلى بادروين آر.
وكان بعض اإلخوة الذين يزورورني ،ليد بحثيوا لهيم عين سيكن مناسيب فيي
هييذه البلييدة ،فجيياءوا إليييه ،وهييي شييقة مناسييبة فيهييا عييدة حجييرات ،وعييدة ميين
األسييرة ،بعضييها ي ييتعمل فييي الليييل ويُطييوص فييي النهييار ،ويكييون فييي صييورة
خزارة في الحاوط.
وكيياروا أحيارييا ياتورنييا ليزورورييا فييي الجنيياح الييذ ر ييكنه فييي المًييحة «أو
الفند » وكنا رذهب رحن أحيارا ،لنبقى عندهم ورتنذص أو رتعشى معهم.
كما كنا رتجول في حداوق البلدة ،وهي كثيرة وجميلية ،وهيي فرصية للمشيي
الذ أرا في حاجة إليه.
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بلدة «بادروين آر»:
كاريييب «بيييادروين آر» بليييدة جميلييية مريحييية ،فيهيييا مييين خًييياوص القريييية
وخًاوص المدينة معا ،ومعنى «باد» كما عرفب من اإلخيوة :حميا  ،و«آر»:
اسييم لنهيير يشييق البلييدة ،و«رييوين» :بمعنييى الجديييد ،فكييان المعنييى :حمييا النهيير
الجديد.
فهذه البلدة تتميز بحماماتها ومياهها المعدريية التيي ي تشيفى بهيا ،كميا تتمييز
بنهرها الذ يمر وسط القرية ،ويمشي الناس وال يارات عليى جاربييه ،وريرص
فيه ال مد اهرا ،ركاد رم كه باأليد .
وفيها المزاري والنابات مين حولهيا وبااصية :زراعية العنيب اليذ ينطيي
الهضاب والجبال ،في مشهد يبه النفئ ،ويشرح الًيدر ،وإن كنيا علمنيا أريه
يحيول اإلر يان -
يتاذ ليعًر خمرا ،ويتّاذ منه ما ي مى «الوي كي» ،وهكذا ّ
بإرادتييه وهييواه  -الطيبييات التييي خلقهييا هللا واميتن بهييا ،إلييى خباوييث ،بييل إلييى أ
الاباوث.
وكان األولد يذهبون إلى النابات يتجولون فيها ،وخًوصا عبد اليرحمن،
الذ جابها مرات عدة صعودا ورزول.
وكان في هذه القرية شواري تجارية .فيها فروي للمح ت التجارية الكبيرص
عي وأسيماء ييذهبن إليى هيذه األسيوا
المعروفة في الميدن ،فكاريب أ محميد و ُ
ليشييترين منهييا مييا يحييتجن إليييه ،أو لييل :مييا يشييتهين ،أمييا األبنيياء :محمييد وعبييد
الييرحمن وأسييامة ،ف ي حاجيية لهييم فييي هييذه األسييوا  ،فالت ييو

يياهرة ر يياوية

غالبا ،وما يحتا إلييه اليذكور والرجيال يطلبيون غالبيا مين الن ياء أن يشيترينه
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لهم.
رعمة العافية ورقص الوزن:
بقى األولد معي في هذه البلدة رحيو أربعية أسيابيع ،كاريب أيامنيا فيهيا طيبية
وممتعة ،ول سيما أرهم رأوري في صحة وعافية ،بعد ميا ودعيتهم فيي الدوحية،
وأريا أشيكو شيدّة األلييم والعجيز عين الحركية ،فام يييب الييو  ،وليد مين هللا علييي
بالشييفاء والعافييية ،وغييدوت لييادرا علييى الحركيية والمشييي ،ولييد خ ي ج ييمي
ورقص وزري إلى حد كبير ،فقد كان وزري حول الت عين كيليو جراميا ،فنزليب
إلى رحيو ا نيين و ميارين ،وكيان هيذا مك يبا عظيميا ،لليب محافظيا علييه عيدة
سيينوات ،حتييى لطعيية الحلييوص أو «الشيييكولته» التييي يعييز النيياس بهييا فييي
الزيارات ،كنب أرفضها معتذرا.
ولكيين ميين أخطيير األمييور :أن يبييدأ اإلر ييان فييي الت يياهل شيييئا فشيييئا ،حتييى
يفلب الزما منه ،ولد لال الشاعر بحق:
ريَّالنفََّماَّعودتراَّتتعودًا! َّ
ولال آخر:

ييييينفئ راغبييييييةٌ إذا رغبتهييييييا وإذا تُيييييردَُّ إليييييى للييييييل تقنييييي ُع!
والي
ُ
إن عافييية الج ييم وصييحته ميين أعظييم رعييم هللا علييى اإلر ييان ،ولهييذا علمنييا
رسول اإلس  :أن ر ال هللا العافية داوما ،فنقول في دعياء القنيوت« :وعاافنيَّ
ْ
اللرااامَّاروقنااايَّواابرنااايَّ
فااايمنَّعافيااات»( ،)63ورقيييول بيييين ال يييجدتين« :
( )63رواه أحمد في «الم ند» ( ،)1718ولال مارجوه :إسيناده صيحيح ورجاليه كلهيم قيات
عن الح ن بن علي.
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وعافني»( ،)64ورقول داوما« :اللرمَّإنيَّأسملكَّالعفوَّوالعافيةَّوالمعافاَّٗفايَّ
الدينَّوالدنياَّواآلخرٗ»(.)65
يئ بنعميية العافييية إل ميين ُحرمهييا ،وابتُلييي بييالمر
ول يحي ُّ

 ،فييالنعم عييادة ل

يهييتم بهييا إل عنييد فقييدها ،ولييديما لييالوا :الًييحة تييا علييى رءوس األصييحاء ل
يراه إل المرةى!
مادبة تكريمية:
وبعد أن ارقضب المدة المحددة للع

الطبيعي ،وعزمنيا عليى الرحييل مين

«بييون» ألييا ال ييفير القطيير ال يييد أحمييد الاييال :مادبيية لتكريمييي وتييوديعي،
ودعا فيها عددا من ال فراء والوجهياء واألحبية  ...وليد شيكرته عليى ميا لاميب
بيه ال يفارة ول ييمها الطبيي ،فقيد علّمنييا اإلسي أن رشيكر لكي ّل مين أسيدص إلينييا
معروفا ،أو سهل لنا أمرا ،حتى وإن كان واجبا عليه ،أما لولهم :ل شيكر عليى
واجب ،فهو من باب المجاملة.
ف ريب في أن َم ْين أدّص الواجيب علييه ،ينبنيي أن يُشيكر ،ولهيذا يشيكر هللا
عباده على ما يؤدوره رحوه من واجب العبادة له والطاعية ألميره ،وهيو الواحيد
المعبود ،الذ ي تحق كل أرواي العبادة والتعظيم.
ولال ال فير :إرنا لم رقم إل ببعض الواجب علينا رحوك ،وحقد علينا وعليى

( )64رواه أحمييد فييي «الم ييند» ( ،)2895ولييال مارجييوه :ح يين وهييذا سييند ورجالييه قييات
رجال الشياين غير كامل وهو ابن الع ء التميمي ال عد عن ابن عباس.
( )65رواه أحمد في «الم ند» ( ،)4385ولال مارجوه :إسناده صحيح رجاله قات عن ابين
عباس.
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ًيرون .وهيذا مين ُح ين أدبيه .جيزاه هللا
األمة ل ينكير ،ومهميا فعلنيا فينحن مق ّ
خيرا.
ومما آس

عليه :أري في هذه الرحلة ر يب أسماء كثييرة مين اإلخيوة اليذين

أكرمييوري ،وأحيياطوري بحييبهم ورعييايتهم ،ألرييي لييم أكيين أكت يب شيييئا فييي هييذه
الرحلة ،ول فيي غيرهيا ،وأرجيو أن ي يامحوري إذا ليم أذكير أسيماءهم .وأدعيو
هللا لهم من كل للبيي :أن يجيزيهم عنيي أح ين الجيزاء ،ويحقيق لهيم األميل مين
كل خير يرتجوره.
إلى مدينة ميورخ لتفتيب حًى الكلية:
وكان لد بقى أمامي مشوار آخر ،إلى مدينة مييورخ ،لعي
منه منذ مدة ،وهو «الحًاة في ال ُك ْلية».

أمير أخير أشيكو

فقد اكتشفب منذ زمين عين طرييق األشيعة بم تشيفى َح َميد بالدوحية :أن فيي
أحيئ بهيا ل يكورها،
إحدص كليتي حًاة ساكنة في ركين مين أركيان الكليية ،ل
ُّ
ولكن األطباء لالوا :إرها يمكن أن تتحرك ل بب أو آخر ،وت ُ بّب لد ألميا ،وأليم
ال ُكلى إذا تحركب فظيع ،ر ال هللا العافية منه ،ومن كل ألم وداء.
ولد عرفب أن في «ميورخ» طبيبا يهوديا بارعا ذاوع الًييب يفت ّيب حًيى
الكلية باألشعة ،دون حاجة إل فتح بطن وعمليية جراحيية ،وميا دمنيا دخلنيا فيي
مشوار الع

 ،فنكمله إلى رهايته.

ومن هنا راسل الق م الطبي هذا الطبييب ،و َح َجيز ليي عنيده ،وسيافررا إلييه،
ودخلييب الم تشييفى الييذ يجيير فيييه عملياتييه ،وبقيييب يييومين أو أكثيير إلجييراء
بعض الفحوص ال زمة ،التي تتطلبهيا هيذه العملييات ،مين تحلييل اليد والبيول
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المرةيي أو الًيحي للميريض ،بيل ولعاولتيه
وليئ الضينط ومعرفية التياريخ َ
أحيارييا ،حتييى جيياء اليييو المحييدد للقيييا بالعملييية ،فيفتييب الحًيياة بهييذه الطريقيية
الجديدة التي أراحب الناس مين فيتح البطيون .وذليد مين فضيل هللا تعيالى اليذ
علّم اإلر ان ما لم يعلم.
وكنب أ ن أره سيجر عملية ا لتفتيب بدون تادير ،كما ليل ليي مين لبيل،
ولكن الطبيب لال :إره يؤ ر أن يجريها تحب التادير الكامل ،فربميا يحيدع أ
طارئ مفاج  ،فيقتضي إجراء جراحة ،فنكون م تعدّين في الحال إلجراوها.
وليد تيم إجييراء التفتييب ب ي  ،وبعيد اإلفاليية مين التاييدير ،أعطيوري أوعييية
أتبي ّيول فيهييا ،يتجمييع فييي لعرهييا الحًييى المفتييب ،ويشيياهده المييريض بعينيييه،
ويطمئن على حالتيه بنف يه ،كميا يشياهدها الممرةيون ،ويجمعورهيا ليرصيدوا
حالة المريض من خ لها.
وكان الطبيب لد ركب لي بعيد العمليية« :ل يطرة» موصيولة بقربية يجتميع
فيها البول ،ويحملها المريض معه إذا را على ال يرير ،أو ليا منيه ،أو تحيرك
فييي طرلييات الم تشييفى ذاهبييا وآيبييا ،وكن يب تييرص عاميية المرةييى يتجولييون
ويتريضون في الم تشيفى ،وهيم يحمليون هيذه القيرب ،وتيرص الم يلمين مينهم
يؤدون صلواتهم الامئ ،وهم حاملوها ...
سبق الفقهاء لزمارهم:
ولييد ذ ّكررييي هييذا بمييا رُقييل عيين بعييض المتيياخرين ميين الفقهيياء ،لمييا لييالوه
افتراةا ،وهو :ما إذا حمل رجل «لربة ف اء» في صي ته :هيل تف يد صي ته
أو ل تف ييدها؟ وكنييا رعيييب علييى هييؤلء الفقهيياء هييذه الفتراةييات والتا ييُّ ت
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التي ل ُّ
تمب إلى الوالع بًلة ،وكثيرا ما تندر بها الكتياب اليذين يحمليون عليى
ويجرحييورهم بييالحق وبالباطييل ،ولييد عشيينا فرأينييا الم ييلم يًييلي وهييو
الفقهيياء
ّ
يحمل لربة بول ،ل يملد أن ينزعها ،فرحم هللا فقهاءرا فقد سبقوا زمنهم.
مع األستاذ محمد المهد عاك :
ولد صحبتني أسرتي إلى مدينة «ميورخ» ،وسيعوا لسيتئجار شيقة مناسيبة،
بم اعدة اإلخيوة فيي المركيز اإلسي مي ،اليذ ييديره األي الحبييب ،والًيديق
القيديم األسيتاذ محمييد المهيد عيياك

 -المرشيد العييا لنخيوان اليييو  -فقيد كنييا

تعارفنييا ميين لييديم فييي معتقييل الطييور سيينة  1949فييي عهييد الملييد فييارو ،
ووزارة إبييراهيم عبييد الهيياد رويييئ حكوميية ال ييعديين ،وهييو الييذ كييان يقييو
بتدريبنا رياةيًّا صباح كل يو .
رحب األي عاك

بي وباسرتي ،ولال :أرا والمركز في خدمتكم ميدة بقياوكم

هنا ،هذا بعض حقكم علينا وعلى األمة.
للب :شكر هللا لكم ،وجزاكم هللا خيرا ،كل ما ررييده هيو شيقة م ومية ت يكن
فيها األسرة ،أما أرا ف تكون إلامتي في الم تشفى.
لييال :ولميياذا ل تنزلييون فييي المركييز ،وفيييه بعييض الحجييرات المناسييبة؟ ول
سيما أن العثور على شقة مناسبة في هذا الولب لد يتع ر.
للب :رفضّل أن ت كن األسرة خار المركز ،ليكون لها حريية الحركية كميا
تريد ،ول رحب أن رضيق على المركز فيما لد يحتا إليه.
أهمية العامل النف ي:
وفع ُوج ْ
دت شقة في مكان مناسب ،ولكنها لم تكن بال عة المناسيبة  ...وليد
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كان األولد يشنلورها كلها حجيرات وصيالت وطرليات ،حتيى كيان مينهم مين
ينا خل

الباب ،وهم يتضياحكون ،ويتبيادلون النكيات والفكاهيات ،م يرورين

منشييرحين ،وهييذا يييد ُّل علييى أن العامييل النف ييي هنييا مهييم ج يدًّا ،وهييو مييا جعييل
النيياس فييي مًيير يقولييون :جُحْ يير ديييب ،ي ييع ماويية حبيييب! وفييي ب ي د الشييا
يقولون :بيب ةيق ،ي ع أل

صدَيّق ،ولال الشاعر العربي:
ُ

س ومَّالخياطَّمعَّاۡلحبا َّميْدان! َّ
ولال آخر:

ّ
ولكيين أخيي
لَعَ ْمرك ميا ةيالب بي د باهلهيا

الرجييل تضيييق!

وكارب صياحبة الشيقة تور يية ،فرحيب باسيرتي فرحيا كبييرا ،وليد صينعب
لهم أكلة من «الك ك ي» التور ي الشهير.
ومنذ سنوات جاءت إلى الدوحة ،ت تشفع بي لتيذهب إليى الحي مين طرييق
الدوحية ،وتيذ ّكرري باألييا التيي أمضيتها األسيرة فيي شيقتها الضييّقة ،واسيتعدرا
اليييذكريات وأكرمناهيييا ،وكلميييب ال يييفير ال يييعود بالدوحييية أن ي ييياعدها فيييي
تحقيق أملها ،ولد كان .والحمد هلل.
محاةرة عامة في المركز اإلس مي بميورخ:
بعييد أن اسييتعدت عييافيتي بحمييد هللا تعييالى ،ومييرت أيييا بعييد العملييية دعيياري
اإلخييوة فييي المركييز اإلسي مي إللقيياء محاةييرة عاميية فييي المركييز ،فاسييتجبب
لهم ،فهذا حقهم علي ،وهذه زكاة عن رعمة العافية ،وفيي اإلسي

كيل رعمية لهيا

زكاة .ولهذا تجد عوا الناس يقولون :زك عن عافيتد ،زك عن عينيد ...
ول يد احتشييد لهييذه المحاةييرة ج ي ٌّم غفييير ،وبعييد المحاةييرة،لُدّمب لييي علييى
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دعوة لزيارة لوجارو ب وي را
دعوة من األخوين يوس

ردا وغالب همب:

وبعييد أن لضيييب َو َ
طيير ميين الع ي
وتجلييب آ يياره  -بحمييد هللا  -فييي اسييتعادة صيي ّحتي ورشيياطي وبعييد أن لضييب
الطبيعييي المتميّييز فييي «بييادروين آر»

األسرة واألولد ،ومعهم ع وزوجها :أياما أو أسابيع طيبة بجيوار فيي تليد
القرييية الكبيييرة أو المدينيية الًيينيرة الهادويية ،وبعييد أن لضييينا أيامييا فييي مدينيية
مييييورخ فتّتنيييا فيهيييا الحًييياة ،وألقييييب فيهيييا بعيييض المحاةيييرات فيييي المركيييز
اإلسيي مي  -جاءتنييا دعييوة ميين األخييوين والًييديقين العزيييزين :يوسيي رييدا
وغالب همب :أن أزورهم أريا واألسيرة واألولد ،لنقضيي عنيدهم فتيرة النقاهية
أو بعضها ،وعندهم شقة كبيرة تطل على بحيرة لوجارو الشهيرة ،وهي فارغية
ل ي كنها أحد ،وهيي ماًًية للضييوف اليذين ييزورون ميدينتهم ،ول سييما
من العلماء والدعاة.
ولم ي عنا إل أن ر تجيب لدعوة أصدلاونا ،وأن ررحل إليهم من مييورخ .أميا
أرييا وأ محمييد فقييد رحلنييا بالطيياورة إلييى زيييوري ،وميين زيييوري أخييذرا الطيياورة
الًيينيرة إلييى لوجييارو  ...وكييان مطييار لوجييارو ل يييزال صيينيرا محييدودا ،ل
ي تقبل إل الطاورات الًنيرة ،وكارب هذه الطاورة ت يع ماريية ركياب ،ويكياد
الراكييب ينحنييي عنييد دخولييه أو خروجييه ميين بابهييا ،ولكنهييا وصييلتنا بال ي مة،
والحمد هلل.
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مشاهد راوعة:
مارين بالنم يا ،وكاريب رحلية ممتعية ،ففيي
وأما األولد فقد ذهبوا بالقطارّ ،
القطار ينعم اإلر يان فييه بمشياهد راوعية :مين بحييرات زاخيرة بالميياه ،وجبيال
شاهقة تمث ّل الجمال الشامخ ،والشيموي الجمييل ،وأر مب يوطة ،وليد ك يتها
يييد القييدرة اإللهييية ب يياطا سندس ييًّا أخضيير ،ت يير العييين رنيتهييا ،ويييبه القلييب
ِيَّ
تاملها ،وتقو اإليميان بمين أبيدي هيذه الطبيعية وأحكيم خلقهيا{ :ص َُّۡان َعَّٱّللَِّٱلاا ٓ

أ َ ۡتقَنَ َّ َُّكلَّش َۡيءٍ } [النمل.]88 :
وما أجمل ما لال شولي:

تلد الطبيعة لي
األر

بنيا ييا سيار

حتييى أريييد بييديع صيينع البييار

حولد وال يماء اهتزريا لرواوييييييييع اآليييييييييات واآل ييييييييار

مييين كييي ّل راطقييية الجييي ل كارهيييا أ الكتييياب عليييى ل يييان القيييار
دلب على ملد المليوك فليم تيدي ألدليييييييية الفقهيييييييياء واألحبييييييييار
من شيد فييه فنظيرة فيي صينعه تمحييييو أ يييييم الشييييد واإلركييييار
ولال أبو رواس:

وارظير إلييييى آ ييييار مييييا صيييينع المليييييد

تامل في ربيات األر
عيي ٌ
ييون مييين لُجيييين شاخًيييات بابًيييار هيييي اليييذهب ال يييبيد
عليى لضييب الزبرجييد شيياهدات بيييييان هللا لييييييئ ليييييه شيييييريد!
وفييي مطييار لوجييارو وجييدرا األخييوين الحبيبييين :يوس ي وغالبييا ينتظرارنييا،
وكييان لقيياء حييار ،تًييافحب فيييه األيييد  ،وتعارقييب المناكييب ،والتقييب الوجييوه
ّ
لينحط فيهيا رحالنيا ،ورضيع
والقلوب ،ولد أوص را إلى الشقة التي سينقيم فيهيا،
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حقاوبنا ،م دعارا األي يوس «أبو حميزة» للعشياء عنيده ،وسيرعان ميا وصيل
أولدرا بالقطار ،يقودهم المهندس ح ا زو ابنتي ع .
لقاء محبة وصفاء:
واجتمعب أسرة األي يوس  ،وأسرة األي غالب وأسرتي ،وكان لقياء عليى
ّ
وكان الجميع كياروا متعيارفين مين زمين طوييل ،والحقيقية أن
المحبة والًفاء،
أحدا فيما عدارا رحين الث ية :يوسي وغاليب وأريا  -ليم يلتيق صياحبه لبيل ذليد
ولييم يييره .ولكيين هييذه مزييية الحييب فييي هللا ،الييذ يؤكييد مييا جيياء فييي الحييديث
الًييحيح« :اۡلرواَّۡانااودَّمجناادٗ َّفماااَّتعااارفَّفمنراااَّاَتلااف َّوماااَّتناااكرَّ
منراَّاختلف»(.)66

***

( )66رواه الباييار فييي أحاديييث األربييياء ( )3336عيين عاوشيية ،وم ييلم فييي البيير والًييفة
( )2638عن أبي هريرة.
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عضوية أمناء مركز أك فورد للدراسات اإلس مية
أبلننييي شيييانا وحبيبنييا الداعييية اإلسي مي الكبييير ،رجييل اإلسي

األول فييي

الهند الع مة الشيخ ال ييد أبيو الح ين عليي الح يني النيدو  :أن مجليئ أمنياء
مركز أوك فورد للدراسات اإلس مية ،لد اختارري باإلجمياي لعضيويته ،وهيو
يرجوري أن أحرص على حضيور جل ياته ،وأن أتعياون ميع األي اليذ اختيير
من لبل المجلئ إلدارة المركز ،وهو الدكتور فرحان رظيامي .وهيو أسيتاذ مين
أصل هند يعمل في جامعة أوك فورد.
وبييالطبع ،لبلييب العضييوية ،وشييكرت الشيييخ علييي ُح يين قتييه بييي ،ووعدتييه
باري سابذل الجهد فيي معاورية المركيز حتيى يقي

عليى لدمييه  ...لليب للشييخ:

وإن كان لد ّ مشكلة أود أن أصارحد بها .ليال :وميا هيي؟ لليب مشيكلة اللنية،
وطبعيييا لنييية المركيييز هيييي اإلرجليزيييية .ليييال :هيييذه تحييي ُّل بب ييياطة عييين طرييييق
الترجمة.
وكان الشيخ الندو لد حد ني من لبل :أن هناك في بريطارييا مجموعية مين
علماء الم لمين ومفكريهم وأهل الرأ فيهم ،يفكرون جيديا فيي تاسييئ مركيز
علمييي لادميية الثقافيية اإلسي مية ،وتجلييية الفكيير اإلسي مي الًييحيح ،وإعطيياء
صيورة مضيييئة عيين اإلسي

وحضييارته وأمتييه للنييرب ،بعييد أن تقييارب العييالم

واتًل بعضه ببعضيه  ...وليد وجيد أن بريطارييا هيي أر يب اليب د ليذلد ،ألن
اللنة اإلرجليزيية هيي أشيهر اللنيات فيي العيالم ،وييتكلم بهيا مئيات الم ييين مين
الم لمين ،وألن في بريطاريا عدة م يين من الم لمين.
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ورأص اإلخوة الذين فكيروا فيي هيذا المركيز :أن ييرتبط بجامعية عريقية مين
الجامعييات المعروفيية فييي العييالم ،فولييع الختيييار علييى جامعيية «أوك ييفورد»
العريقيية ،وج ييوا النييبض لييدص الم ييئولين فيهييا ،فوجييدوا لَبييول لييديهم  ...وبعييد
شوط من المفاوةات :جاءت الموافقية عليى إلامية هيذا المركيز ،ليكيون إحيدص
مؤس ات الجامعة ،على أن يكيون ليه اسيتق ليته وشاًييته المتمييزة ،ويرسيم
سياسييته مجلييئ أمنيياء ،بعضييه ميين أسيياتذة جامعيية أوك ييفورد ،تعييينهم الجامعيية
ممثلين لها ،وبعضهم شاًييات علميية واجتماعيية وسياسيية مين أرحياء العيالم
اإلس مي ،وهم األكثرية.
بدء رشاط المركز ودور مديره د .فرحان رظامي:
ولا المركز وبدأ رشاطه فيي مبنيى متواةيع م يتاجر مين مبياري الجامعية،
وبدأرا رجمع له بعيض التبرعيات ،وكيان أ مبليغ وليو جياء لليي  ،ليه رفعيه فيي
ذلييد الولييب .ولييم أدخيير وسييعا فييي معوريية المركييز ،الييذ كييان مييديره الييدكتور
فرحان شعلة متولدة من النشاط والحركة وال عي فيي كيل مكيان لجليب التبيري
الماد  ،والتاييد المعنو ّ للمركز.
كارب الفترة الألولى حرجة حقًّا ،ولكن المركز استطاي أن يجتازهيا بفضيل
هللا تعالى ،م بفضل قة الناس بالشيخ الندو  ،يم بمعاورية مجليئ األمنياء ،يم
بنشاط مدير المركز.
مقيرا أوسيع وأكبير ،ولكنيه مؤليب  ...يم بعيد أن رسياب
م اشترص المركز ًّ
دعاومييه ،سييعى لبنيياء مركييز كبييير يضييم فييي رحابييه م ييجدا ،ومكتبيية وغرفييا
لندارة وغيرها ،وهو اآلن يوشد أن يتم ويفتتح.
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ولد دعا إليه شاًيات كبيرة لتحاةر فيه  ...وأبيرز مين حاةير فييه ،هيو
األمير تشارلز ولي عهد بريطاريا الذ ألقى فيه محاةرة كان لهيا صيداها فيي
إرجلترا وخارجها ،عن «اإلس

والنرب» أرً فيها اإلس

إلى حدّ كبير.

من مشروعات المركز:
ولد تبنى المركز عدّة مشروعات ،منها :مشيروي كتابية كتياب عين التياريخ
اإلس مي.
ومنها :جاوزة سلطان برورا في مجيال الدراسيات اإلسي مية ،وليد حًيل
عليهييا فييي الحييديث الشيييخ عبييد الفتيياح أبييو غييدة ،وفييي التف ييير

يية ،أحييدهم:

الدكتور عدران زرزور ،واآلخر :الدكتور أحمد خيراط ،وفيي التياريخ الع مية
أبو الح ن الندو  ،وفي الفقه يوس

القرةاو  ،ول تزال الجاوزة م تمرة.

وبعد وفاة الع مة الندو رحمه هللا  ،تولى رواسة مجلئ األمناء من بعيده:
راوبه الرجل اإلس مي الواعي النشيط األسيتاذ اليدكتور عبيد هللا عمير رًيي ،
وفّقه هللا .وما زال يحمل األمارة إلى اليو .

***
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منا رة دار الحكمة في القاهرة بين اإلس ميين والعلماريين
توتر األجواء بين اإلس ميين والعلماريين:
فييي صييي سيينة  ، 1985بعييد عييودتي ميين ألماريييا ،حيييث أجريييب عملييية
الرييزل النضييروفي بنجيياح والحمييد هلل ،ومييررت مييع األولد بمدينيية لوجييارو
في سوي را :عدت إليى القياهرة ،أللضيي بهيا بقيية الًيي  ،لبيل الرجعية إليى
لطر في بداية العا الدراسي.
وكان الجو في القياهرة متيوترا بيين اإلسي ميين والعلمياريين ،ول سييما بعيد
المقالت التي كتبها د .فؤاد زكريا أستاذ الفل فة في جامعة القاهرة في صيحيفة
األهرا  ،يهاجم فيها الًحوة اإلس مية ودعاتها ومؤيديها.
ولد تنادص الفريقيان :اإلسي مي والعلمياري ،إليى منيا رة تعقيد بيين الفيريقين
فيي إحيدص القاعيات الكبييرة ،يعير

كي ٌّل منهميا ميا عنيده ،وييردّ علييه اآلخيير،

ويحتكم الجميع إلى جمهور الحضور.
ولد عرةب رقابة األطباء أن ت تضي
الحكميية» ودعييب عييددا ميين دعيياة اإلس ي

الفريقين في لاعتهيا الشيهيرة «دار
وميين دعيياة العلمارييية  ...كييان أبييرز

اإلس ميين هو الداعية الكبيير شييانا الشييخ محميد النزاليي ،وأبيرز العلمياريين
هو الدكتور فؤاد زكريا ،الذ لم يحضر في النهاية من العلماريين غيره.
ي ،ولد حضرت للتو من أوربيا ،وليال ليي اإلخيوة فيي
ولد ُو ّجهب الدعوة إل ّ
رقابة األطباء :إن حضيورك ةيرور  ،لنشيد عضيد الشييخ النزاليي ،كميا ليال
سنَ ُ
اك} [القًييص ... ]35 :واسييتجبب للييدعوة ،م ييتعينا
ع ُ ادَََ َّ ِبم َ ِخيا ََّ
ش ادوَّ َ
تعييالىَ { :

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

379

بيياهلل ،سيياو أن يمييدري بييروح ميين لدرييه ،وأن يُ يدّد ل يياري ،ويقي ّيو ُحجتييي،
وتوجهب إلى هللا تعالى بدعاء موسيى حيين أميره ربيه أن ييذهب إليى فرعيون:
ََّر َِّ ۡ
ايَّأ َ ۡم ِاريََّ َّ26و ۡ
ٱحلُ ۡالَّ ُ
ساانِيََّّ27
ع ۡقادَٗ ِ
ٱش َر َّۡۡ ِليَّ َ
َّمانَّ ِل َ
{قَال َ
ص ۡد ِريََّ َّ25ويَس ِۡرَّ ِل ٓ
يَ َّۡفقَرُواَّْ َق َّۡو ِلي} [لطه.]28 - 25 :

وفييي الموعييد المقييرر وصييلب إلييى لاعيية دار الحكميية ،فوجييدتها مزدحميية
بالجماهير النفيرة من كل حدب وصوب ،ومن كل اتجاه ولون ،ووجدت عيددا
ميين لييادة الييرأ والفكيير ،مثييل :الم تشييار طييار البشيير  ،واألسييتاذ فهمييي
هويييد  ،واألسييتاذ عييادل ح ييين ،ود .أحمييد الع ييال ،فض ي عيين المنييا رين
األساسيين الث ة :النزالي والقرةاو وزكريا.
الدعوة إلى تحديد المفاهيم والمعايير والموال :
ولد افتتح المنا رة الدكتور زكريا ،و نّى الشيخ النزالي ،و لّثيب بعيده .وليد
بدأت أرالا ما طرحه د .زكرييا بيالمنطق والحجية ،ولي ّل أن أرالشيه بنًيوص
الشري .ودعوت لبل المنا رة إلى تحديد المفاهيم ،م إلى تحدييد المعيايير التيي
يحتكم الفريقان إليها .م تحديد الموال .
وكارييب الجمييياهير متجاوبييية معييي كيييل التجييياوب ،ل يي مة منطقيييي ،وليييوة
حجتي ،ووةوح عبارتي ،ل أل ّ اعتبار آخر .وهيو ميا جعيل د .زكرييا يقيول
بعيييد ذليييد :إريييي خاطبيييب مشييياعر الجمهيييور العييياطفي ،ووهللا ميييا خاطبيييب إل
العقييول ،ومييا اسيتادمب غييير الحجيية والبرهييان .ولييد شييهد أهييل الييرأ والفكيير
الحاةرون بذلد.
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والعلمارية وجها لوجه»:

ولييد سييجلب هييذه النييدوة فييي أشييرطة فيييديو وكاسيييب ،وأذيعييب علييى رطييا
ي ،فكتبيب فيي
واسع .م رأيب أن الكتابة في هذا الموةوي أصبح فريضية علي ّ
ذليييد :كتيييابي «اإلسييي

والعلماريييية وجهيييا لوجيييه» .رالشيييب فييييه القضيييية مييين

جذورها ،وكان هذا الكتاب س حا في المعركية المحتدمية مين ليديم وإليى الييو
بين اإلس ميين اليذين يرييدون اإلبقياء عليى ُهويية األمية وذاتيتهيا ،وبيين اليذين
يذوبوها في غيرها.
يريدون أن ّ

***
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د .علي القرداغي في لطر
فييي ال يينة الدراسييية  1986 ،1985ارضييم أخورييا د .علييي محيييي الييدين
القرداغي إلى أسرة كلية الشريعة في جامعة لطر.
وكنب لد تعرفب عليه في القياهرة فيي إحيدص إجيازاتي الًييفية ،حيين كيان
يحضيير أطروحتييه للييدكتوراه فيييي كلييية الشييريعة بجامعييية األزهيير فييي الفقيييه
المقارن .وكان يقيم هو وأسرته في مدينة رًر ،حيث أسكن أرا وأسرتي.
سررت بمعرفته ،حين وجدته حافظيا للقيرآن الكيريم ،كميا وجدتيه عليى
ولد ُ
صلة جيدة بترا نا الفقهيي ،ول سييما فقيه الشيافعية .ومين المعيروف أن إخوارنيا
األكراد في كل مكان ل يدينون إل بمذهب الشيافعي رةيي هللا عنيه .ولهيم فيي
األزهر روا معروف باسمهم.
ولد درس العلو الشرعية على أهلها من علماء األكراد منيذ رعومية أ فياره
في منطقته كردستان فيي العيرا  ،وأكميل الدراسية فيي بنيداد .يم أراد أن ييت ّمم
مشواره بالحًول على الدكتوراه من األزهير ،اليذ ينتميي إلييه أبنياء العيرب
والم لمين في المشار والمنارب ،وخًوصا عرب المشر .
فقه المعام ت المعاصرة:
ولد لحظب حين لقيته وتحيد ب معيه ،اهتماميه بفقيه المعيام ت المعاصيرة،
ول سيييما فقييه الشييركات الييذ كييان يع يدّ فيييه رسييالته ،فقلييب فييي رف ييي :هييذا
مطلوب لكلية الشريعة فيي لطير ،حييث رحتيا إليى التركييز عليى هيذا الجاريب
ميين فقهنييا اإلسي مي ،الييذ ل ياخييذ حقّييه فييي كثييير ميين جامعاتنييا الدينييية ،مثييل
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األزهر ،فقد كنا ردرس كتب الفقه القديمة كما ألفب فيي عًيورها .ريدرس فقيه
شركة العنيان ،وشيركة المعاوةية ،وشيركة الوجيوه ،وغيرهيا مين الشيركات،
ول رعيييرف شييييئا عييين الشيييركات الم ييياهمة والتوصيييية ،وشيييركات التيييامين،
وشركات المقاولت ،وغيرها من أريواي الشيركات الحديثية التيي يتعاميل معهيا
الناس كل يو .
ورييدرس كتيياب «البيييوي» وكتيياب «اإلجييارة» وكتيياب «الحواليية» وكييل مييا
يتعلق بالمعام ت ،في كيل ميذهب مين كتبيه المعتميدة للدراسية ،وهيي معزولية
عيين الحيييياة عيييزل تاميييا ،تشيييرح لنيييا األلفيييا  ،وتفهيييم المًيييطلحات ،وتنيييالا
التعريفات ،وتحف األحكا كما وردت .أما صيلتها بيالوالع فهيي مبتوتية تماميا.
هكذا درسب في الفقه الحنفي في المرحلة البتداوية« :اللبياب عليى الكتياب» أو
«شرح المييداري عليى القيدور » .وفيي المرحلية الثارويية ،درسيب« :الختييار
شرح الماتار» لبن مودود الموصيلي ،وكنيب أحًيل عليى أعليى اليدرجات،
 40من 40؛ ولكن لم أكين ولتهيا أفقيه فيي المعيام ت المعاصيرة شييئا ،كميا ل
يفهم شيوخي الذين درسوا لي.
ولهذا يكون المدرس اليذ فقيه الكتيب واتًيل بواليع الحيياة :مك يبا كبييرا،
يجب أن رعض عليه بالنواجذ .وهو ما التنعب به حيين تعرفيب عليى القرداغيي
ظ .
ال الوس والقرداغي والتوازن المنشود:
ولد سبق أن التحيق بالكليية د .عليي ال يالوس ،وليه عنايية أيضيا بهيذا الفقيه.
سنَ ُ
ياك}
ع ُ ادَََ َّبِم َ ِخ ََّ
شادوَّ َ
وبهذا يكون القرداغيي إةيافة إليى هيذا المجيال المهيمَ { ،
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[القًص ،]35 :ول سيما أن ال يالوس أمييل إليى التشيديد ،والقرداغيي أمييل إليى
الت هيل ،فيتاف

حر ذاك ببرد هذا ،وبذلد يتحقق التوازن المنشود.

***
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زيارة سري ركا والجامعة النظيمية
حي شيانا الندو على زيارة الجامعة النظيمية:
وفييي شييتاء سيينة  1986زرت جمهورييية سييري ركا ،رزلييب فييي العاصييمة
«كولومبو» ومنها اتجهب إلى زيارة الجامعة النظيميية ،وهيي جامعية إسي مية
أرشاها التاجر الم لم المعروف ،الحا رظيم في إحدص رواحي سري ركا.
وكييان الييذ حثنييي علييى زيييارة هييذه الجامعيية وكييرر حثييه لييي هييو شيييانا
سير بهيا وبميا
الع مة «أبو الح ن النيدو » رحميه هللا  .فقيد زارهيا مين لبيل و ُ
تقدّمييه ألبناوهييا وبناتهييا ،ورأص أن زيييارة كبييار علميياء الم ييلمين ودعيياتهم لهييا،
ي أن أةيع ذليد فيي
تشدُّ أزرها ،وت ند هرهاّ ،
وتقو أمرها .فلهذا أصر علي ّ
بررامجي.
أبو الح ن الندو بقية ال ل

الًالح:

والحقيقية أرنييي ل أسيتطيع أن أتيياخر عيين شييء يطلبييه منيي الشيييخ النييدو ،
ألري أعتقيد أريه رجيل مبيارك ،وأريه لييئ مين أهيل عًيررا المشينولين باليدريا
وزخرفها ،بل هو من بقية ال ل

الًيالح رةيي هللا عنهيب ،كارميا هيو رجيل

جاء من القرون اإلس مية األولى التي هي خيير القيرون ،ليعييا فيي عًيررا
هذا ،عًر المادة والمنفعة .وأرا أتقرب إلى هللا تعالى بحبه ،كما لال القاول:

ي أن أرييييييييال شييييييييفاعة!
أحييبُّ الًييالحين ول ييبُ ميينهم لعليييييييي ّ
زيارة الجامعة النظيمية:
ولهييذا لييم أتييردد فييي اإلسييراي بزيييارة الجامعيية النظيمييية ،ولييد للييب فييي
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رحابها رحو أسبوي راوما في إحدص حجرها ،فليم يكين هنياك فنيد لرييب منهيا،
وهي في لريية مين القيرص .وأريا بحميد هللا ل يب مين المتيرفين اليذ رُ ّ
شيئوا فيي
الحلييية ،أو ولييدوا وفييي فمهييم ملعقيية ميين ذه يب كمييا يقييال ،بييل أرييا ابيين القرييية
والكتاب .كم رمب على المًطبة والحًير ،ل على الديبا والحرير!
لذا لم أشيعر بمعارياة ،وليم أ ْشيدُ مين تعيب ب يكنا داخيل الجامعية ،أو لريبيا
منهيييا .بيييل كاريييب المنطقييية منطقييية ريفيييية راوعييية الجميييال ،مك يييوة بالاضيييرة
والنّضرة ،حافلة باشجار جوز الهند «النرجيلة» والبابيا  ،وغيرهيا مين فواكيه
تلد الب د اللذيذة والطيبة .وهي أشبه ما تكون بمنطقية «كييرال» فيي الهنيد ،أو
«بنج ديا».
لقاءاتي وزياراتي في رواحي سري ركا:
ولد التقيب أساتذة الجامعة ،لقاءات خاصة ،سالوري فيها جملية أسيئلة تتعليق
بالمناه والكتب والتدريئ ،وأجبتهم بما تعلمته وما فتح هللا علي به.
صيية ببعضييهم ،فييي العلييو الشييرعية
والتقيييب الط ي ب فييي محاةييرات خا ّ
المعروفيية :الفقييه واألصييول والتف ييير والحييديث والعقيييدة والييدعوة .كمييا ألقيييب
عليهم عددا من المحاةرات العامة ،حضرها كل ّم ْن في الجامعة ،مين أسياتذة
وط ب وطالبات ،وكنب ألمح في وجوههم مدص تا رهم بميا يلقيى علييهم ،فهيم
يتلقوره بعقولهم وللوبهم.
وبعييد مييا يقييرب ميين أسييبوي ،ودعييب األسيياتذة والط ي ب ،ولييد أر ييوا بييي
ي ،واسترحب إليهم ،وكم تمنوا  -كميا كنيب أتمنيى -
وأر ب بهم ،واستراحوا إل ّ
أن تطول المدة أكثر ،ولكني ل ب ملد رف ي .فودعتهم وفي عيني عبرة ،وفيي

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

386

أعينهم عبرات ،واعدا إياهم ،أن أجتهم في زيارتهم مرة أخيرص ،وليم يقيدر ليي
ذلد إلى اليو كان هللا لهم.
ولد زرتُ العاصمة «كولومبيو» وبعيض الميدارس اإلسي مية التيي وجيدت
فيها بعض مدرسين بعثهم األزهر إليها.
وزرت بعييض كبييار الشاًيييات اإلس ي مية التييي ر يييب أسييماءهم جميعييا،
ولكن كان فيهم وزير في الحكومة يمثل األللية اإلس مية.
فهناك أللية إس مية موجودة من لديم ،حيث تعتبر هذه اليب د امتيدادا للهنيد،
وإن كاريييب الديارييية ال ييياودة فيهيييا هيييي البوذيييية ،ال ييياودة فيييي الًيييين ،ولي يييب
الهندوسية ال اودة في الهند.
وليد كنيب أجييد تما ييل «بييوذا» فيي الميييادين الماتلفية ،ومنهييا :تمثيال ةييام
كان في طريقنا إلى القرية التي فيها الجامعة .وكلها مقدسة عندهم.
زيارة مؤسئ الجامعة الحا رظيم:
سيئ هييذه الجامعيية ،الحييا رظيييم فييي
كميا زرت رجييل البيير والاييير ،الييذ أ ّ
العاصمة ،وهو تاجر جواهر مشهور ،وأذكر أره دعياري إليى بيتيه عليى غيذاء،
ي وأسييلّم عليييهم .ولييد شييكرري
ودعييا بعييض الم ييلمين المعييروفين ،لي ييلّموا علي ّ
على الزييارة ،وطليب منيي أن أكررهيا ،فهيم معزوليون عين العيالم اإلسي مي،
ولد لمئ أ ر هذه الزيارة في األساتذة والط ب جميعيا ،ووعيدتهم أن أزورهيم
إذا ي ر هللا ذلد ،ولم يي ر هللا ذلد إلى الييو  ،وإن كياروا فيي الواليع ي يتحقون
الزيارة والتشجيع.
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دعوة لزيارة الجامعة وم لمي سري ركا:
وأوصييي إخييواري ميين العلميياء والييدعاة  -كمييا أوصيياري الشيييخ النييدو  -أن
يزوروا هذه الجامعة التي أرجو من وراوها الاير لم يلمي سيري ركا .سيدّد هللا
خطاهم ،و بب على الحق ألدامهم.
ي أن أزور البلدة التي كيان ليد رُفيي فيهيا
وأذكر أن اإلخوة هناك عرةوا عل ّ
البطييل المًيير أحمييد عرابييي لاوييد الثييورة الوطنييية الشييهيرة ،التييي ارتهييب
بهزيمته ،ورفاه اإلرجليز إلى تلد البلد «سرارديب» .ولكني اعتيذرت لهيم ،إذ ليم
يكيين عنييد الولييب الكييافي لييذلد ،فالوجبييات عنييد داومييا أكثيير ميين األولييات،
والمعين هو هللا.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

388

تاسيئ الهيئة الايرية اإلس مية العالمية
النشاط التنًير في العالم اإلس مي:
كان النشاط التنًير فيي أو لوتيه فيي ال يبعينيات مين القيرن العشيرين،
ولييد عقييد دعيياة التنًييير مييؤتمرا عالميًّييا لهييم فييي «لييوزان» ب وي ييرا سيينة
 1974بهدف تنًير العالم!
وفي سنة  1978عقدوا ميؤتمرا فيي وليية كليورادو فيي الولييات المتحيدة
بهيييدف أعلنيييوا عنيييه ،وهيييو :تنًيييير الم يييلمين فيييي العيييالم!! وكيييان هيييؤلء
ًرون من البروت تارب األمريكيين.
المن ّ
وكان الم يملين هيم أول مين يحتيا إليى الهدايية التيي يملكورهيا!! كنيا رظين
أرهييم يتوجهييون  -أول مييا يتوجهييون  -بجهييود تنًيييرهم إلييى الييب د التييي تعليين
اإللحاد صراحة ،ويقولون بًراحة وج ء :إل إله ،والحياة ميادة فح يب! ول
رييؤمن بيياهلل ،ول برسييالت ال ييماء ،ول بيياآلخرة ،فهييم أول ميين يحتييا إلييى أن
يوصييلوا بال ييماء ،ويييذ ّكروا بيياهلل وبالحييياة البالييية األخييرص  ...فييإن ولفييب فييي
طريقهم العقبيات :اتجهيوا إليى البليدان التيي ليم تًيل إليهيا النبيوات ،وميا تيزال
تعيا تحب سلطان الديارات البداوية ،والو نيات الهمجية.
فهيؤلء وأولئيد كيياروا أوليى بالتبشييير والتنًيير مين الم ييلمين :أتباعية مليية
إبراهيم ،وأصحاب الديارة التوحيدية ،التي تميّز توحيدها بيالالوص والًيفاء،
فلييييئ فييييه تشيييبيه اليهيييود ،ول تثلييييث النًيييارص ،فييياليهود يشيييبّهون الايييالق
بييالمالو  ،والنًييارص يشيبّهون المالييو بالاييالق .بييل كييان عليييهم أن يبييدءوا

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

389

بإعادة النًيارص فيي النيرب إليى الم ييحية ،ول سييما فيي أروبيا التيي ليم يعيد
يذهب إلى الكني ة منهم في يو األحد إل خم ة في الماوة (!)5%
المنًرون األمريكان:
ولكننا فوجئنا بهذا التو ُّجه النربي من المب ّ
شرين األمريكيان خاصية لتنًيير
الم لمين في العالم.
واألمريكان مولعيون بيان يكوريوا هيم «األعليين» فيي العيالم فيي كيل شييء،
بحييييث تكيييون مييياكولتهم تنيييزوا العيييالم كليييه «بيتيييزا وماكدوراليييد وكنتييياكي
وغيرهيا» ،وأن تكيون مشيروبتهم تنيزوا العيالم كليه «كوكياكول وبيب يي كييول
وغيرهما» ،وأن تكون أف مهم تنزوا العالم ،فلماذا ل ينزون بدينهم العيالم كليه
أيضا؟! مع أن دينهم في الحقيقة إرما جاءهم من أرةنا!
ًييرين البروت ييتارب ميين األمريكييان
اجتمييع ماويية وخم ييون ميين ُ
عت ياة المن ّ
ومن يدور في فلكهم في كلورادو لتنًير الم لمين في العيالم ،وليدموا أربعيين
بحثا أو دراسة عن اإلس

وأمته وكتابه وربييه وتاريايه وحاةيره وم يتقبله،

برنية م يحية تنًيرية  ...وكي

يمكن التا ير فيي الم يلمين؟ واليت عهم مين

دييينهم؟ وإلنيياعهم بالنًييراريةّ ،
وأن الم يييح هييو ابيين هللا المالييص للبشيير ميين
الييذرب الييذ ور ييوه عيين أبيييهم آد  ،أو هييو «ألنييو » ميين األليياريم الث يية التييي
تتكييون منهييا األلوهييية عنييد النًييارص« :اإللييه األب ،واإللييه البيين ،والييروح
القدس».
ًرين الفاشلة:
تجارب المن ّ
والمشكل هنا :أن الم لمين يؤمنون كل اإليمان بان دينهم هيو اليدين الاياتم،
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الييذ خييتم هللا بييه النبييواتّ ،
وأن كتييابهم هييو المهيييمن علييى الكتييب كلهييا ،وأرييه
الكتيياب المعجييز ،والكتيياب المحفييو  ،الييذ ل يعتريييه تحريي ول تبييديل .وأن
دينهم جاء متمما لما جاءت به الرسالت ال ابقة ،ومًي ّححا لميا وليع فيهيا مين
أوها وأخطاء وتحريفات على مر الزمان.
وميين الًييعب إخييرا الم ييلم ميين دينييه ليعتنييق دينييا آخيير ،ويتحييول محمييد
وأحمد وعلي وح ن وح ين إلى جور وحنا وبطيرس ،هيذا أمير يكياد يكيون
م تحي في العادة.
الحملة التنًيرية على مًر:
ولقد جرب المنًرون ذلد في أول القرن العشرين فيي عيدد مين األلطيار،
ومنها مًر ،بلد األزهر ،وبلد القرآن والعلم الديني.
وكاروا يبعثون الحم ت إلى القرص ،ممن ج ّهزوهم بمعرفة العربيية ،وحفي
القًص عن الم يح والعيذراء ،إليى غيير ذليد .ويظيل المنًير يحكيي للنياس
هذه القًص والناس سكوت ،فيح ب المنًر أرهم ليد لبليوا ك ميه ،أو فتحيوا
لييه للييوبهم ،ف ي يلبييث أن ي ييمع أحييد الحاةييرين يقييول :وحييدوه! فيييرد الجميييع
بًوت جهير :ل إله إل هللا! فيقيول :كميان صيلوا عليى النبيي ،فيقوليون :علييه
الً ة وال

ًر أره لم يًنع شيئا!
! وهنا يشعر المن ّ

وارتهييب هييذه الحمليية التبشيييرية أو التنًيييرية علييى مًيير ،بتقرييير كتبييه
رويييئ الحمليية لييال فييي رهايتييه :سيييظل اإلس ي

صييارة عاتييية ،تييتحطم عليهييا

محيياولت التبشييير الم يييحي ،مييا دا لنسي

فييي مًيير هييذه الييدعاوم األربييع:

القرآن ،واألزهر ،واجتماي الجمعة األسبوعي ،ومؤتمر الح ال نو !
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ماططات جديدة:
واآلن لد غيّر القو خططهم وأساليبهم وجاءوا  -فيما زعميوا  -بماططيات
جديدة ،وأساليب جديدة ،منها طباعة اإلرجيل على طريقة القرآن ،وعليى شيكل
القييرآن ،وت ييمية اإلصييحاحات فييي اإلرجيييل «سييورا» وت ييمية الفقييرات آيييات،
والفًييل بييين كييل إصييحاح وآخيير ،بمييا يفًييل بييه بييين سييور القييرآن بعضييها
وبعض ،وأهم من ذلد :لبول بعض الم لمين المتم كين بيبعض تعياليم ديينهم،
وت ميتهم :العي ويين ،بوص

ذلد مرحلة في التحول الكامل إلى النًرارية.

ودراسات شتّى تضمنها هذا الكتياب اليذ تيرجم إليى العربيية تحيب عنيوان
«التنًير» :خطة لنزو العالم اإلس مي.
وهو ميا دفيع شييانا الشييخ النزاليي بعيد ذليد إليى أن يكتيب كتابيه «صييحة
تحذير من دعاة التنًير» ،وأن يحذر منه كيذلد أخوريا المفكير الم يلم الكبيير،
محمد عمارة.
ولابيييل العلمييياء واليييدعاة والمهتميييون فيييي العيييالم اإلسييي مي ،هيييذه الحملييية،
بالتو ُّجئ ،أو الًراي ،والتحذير لألمة مما يحاك لها.
ولييد عرفنييا :أن التنًييير لييد بييدأ بنييزو الييب د اإلس ي مية بالفعييل ،وبااصيية
الييب د الكبييرص ،مثييل :ريجيريييا أكبيير بلييد إسي مي فييي إفريقيييا ،ومثييل إردوري يييا
أكبر بلد إس مي في آسيا ،بل في العالم اإلس مي كله.
ورأينا التنًير ينيّر هدفه وفق المكيان والزميان والحيال ،فهيو فيي المنطقية
العربية ل يطمع في تحويل الم يلم إليى رًيراري بًيراحة ،ويكتفيي بتشيكيكه
في اإلس

شريعة ورظاما ،إن لم يتمكن من تشكيكه فيه عقيدة وتوحيدا ،ولهيذا
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يعمل على رشر الفكر العلماري الذ يتفيق ميع ال هيوت الم ييحي فيي الجملية،
في ترك ما لقيًر لقيًر ،وما هلل هلل!
أما في غير المنطقة العربية ،فهو يعميل عليى تحويليه إليى م ييحي بالفعيل،
ول سيييما عيين طريييق المييدارس التييي تلييتقط الطفييل فييي صيينره ،وتاخييذه خاميية
بيضاء ،فتنرس فيه ما تشاء من عقاود ومفاهيم وليم ،وتنقله من دين إليى ديين،
وأهله وذووه ل يشعرون!
ًرين في المنطقة العربية واإلس مية:
دعوص عد رجاح المن ّ
ولقد رجح التنًير إلى حيد كبيير فيي هدفيه فيي المنطقية العربيية ،والمنطقية
اإلس مية غير العربية.
ومع هذا يشيع دعاة التنًير النربيون داوما ويكررون :أرهم لم ينجحوا فيي
الب د اإلس مية ،وأن جهودهم لم تحقق أهدافها.
وأعتقد أرهم في ذلد كاذبون ومضلّلون.
فقد رعوا الفكر العلمياري ورشيروه فيي دييار اإلسي

وروجيوه بضياعة بيين

الم لمين.
ورعييوا كييل كاتييب ميين أبنيياء الم ييلمين يتمييرد علييى اإلس ي  ،ويطعيين فييي
شريعته أو قافته أو لرآره وسنته ،وإن كان هيؤلء للية ،ولكينهم ينفايون فييهم،
ويجعلون من كل حبة لبة ،ومن كل لط جم .
وولفييوا  -ميين وراء سيييتار  -وراء كييل حيياكم يتن ّكييير لشييريعة اإلسييي  ،أو
لدعوة اإلس  ،يشدّون أزره ،ويحمون هره ،ويوصون «الكبار» به خيرا.
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ورجحوا بالفعيل فيي تحوييل بعيض الم يلمين  -فيي غيير المنطقية العربيية -
إلييى الم يييحية ،ف ي غييرو أن تجييد اسييم الشيياص م يييحيا ،واسييم أبيييه أو جييده
م لما ،أو تجده مين لبيلية إسي مية خالًية ،معنياه أرهيم حوليوه منيذ صيباه إليى
الم يحية .حيث أدخلوه مدارسهم وصنعوه كما يريدون.
المكاسب التي يحققورها بدعوص إخفالهم مع الم لمين:
أعتقد أن هذا اإلع ن بارهم أخفقوا ميع الم يلمين :أمير مقًيود لهيم ،يحقيق
لهم مكاسب يرجورها:
أولهييا :أن تتييدفق عليييهم األمييوال والتبرعييات التييي تبلييغ المليييارات ،لتم ّكيينهم
من التنلب على ص بة الم لمين «الناشزين» والتا ير فيهم.
و اريها :أن يادّروا «الفري ة» التي يريدون اصطيادها ،وهيي :الم يلمون،
حيث يقولون :اإلس

باير ،واألمة باير ،والمنًرون لد فشيلوا فيي مهميتهم

معهم ،ف يجتهدون في المقاومة ،ول يفكرون في عمل إيجابي مضاد.
ًيرون فيي أداء واجيبهم فيي غيزو
و الثها :أن يظل القو يشعرون بارهم مق ّ
الم ييلمينّ ،
وأن عليييهم أن يتييداركوا ذلييد بالمزيييد ميين بييذل الجهييد والتاطيييط
والتن يق والعمل الدءوب ،ومن سار على الدرب وصل.
وربما كان سبب إع ن فشلهم :أرهم ليم يحقّقيوا كيل ميا كياروا يطمحيون إلييه
من أهداف في تنًير الم لمين الذين استعًوا بعقيدتهم عليهم وخيبيوا فيالهم،
فاعتبروا أرف هم لد فشلوا!
غارة جديدة على العالم اإلس مي:
على كل حال لد ابتدأ التنًير غارة جديدة على العيالم اإلسي مي ،باجتمياي
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كليورادو ،الييذ صيمم علييى تنًيير الم ييلمين فيي أرحيياء العيالم ،ورصييد لييذلد
ًييرين م ييلمين ،سييموه
«ألي مليييون» دولر ،وأرشييا لييذلد معهييدا لتاييري من ّ
«معهيييد زويمييير» إحيييياء ليييذكرص ذليييد المنًييير العتييييد اليييذ رأس الميييؤتمر
التبشير الكبير في القاهرة سنة . 1906
القو إذن جيادُّون فيي مهميتهم ،مًيرون عليى غيايتهم ،ووراءهيم إمكاريات
مالييييية هاوليييية ،ودول تؤيييييدهم ب ييييلطارها ولوتهييييا ،وجيييييوش ميييين المبشييييرين
والمبشرات.
بلنب منذ عيدّة سينين  4.750000أربعية م ييين وسيبعماوة وخم يين ألي
مبشر ومبشرة في أرحاء العالم.
ولييد كنييب أح ييب أن «المليييار دولر» ،الييذ رصييدوه لتنًييير الم ييلمين:
مبلغ كبير ،حتى عرفب بعد ذلد أرهم يجمعون فيي بعيض األحييان ملييارات ل
مليارا واحدا ،وأن المال ليئ مشكلة لديهم على اإلط

.

ومن المعلو  :أن الفاتيكان كان يعتبر  -من راحية الننيى  -الدولية الثالثية فيي
العالم بعد أمريكا والتحاد ال وفيتي.
التنًير غزو غربي للشر اإلس مي:
إن الم ييلمين ينظييرون إلييى التنًييير علييى أرييه ليييئ مجييرد عمييل دينييي ،أو
دعوة دينية خالًة ،بل يروره روعا من النزو النربي للشر اإلس مي.
فقد غزارا النيرب ع يكريا ،وغزاريا سياسييا ،وغزاريا قافييا ،وغزاريا كيذلد
دينيا.
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وكارب أداته األولى في غزورا دينيا هو هذا الذ سموه «التبشير» وسيميناه
«التنًير» والذ كان داوما خادميا ل سيتعمار وممهيدا ليه ،وم ياعدا ليه عليى
استذلل الشعوب ،وامتًاص خيراتها ،ورهب رواتها ،وإبقافها في حضييض
أرخوا لهذا التبشيير وعمليه فيي ب دريا ،مثيل
الفقر والتالّ  ،كما بين ذلد الذين ّ
اليييدكتور عمييير فيييروي ،واألسيييتاذ مًيييطفى الااليييد فيييي كتابهميييا «التبشيييير
والستعمار» ،ومثل كتاب «النارة على العالم اإلسي مي» اليذ ترجميه ال ييد
محب الدين الاطيب إلى العربية من لديم.
ليرروه مين أميير
كين ممين ليرأ مييا صينعه المن ّ
ًيرون فيي «كلييورادو» وميا ّ
خطييير ،فاخييذت علييى عيياتقي أن أربيه الم ييلمين علييى هييذا المكيير ال ُكبّييار ،وأد
رالوس الاطر ،لتنبيه األمة على ما يحاك لها ،وهي فيي غفلية عين هيذا .ولييئ
لها ليادة تولظها وتحركها ،ل سياسية ول دينية.
دعوتي إلرشاء صندو إس مي:
وفييي محاةييرة لييي فييي مدينيية «جييدة» بييدعوة ميين مركييز أبحيياع اللتًيياد
اإلسييي مي التيييابع لجامعييية المليييد عبيييد العزييييز ،تكلميييب عييين هيييذا الموةيييوي
بإفاةيية ،وللييب :لييو كييان األميير بيييد لييدعوت فييي الحييال إلرشيياء صييندو
إس مي رجمع فيه أل مليون دولر ،ل ألسيلمة العيالم ،وهيذا مين حقنيا ،ولكين
لحماية الوجود اإلس مي من هذا النزو الماطط الحالد الماكر.
وبعد المحاةرة اجتمع عدد من اإلخيوة اليدعاة ،مينهم الشييخ الزريداري ،ود.
محمييد عميير زبييير ،ود .أرييئ الزرلييا ،وعييدد ميين الشيييوي واألسيياتذة الفضي ء،
ولالوا :لماذا ل تناد أرب بإرشاء هذا الًندو  ،ولماذا تنتظير غييرك أن يقيو
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بهذه المهمة؟
للب :با صفة ألو بذلد؟
لالوا :بًفتد أحيد علمياء الم يلمين ،اليذين تثيق بهيم األمية ،وت يتمع إلييهم،
وتقرأ لهم ،وتحملد الم ئولية عنهم .وأعتقد أن قة األمة بد تجعيل مين فير
العين عليد أن تقو بهذا األمر ،وتتبنياه ،ورحين أول المؤييدين ليد ،وال ياورين
وراءك ،فعاهدرا على ذلد ...
ولم يدعوري حتى عاهدتهم على أن أتبنّى مواجهة هذا النزو.
وأصبحب حين أحاةر في أ ّ بليد أدعيو إلرشياء هيذا الًيندو اإلسي مي
العييالمي ،أو المؤس يية العالمييية ذكييرت ذلييد فييي لطيير ،وفييي اإلمييارات ،وفييي
األردن ،وفي كل بلد دعيب إليه.
كلمتي في مؤتمر المًارف اإلس مية بالكويب:
م هيا هللا لي فرصة في الكويب في اجتماي ميؤتمر المًيارف اإلسي مية،
وكان هو المؤتمر الثاري للمًارف ،بعيد ميؤتمر دبيي اليذ عقيد منيذ سينوات.
وفي الجل ة الاتاميية للميؤتمر ،طلبيب الكلمية ،ولليب لنخيوة :اسيمحوا ليي أن
جو المًارف والمعام ت المالية اإلس مية إلى جيو آخير .هيو أشيد
أرقلكم من ّ
ساورة ،وأعظم خطرا ،إره يتعلق بالحفا عليى ديين األمية وعقييدتها وهويتهيا
ًييرون لييذلد «ألي مليييون دولر» لنرتييد عيين
 ...وذكييرت لهييم مييا رصييد المن ّ
ديننييا! وأن علييى األميية أن ترصييد مثلهييا لحماييية الم ييلمين ميين خطيير النييزو
المرتقييب .وأمتنييا أكثيير ميين أل ي مليييون ،فلييو دفييع كييل فييرد  -فييي المتوسييط -
دولرا ،لجمعنا األل مليون ب هولة ،ومن هنا ررفيع شيعار «ادفيع دولر تنقيذ
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م لما».
مهمة المؤس ة الايرية:
وعلينا أن رنش لذلد مؤس ة خيريية مهمتهيا :أن تجميع ألي ملييون دولر
من الم لمين ،وأن ت تثمرها فيي الحي ل ،لننفيق مين عواويدها ،وربقيى األصيل
سييالما ،وأرييا ألتييرح الكويييب مقييرا لهييذه المؤس يية ،كمييا ألتيرح أمينييا عامييا لهييذه
المؤس يية أخارييا الفاةييل الشيييخ يوس ي الح ّجييي« ،وزييير األوليياف والشييئون
اإلس مية سابقا ،وأحد رجالت الكويب المحبوبين والمحتيرمين»  ...وتجياوب
الحضور معي ،وأ نوا علي لولي وكيان مينهم أخوريا الفاةيل المعطياء فيي كيل
عمر خير؛ أبيو بيدر «عبيد هللا المطيوي» رحميه هللا وأ ابيه ،فجياء وهميئ فيي
أذري ،ولال :لقد أصبب وأح نب في اختيار يوس

الحجيي لهيذه المهمية ،فهيو

موةييوي قيية ولبييول ميين الجميييع ،وأرييا ألييول لييد :إرييي متبييري لهييذا المشييروي
بمليون دولر أةعها لح ابه من الند .في بيب التمويل الكيويتي ،ولكين أرجيو
أن ل تذكر اسمي .وأعلنب ذلد على الحضور ،فامتألت القناعة بيالتكبير ،وليم
أعلن عن اسمه ح ب رغبته ،وإن كان األمير ليد عيرف بعيد ذليد ،وإرميا لكيل
امرئ ما روص.
الحث على المشروي في خطبة الجمعة بالكويب:
بعد هذا اإلع ن وجدت حماسة بالنة من الناس عليى كيل م يتوياتهم ،وكنيا
في يو الاميئ ،ولد ارتهى الميؤتمر وساسيافر فيي الم ياء ،ولكين أخاريا ال ييد
محمد راصر الحمضان وكيل وزارة األولاف في حينها ،لال :ألتيرح أن تؤ ّجيل
سيييفرك ،وتبقيييى إليييى النيييد ،وتاطيييب خطبييية الجمعييية ،وتيييذاي فيييي التلفزييييون
واإلذاعة ،وتحث الناس على هذا المشروي ،وبذلد يكون له أرةية لوية .وليد
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استجبب لهذه الدعوة ،وتم األمر على ما يرا .
ولم يكين الشييخ يوسي

الحجيي موجيودا حيين أعلنيب عين اختيياره ،ليكيون

أمييين هييذه المؤس يية المنشييودة ،فلمييا حضيير ،وأبلييغ مييا للتييه ،رحييب بتح ُّمييل
الم ئولية ،ولال :ما دعا إليه القرةاو  ،فنحن له جنود.
خطبة الجمعة التالية في لطر:
وعدت إلى لطر ،وخطبيب الجمعية التاليية فيي لطير ،وروهيب بالموةيوي،
فلقيب من القبول والتشجيع ما شرح صدر  ،وكان مين ذليد برلبية مين الشييخ
محميييد بييين حميييد شيييقيق األميييير ،ووزيييير التربيييية والتعلييييم ،يثنيييي فيهيييا عليييى
المشروي ،ويعلن ولوفه بجاربي بقوة وبكل ما ي تطيع ،وييدعو ليي وللمشيروي
بالنجاح والتوفيق.
تشجيع أمير لطر الشيخ خليفة:
كما لقيب أمير دولة لطر الشيخ خليفة بن حمد آل اري ظ  ،وحدّ تيه عين
فكرة المؤس ة ومقاصدها ،فرحب بها ،وشجعني على المضي فيي المشيروي،
وليال :يق بياري م يتعد للم ياعدة فيي ذليد ،عليى الم يتوص الشاًيي ،وعليى
سرورا كبيرا  ...وكان مما يشجع على ذلد فيي
سررت بذلد ُ
م توص الدولة ،و ُ
تلد األيا  :ارتفاي أ مان البترول ،وازديياد دخيل دول الاليي  ،وهيذا مين ُح ين
ح المشروي ،وهلل الحمد.
التًور العا للمشروي:
وةع
ُّ
وكان علي :أن أةع تًورا عاما للمشروي ،وأهدافه ووسياوله ،وأن يكيون
في صورة مؤس ة عالمية ،لها أعضاء مؤس ون من كل أرحاء العالم ،يمث ّليون
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رجال األمة من أهل العلم والرأ  ،ومن أهل المال والثروة ،ومين أهيل الكفايية
والابرة.
التًورات إليى اإلخيوة فيي الكوييب ،ليعطيوا هيذه التًيورات
وبعثب بهذه
ُّ
إلى أحد القاروريين ليًوغها في صورة لارورية ،عليى شيكل رظيا أساسيي ،يم
ربحث بعد ذلد كي

ر تار القارون الذ يقرها ويعطيها الوجود القاروري.

وكنييب اختييرت ت ييميتها« :المؤس يية الايرييية اإلس ي مية العالمييية» ولكيين
أخارييا الكييريم األسييتاذ خليييل حمييد المييدرس فييي لطيير  -وهييو ميين األعضيياء
المؤس ييين  -التييرح اسييم «الهيئيية» بييدل اسييم «المؤس يية» لعتبييارات تتعلييق
بالترجمة إلى اإلرجليزية.
وبعد الًيياغة القاروريية المبدويية لنظيا الهيئية :أرسيل إليى األعضياء اليذين
اختيروا من شتى البلدان ليبدوا م حظاتهم على مواد النظا ميادة ميادة ،وفقيرة
فقرة ،ويقترحوا تعديل ما يريدون تعديله ،وحذف ما ييرون حذفيه ،وإةيافة ميا
يرون إةافته.
اختيار األشااص المؤس ين واللجنة التحضيرية:
ر يب أن أذكر أرا ليد اجتمعنيا فيي الكوييب عيدّة ميرات لختييار األشيااص
س ييين ،وحرصيينا كييل الحييرص علييى أن يكورييوا ممثلييين بقييدر اإلمكييان
المؤ ّ
لأللطار واألجناس والتيارات الماتلفة.
كمييا اختررييا لجنيية تحضيييرية للنظيير فييي كييل مييا يلييز لنعييداد لهييذه الهيئيية
و هورها بالًورة الم ومة إلس ميتها وعالميتها ،وكاريب اللجنية مكورية مين
ستة أشااص:
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 - 1الشيخ يوس حجي.
 - 2الشيخ يوس

القرةاو .

 - 3الشيخ سليمان الراجحي.
 - 4الشيخ عبد هللا العقيل.
 - 5الشيخ عبد هللا المطوي.
 - 6الشيخ أحمد بزيع الياسين.
كارب اللجنية تنظير فيي الترشييحات التيي تقيد لهيا ليكوريوا مين المؤس يين،
وتراعي موازرات ماتلفة في الختيارات ،منها :تمثييل األلطيار والتجاهيات،
وأهل العلم وأهل البذل ،والشاًيات المقبولة في مجتمعاتها ،يم تاطير اليذين
ولع عليهم الختييار وتعير

علييهم فكيرة الهيئية كميا تًيورتها ،يم مشيروي

النظا األساسي المقترح ،وتطلب الرأ فيه.
تذليل العقبات لستًدار لارون الهيئة العالمية:
كمييا كارييب مهميية اللجنيية التفيياهم مييع الجهييات الم ييئولة فييي الكويييب ،لتييذليل
العقبات لستًدار القارون بالهيئة المنشودة.
ولييم يكيين األميير سييه  ،فالهيئيية  -وإن كييان مقره يا بالكويييب  -لي ييب هيئيية
كويتييية محلييية ،بييل هييي هيئيية عالمييية بحكييم تكوينهييا ميين مؤس ييين يمثلييون
الم لمين في العالم ،وبحكم أهدافها ،فهي لايير الم يلمين فيي العيالم ،وإميدادهم
بميييا يحتييياجون إلييييه ليعيشيييوا م يييلمين ملتيييزمين بيييدينهم ،غيييير متالّفيييين عييين
عًرهم ،وهي عالمية بحكم تمويلها ،فهي تقبيل التبرعيات  -غيير المشيروطة
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 ميين أ ّ جهيية أو فييرد ي يياعدها فييي مهمتهييا ،وهييي عالمييية بحكييم مًييارفهاوموالع رشاطها ،فهي تعميل فيي كيل مكيان يوجيد فييه م يلمون محتياجون ،ول
سييما فييي إفريقييا وآسيييا ،حييث ينشييط التنًيير بييين الم يلمين ،م ييتن فقييرهم
ومرةيييييهم وأمييييييتهم ،فيقيييييد الم ييييياعدات النذاويييييية ،وينشييييي الم تشيييييفيات
والم توصفات الطبية ،ويؤسئ الميدارس التعليميية ،التيي لاطعهيا الم يلمون،
لًبنتها الكن ية ،فمن دخلهيا ريال الشيهادة ،وفقيد اليدين! ولهيذا بقيى الم يلمون
في معظم دول إفريقيا  -جنيوبي الًيحراء  -معيزولين عين التعلييم العًير ،
لاصييرين تعليييمهم علييى القييرآن واللنيية العربييية وشيييء ميين العلييو الشييرعية،
وبعض مبيادئ الح ياب ،كيل ذليد يعليم عليى الطريقية التقليديية القديمية  ...فقيد
تطور األزهر ،وتطورت المعاهد العلمية الدينية في العالم العربيي ،وكثيير مين
الب د اإلس مية ولم يتطور التعليم عند هؤلء.
المهم أن الهيئية المنشيودة هيئية عالميية بي ريزاي ،وررييد مين القيارون اليذ
يًدر بإرشاوها في الكويب أن يحاف على عالميتها واستق لها.
كييان هييذا العمييل يقييو بييه إخوارنييا الكويتيييون ميين األعضيياء المؤس ييين فييي
الهيئيية ،وكييان هنيياك عمييل آخيير تقييو بييه اللجنيية التحضيييرية مييع المؤس ييين
إلرضيييا النظيييا األساسيييي ،والتفيييا المبيييدوي عليييى صيييينته النهاويييية بعيييد
التعدي ت المقترحة.
ولييد صييدر لييارون الهيئيية (لييارون رلييم  64ل يينة  ) 1986بييامر أمييير ميين
الشيخ جابر الًباح أمير دولة الكويب رحميه هللا  ،وأحييل إليى مجليئ األمية،
لمنالشته وإلراره أو تعديله ،وبعد أخذ ورد ،وافق مجلئ األمة على القارون.
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الجتماي التاسي ي إللرار النظا :
س ون دعوا ل جتمياي فيي الكوييب عيا  1986لمنالشية النظيا
وكان المؤ ّ
األساسي م إلراره بعد تعديل ما يتطلب التعديل ،وكان الحضور مكثّفا ،لم يكيد
يعتذر إل من لهرتيه الظيروف أو ألعيده المير

 ،وكياروا صيفوة مين رجيالت

األميية المعنيييين بامرهييا ،المشيينولين بهمومهييا ،حتييى لييال لييي شيييانا النزالييي
وعينييه تييذرف الييدموي :جييزاك هللا خيييرا ،لقييد جمعييب حكميياء األميية فييي هييذا
المكان ،وللما يجتمعون ،وحملتهم اآلن الم ئولية الدينية والتاريايية ،لينهضيوا
بواجبهم ،ويقوموا بدورهم.
وكييذلد لييال شيييانا الشيييخ عبييد المعييز عبييد ال ييتار :كنييا ر ييمع عيين حكميياء
صييهيون ،أو مشييياة بنييي إسييراويل ،الييذين اجتمعييوا يومييا لينظييروا فييي مًييير
لييومهم ،ويقييرروا مييا يجييب عليييهم لم ييتقبلهم ،ويحيدّدوا ع لييتهم بنيييرهم .وهييا
رحين أولء اليييو ريرص مشييياة الم يلمين أو صييفوتهم يجتمعيون ،لينظييروا فييي
مًير أمتهم.
للب للشياين :ل داعي ألن رُ رف في التفيانل ،وعليى كيل حيال ،فيإن لقياء
المييؤمنين ل يثميير إل خيييرا ،وخًوصييا إذا اجتمعييوا لهييدف واةييح ،وميينه
بيّن ،ولم تكن لهم أغرا

دريوية ،أو مًيالح شاًيية ،إرميا جمعهيم حيب هللا

ورسييوله ،والرتًييار لهييذا الييدين الييذ يشييكوا إلييى هللا أبنيياء عقييوه ،وأرًييارا
خذلوه.
محاولة تاجيل الجتماي التاسي ي:
وكييان بعييض اإلخييوة الحضييور  -ألغييرا

خاصيية  -يريييدون تاجيييل هييذا
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الجتماي الحاسم ،ولال لي أحدهم :ما وجه الستعجال  -ييا شييخ يوسي

 -فيي

أمر خطير كهذا؟ وما الضرر لو أخررا بضعة أشهر حتى يزداد رضجا؟
وكنب رويئ الجل ة ،فرفضيب اللتيراح بحيز وح يم ،ولليب :لقيد مضيب
عدة سنوات منذ الترحب إرشاء هذه الهيئة فيي الكوييب ،حتيى تنييرت األحيوال
عمييا كارييب ،وارافييض سييعر البتييرول بعييد مييا كييان مرتفعييا ،وهييذا ليييئ فييي
صييالحنا ،ولقييد رالشيينا النظييا األساسييي حتييى مللنييا ،ول بييد لنييا ميين أن رح ييم
أمررا ،ولد لال تعيالىَ { :وشَاا ِو َّۡر ُرمۡ َّفِ ۡ
علَ
ۚ
اىَّٱّللَِّإِنَّٱّللََّ
ايَّٱۡل َ ۡم ِِۖارَّفَا ِإذَاَّع ََز ۡماتَ َّفَت َ َوك ۡالَّ َ
ي ُِحالو ۡ
الَّ
َّٱل ُمت َ َاو ِك ِلينَ } [آل عميران ،]159 :وليد عزمنييا وتوكلنيا عليى هللاَ { ،و َمانَّيَت َ َوكا َّۡ
علَىَّٱّللَِّفَر َُوَّ َح ۡ
سبُهُ} [الط
َ

.]3 :

إلرار النظا األساسي:
وارتهى الجتماي بإلرار النظا األساسي ،بعد تعدي ت طفيفة عليه.
ولييد حرصيينا فييي رظامنييا األساسييي علييى :أن تكييون هيئتنييا هيئيية خيرييية
محضة ،كل ه ّمها عمل الايير ،ولي يب هيئية تبشييرية أو دعويية فيي أساسيها،
وإن كيييان اليييدافع األول مييين إرشييياوها هيييو الحملييية التنًييييرية الكبيييرص عليييى
الم لمين.
كما حرصنا على أن رُبعد الًيبنة ال ياسيية والجهاديية عين الهيئية ،ةيمارا
ل ُح ْن أداوها لعملها بعيدا عن المؤ رات ال ياسية وتياراتها المتنالضة .وهو ميا
يعرةها لاًومات وصراعات تضرها ول تنفعها.
اعترا

الدكتور أحمد الملط:

وأذكيير أن بعييض اإلخييوة ،وميينهم األي الكبييير الييدكتور أحمييد الملييط راوييب
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بشيدّة ،ويقيول ليي

تحذف ال ياسة مين اإلسي

ييا

شييييخ يوسييي ؟ أترييييدون إسييي األةيييرحة والمواليييد ،اليييذ يبيييارك األرظمييية
الفاجرة ،وي ير في ركاب الطناة من الحكا ؟ أل ب أرب الذ كنيب تعلّمنيا :أن
اإلس

عقيدة وشريعة ،وعبادة ومعاملة ،ودين وسياسة ،وص ة وجهاد؟

للب :يا دكتور أحمد ،رحن ل رؤمن بتجزوة اإلس  ،ول بحذف ال ياسية أو
اللتًيياد أو الجهيياد منييه ،ولكنييا رييؤمن بالتاًييص ،ورحيين متاًً يون فييي
عمل الاير على كل الم تويات ،وعن طريق هيذا الايير ررليى بالنياس ،حتيى
رمكيينهم ميين العمييل فييي ال ياسيية واللتًيياد والييدعوة والجهيياد ،بعييد أن رهي ي
الابز للجاوع ،والك ياد للعرييان ،واليدواء للميريض ،والكفالية لليتييم ،والم يكن
للمشيييرد ،والعميييل للعاطيييل ،والتيييدريب للعاميييل ،والمدرسييية لألميييي ،والكفايييية
لألسرة  ...وهذه أمور تحتا منا إلى جهود وأولات وأموال وعقيول ،وطاليات
بشرية مدربة ،وكل هذه ل رملد منها إل القليل ،أو األلل من القليل.
هييذا هييو عمييل الهيئيية الييذ ينبنييي أن رتفيير لييه  ...أمييا ال ياسيية والجهيياد
ضييينا القيييرآن عليييى رعايييية
وغيرهيييا ،فلهيييا رجالهيييا ،ولهيييا مجالهيييا ،وليييد ح ّ
ًًيات ،وسيدّ الثنيرات الماتلفيية ،وعييد توجييه الطالييات كلهيا فييي اتجيياه
التا ُّ
واحد وإغفال ما عداه ،وفي ذلد جاء لوله تعيالىَ { :و َمااَّكَاانَ َّ ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُاونَ َّ ِليَن ِف ُارواَّْ
ۚ
او َمرُمۡ َّإِذَاَّ
ِينَّ َو ِليُناا ُِرواَّْقَ َّۡ
َّمانَّ ُك ِالَّفِ ۡرقَاةَّ ِ
َكآفةَّفَلَ َّۡو ََلَّنَفَ َار ِ
َّم ۡانرُمۡ َّ َطآَِفَ ٞاة َِّليَتَفَقَّرُاواَّْفِايَّٱلاد ِ

َر َاع ُٓواَّْإِلَ ۡي ِرمۡ َّلَعَلرُمۡ َّيَ ۡحاَ ُرونَ } [التوبة.]122 :
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اختيار رويئ الهيئة وراوبه واألمين العا :
وكان على المجتمعين أن ينتابوا باللتراي الحر :مجل ا لندارة مين ()21
شاًا ،ولد اجتمع المجلئ عقب اختياره في جل ة إدارية ،لياتياروا اليرويئ
وراوبييه وأمينييا عامييا وأمييين الًييندو  ،ولييد اختييار المجلييئ باإلجميياي الشيييخ
يوس

الحجي روي ا عاما للهيئة ،واختار راوبا له :أخارا الفاةيل الشييخ صيالح

الحًين ،وهو شاًية سيعودية معروفية ،واختيار أمينيا عاميا :الشييخ عي يى
بن محمد آل خليفة ،واختار أمينا للمال :الشيخ أحمد البزيع ياسين من الكويب.
اللجنة التنفيذية:
كلما اختار لجنة تنفيذيية مين األعضياء تكيون أليدر عليى الجتمياي فيي ميدة
ألرب من مدة المجلئ .وكنب ممن اختيروا لمجليئ اإلدارة ،وللجنية التنفيذيية.
كمييا اختييير للمجلييئ ميين لطيير :فضيييلة الشيييخ عبييد هللا بيين إبييراهيم األرًييار
رحمه هللا .
وارًرف المجتمعون ،وهم يحمدون هللا على أن ي ر أمرهم ،كميا يدعوريه
عز وجل أن يعينهم على العمل لتحقيق أهداف الهيئة كل في بلده.
وفد الهيئة إلى أمراء دول الالي :
ولييد اتفقنييا علييى أن يميير وفييد يمثييل الهيئيية بييامراء دول الالييي وملوكهييا،
ويشرح لهم أهدافها وفكرتها ،ويطلب منهم المعورية والتايييد المياد والمعنيو
لها.
وكان الوفد يتكون من رويئ الهيئة الشيخ يوس الحجي ،ومين الشييخ عبيد
هللا األرًار رحمه هللا  ،ومن الشيخ عبد هللا المطوي «أبيي بيدر» رحميه هللا

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

406

 ،ومن الفقير إلى هللا تعالى.
ولد مرررا بامير لطر الشيخ خليفة بن حميد آل ياري« ،وليد كنيب ليد حد تيه
من لبل عين الهيئية ،كميا ذكيرت مين لبيل» ،فاح ين اسيتقبالنا ،وتجياوب معنيا،
وأمر بفتح ح اب في مًرف لطر اإلس مي للهيئة.
كمييا ميير الوفييد بدوليية البحييرين ،ولقييى أميرهييا الشيييخ عي ييى بيين سييلمان آل
خليفة ،الذ رحب بنا كل الترحيب ،ولال :البلد بلدكم ،ورحن معكم.
ولد الوفد طلبا لزيارة دولة اإلمارات العربية المتحيدة ،ففوجئنيا باعتيذارهم
عن عد استقبالنا في الظروف الراهنة.
عمان ،فلم ترد علينا ،ل باإليجاب ،ول بال لب.
أما ُ
وكذلد المملكة العربية ال عودية لم تردّ علينا.
تشويه صورة الهيئة عند الم ئولين :
وكان بعضهم لد شوه في تقرييره صيورة الهيئية عنيد الم يئولين وليال لهيم:
إذا أردتم أن تدعموا اإلخوان الم لمين فادعموا الهيئة الايرية!!
وهييو تشييويهٌ ييالم ،فعلييى الييرغم ميين أن الييداعي لفكييرة الهيئيية كييان ميين
اإلخييوان ،وأن عييددا ميين أعضيياوها ميين اإلخييوان ،فييإن الهيئيية تتميييز بتمثيييل
متوازن لكل فئات األمة ،خًوصا على م يتوص أهيل ال ينة ،وليم يكين ي يعها
أن تتجاهل اإلخوان الم لمين ،وهم جماعة حيية كبييرة لهيا وجيود ملميوس فيي
كل ألطار الم لمين.
ومن رظر إلى مجموي المؤس ين وجد فيهم عددا كبيرا من ال عوديين.
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رظرة رياةية:
وهذا المول من األرظمة الحاكمة جعلني أستشعر أن األمر ليئ كميا كنيب
أتولعه ،حين للب :إن األلي ملييون دولر يمكين أن تجميع مين أكثير مين ألي
مليون شاص ،على أساس متوسط دولر لكل فرد.
ولد رظرت فيي األمير يوميا رظيرة رياةيية ،فقليب :يمكننيا أن رجميع األلي
مليون بواحدة من هذه الطر .
( )1000أل ي فييرد ،يييدفع كييل واحييد ( )1000000مليييون دولر ،فتكييون
النتيجة =  1000.000000أل مليون.
أو ( )10.000عشييرة آلف فييرد ،يييدفع كييل واحييد ( )100.000ماويية أل ي
دولر ،فتكون النتيجة =  1000.000000أل مليون.
أو ( )100.000ماويية أل ي فييرد ،يييدفع كييل واحييد ( )10.000عشييرة آلف
دولر ،فتكون النتيجة =  1000.000000أل مليون.
أو ( )1000000مليون فرد ،يدفع كيل واحيد ( )1000ألي دولر ،فتكيون
النتيجة =  1000.000000أل مليون.
أو ( )10.000000عشيييرة م ييييين فيييرد ،ييييدفع كيييل واحيييد ( )100ماوييية
دولر ،فتكون النتيجة =  1000.000000أل مليون.
أو ( )100.000000ماوييية ملييييون فيييرد ،ييييدفع كيييل واحيييد ( )10عشيييرة
دولرات ،فتكون النتيجة =  1000.000000أل مليون.
أو ( )1000.000000ألييي ملييييون فيييرد ،ييييدفع كيييل واحيييد ( )1دولرا،
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واحدا ،فتكون النتيجة =  1000.000000أل مليون.
عقبات وحواجز:
ولكن تبين ليي أن هنياك عقبيات وعقبيات ،وحيواجز وحيواجز ،تحيول بيننيا
وبيييين الوصيييول إليييى الفيييرد الم يييلم العييياد  ،وأن هنييياك مئيييات الم ييييين مييين
الم ييلمين ل يمكيين الوصييول إليييهم ،بعضييهم وراء ال ييتار الحديييد  ،وبعضييهم
محبييوس فييي ألفيياص األرظميية الشييمولية ،وبعضييهم تحكمييه أرظميية علمارييية إذا
سمعب كلمة «إس » أصابها ما يشبه الً َري ،وبعضهم مشنول بلقمية عيشيه
التي ل يكاد يجدها.
وتم ّاضب جهودرا في جمع األموال التي أردراها فيي بليدين ا نيين :الكوييب
بلييد المقيير ،والييذ كنييا رطمييع أن تمييدرا دولتييه بمبلييغ محتيير يولي الهيئيية علييى
لييدميها فييي أول م يييرتها ،وارتهييب المقيياب ت والوعييود إلييى مبلييغ 200.000
ماوتي أل دينار كويتي! غير المليون ،األول من أخينا أبيي بيدر ،يم عمارتيان
أولفهما للهيئة ،وتبرعات بعض أهل الاير ،أخل

هللا عليهم وجزاهم خيرا.

والبلد الثاري ،هو :لطر ،الذ كان ح اب الهيئة فيه عيامرا داوميا بتبرعيات
أهييل الاييير ،ول سيييما لبييل أن تنشييا جمعييية لطيير الايرييية ،وت ييتقطب معظييم
تبرعات المح نين فيها.
ولقييد زررييا الشيييخ األرًييار وأرييا :عييددا ميين الشيييوي والتجييار فييي لطيير
رعي ّيرفهم بالهيئيية وأغراةييها ،ورلييتمئ ميينهم دعمهييا بمييا أفيياء هللا عليييهم ،فكييان
معظمهم ي النا :هل يجوز أن ردفع لها مين الزكياة؟ وكيان الجيواب :يجيوز دفيع
الزكاة للهيئة ،ولكنها ستًُرف في مًارف الزكاة ،ولن تدخل فيي رأس ميال
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الهيئة المنشود الذ يعد صدلة جاريية لًياحبه ،وهيو بمثابية الولي الايير ،
الذ ييدو وابيه ميا دا الرتفياي بريعيه م يتمرا ،حييث يحيبئ أصيله ،وت يبّل
مرته.
مر على تاسييئ الهيئية رسيميا خميئ وعشيرون سينة :ليم رجميع
واآلن ولد ّ
من رأس المال المطلوب (وهو ألي ملييون دولر) إل ماوية وخم ية و

يون

( )135مليون دولر ،وهو عار على أمة اإلس .
أرشطة الهيئة الماتلفة:
ومع هذا أ بتب الهيئة وجودها بارشطتها الماتلفة عين طرييق ميا ييدفع إليهيا
من الزكوات والًدلات والتبرعات الماًًة لبنياء م ياجد ،أو ميدارس ،أو
دور أيتييا  ،أو طبييع مًيياح  ،أو حفير آبييار ،أو رشيير كتييب ،أو إرشيياء مراكييز
للييدعوة ،وكلهييا أرشييطة مهميية تبي ّيري بهييا أهييل الاييير ،مميين و قييوا بييإدارة الهيئيية
وأجهزتها في إرفا هذه األموال بامارة وكفاءة.
ولد كان أخورا الشيخ يوس

الح ّجي يابى أن ياخيذ مين المتبيرعين أ مبليغ

مقابل اإلدارة ،ويرص أن هذا هو واجب الهيئة ،لول أن ةنطنا عليه ،وللنيا إن
يقو الهيئة ،وهو من حقّهيا ،وهيو ل ياخيذ شييئا لنف يه ،بيل يعميل محت يبا
هذا ّ
في خدمة الهيئة من الًباح الباكر حتى الم اء المتاخر جزاء هللا خيرا.
ولد أجاء الشري الحكيم للعاملين على الزكاة أن ياخذوا أجرهم منهيا .فلمياذا
يوري الهيئيية عيين أخييذ أجرهييا ،وهييو فييي النهاييية مًييروف للاييير وللييدعوة،
تتي ّ
وللفقراء والمحتاجين؟
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حكم استثمار أموال الزكاة :
كما كيان أخوريا الحبييب الشييخ الحجيي ييرفض أن ي يتثمر شييئا مين أميوال
الزكيياة ،حتييى ل تتعيير

للمايياطر ،والمفييرو

أرييه أماريية لييدص الهيئيية حتييى

يًل إلى مًارفه ،ولد استفتتني الهيئية فيي ذليد ،فافتيتهيا بجيواز اسيتثمار ميا
يجمييع ميين أمييوال الزكيياة فييي اسييتثمارات لًيييرة األجييل ،حتييى تًييل إلييى
م تحقّيها ،في خ ل ال نة ل تزيد عن ذلد ،على أن يكون ذليد فيي معيام ت
مامورة المااطر ،وما ياتي من أرباح يضياف إليى الزكياة لح ياب الم يتحقّين.
واستجاب الشيخ يوس

الح ّجي لذلد ،واسيتمر األمير علييه إليى الييو  .والحميد

هلل رب العالمين.

***
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وفاة األستاذ عمر التلم اري
المرشد الثالث لنخوان سنة 1986
تشييع األستاذ التلم اري:
في  13من شيهر رمضيان 1406هي الموافيق  22ميايو  ، 1986وفيي ييو
األربعييياء ،ارتقيييل إليييى جيييوار ربّيييه األسيييتاذ عمييير التلم ييياري ،المرشيييد الثاليييث
صيلي علييه فيي م يجد عمير مكير  ،ودُفين فيي مقيابر
لنخوان الم لمين ،وليد ُ
مدينييية رًييير ،وشييييّعته جمييياهير غفييييرة تقيييدر بييياأللوف ،مييين إخيييوان مًييير
وأحباوهم ،على رغم حرارة جو القاهرة ،ومع صيا شيهر رمضيان .وليم يقيدّر
لييي أن أشييهد جنازتييه ،فقييد كنييب فييي لطيير ،وإن شيياركب بالييدعاء لييه والتيير ُّحم
عليه ،والحديث عنه بما ي تحق.
ولد ودعته الجموي باعين باكية ،وللوب آسية ،وأل ن داعية  ...كلهيا تبتهيل
إليييى هللا عيييز وجيييل أن ي يييكنه الفيييردوس األعليييى ،وأن يجزييييه عييين اإلسييي
ودعوته وأمته خير ما يجز الدعاة الًادلين ،والعلماء العاملين.
خًال الاير:
فقييد كييان األسييتاذ التلم يياري رج ي ُمحببييا إلييى خلييق هللا ،لمييا وهبييه هللا ميين
خًال الاير ،وفضاول اإليمان ،ومكار األخ

...

كان سه سمحا باسم الثنر ،حيّيا متواةعا ،لين الجارب ،رفيقا ميع القرييب
والبعيييد ،والكبييير والًيينير ،والم ييلم وغييير الم ييلم ،كارمييا التييبئ ذلييد ميين
أخ

َّمانَ َّٱّللَِّلِناتَ َّلَرُامََِّّۡۖ
ااَّر َّۡ
ح َماة ِ
النبوة التي أ نى هللا عليى صياحبها بقوليه{ :فَبِ َم َ
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غ ِلي ََ ۡ
َولَ ۡوَّ ُكنتَ َّفَ ًّ
َاَّ َ
ك} [آل عمران.]159 :
َّم ۡنَّ َح ۡو ِل ََّ
لََّلَنفَ و واْ ِ
َّٱلقَ ۡل ِ

يقول المًريون في مثله :يوةيع عليى الجيرح فيبيرد! كارميا هيو ميرهم أو
يفرط فيي حيق ،أو ييداهن فيي باطيل؛ بيل كيان متم يكا
تريا  .ومع هذا لم يكن ّ
بالعروة الو قى ل ارفًا لها ،علما وعم  ،وإيمارا وسلوكا ،وغيرة وجهادا.
في معتقل الطور سنة (:)1949
كان معنا في معتقيل الطيور سينة  ، 1949واتفيق اإلخيوان المعتقليون عليى
أن يول يوه ليييادتهم فييي المعتقييل ،بعييد اسييتدعاء األسييتاذ البهييي الاييولي للتحقيييق
معييه ،امتثييال للحييديث النبييو « :إذاَّكنااتمَّثالثااةَّفااممرواَّأحاادكم»( ،)67ولكنييه
سرعان ما استدعي هو اآلخر ،واختيار المعتقليون بعيدها الشييخ النزاليي وهيو
في ريعان شبابه.
في سجون عبد الناصر:
عمييل مييع المرشييد األول ح يين البنييا ،ييم عمييل مييع المرشييد الثيياري ح يين
الهضيبي ،فلما اصطدمب الثورة باإلخوان أو اصيطد اإلخيوان بيالثورة ،كيان
عضوا بمكتب اإلرشاد العا للجماعة ،فقُدّ للمحاكمة مع من لُدّموا مين لييادات
اإلخييوان ،ولييد حكييم عليييه بام يية عشيير عامييا سييجنا مييع األشيينال الشييالة ،هييو
والعالم األزهر الكبير الشيخ أحمد شريب رحمهما هللا تعالى.
ليادة التلم اري للجماعة في عهد ال ادات:
وبعد أن لضى مدة سجنه ،خير ليتيولى لييادة الجماعية فيي عهيد ال يادات،
( )67رواه الطبراري في «الكبير» ( )185/9عن ابن م عود .ورواه أبو داود والطبراري عن
أبي هريرة بًينة مقاربة.
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بحكمته ورفقه وأراته وحلمه ،و ُح ن سياسيته ،وتاتييه لألميور ،فيي غيير عني
ول إحييرا  .وأصييدر «مجليية الييدعوة» الشييهرية ميين جديييد ،ليييرأس تحريرهييا،
ويكتب فيها مقال أو أكثر كل شهر.
وكييان بحلمييه وسييماحته ورلتييه يحيي ُّل كثيييرا ميين المشييك ت المعقييدة التييي
تًعب على كثيرين ،أن يحلوها بطريق الشدة والقوة ،وعر

العض ت.

بين التلم اري وال ادات:
ولد اجتمع مرة مع اليرويئ ال يادات مميث ليدعوة اإلخيوان ،التيي اعتيرف
بها والعيا وفعي  ،وإن ليم يعتيرف بهيا رسيميا ولاروريا ،وليد ذكير ال يادات عنيه
شيئا ،فقال له :ليئ لي إل أن أشكوك إلى هللا  ...فإن اإلر ان إذا لميه شياص
عاد  ،شكاه إلى الحاكم ،فيإذا لميه الحياكم رف يه ليم يكين ليه إل أن يشيكو إليى
هللا!
وهنا لال له ال ادات :ل تشيكني إلييه ،فيإري أخافيه سيبحاره ،وأعيرف ليدره،
ول لبَل لي به جل ج له!
لييال التلم يياري :ولكنييي أشييكوك إلييى رب عييادل ،ل يظلييم مثقييال ذرة ،ول
يااف أحد عنده لما ول هضما!
لال ال ادات :ومع ذلد أرا أخافه ول أدعي العًمة.
زيارة التلم اري لي في لطر:
ولييد سييعدت بزيارتييه لنييا فييي لطيير ،واسييتقباله فييي منزلييي ،أول مييا تييولى
منًبه ،ولد التقى عيددا مين اإلخيوان اليذ يعمليون فيي لطير ،وإن كيان مينهم
ميين لييم يعييد لييه صييلة بييالتنظيم اإلخييواري ،بييل هييو ميين اإلخييوان بحكييم النشيياة
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والولء ،وأذكر من الموجودين :عبد البديع صقر ،وعز الدين إبراهيم ،وكميال
راجي ،وعلي ج ّماز ،وعبد اللطي زايد ،وآخرين.
وكان األستاذ عمر األمير بالدوحة ،فالتقى العُمران رحمه هللا ب.
لقاءاتي المتكررة بالتلم اري:
ولقيته أكثر من مرة في اجتماعات مجلئ الشورص العيالمي ،أييا البحبحية،
وال يماح لقييادة الناييوان بال ييفر إلييى الايار  ،كمييا التقيتييه فييي القيياهرة فييي دار
اإلخوان بالتوفيقية ،وفي أحفال كبيرة يقيمهيا اإلخيوان بمناسيبات شيتى كالموليد
النبو  ،والهجرة النبوية ،وغيرها .وحين ليرر إعيادة إصيدار «مجلية اليدعوة»
الشهرية ،رأس تحريرها ،ودعاري إليى الكتابية فيهيا ،فكتبيب فيهيا عيدّة مقيالت
عن شمول اإلس  ،وعن الجهاد ،وعن شيرح بعيض األصيول العشيرين ،كميا
رشرت فيها كتابي « قافة الداعية» على حلقات ...
ولييد ارتشييرت الييدعوة فييي عهييده فييي مًيير وفييي خييار مًيير ،فقييد أ بييب
الوالع الذ تعيشه األمية أريه ل خي ص لهيا إل بيالعودة إليى اإلسي

الحقيقيي،

بتوازرييييه وتكاملييييه وت ييييامحه ،وأن دعييييوة اإلخييييوان هييييي ألييييرب الييييدعوات
المعروةة في ال احة إلى اإلس

الحق ،وإلى المينه الوسيط اليذ ل ينحياز

إلى ا ليمين أو الي ار ،ول يميل إلى اإلفراط أو التفريط.
سييئ الجماعيية وي ييميه «المل َهييم
وكييان معتييدًّا بقييياد اإلمييا ح يين البنييا مؤ ّ
الموهوب».
إيثاره ال هولة وال ماحة:
كمييا كييان يييؤ ر ال ييهولة وال ييماحة فييي كييل شيييء ،ول يميييل إلييى التفل ي
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والتنظير وما إلى ذلد من تعقيدات أهل الفكر ،و ُمجادلي التيارات الماالفة.
ليييل لييه يومييا :ل ب يدّ لنييا ميين خطيية إسييتراتيجية ،ت ييتلهم الماةييي ،وتعييايا
الحاةر ،وت تشرف الم تقبل.
فقييال :ل أرص أن الييدعوة إلييى هللا تحتييا إلييى هييذا كلييه .هييل يحتييا لولييد
للناس :اتقول هللا واعملوا بإس مكم إلى إستراتيجية وخطة م تقبلية  ...إلخ؟!
للب له :يا فضيلة األستاذ رحن ل نا مجرد وعيا ريذكر النياس بياهلل ،واليدار
اآلخرة ،رحن مع ذلد دعاة إص ح لألمية ،وتجدييد لليدين ،ولنيا أهيداف كبييرة،
متنوعية وإليى مراحيل
رريد الوصول إليها ،وهيذه األهيداف تحتيا إليى وسياول ّ
محييددة ،ت ييلم كييل مرحليية إلييى األخييرص  ...كمييا علينييا أن رحييدّد المفيياهيم التييي
تلتييبئ علييى النيياس ،ورييرد الشييبهات التييي يثيرهييا خًييو اإلسيي  ،ورضييع
المفاهيم العلمية والدعوية والتربوية وغيرها ال زمة للنهو

باألمية ،وال يير

بالجماعة إلى الطريق األلو  ،وال بيل األوةح.
وهنا لال :أدعو هللا يا شيخ يوس

أن يوفقكم فيما تًبون إليه.

محاولة إلناعي بتولي منًب المرشد العا :
ومميييا أذكيييره هنيييا :أن فئييية مييين اإلخيييوان القيييدامى  -حيييين مييير

األسيييتاذ

التلم يياري ودخييل الم تشييفى  -اجتمعييوا فييي بيييب أحييدهم وأ نييه بيييب القييياد
اإلخييواري الكبييير األسييتاذ فريييد عبييد الاييالق ظي  ،ولييرروا أمييرا ،ييم أرسييلوا
بعضهم ليعلموري بيه ،وكنيب فيي القياهرة يومئيذ ،ول أذكير مين هيؤلء اإلخيوة
الذين زاروري في بيتي في مدينة رًر ،إل األي الكريم القيديم اليذ أصيابه ميا
أصييابه ميين بي ء فييي سييبيل الييدعوة ،وهييو الناشيير اإلسي مي المعييروف الحييا
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وهبيية ح يين وهبيية صيياحب «مكتبيية وهبيية» الشييهيرة رحمييه هللا  .وكييان الييذ
لرروه أن ألبل تولي منًب المرشيد العيا بعيد األسيتاذ التلم ياري ،وأن علييهم
هييم أن يقنعييوا اإلخييوان بييذلد ،وإن كيياروا يعتقييدون أن القواعييد اإلخوارييية كلهييا
تر ّحب بذلد.
إشارتي بتولية هذا المنًب لشيانا النزالي:
ولكنّي فاجات اإلخوة برأ آخر ،لم ياطر على بال أحدهم ،وهو أريي لليب
سيبْقا فييي الييدعوة وبي ء فييي خدميية
لهييم :هييل لكييم فيييمن هييو خييير منييي فضي و َ
اإلس ي  ،وهييو اآلن ل ييان اإلس ي

الًيياد  ،وللييم القييرآن النيياطق ،وحييارس

الدعوة ال ابق؟
لالوا :من تعني؟
للب :أعني شيانا محمد النزالي ،فهو  -وهللا  -أحق مني ،وهو لها وأهلهيا،
وأرا م تعدّ أن أكون عورا له ،أشدّ عضده ،واسند هره.
وللب لهم :أرا م تعد أن أكلّ َم أستاذرا الكبيير فرييد عبيد الايالق ،وألنعيه بهيذه
الفكرة ...
وفعلييب ،واتًييلب باألسييتاذ فريييد هاتفيًّييا ،وأخبرتييه برأيييي ،والتنيياعي بييه،
وإصرار عليه ،فوافقني على رأيي ،ولال:
ر ْع َم الرأ ما أشرب به ،وهذا يزيد لدْرك في رظر إخواريد ،فكيم مين النياس
ضييا وراء هييذا المنًييب ،وميين يلهييث لهثييا للحًييول عليييه ،وأرييب
يييركض رك ّ
تؤ ر غيرك به.
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للييب لييه :وهللا ل أفعييل ذلييد تواةييعا ،بييل أراه فييي صييالح الييدعوة ،وفييي
مًلحة اإلس

العليا.

ررو لهذه الفكرة وسط اإلخيوان ،ورنياد بهيا ،وريدلّل عليى
ولال :علينا أن ّ
صوابها ،وباهلل التوفيق.
وتركتهم وسافرت إلى الدوحة ،واستمر مر

األستاذ التلم اري فترة ...

عد لبول ليادات اإلخوان ترشيح النزالي:
ويبييدو أن ترشيييح الشيييخ النزالييي لييم يلييق القبييول ،وخًوصييا ميين ليييادات
اإلخوان ،لما حدع أيا الا ف مع عبد الناصر ،ولما تركه خ فه مع األسيتاذ
الهضيبي من رشحات على أرفئ اإلخوان وعقولها ،ميع أن األسيتاذ فرييد كيان
ْأولى النياس أن يتيا ر بهيا ،لميا بينيه وبيين األسيتاذ الهضييبي مين وشياو لويّية،
ولكنه جعل مًلحة الدعوة فو كل اعتبار.
رحييم هللا األسييتاذ التلم يياري ،ورحييم هللا الشيييخ النزالييي ،وشييكر هللا لنخييوة
أصحاب اللتراح ،وجزص هللا الجميع خيرا.

***
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ملتقى الفكر اإلس مي العشرون  1986في مدينة
«سطي » عن اإلس

والعلو اإلر ارية

زيارة جامعة األمير عبد القادر:
لييم أحضيير ملتقييى الفكيير اإلسي مي التاسييع عشيير الييذ عقييد فييي بجاييية سيينة
عوةيب ذليد بالسيتجابة
 1985ب بب رحلتي الع جيية إليى ألمارييا ،ولكنيي ّ
ليدعوة فييي أ نياء العييا الدراسيي ،فييي فًيل الشييتاء لزييارة جامعيية األميير عبييد
القادر للعلو اإلس مية فيي مدينية ل ينطينة ،والتيي كيان شييانا النزاليي يعميل
م تشيارا علميًّيا لهيا ،ويييرأس مجل يها العلميي ،وكييان ميديرها صيديقنا األسييتاذ
الدكتور عمار الطالبي أستاذ الفل فة اإلس مية الذ عرفناه فيي ملتقييات الفكير
ال ابقة ،ولد بلنني أن الجو بينه وبين الشيخ النزاليي لييئ عليى ميا ييرا  ،وأريا
أكره هذا األجواء التي ي يود فيهيا الاي ف ،وتكثير فيهيا الدسياوئ والوشيايات،
الجو اإلس مي.
ول سيما في ّ
ولكييين مييين ُح ييين حظيييي ،حيييين اسيييتجبب لليييدعوة ،وهبيييب إليييى الجزاوييير
العاصييمة ،ومنهييا إلييى مدينيية ل يينطينة التييي تحتضيين الجامعيية ،كييان الييدكتور
الطالبي لد رُقل منها ،وارتدب إلدارتها أحد األساتذة ،هو الدكتور رور الدين.
ومن المًيادفات النريبية :أريي وجيدت الدراسية فيي الجامعية شيبه معطلية،
ألن الط ي ب مضييربون عيين الدراسيية ،ألن لهييم مطالييب ميين الجامعيية ،أو ميين
الدولة لم تتحقق ،ومع هذا ألقييب عيددا مين المحاةيرات تَيدَاعى إليهيا الطي ب
وحرصوا على حضورها ،على رغم إةرابهم.
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القناعة بالقليل:
كان الشيخ النزالي موجودا في ل نطينة في ذليد الوليب ،وليد أرزليوري فيي
منزل لريب من منزله من بيوت الجامعة ،وتع ّهدوا بان يقوميوا بكيل ميا احتيا
إلييييه مييين طعيييا وشيييراب ،وأريييا  -وهللا الحميييد  -رجيييل للييييل الحاجيييات ،للييييل
الطلبات ،ل أكلّ ُمضيّفي ما يرهقه أو يزعجه ،ولد رشات في بيئة ريفية تقنيع
بالقلييييل ،وتعيييودت عليييى التقشييي فيييي ال يييجون والمعيييتق ت .ول غيييرو أن
ي :أل تحتيا شييئا؟ أل
أصحابي هنا لم يضيقوا بي ذرعا ،بل كياروا يُل ُّحيون علي ّ
تريد مزيدا من الطعا ؟ أل تريد؟  ...أل تريد؟  ...وأرا حقيقة ل أرييد شييئا .وليد
ليالوا ليديما :القناعيية كنيز ل يفنييى .وفيي الحييديث الشيري « :لاايََّالِناىَّعاانَّ
كثرَّٗالعرض َّإنماَّالِنىَّغنىَّالنفَ»(.)68
ويقول أبو فراس الحمداري:

إن الننييييي هييييو الننييييي بنف ييييه ولي ّيو أرّييه عييار المناكييب حييافي
مييا كييل مييا فييو الب يييطة كافيييا وإذا لنعييب فييبعض شيييء كييافي
بقيب أياما في ل نطينة التقيب فيها الط ب في محاةرات عامية ،والتقييب
بعضيييهم فيييي لقييياءات خاصييية ،والتقييييب إدارة الجامعييية وعيييددا مييين أسييياتذتها.
وسعدت سعادة خاصة بلقاء الشييخ النزاليي ،اليذ أتقيرب إليى هللا تعيالى بحبيه
والقرب منه ،وما لقيته لط إل استفدت منه.
وبعييد أيييامي فييي ل يينطينة :عييدت إلييى العاصييمة الجزاويير بالطيياورة ،ولقيييب

( )68متفق علييه :رواه البايار فيي الرليا ( ،)6446وم يلم فيي الزكياة ( )1051عين أبيي
هريرة.
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إخوارنا في وزارة الشئون الدينية ،وسلّمب عليهم ،وودعتهمّ ،
مؤكيدين عليى أن
أكون معهم في ملتقى الفكر القاد في الًي

إن شاء هللا.

ال فر لحضور الملتقى وما حدع فيه من مفاجآت:
حرصب على حضيور ملتقيى الفكير اإلسي مي العشيرين المقيرر عقيده فيي
مدينة سطي

بالجزاور ،وكان موعده في الًي كما هو المعتاد.

ول أدر  :لميياذا لييم أحجييز لنف ييي مبكييرا ميين القيياهرة  -التييي أليييم فيهييا فييي
الًي

عادة  -على الطاورة الجزاورية ،فقد ت بب تا ّخر في الحجيز :أريي ليم

أجد لي مقعدا في الطاورة الجزاورية في الولب المطلوب.
ومما يؤسي

ليه أن المواصي ت  -فيي ذليد الوليب  -بيين المشير العربيي

والمنرب العربي بًفة عامة ،لم تكن كافية ،ول مؤدية للنر

 ،فكل ميا بيين

القيياهرة والجزاويير :رحي ت أسييبوعية لليليية ،لي ييب فييي كييل األيييا  ،وإذا أردرييا
الوصول إلى الجزاور في غير ذلد ،ف بد أن يكون عن طريق أوربيا .هيذا ميا
بين القاهرة والجزاور ،أما ميا بيين لطير والجزاوير ،أو بي د الاليي والجزاوير،
ف يوجد طريق مباشر لط ،على خ ف ما عليه الحال اليو .
محاولة الوصول إلى الجزاور عن طريق جني

ب وي را:

وعلى هذا ،بدأت أفكير فيي الوصيول إليى الجزاوير عين طرييق أوربيا ،وليد
وجدت رحلة عن طريق جني

ب وي را .أمتطي الطاورة المًرية التيي تقيو

في الًباح ،لتًيل إليى جنيي  ،ومين جنيي

أركيب الطياورة ال وي يرية إليى

الجزاور ،فاصل الجزاور لبل المنرب ب اعتين أو أكثر.
ولد أرسلب إلى اإلخوة الم ئولين عن الملتقى في الجزاور بموعد وصيولي
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والطيياورة التييي ساصييل عليهييا ورلييم الرحليية ،ومييا إلييى ذلييد ،وهيئييوا أرف ييهم
لستقبالي.
وفييي اليييو المح يدّد ،ذهبييب إلييى مطييار القيياهرة متييوك علييى هللا ،وركبييب
الطاورة المًرية المتجهية إليى جنيي  ،وليالوا لنيا :اربطيوا األحزمية ،وتهيئيوا
إلل ي ي الطيياورة ،ودعورييا بادعييية ال ييفر المييا ورة ،واسييتعددرا لنل ي ي .ولكيين
الطاورة لم تقلع .حد ب فترة من الًمب ،م تاسفوا وطلبيوا منيا النيزول ،لاليل
فني بالطاورة ،سيتم إصي حه عين لرييب ،ورزليب ميع مين ريزل ،وأريا فيي لليق
يتزايد لحظة بعد أخرص ،وبدأ «للبي ياكلني» ،كما يعبّر المًيريون عين حالية
القلق .ول أدر كي

ياكل القلب صاحبه!

إذا تاخرت الطاورة ساعة أو سياعتين في حير  ،يمكننيي أن أدرك الطياورة
بجني  ،أما أكثر من ذلد ،فقد ةاعب الرحلة ،وهيهات أن أعوةها.
للب ذلد لمدير المحطة المًيرية بالمطيار ،ولليب ليه :إذا تيا ّخرت الطياورة
سالع في مشكلة ل حل لها .لال :سنجتهد في إص ح الطاورة بالًى سرعة.
ومييرت سيياعتان وأكثيير ،ولييم تًييلح الطيياورة ،وهنييا ييرت علييى م يئولي
الطيياورة المًييرية ،للييب لهييم :ميياذا أفعييل اآلن ،وأرييا ذاهييب إلييى الجزاويير؟ إذا
فاتتني الطاورة ال وي رية الذاهبة إلى الجزاور ،فقد فقدت أ ةمان لوصيولي
إلييى الجزاويير ،ورحيين فييي فًييل الًييي والطيياورات مليئيية بركابهييا ،وميين
المتع ّر  -بل من المتعذر  -أن تجد مكارا في طاورة .وأُسيقط فيي ييد الرجيل،
وعجيز عين عميل أ شييء  ...ولمييا عي صيوتي واشيتدّ احتجياجي ،أوصييلني
إلييى روي ييه الييذ اعتييذر لييي بلط ي  ،وحيياول أن يهييدئ ميين يياورتي ،ويقييول:
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ليم ي يتطيعوا أن يفعليوا شييئا ،كيل

الطاورات الم افرة إلى أوربيا ليد أللعيب ،وحتيى ليو وجيدرا طياورة متجهية إليى
أوربا ،كي

أصل من أوربا إلى الجزاور؟

الت ليم لألمر الوالع والرةا بقضاء هللا:
ولم أجد بدًّ من الت ليم لألمر الواليع ،والرةيا بقضياء هللا وليدره .فميا يننيي
النضب ول الضجر ول القلق شيئا ،ل ي عفنا في هذه الحالة إل أن رقول :ليدر
هللا وما شاء فعل .إن الت ليم لقدر هللا والرةا به في هذا المقيا ييريح الميؤمنين
الذين يقولون{ :قُلَّلنَّي ُِصيبَنَآَّإَِلَّ َماَّ َكت َ َلَّٱّللُ} [التوبة.]51 :
وبدون ذلد يتعب اإلر ان كثيرا ،وينلي من داخله ،وكل ذليد عليى ح ياب
صحته الج مية والنف ية ،وإن لم ينيّر من الوالع كثيرا أو للي .
لال الرويئ الم يئول عين الطياورة المًيرية :سينوفّر ليد ألًيى ميا يكيون
من الراحة والطعا والشراب حتى تًيلح الطياورة ،ورحين راسي كيل األسي
لما حدع ،وهو ليئ بايدينا.
عرةييتم
للييب لييه :ل بييد أن تكيين لييديكم بييداول فييي مثييل هييذا المول ي  ،وإل ّ
مًالح الناس للضياي .لال :هيذا صيحيح ،ولكين دون ذليد عقبيات وعقبيات ل
تافى مثلد .وررجو أن تقدّر مولفنا وةع

إمكاراتنا.

أحر من الجمر طول النهار ،حتيى جياء الم يئول فيي الم ياء:
و للب على ّ
يقييول لييي :إن الطيياورة سييتقلع إلييى سوي ييرا فييي ال يياعة الثامنيية م يياء ،ولكنهييا
ستذهب إلى «زيوري» وليئ إلى «جني » .للب :ولكن تيذكرتي إليى جنيي ،
ومنها سابدأ المحاولت غير المضمورة للوصيول إليى الجزاوير .ليال :علينيا أن

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

423

روصلد إلى جني  ،إن شئب بالباص فورا ،وإن شئب بالطاورة صباحا.
للييب :أبعييد هييذا الرتظييار ،أركييب البيياص ميين زيييوري إلييى جنييي لعييدة
ي الشقاء ألعاري هذا كله؟
ساعات؟ أ َ ُكتب عل ّ
لال :رحن آسفون ،سنوفّر لد فندلا لريبا من المطيار ،وفيي الًيباح البياكر،
تذهب إلى جني  ،وسيكون مندوبنا في ارتظارك في مطيار زييوري لي ياعدك،
وي ّهل عليد ما تريد ،وآسفون مرة أخرص.
وهنا ل رملد إل أن رقول :ل حول ول لوة إل باهلل .والم لمون يقوليون فيي
اىَّأَنَّت َ ۡك َر ُراواَّْش َۡايَّاَّ
س َٰ ٓ
{و َ
ع َ
مثيل هيذا المقيا  :لعليه خيير .كيل تياخيرة وفيهيا خييرة! َ

ةيي اإلر يان رف يه بيالوالع ،وإن كيان
َو ُر َوَّ َخ ۡيرََّّٞل ُكمۡ } [البقرة .]216 :كيل هيذا ليُر ّ
مرا .ولد لال العرب :من غضيب عليى اليدهر طيال غضيبه! ألن ولياوع اليدهر
ًّ
ومفاجآته ل تنتهي.
الوصول إلى مطار زيوري:
وركبييب الطيياورة ،وارتهييب بنييا إلييى زيييوري ،وصييلب فييي منتً ي الليييل
حوالي الثارية عشرة ليي  .وفيي المطيار ليم أجيد منيدوب المًيرية ول أ أحيد
ينتظرري ،كما لييل .وهيذا مميا رحيزن ليه أبليغ الحيزن فيي ب دريا :أن رقيول في
رًد  ،ورعد ف رفي.
ولكن مندوب ال وي رية أخذري إلى فند لريب مين المطيار ،وأرزلنيي فييه
ألسييتعدّ ميين الفجيير ألخييذ الطيياورة التييي تييذهب إلييى جني ي  .وكارييب ال يياعة لييد
بلنب الواحدة بعد منتًر الليل.
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حرارة شديدة ولشعريرة ُّ
تهز ج د :
وتركنييي الرجييل ولييد بلييغ بييي اإلرهييا واإلعييياء أشييده ،وشييعرت بحييرارة
شديدة تنتابني ،وبقشعريرة ّ
تهز ج د  ،ولم أحتط لنف ي ،فاحمل بعض حبيات
«البنَدول» أو «األسبرين» أو رحوها ،أو بعض فيتامين سي الفيوار أو غيرهيا.
ول أعرف كي

أتًل بالفند وأشرح له ما عند  .وهذه مشكلة لمني عليهيا

كثيرون :أري أسافر وحد بي رفييق ،ميع شيدّة حياجتي أحياريا إلييه لي ياعدري
في الملمات ،ويكون ترجمارا بيني وبين اآلخرين.
الوصول إلى جني :
فًبرت على ما أصابني ،وفوةب هلل أمر حتيى الًيباح ،وليم يبيق إل
ساعات ل ول ،ل أدر  :لعلي رمب لليي  .وعنيد الفجير لميب فًيليّب ،وأدييب
فر

ربي .وما هي إل دلاوق حتى د ّ الباب ،وجاءوا ياخيذوري إليى الطياورة

الم افرة إلى جني  ،وفي ألل مين سياعة اسيتنرلتها الرحلية ،وصيلب الطياورة
إلى جني حوالي ال ابعة صباحا.
في دار المال اإلس مي بجني :
وكان معي تاشير إلى جني  ،حيث كنب أتردد عليهيا كثييرا فيي اجتماعيات
هيئة الرلابة الشيرعية لمؤس ية «دار الميال اإلسي مي» ومقير إدارتهيا جنيي .
والعمارة التي تملكها الدار ،وتقييم فيهيا إدارتهيا لريبية جيدًّا مين المطيار ،يراهيا
المييرء ميين المطييار بلورهييا األزر  .ولييد عزمييب علييى أن أذهييب ميين المطييار
إليها ،ألستعين باإلخوة الم ئولين هناك على تيذليل العقبيات فيي م يالة الحجيز
إلى الجزاور.
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أخذت سييارة أجيرة «تاك يي» مين المطيار إليى مبنيى اليدار ،ورزليب هنياك
حوالي ال ابعة والنً

صباحا ،وبالطبع ليم أجيب أحيدا .فاليدوا ليم يبيدأ بعيد.

ومضييب مييدة لليليية ،ييم بييدأ المو فييون يجيئييون ،وفوجئييوا بييي فرحبييوا ،وأبييدوا
وفرغوا ليي مو فيا ،يبحيث عين الاطيوط التيي
استعدادهم للمعاورة بكل سبيلّ .
تًل إلى الجزاور .ولكنهم لألس لم يجدوا فيها مقعيدا واحيدا ،وهيذا شيان هيذا
الولب من كل عا .
محاولة ال فر إلى الجزاور:
وكارب هناك طياورة تيذهب إليى الجزاوير مباشيرة مين جنيي  ،وهيي مليئية،
ولكن لالوا لي :اذهب إلى المطار ،لعيل راكبيا يتالّي فيي آخير لحظية ،فتكيون
فرصيية .والنريييب يتعلّييق بقشيية كمييا يقولييون ،فييذهبب إلييى المطييار تعلقييا بهييذا
ال راب ،ولم يتال

أحد.

كيييل هيييذا ،واإلخيييوة فيييي الجزاوييير ليييد ارتظروريييي بالمطيييار فيييي الموعيييد
المضييروب ،ولييم يجييدوري ،ولييم أعتييذر ،ول يعرفييون عنييي شيييئا ،وأهلييي فييي
مًر يظنون أري لد وصلب إلى الجزاور .وأريا ليم أتًيل باحيد ،ألريي ل أعليم
متى أصل ،ول كي

أصل .ليئ عند معلومة أعطيها ألحد.

الطريق إلى الجزاور :
وما زال اإلخوة في دار المال اإلسي مي يبحثيون ،حتيى وجيدوا طريقيا مين
عدّة وص ت :أسافر إلى زيوري ،ومنهيا إليى رييئ فيي فرر يا ،وأبقيى حيوالي
أربع ساعات ،ومنها إلى الجزاور ،ورغم المشقة في الرحلة ،لم يكن لي بد مين
لبولها ،والمضطر يركب الًعب كما يقول المثل .وكما يقول الشاعر:

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

426

إذا لييم يكيين إل األسيينة مركييب ف يييييييما حيلييييييية المضيييييييطر إل
ركوبهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
زييوري
وبعد تنيير التذكرة أخيذت الطياورة مين جنيي إليى زييوري ،ومين
أخذت طاورة أخرص إلى رييئ ،وفيي مطارهيا بقييب أربيع سياعات ميرة طويلية
بطيئة ،ل تكاد عقارب ال اعة فيها تتحرك.
لراءة بعض سور القرآن من حفظي :
ولد اعتدت في ال اعات الطويلة التي أتول فيها في المطارات :أن أخير
للمي وورلي وأكتب ،ف أكاد أحئ بالولب ،ولكن من فرط اإلعياء اليذ حيل
بي من الناحية الج مية والنف ية ،لم يكين عنيد لابلية للكتابية .كيل ميا أسيتطيع
أن أفعله أن أشنل رف ي بقراءة القرآن من حفظي  ...والحميد هلل ،ليم أزل ليادرا
على أن أتلو سورا وأجيزاء كاملية بيدون الحاجية إليى مًيح  ،ومين غيير أن
يضيع مني حرف واحد ،وهذا بفضل هللا تعالى ،م بفضل الحفي فيي الًينر،
فهو كالنقا على الحجر ،كما لالوا.
في مطار العاصمة الجزاورية :
وعندما جاءت الطاورة الذاهبة إليى الجزاوير ،ول أذكير :أكاريب جزاوريية أ
فرر ية ،استقللتها حتى حطب ب

مة هللا إلى العاصمة الجزاوريية ،لبيل الفجير

بنحو ساعتين.وبالطبع لم أجد أحدا ينتظرري ،إذ ل علم ألحد بحضور  .ولكين
الم ئولين عين المطيار ر ّحبيوا بيي وأح ينوا اسيتقبالي ،وأجل يوري فيي حجيرة
عنييدهم ول يدّموا لييي الشييا والمشييروبات الماتلفيية ،حتييى أذن الفجيير فًييليب،
وارتظرت حتى أشرلب الشمئ ،وبدأ الناس ييذهبون إليى وزاراتهيم ودواويرهم
ليمارسوا أعمالهم اليومية.
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وهنييياك اتًيييل م يييئولو المطيييار بالم يييئولين فيييي وزارة الشيييئون الدينيييية،
يعلمييورهم بوجييود  ،وسييرعان مييا ألبييل اإلخييوة ميين الييوزارة ،وتاسييفوا غاييية
األس ي أن لييم يكيين أحييد فييي اسييتقبالي ،وعييذرهم أرهييم لييم يكورييوا يعرفييون أ
معلومات عني .ول يعلمون :لمياذا تالّفيب عين طياورتي األوليى؟ ول عليى أ ّ
ي أيضيا ،فهيو أمير
َب عليكم ،ول َ
طاورة سآتي بعدها .وللب لهم :ل َ
عت َ
عتْب عل ّ
لدره هللا ،وما لدره ل بد أن ينفذ.
استراحة في فند األوراسي:
لييالوا :إن ال يييد الييوزير ،ومعييه المييدعوون والمشيياركون فييي الملتقييى ،لييد
استقلّوا الطاورة الااصة على ما هو معتاد م اء أمئ ،إلى مدينة سيطي لتبيدأ
أعمال الملتقى من صباح اليو  .والمطلوب اآلن :أن ت تريح في الفنيد لبضيع
عو
ساعات ،حتى ت ُ ّ

معارياة األميئ ،يم رُهيي ليد سييارة مناسيبة تاخيذك إليى

سطي  ،لتلحق بإخوارد هناك.
علَ ۡياكَ َّت َ َوك ۡلنَااَّ
للب :على بركة هللا ،ما شاء هللا كان ،وما لم يشا لم يكن{ .رَّبنَااَّ َ
اَّوإِلَ ۡيكَ ۡ
ير} [الممتحنة.]4 :
َّٱل َم ِص َُّ
َوإِلَ ۡيكَ َّأَنَ ۡبنَ َ

واسييترحب للييي فييي فنييد األوراسييي الييذ اعتييدت علييى النييزول بييه ،وإن
كنب فيي مثيل هيذه األحيوال ل أسيتطيع التعميق فيي النيو  ،ككثيير مين إخيواري
الذين أغبطهم على سهولة رومهم ،فبمجرد أن يضعوا رءوسيهم عليى وسياودهم
ُّ
ينطيون فييي ريو عميييق .أميا أرييا فحي ُ
يديث النيو معييي ذو شيجون ،وهلل فييي خلقييه
شئون.
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رحلة بال يارة إلى سطي مع رشيد بن عي ى:
وبعد أن صلّيب الظهر والعًر جمع تقديم ،وأ ُّن أري تنديب غداء خفيفيا،
جيء بال يارة التي ستقلّني إلى مدينة الملتقى «سطي ».
ومييا إن ركبييب ال يييارة حتييى جيييء برفيييق لييي سيًييحبني فييي الطريييق
الطويل الذ ي تنر أربع ساعات .للب :الرفيق عون عليى تقرييب الطرييق،
ول سيما إذا كان متوافقا مع صاحبه.
لالوا :إره الدكتور رشيد بن عي ى ،من ت ميذ مالد بن ربيي ،وأريب تعرفيه،
وهو يعرفد.
للب لهم :رعم عرفته والتقيته أكثر من مرة في أمريكا.
وكان الذ حد ني عن رشيد بن عي ي لبل أن ألقاه صديقنا الحبيب األسيتاذ
عبد الحليم أبيو شيقة رحميه هللا  ،اليذ كيان معنيًّيا بالبحيث عين كي ّل كفايية وكيل
شاًييية ت ييتطيع أن يكييون لهييا دور فييي خدميية اإلسي  ،وخًوصييا الجارييب
الفكيير والثقييافي .وهييو الييذ عرفنييي بيياألخوين الكييريمين :األسييتاذ طييار
البشر

ظ  ،واألستاذ عادل ح ين رحمه هللا .

وحين لقيب رشيدا في بعض مؤتمرات اتحاد الطلبية الم يلمين فيي أمريكيا:
سررت به وبثقافته ،وبعقله النقد  ،وتفكيره اإليجابي.
ولكني فوجئب منه في هذه الرحلة بما لم يكن فيي الح يبان ،وليم ياطير ليي
على بال .لقد كنب أعلم أن ابين عي يى كيان ُمعجبيا باإلميا الامينيي وبثورتيه،
وبما حققه إخوارنا في إيرن من منجزات  ...وهذا ما ل رنكره عليه ،بيل هيو ميا
رشيياركه فيييه .ولقييد ولفنييا مييع الثييورة اإلسي مية وأيّييدراها ميين أول يييو  ،بييل كنييا
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معها من لبل أن تنجح ،ألرنا ميع كيل حركية تقياو الطنييان ،وتنياد بالحريية،
فكي

إذا كارب تناد بالحرية مع اإلس ؟!!

هجو رشيد بن عي ى على المذاهب ال نّية ومعتقداتها :
وجيييدت رشييييد بييين عي يييى ل يقييي عنيييد حيييد اإلعجييياب بيييالثورة وإمامهيييا
ومنجزاتها ،ولكنه تعدص ذلد إلى اإلعجاب بالمذهب الشيعي ،وليتيه ولي عنيد
ذلد ،بيل شين هجوميا لاسييا عليى الميذاهب ال ينية ومعتقيداتها وأومتهيا .هيذا ميا
سمعته باذري ،ولم ته بيد في هذه الرحلة.
وألبدأ القًة من أولها.
حين التقينا تًافحنا وتعارقنا ،ورحب بيي ورحبيب بيه .وميا أن ارتهييب مين
أدعية ال فر ،واسيتعذرا بياهلل مين وعثياء ال يفر وكآبية المنظير ،وسيوء المنقليب
في المال واألهل والولد ،وسالنا هللا أن يكتيب لنيا فيي سيفررا هيذا البير والتقيوص
ومن العمل ما يرةي :حتى بدأ األي ابين عي يى فيي ت يويق فكيره الجدييد ،أو
الدعوة إلى مذهبه الجديد ،وكارما كان يح بني صيدا سه  ،يقلي عليي شيباكه،
فإذا أرا حبيئ داخلها!
بدأ حديثه معي بقوله :أترص هذه «التعليقة» المعلقة أميا ال ياوق؟ لليب :رعيم
أراها .لال :ما تعليقد عليها؟ للب :إرهيا فيي اعتقياد العيوا «تعوييذة» تقييهم مين
«العين» عين الحاسدين ،وي ُّمورها في مًر «خم ة وخمي ية» ،ألرهيا تشيير
إلى خم ة أصابع .وكارهم يقولون هذه األصابع الام ة في عين الح ود!
لال :أما أرا فارص أرها تشير إلى الام ة «أصحاب الك ياء» ،وهيم الرسيول
وعلي وفاطمة والح ن والح ين.
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للب :ما أ ن هذا خطر ببيال اليذين وةيعوا هيذه التعاوييذ وأمثالهيا مميا فيي
ال يارات ،فمنهم من يعلق م بحة ،ومنهم من يعلق آية لرآريية ،كآيية الكرسيي،
ومنهم من يعلق بعض األذكيار ،مثيل :سيبحان هللا ،والحميد هلل ،ول إليه إل هللا،
وهللا أكبر .وهي الباليات الًالحات.
لَّ
لال :هؤلء الام ة هم اليذين ريزل فييهم لوليه تعيالى{ :إِن َمااَّي ُِريادَُّٱّللَُّ ِلي ُۡاا ِر َ
ََّأ َ ۡرل ۡ
َِّويُ ََٰ ِر َر ُكمۡ َّت َ َٰۡ َِّريرَّا} [األحزاب.]33 :
ََّٱلبَ ۡيت َ
َّٱلر ۡا َ
عَن ُك ُم ِ

َ} :
سيا آية {إِن َماَّي ُِريدَُّٱّللَُّ ِلي ُۡا ِر َ
َّٱلر ۡا َ
لَّعَن ُك ُم ِ
للييب :هييؤلء الام يية علييى عينييي ورأسييي ،وإن حييبهم ميين دلوييل اإليمييان،
وبنضهم من دلول النفا  ،وإري أتقرب إلى هللا بحبهم جميعا  ...ولكن اآليية ليم
ةيوء سييالها وميا لحقهيا :ي يتيقن أرهيا
تنزل فيهم ،ومن لرأ اآلية وتيدبرها فيي َ
في ر اء النبي صيلى هللا علييه وسيلم  ،فكيل اآلييات لبلهيا خطياب لن ياء النبيي:
َّوكَاانَ َّ َٰذَ ِلاكَ َّ
سا ٓ َءَّٱلن ِبيَِّ َمنَّيَ ۡمت ِ
{ َٰيَنِ َ
َّض ۡاعفَ ۡي ۚ ِن َ
َِّمن ُكنَّ ِب َٰفَ ِحشَاةَّ ومبَ ِينَاةَّيُ َٰ َ اعَ ۡفَّلَ َرااَّ ۡٱلعَااَا ُ ِ
ص ا ِلحاََّّنو َّۡؤتِ َر اآَّأ َ ۡا َر َراااَّ
َ
َّو َر ُ
علَااىَّٱّللَِّيَ ِ
ۦَّوت َ ۡع َما ۡالَّ َٰ َ
ساايراََّ َّ30و َماانَّيَ َّۡقنُا ۡات ِ
سااو ِل ِه َ
َّماان ُكن َِّّللِ َ
ۚ
ساا ٓ ِءَّإِ ِنَّٱتقَ ۡياتُنَّ
اَّر ۡوقاَّك َِريماََّٰ َّ31يَنِ ََّ
سا ٓ َءَّٱلنبِايَِّلَ ۡساتُنَّ َكم َ َحاد ِ
َّمانَ َّٱلنَِّ َ
َمرت َ ۡي ِن َ
َّوأ َ ۡعت َ ۡدنَاَّلَ َر ِ
فَ َالَّت َ ۡخ َۡعنَ َّبِ ۡٱلقَ ۡو ِلَّفَيَ َٰۡ َم َعَّٱل َِّايَّفِيَّقََّۡلبِ ِهۦَّ َم َار ٞ
َّوقُ ۡلانَ َّقَ ۡاوَلَّم ۡع ُروفااََّ َّ32وقَ ۡارنَ َّفِايَّ
ض َ
انَ َّتَبَرو ج ۡ
ََّٱل َٰ َج ِر ِلي ِة ۡ
َّو َءاتِينَ َّٱلزك ََٰاو َََّّٗ َوأ َ ِط ۡعانَ َّٱّللََّ
َّو ََلَّتَبَر َّۡ
َّوأَقِ ۡمنَ َّٱلصلَ َٰوَٗ َ
َّٱۡلُولَ َِٰۖى َ
بُيُوتِ ُكن َ
ََّأ َ ۡرااال ۡ
اار ُكمۡ َّت َ َٰۡ ِريااارَّا}
لَّ َ
َو َر ُ
ساااولَ ۚ ٓهَُّ ِإن َمااااَّي ُِريااادَُّٱّللَُّ ِليُا ۡااا ِر َ
ََّٱلبَ ۡيااات َ
َِّويُ ََٰ ِرا َ
عااان ُك ُمَّٱلا ِاار ۡا َ

[األحزاب ،]33 - 30 :فهذا ل شد في أره خطاب لن اء النبي ،يؤكده بقية ال ييا ،
َّٱّللََّ
َّو ۡٱل ِح ۡك َما ۚ ِةَّإِن َّ
{و ۡٱذ ُك ۡارنَ َّ َمااَّي ُۡتلَ َٰاىَّفِايَّبُيُاوتِ ُكن ِ
َّم ۡانَّ َءا َٰيَاتَِّٱّللِ َ
وهو لوليه ،تعيالىَ :
يرا}[األحيزاب .]34 :وليد كيان عكرمية ميولى ابين عبياس يقيول :مين
كَانَ َّلَ َِٰيفًاَّ َخ ِب ً

شاء باهلته :أرها في ر اء النبي ،وليئ كما يقولون!
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دعوص ماالفة عمر للنًوص:
لال  -منتق عين الموةيوي إليى غييره  : -إريد ذكيرت فيي كتابيد «فتياوص
معاصيرة» :أن عمير ابين الاطياب كيان ل يعيرف حكيم التيي ُّمم ،ليول أن عرفيه
بعض الًحابة بميا ورد فييه مين رًيوص ،والعجييب أريد لليب :إن هيذا كيان
اجتهادا منه أخطا فيه ،وهو ماجور على اجتهاده!
للييب :هييو ميياجور علييى اجتهيياده أجيير المجتهييد إذا أخطييا ،وهييذه ميين رواوييع
اإلس ي  :أن يثيييب المجتهييد الماط ي تشييجيعا ل جتهيياد .ولكنييه يعطيييه رً ي
أجر المجتهد المًيب.
هي ميين أوليييات اإلس ي
لييال :ولكيين هييذا أميير َب يدَ َ
فكي

التييي ل يجييوز أن تُجهييل،

يُثاب من جهلها ،وياخذ أجرا على جهله؟
للب :لكي ركون منًيفين فيي تقيديررا لألشيااص ،وتقويمنيا للولياوع :يجيب

أن رضعها في إطارها الزمني .ففي ذلد الولب لم يكين الحكيم بالوةيوح البييّن
لنا اليو .
لال :ليئ هذا أول حكم خال فيه عمر النًوص.
للب :كان من األوصاف التي ُمدح بها عمر :أريه كيان ولافيا عنيد كتياب هللا.
ولقد ردّت عليه امرأة  -وهو على المنبر  -بآية من كتياب هللا ،فليم ي يعه إل أن
يقييول :أصييابب امييرأة وأخطييا عميير .وكييل مييا ادعييوه علييى الفييارو رةييي هللا
عنه ،ومن دعاوص تجاوز النًوص :مردود عليها من العلماء الراساين.
لال :مثل من؟
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للب :مثل الع مية الشييخ محميد الميدري اليذ رشير جملية مقيالت ليمية فيي
«مجليية األزهيير» تحييب عنييوان «رظييرات فييي فقييه عميير» فنييد فيهييا كييل هييذه
المزاعم الباطلة .وكم أتمنى أن تنشر في كتاب يجمعها(.)69
مول

أهل ال نة من الًحابة:

لال :أريتم  -أهيل ال ينة  -تقدّسيون الًيحابة ،وإن كاريب أخطيانهم مكشيوفة
للعيان.
للب :رحن أهل ال نة ل رقدّس الًحابة ،ول ردّعي عًمتهم ،ولكنيا رحيبهم
وركرمهم ،ألن هللا في كتابه كيرمهم وعظيم منيزلتهم فيي سيورة التوبية،
ورُجلّهم
ّ
وفي أواخر سورة األرفال ،وفي أواسط سورة الفتح ،وفي آخرهيا ،وفيي سيورة
الحشر ،وفي غيرها  ...ويكفي لوله تعيالىََّ { :و َٰ
َّمانَ ۡ
ٱلسابَِّقُونَ ۡ
َّٱل ُم َٰ َر ِج ِارينَ َّ
َّٱۡلَولُاونَ ِ
َّو َر ُ
ضااواَّْع َۡناهُ} [التوبيية،]100 :
ايَّٱّللَُّ َ
َو ۡٱۡلَن َ
َّوٱلا ِاينَ َّٱتبَعُااو ُرمَّبِ ِإ ۡح َٰ َ
عاَّۡانرُمۡ َ
اار َ
صا ِ
ساانَّر ِضا َ
اوواَّْ
َّو َٰ َا َر ادُواَّْفِاايَّ َ
َّوٱل ا ِاينَ َّ َء َ
س ا ِبي ِلَّٱّللِ َ
َّو َرااا َا ُرواْ َ
{وٱل ا ِاينَ َّ َءا َمنُااواْ َ
ولولييه تعييالىَ :
ص ُر ٓواَّْأُوْ َٰلَٓئِكَ َّ ُر ُم ۡ
ايَّٱّللَُّ
وَّنَ َ
َّٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ َّ َحقاا} [األرفيال ،]74 :ولوليه سيبحاره{ :لقَ َّۡاد َ
َّر ِض َ
ع َِن ۡ
َّٱل ُم ۡاؤ ِمنِينَ َّإِ ۡذَّيُبَايِعُونَاكَ َّت َ ۡحاتَ َّٱلشا َج َر َِّٗ} [الفيتح ،]18 :ولوليه عيز وجيل { :وَّم َحم َّٞادَّ
علَ ۡ
رسُول ۚ
َّركعااَّسُاجداَّيَ ۡبتَُِاونَ َّ
شدآءَُّ َ
َّوٱل ِاينَ َّ َمعَ ٓهَُّأ َ ِ
َّر َح َمآءَُّبَ ۡينَرُمِۡۖ َّت َ َار َٰ رُمۡ ُ
ىَّٱل ُكف ِار ُ
َُّٱّللِ َ
َّو ِر ۡ
اقََّمانَّ
يَّمان ُكمَّم ۡانَّأَنفَ ِ
ض َٰ َونا} [الفتح .]29 :ولوله تعالىََ { :لَّيَ ۡسات َ ِو ِ
فَ ۡ ال ِ
َّمنَ َّٱّللِ َ
ٓ
نَ نَ َ َ ُ ْ ُۢ ۡ ُ َٰ ۚ
قَ ۡب ِل ۡ
َّوعَادََّٱّللَُّ
َّم َّٱلااِي َّأنفقاوا ِ
َّو َٰقَت َ ۚ َلَّأُوْ َٰلَئِكَ َّأ َ ۡع ََ ُمَّد ََر َاة ِ
َّو ُكاال َ
َّوقَتَلُاواْ َ
َّمانَّبَعاد َ
َّٱلفَ ۡتحِ َ
ۡٱلح ۡ
َّم ۡانَّ
ايَّأ َ ۡولَ َٰاىَّبِا ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ ِ
ُسنَ َٰى} [الحديد .]10 :باإلةيافة إليى لوليه سيبحاره{ :ٱلنبِ و

َّوأ َ ۡو َٰ َو ُا ٓهَُّأُم َٰ َرتُر َُّۡم} [األحزاب.]6 :
أَنفُس ِِرمِۡۖ َ

( )69ولد رشرت في دار القلم بالكويب.
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الثناء على الًحابة في األحاديث النبوية:
أة

إلى هذه اآليات القرآرية :ما صح في الثناء عليهم ،والتنويه بفضيلهم،

من األحاديث الشريفة النبوية ،مثل لوله صلى هللا عليه وسلم « :خيارَّالقارونَّ
قرني َّثمَّالاينَّيلونرم َّثمَّالاينَّيلاونرم»( ،)70وليد اسيتفا

هيذا عين عيدد

من الًحابة.
والحديث المتفق عليهَ« :لَّتسبوواَّأصاحابي َّفوالاايَّنفسايَّبياده َّلاوَّأنَّ
أحدكمَّأنفقَّمثلَّأحدَّذربًا َّماَّبلغَّمدَّأحدرمَّوَلَّنصيفه»(.)71
تنوه بفضل جماعة منهم ،مثل :أبيي بكير وعمير
م جاء في أحاديث صحاح ّ
وعثمييان وعلييي ،وسيياور العشييرة المبشييرين بالجنيية ،وميينهم طلحيية والزبييير،
وآخرون مثل :ابن م عود وابن عباس وأبي ذر وعمار وأبي بين كعيب ومعياذ
بن جبل وزيد بن ابب وأسامة بن زيد ،وغيرهم.
أدلة عقلية على فضل الًحابة:
ولو لم تج النًوص بفضلهم لقضى العقي ُل بيذلد ،فهيم اليذين َح َمليوا رايية
اإلس ي

ميين أول يييو  ،وتحملييوا األذص فييي سييبيله ،وبييذلوا ميين أجلييه األرفييئ

واألمييوال ،وأخرجييوا ميين ديييارهم ميين أجلييه ،ورًييروا هللا ورسييوله ،ودافعييوا
عنه بكل ما يملكون.

( )70متفيييق علييييه :رواه البايييار فيييي الشيييهادات ( ،)2651وم يييلم فيييي فضييياول الًيييحابة
( )2535عن عمران عن حًين.
( )71متفييق عليييه :رواه الباييار فييي فضيياول أصييحاب النبييي ( ،)3673وم ييلم فييي فضيياول
الًحابة ( )2541عن أبي سعيد الادر .
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وهييم الييذين رقلييوا إلينييا القييرآن الكييريم ،فعيينهم تلقينييا هييذا القييرآن ،رقلييه عيينهم
أصييحابهم ميين التييابعين ،وعيينهم رقلييه األتبيياي ،حتييى وصييل إلينييا عيين طريييق
التواتر اليقيني جي بعد جيل.
وهييم الييذين رووا لنييا األحاديييث النبوييية ،وال يينة المحمدييية :القولييية والفعلييية
والتقريرية.
وهم الذين فتحوا الفتوح ،ورشروا اإلس

فيي آفيا العيالم ،ليارجيوا النياس

س َعتها ،ومن َج ْيور
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ،ومن ةيق الدريا إلى َ
األديان إلى عدل اإلس .
ييم هييم ت ميييذ المدرسيية المحمدييية ،الييذين تربييوا علييى ماوييدتها ،والتب ييوا
مباشرة من رورها ،فهيم أليرب النياس إليى رسيول هللا ،وألًيقهم بيه ،وأكثيرهم
فهمييا لمييا جيياء بييه ،وعم ي باحكامييه وتعاليمييه ،فميين طعيين فييي هييؤلء الت ميييذ
الًادلين ،فكارما طعن في أستاذهم ومعلمهم.
وهكذا استطردت فيي الكي

عين الًيحابة ،لميا أعرفيه مين حقيد كثيير مين

الشيعة عليهم ،وأرهم يتعبدون هلل ب بّهم ،ولد بدا ذلد من رشيد بين عي يى ،مين
أول الحديث ،ليم ي يتطع أن يكتميه .ورحين ميع حبنيا للًيحابة :رحيب آل البييب
معهييم وركييرمهم ورعظمهييم؛ ورييرص أن هييذا فييري محبتنييا لرسييول هللا صييلى هللا
عليه وسلم  ،م إن كثيرا منهم صحابة أيضا.
رشاة المذاهب الفقهية:
لال ابن عي ى في رقلة أخرص لحديثه :كي أرشيا أهيل ال ينة ميذاهب أربعية
أومتها من العرب والعجيم ،ولكين ل يوجيد فييهم واحيد مين أومية أهيل البييب ،أو
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ليئ هذا غريبا؟
للييب :ل غرابيية فييي ذلييد ،إذا عرفييب كي ي رشييات هييذه المييذاهب ،إن أهييل
ال نة لم يجتمعوا في مؤتمر حاشد ،ليقولوا :رريد أن رنش عيددا مين الميذاهب:
مذهب ف ن ،ومذهب ع ن.
س ييوا مييدارس أو مييذاهب فقهييية
الوالييع أن أوميية المييذاهب لييم يريييدوا أن يؤ ّ
يقلدها الناس ،ويتّاذورها منهاجا لحياتهم .إرما كاروا يُدْلون بيآراوهم واجتهيادهم،
ويعلّمورها ت ميذهم ،ول يدعون أرها الحق وحدها  ...فمينهم مين وجيد أصيحابا
وت ميذ ألوياء رشروا مذهبه ،ووسعوا آفاليه ،ومينهم مين ليم ييرز بيذلد فبقيى
من الكتب ،كما لال الشافعي عن الليث ابين سيعد :اللييث أفقيه مين ماليد ،ولكين
أصييحابه لييم يقومييوا بييه! وميينهم ميين ارتشيير مذهبييه فتييرة ييم ارقيير

 ،مثييل:

األوزاعي ،والثور  ،والطبر  ،وغيرهم.
وفي ذلد الولب هر من أومة أهل البيب :البيالر والًياد وزييد بين عليي
زين العابدين ،وغييرهم ،فياتبعهم أرياس وللّيدوهم ،كميا اتبيع آخيرون مالكيا وأبيا
حنيفة والشافعي وأحمد.
وتناولنا أمورا أخرص لم أعد أذكرها  ...م لال األي ابن عي ى:
لقد كنب أرتظر لقاءك هذا منذ سنوات ،ولكند صدمتني وخيبب أملي!
للب :ماذا كان أملد في :أن أرتقل من الت ينُّن إليى التشييُّع ،كميا فعليب أريب،
أو أوافقد على ارتقاص الًحابة ،وتكوين صورة مظلمة عنهم تايال

القيرآن

وال نة والتاريخ ومنطق العقل؟!
الحقيقة :أرني أريا اليذ فوجئيب بمولفيد ،فقيد كنيب أعليم أريد معجيب بثيورة
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الاميني ،وهذا من حقد ،أن تنتقل مين اإلعجياب بيالثورة إليى التيزا الميذهب،
فهو الذ يحتا إلى ت انل.
التزامي المنه ال نّي عن بيْنة:
أما أرا فقد آمنب باإلس

عين بيّنية ،والتزميب المينه ال ينّي عين التنياي ...

ًبا لمدرة واحدة ،أو لمذهب واحد في العقيدة أو في الفقيه ،فآخيذ
وأرا ل ب متع ّ
من األشاعرة ،وآخذ من الماتريدية ،وآخذ من ال لفية ،بيل ل ميارع أن آخيذ مين
تًيورا صيحيحا عين أصيول اإليميان .كميا ل أتعًيب
أكيون بيه
ّ
المعتزلة :ما ّ
لمييذهب ميين مييذاهب ال يينة فييي الفقييه ،بييل أوزان بينهييا ،وأتاييير منهييا وأدي،
وأر ّجح ما أراه ألوص دلي  ،وأهدص سبي  ،وأليرب إليى تحقييق مقاصيد الشيري
ومًالح الالق.
أخذ هذا النقاش أكثير مين سياعة مين سياعات الطرييق األربيع ،التيي رحتيا
إليها ،لنًل إلى سطي  ،م صمب رفيقي ،وصمب ،طوال الطرييق ،فليم ركيد
رتكلم ،حتى وصلنا إلى مقًدرا بحمد هللا.
كاريب هييذه ال ييفرة الطويليية الثقيلية ،ب يياعاتها األربييع ،وبرفقتهييا المشاك يية،
ومنالشيياتها المثيييرة :إةييافة إلييى متاعييب الرحليية النريبيية التييي كارييب مليئيية
بالمفاجآت ،وبرغم هذا كليه ،وصيلنا إليى مدينية سيطي  ،حييث ينعقيد الملتقيى،
وأرشدرا لول الشاعر:

لير عينيا باإليياب الم يافر!
فالقيييب عًييياها
واسيييتقر بهيييا كما ّ
ّ
لرررا عينا بالوصول ...
رقر عينا باإلياب ،بل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوص ْ
ولكنّاالنيهنا لم ّ

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

437

إلى ملتقى الفكر في سطي :
وعنييد وصييولنا إلييى «سييطي » ذهبنييا إلييى الفنييد الييذ رقيييم فيييه ،وحططنييا
رحالنا وتركنا حقاوبنا في ُحجراتنا ،م ارطلقنا إليى الملتقيى ،اليذ كيان يميارس
ي
رشيياطه فييي جل ييته الم يياوية ،ولبييل أن أصييل إلييى القاعيية ،حتييى هييرول إل ي ّ
الوزير األستاذ «بو ع بالي» ،وهو من ليادات يورة التحريير .وكيان رجي
فاة حكيما .ومعه كبار الم ئولين في وزارة الشئون الدينية ،ولالوا :كنيا فيي
للق شديد على عد وصولد في الموعد المحدّد ،واألدهى من ذلد أرنيا ليم رعليم
عند أ شيء ،فقد ارقطعب األخبار بيننا وبيند.
للييب لهييم :لقييد حييد ب أشييياء كثيييرة أ ّخرتنييي عيين موعييد  ،والحمييد هلل أرييي
وصلب بعد جهد شديد ومعاراة.
إع ن الفرحة بوصولي:
وعنييدما دخلييب ا لقاعيية :اشييرأبب األعنييا  ،وررييب األبًييار ،وتجاوبييب
القاعة بهتاف التكبيير والتحمييد .وفيي السيتراحة ألبيل الطي ب والطالبيات فيي
شيييو ولهفييية ،وكلهيييم يت ييياءلون :مييياذا جيييرص؟ ويعلنيييون فيييرحتهم بوصيييولي
ومشاركتي .وشكرت الجميع على هذه العواط

الًادلة ،وعلى ُح ين ينهم

بييي ،ومييا أرييا إل جنييد ميين جنييود اإلس ي  ،جنييده هللا للييدعوة إلييى هييذا الييدين،
وشرح حقاوقه ،وبيان عقاوده وشراوعه ،والذود عين حياةيه وحرماتيه .فالحميد
هلل حمدا كثيرا كما ينبني لج ل وجهه وعظيم سلطاره.
اإلس

والعلو اإلر ارية:

كان موةوي الملتقى هذه الميرة ،هيو« :اإلسي

والعليو اإلر يارية» .وهيو
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موةوي له اعتباره وأهميتيه فيي التكيوين الفكير والثقيافي لألمية ،ألن العليو
اإلر ارية والجتماعية هي التي تًنع األفكيار والمييول واألذوا والتجاهيات
العقلييية والنف ييية وال ييلوكية ،التييي تاتل ي فيهييا األمييم ،ويتمييايز بعضييها عيين
بعض.
إن العلو الكورية المادية :عالمية بطبيعتها ،فهيي لكيل األميم ،ولكيل األدييان
والثقافيييات ،ل وطييين لهيييا ،ول ديييين خييياص بهيييا ،باييي ف العليييو اإلر يييارية
تلون قافة األمم ،وتميّز فكر بعضها عن بعض.
والجتماعية ،فهي التي ّ
فإذا كارب العلو الطبيعية والرياةية ،لها أ رها في عالم المادة ،وهيي التيي
ولربب البعيد ،وأرطقيب الحدييد ،وجعليب العيالم لريية
غيّرت الحياة من حولناّ ،
واحدةّ ،
فإن العلو اإلر ارية والجتماعية هي التي تنيّر اإلر ان ،أو تحياول أن
تنيّره ،ألن تنيير الجبيال والًياور أسيهل مين تنييير اإلر يان :تنييير عقيدتيه
وفكره واتجاهه.
ولقييد ألي أحييد ألطيياب العلييم النربييي ميين الحاصييلين علييى جيياوزة روبييل فييي
العلو  -وهو األستاذ ألك يئ كارييل  -كتابيا سيماه« :اإلر يان ذليد المجهيول»
اليذرة
بيّن فيه :أن اإلر يان عيرف الكثيير مين أحيوال الميادة وخًاوًيها ،مين ّ
إلى المجرة ،واسيتطاي أن يو فهيا فيي تي يير روفيه ،وتحقييق أهدافيه .ولكنيه
لألس

يجهل الكثير عن أحوال رف يه .وهيذا هيو سير المشيكلة أو الماسياة التيي

يعيشها الناس اليو  :أرهم ل يعرفون حقيقة أرف هم.
لذا كان من المهم :أن يعقد هذا الملتقيى لبييان المولي اإلسي مي مين العليو
اإلر ارية والجتماعيية :عليم الينفئ ،وعليم التربيية ،والفل يفة ،وعليم األخي

،
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وعلم الجتماي ،وعلم التاريخ ،وعلم اللتًاد ،وعلو الل اريات ،وغيرها.
صييلها
ول سيييما أن هييذه العلييو لييد وصييلب إلينييا ،كمييا عرفهييا النييرب وأ ّ
وعرةها ،فهي غربية المنبع والجذور والفكر واألسلوب.
ورحن فيها ،عالة على النرب ،وجمييع المثقفيين وأسياتذة الجامعيات :ت مييذ
تابعون للمدرسة النربية ،يحتكميون إليى فل يفتها ،ويؤمنيون بقيمهيا ،وييدافعون
عن توجهاتها ،ول يرون فيي الوجيود بيدي عنهيا إل مين رحيم ربيد وللييل ميا
هم.
إن هذه العلو تدرس في جامعات اليب د العربيية واإلسي مية بًيفة عامية،
كما جاءت من النرب ،دون رقدها ،ول تعقيب عليها ،إل ما كيان مين النيربيين
أرف ييهم ،حييين ينقييد بعضييهم بعضييا .وإل مييا رييدر ميين بعييض علماونييا العييرب
والم لمين ،ولليل ما هم.
وما زلنا رنتظر من األجيال الجديدة مين العلمياء :أن ينوصيوا ويتعمقيوا فيي
هذه العلو  ،وأل يقفوا منها مولي

الت يليم المطليق ،بيل مولي

الفياحص الناليد

المتايّر ،في ةوء الوالع المشيهود ،وفيي ةيوء تطيور العليم والمعرفية ،وفيي
ةوء ترا نا وتراع البشرية ،لي تار منها ما هيو أليو ليي  ،وأهيدص سيبي ،
وأ بيب فييي ميييزان الحييق .ل ررييد أن رنفييي مييا وصييلب إلييه البشييرية ميين رتيياو
ومعارف في هذا المجيال ،فهيذا ميا ل يتًيور ،ولكننيا ررييد أن ردرسيه دراسية
الناليييد المتاميييل ،ل دراسييية المقليييد المتلقّيييي .راخيييذ منيييه وريييديَ ،وفيييق لراءتنيييا
ومعاييررا.
وبهذا رظهر المدارس اإلس مية الماتلفة في العلو اإلر ارية والجتماعيية:

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

440

المدرسة اإلسي مية فيي عليم الينفئ ،والمدرسية اإلسي مية فيي عليم الجتمياي،
والمدرسة اإلس مية في علم التربية ،وهكيذا ،وأريا أو ير هيذا المًيطلح ،عليى
مًطلح «علم النفئ اإلس مي» ،و «علم اإلجتماي اإلس مي» إلى آخره.
وبعييض هييذه العلييو ُخييد ميين الناحييية اإلس ي مية خدميية كبيييرة مثييل «علييم
اللتًييياد» اليييذ ليييدمب فييييه أطروحيييات إسييي مية «ماج يييتير ودكتيييوراه»
بالعشييرات وربمييا بالمئييات ،وأرشييئب لييه أل ييا بالجامعييات ،ومراكييز أبحيياع،
ومج ت متاًًة  ...إلخ على حين لم تتح لعلو أخيرص مثيل عليم الجتمياي
مثل هذه الادمة والعناية.

***
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وفاة الداعية عبد البديع صقر
استشهاده غريقا:
وفي هذه ال نة في  13دي مبر  1986جاءرا  -ورحن في لطر  -خبر وفياة
أخينا الحبيب الداعية المعروف األستاذ عبد البديع صقر رحمه هللا  ،غرليا فيي
إحدص التري ،وهو عاويد فيي اللييل مين مدينية بلبييئ مين بعيد زييارة لهيا إللقياء
محاةييرة ،فارحرفييب بييه ال يييارة وهييو يقودهييا ،ف ييقطب فييي الترعيية ،ووافيياه
األجل  ...ولم يعرف الناس بالحادع إلى بعيد وليب ،فتعيذر إسيعافه ،وكتيب هللا
له الشهادة بموته غريقيا ،ل سييما وهيو راجيع مين عميل دعيو فيي سيبيل هللا.
فن ييييال هللا أن يكتبييييه فييييي الشييييهداء والًييييالحين ،وأن يحشييييره مييييع النبيييييين
والًديقين.
من الرعيل األول:
كان عبد البديع من الرعيل األول من اإلخوان ،فقد عيرف اليدعوة منيذ سينة
 ، 1936وكان لريبا من اإلما ح ن البنا ،ويحكي عنه ولياوع معلّمية ،وريوادر
لطيفيية ،ولييد كتييب لييه مقدميية لكتابييه «كي ي رييدعو النيياس؟»  ...ولييد عمييل مييدة
معاورا للمركز العا  ،أ مرالبا للمبنى وأحواله.
تعرفي على عبد البديع:
عرفييب عبييد البييديع أول مييا عرفتييه وأرييا طالييب فييي الثييارو  ،حييين لييرأت
رسالته اللطيفة «كي

ردعو الناس؟»  ...فهيذه الرسيالة عليى وجازتهيا تتضيمن

رًاوح داعية مجرب ،لو الم حظة ،خفي

اليروح ،سيهل العبيارة ،ل يمييل
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إليى التعقيييد أو التكلي  ،مالييص فييي دعوتيه ،يييدخل ك مييه إلييى القلييوب بي يير،
فاحببته لبل أن أعرفه.
في معتقل الطور:
م لُدّر لي أن ألتقيه في معتقل الطور ،فوجدته كما تولعتيه ،شاًيية هادوية
متواةعة ،تراه داوما باسيم الثنير ،بشيوش الوجيه ،فكهيا خفيي اليد كميا يقيول
المًريون.
وكييان اإلخييوة الييدعاة يعقييدون اجتماعييات ،لتييدارس ش يئون الييدعوة ،وكي ي
يمكن تطويرها والرتقاء بها ،منهم :الشيخ النزالي ،والشيخ سيد سيابق ،وعبيد
البديع صقر ،وعدد من اإلخيوان ر ييتهم لطيول اليزمن ،وكياروا ييدعون بعيض
الشباب ليحضروا معهم ،فحضرت معهم عدّة مرات.
إلى لطر:
م لم يقدر لنا أن رلتقي بعد ذلد لقاء مباشرا ،إل في لطر ،حيث كاريب لطير
تريد مديرا للمعارف التي كارب محدودة في ذلد الوليب ،وكيان الم يئول عنهيا
الشييييخ لاسيييم دروييييا فايييرو رحميييه هللا  ،فطليييب مييين األسيييتاذ محيييب اليييدين
الاطيب ،الكاتب والمحقّق اإلس مي المعيروف :أن يرشيح ليه شيابًّا رابهيا يقيو
بتوجيه المعارف فيي لطير ،فرشيح ليه الشياب النابيه الكاتيب اإلسي مي المتيالق
محميد فتحييي عثمييان ،اليذ كييان لييد تاير فييي كلييية اآلداب ل يم التيياريخ ،ميين
جامعة القاهرة.
ولكن لظيروف معينية ،اعتيذر األسيتاذ فتحيي عثميان ،فرشيح اإلخيوان بدليه
األستاذ عبد البديع صقر.
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وسافر إلى لطر ،التيي كاريب تاطيو الاطيوات األوليى فيي سيبيل رهضيتها،
وأ ن أرها لم تكن فيها مدرسة إعداديية ،فضي عين الثارويية ،فيي ذليد الوليب،
سنة . 1954
ولم يكن هنياك أ مدرسية للبنيات ،وكاريب الحيياة كلهيا ب ييطة ،أليرب إليى
حياة القرية ،أو البادية.
مع حاكم لطر الشيخ على آل اري:
وكان ذلد في عهد الشيخ علي بن عبيد هللا آل ياري رحميه هللا حياكم لطير.
وكان رج يحبُّ العلم واألدب ،ومجل ه دوما يض ُّم عددا من العلمياء واألدبياء
والشعراء ،يقرأ فيه ما تي ر من الكتب في هذه المجالت.
عنييي الشيييخ علييي بطبييع جمليية وافييرة ميين الكتييب الشييرعية واألدبييية
كمييا ُ
النافعة ،وخًوصا في الفقه الحنبلي ،وفي التف ير والحديث واألدب والشعر.
ولد ارضيم عبيد البيديع إليى مجليئ الشييخ عليي وأةيحى لريبيا منيه ،وكيان
يذهب إليى بعيض اليب د لياتيار المدرسيين منهيا ،وخًوصيا سيوريا واألردن
وفل طين ،إذ لم يكن ي تطيع دخول مًر في عهد عبد الناصر.
ييم ارضييم إليييه عييدد ميين المًييريين الييذين رجييوا ميين محنيية اإلخ يوان سيينة
 1956 - 1954التي اشتهرت بما فيهيا مين ل يوة وتعيذيب ،إليى حيد سيقوط
بعييض األفييراد شييهداء تحييب ال ييياط .وكييان ميين هييؤلء النيياجين :كمييال ريياجي،
وعز الدين إبراهيم ،وعلي شحاتة ،وعبد الحليم أبيو شيقة ،وح ين المعيايرجي،
ومحمد الشافعي ،وكلهم عملوا مع عبد البديع في المعارف.
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اإلشراف على مكتبة حاكم لطر:
م تنير الوةع في المعارف ،بعد أن أصبح م ئول عنهيا الشييخ خليفية بين
حمييد ولييي العهييد وراوييب الحيياكم ،وأُعفييي عبييد البييديع وميين كييان ي يياعده ميين
المًريين ،وكل

الشيخ علي حاكم لطر عبد البديع بان يشيرف عليى مكتباتيه

في القًر وفي خارجه.
و ل كذلد حتى تنيازل الشييخ عليي عين منًيبه إليى ابنيه الشييخ أحميد بين
علي ،ليكون حاكم لطر .ولد لرب عبد البيديع منيه ،وكيان مشيرفا عليى مكتبتيه
الااصة ،بجوار المكتبات العامة ،وهو يجال ه تقريبا في كل م اء.
وصولي إلى لطر وتجديد صلتي بعبد البديع:
ولد وصيلب إليى لطير ،فيي ال ينة التاليية لتيولّي الشييخ أحميد مقالييد الحكيم،
وجددت الًلة بعبد البديع ،بعد أن ارقطعب منذ أيا الطور.
وكارب لنا لقاءات ،أحيارا في لًر الحاكم أو في مكتبته بيدعوة منيه ،أو فيي
بيب عبد البديع ،أو في بيتنا ،أو في بيب الشييخ عبيد المعيز عبيد ال يتار ،حييث
وصلنا معا إلى الدوحة في سنة واحدة .كما كارب هناك صلة مودة بيين أسيرتي
تتكيون مين زوجتيه الفاةيلة أ إبيراهيم ،وابنتيه الداعيية الناشيطة
وأسيرته التيي ّ
سناء ،وابنيه النجيين إبراهيم وأحمد.
مدير دار الكتب القطرية:
وبعد ذلد ةمب مكتبات حاكم لطر إلى وزارة المعارف «التربيية والتعلييم
بعد ذليد» ،وأرشيئب منهيا «دار الكتيب القطريية» وعييّن عبيد البيديع أول ميدير
لهيييا .وليييد يييل فيييي منًيييبه إليييى أن غيييادر لطييير سييينة  1972بعيييد الحركييية

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

445

التًحيحية التي لا بها الشيخ خليفة بن حمدَ ،و َولي حكم الب د بإلرار األسيرة
الحاكميية ،وتاييييد الشييعب القطيير  .وارتقييل منهييا إلييى دوليية اإلمييارات العربييية
المتحدة ،حيث بقى فيها إلى أن ارتقل إلى رحمة هللا.
تعاورنا في محنة عا (:)1965
ومن أهم الفترات التي التقينا فيهيا وعملنيا معيا فيي لطير :سينة  1965وميا
بعدها حين أصاب اإلخوان في مًر ما أصابهم مين محنية عاتيية ،هاريب إليى
جاربها محنة  1954على ل وتها.
وكان علينا رحن اإلخوان في الاار  -ولد عافارا هللا مين اليب ء  -أن رعيين
أسيير األلييوف ميين الم ييجورين والمعتقلييين ،الييذين فًُييلوا ميين أعمييالهم تع ُّييفا،
ةيّق على أهليهم وعيالهم بكل سبيل ،ولديما ليالوا :لطيع األعنيا  ،ول لطيع
و ُ
األرزا .
وكثيرا ما كنا رجتمع في بييب عبيد البيديع :الشييخ عبيد المعيز ،وكميا رياجي،
وعيييز اليييدين إبيييراهيم ،والفقيييير إلييييه تعيييالي ،وبعيييض اإلخيييوة ،رجميييع بعيييض
التبرعييات لتوصيييلها إلييى األسييرة ال ُممتحنيية ،ولنتعيياون مييع اإلخييوة فييي ب ي د
الالييي  ،فيمييا يجييب عملييه ،ميين تكثيي الدعاييية المضييادة إلعي

عبييد الناصيير

الكاسح ،ول سيما في موسم الح تلد ال نة ،ولد تحد ب عن ذلد فيما سبق.
على ك ّل حال ،كان عبد البديع رج رشيطا ،يحمل الدعوة فكرة فيي رأسيه،
بارا بهم.
وعقيدة في للبه ،وسلوكا في حياته .وكان ُمحبًّا إلخوارهًّ ،
لط معشره وفكاهاته وروادره :
وكان لطيفا في معاشرته ،في فكاهاته وروادره ،وكان يزور بعض إخواريه،
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وبعد فترة لليلة يقول :أعتقد أرنا لد شرفنا! وينًرف.
وكان بيته مفتوحا إلخواره ،وكان ييدعو بعيض النياس إليى النيداء عنيده ،يم
ين ى أن يابّر أ إبراهيم «زوجته» فيعود إلى المنيزل ليجيد الضييوف داخليين
معه ،ولم يهي أهل المنزل لهم الطعا .
ساََّٰنِيهَُّإَِلَّٱلش ۡاي َٰ ََٰ ُنَّأ َ ۡنَّأ َ ۡذ ُك َاره}
فيقدّ لهم الموجود ،ويعتذر لهيم ،لياو َ { :و َماآَّأَن َ
[الكه

.]63 :

وكان أحيارا يؤ ّخرهم حتى يًنع لهم ريدا ،ويقول :الثريد هو الطعا اليذ
يقبل الق مة على أ عدد!
وكيان يقيول :عليى الداعيية الم يلم أن يفييتح اعتميادا داوميا لتح ُّميل اليب ء فييي
سبيل هللا!
إرشانه «مدارس اإليمان» في اإلمارات:
وبعد ارتقاله إلى اإلمارات ،التقيب معه كثيرا ول سيما في جمعية اإلصي ح
في ديي ،حين أُدعي إللقاء محاةرة هناك.
ولييد أرشييا هنيياك «مييدارس اإليمييان» فييي دبييي وفييي الشييارلة ،ولييد زرتهييا
ولم ب ما فيها من رشاط وروح إس مية سارية في جنباتها.
و ل الرجل عام لدينه ودعوتيه ،حتيى لقيي ربيه راةييا مرةييًّا إن شياء
هللا .رحمه هللا وغفر له ،وتقبله في الشهداء الًالحين.

***
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محاولت د .محمد المحجوب وزير
األولاف المًر تقريبي من النظا الحاكم
كان وزير األولاف المًر د .محمد المحجوب عضيوا بيالحزب اليوطني
الحييياكم ،وكيييان يحيييب أن يثبيييب وجيييوده ،ويبيييرز رشييياطه فيييي خدمييية الحيييزب
وسياسته ،وخدمة الرويئ وتوجهاته.
وكان لد التقاري في «ميؤتمر ديوبنيد» بالهنيد ،واسيتمع إليى كلمتيي ،ولحي
أ رها في الناس ،وذلد لبل أن يًبح وزيرا ،بيل كيان اليوزير فيي ذليد الوليب
ًييص فييي الحييديث وعلومييه الييدكتور األحمييد أبييو
أخارييا العييالم الباحييث المتا ّ
النور ،وكان أبو النور رجل علم أكثر منه رجل سياسة.
فلما جاء المحجوب أراد أن يثبب لمبارك أريه ي يتطيع أن يجنّيد ليه العلمياء،
ليكوروا سندا ل ياسته ،يوجهون الشعب لنًرته ،ويحاربون كل مين يقيول ليه:
ل ،بل من يقول له :لم؟ أو كي ؟
ويبدو من تًرفاته :أره لد وةع في خطته أن يجنّدري لنرةه هيذا ةيمن
من يجنّدهم ،وغاب عنه لول أبي الطيب:

ومييين يجعيييل الضيييرغا بيييازا تًيييده الضييرغا فيمييا تًيييدا!
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده
ولوللًي
أبي الع ء:
أرص العنقييياء تكبييير أن تًُيييادا فعاريييد ميييين تطيييييق لييييه عنييييادا!
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المحجوب يحاول تقريبي من الرويئ مبارك :
لابلني مرة بالقاهرة ،فقال :أرا أريد أن يتعرف الرويئ علييد ،وي يتفيد البليد
مند ،لذا أرجو أن تهد إلى الرويئ مجموعة مين كتبيد ،يتعيرف مين خ لهيا
عليد.
للب :ولكن معلوماتي أن الرويئ ل يقرأ ،ول يحب القراءة.
لال :إن كتبد تمتاز ب

ستها وعذوبتها ووةوح فكرها ،وجميال أسيلوبها،

فلعلها تجذبه يوما إلى القراءة.
وحتى لو لم يقرأ هو ،فقد يوجد في بيته مين يقرنهيا وينتفيع بهيا .وعليى كيل
حال رعمل ما علينا ،والبالي على هللا.
وفع  ،أهديب له عددا من الكتب ،وللب في رف ي :علينا اليب

 ،وعليى هللا

الح اب.
أول لقاء لي بالرويئ مبارك:
وبعييدها باشييهر ،جمعنييا المحجييوب ،أرييا ومجموعيية ميين العلميياء بييالرويئ
مبارك في لًره بمًر الجديدة  ...ولقد ر يب في أ مؤتمر كنب ،ول أذكير
ميين كييان معييي ميين العلميياء ،إل الييدكتور عبييد هللا عبييد المح يين التركييي رويييئ
جامعة اإلما محمد بن سيعود اإلسي مية بالرييا

 .وهيي أول ميرة ألتقيي فيهيا

الييرويئ وجهييا لوجييه( .)72ولييد أجل ييني لريبييا منييه ولييم يكيين بينييي وبينييه غييير
( )72التقيته مرة أخرص مع جمهيور العلمياء الميدعوين إليى ميؤتمر ال ييرة وال ينة اليذ دعيا
إليه اإلما األكبر الشيخ جاد الحق عليي جياد الحيق شييخ األزهير ،وكيان فيي ذليد الوليب
راوبا للرويئ ال ادات ،الذ أرابه عنه في افتتاح هذا المؤتمر.
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وربَيب عليى كتفيي.
الوزير .وأذكر أن الرويئ سلم علي بحيرارة غيير معتيادةَ ،
وكييان المحجييوب حاةييرا ،فقييال ليييي :أرأيييب كيي عاملييد الييرويئ معاملييية
صة؟ أريد أن تكون الًلة بيند وبينه ح نة!
خا ّ
للب له :أرا أود أن تكيون الًيلة بينيي وبيين جمييع النياس ح ينة ،ولكنيي ييا
دكتور ل أحب زيادة اللتراب من الحكا ! فل ب راغبا فيما عندهم ول طامعيا
في درياهم .ولد أخشى أن يتاذ ذلد ذريعة لتشويه سمعتي.
دعوتي من الوزير المحجوب لبررام تلفزيوري أسبوعي:
وسافرت إلى لطير ،وارقضيب ميدة مين اليزمن ،حتيى دعاريا صيديقنا الشييخ
صالح كامل إلى عقد ردوة عن الزكاة ،تعقد في مركز صيالح كاميل فيي جامعية
األزهيير ،فييي أواخيير الثمارينيييات ميين القييرن العشييرين .أ نهييا كارييب فييي عييا
 ، 1987وكان الوزير المحجوب من الميدعوين فيي حفيل الفتتياح .وليد رآريي
فارسل إلي ورلة يقول فيها :أريد أن ألقاك بعد الفتتاح ألمر ةرور .
ي بلهفة ،ولال :أرا أبحث عنيد
وبعد أن ارتهينا من الحفل الفتتاحي ،ألبل عل ّ
من زمن ،وأريد أن أخلو بد ،ألتحيدع إلييد .لليب :ل بياس ،ولييكن ذليد اآلن،
فما أةمن ولتي بعد.
واجتمعنا في إحيدص الحجيرات ،وبعيد الترحييب والمقدمية ،ليال :أريب العيالم
الوحيد الذ يثق به الم لمون في كل مكان ،وي تمعون إليى ك ميه ،وياخيذون
ي معتييدل ،ل
بفتيياواه ،ول ماخييذ عليييه فييي علمييه أو دينييه ،ورهجييد ره ي وسييط ّ
إفييراط فيييه ول تفييريط .وهييو اليينه الييذ ترحييب بييه الدوليية هنييا فييي مًيير،
وتحرص على إشاعته وتعليمه للناس ،وغرسه في رفوس األجيال.
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 -وفيي التلفزييون خاصية  -تتفيق

ومنزلتد في العلم والدين ،وتتناسب مع رظرة الناس إليد.
رريد أن يكون لد بررام أسيبوعي  -عليى األليل  -فيي وليب حييو تظهير
فيه على الشاشة وتقول ما عندك للناس ،يشياهدك فييه سيتون مليوريا فيي مًير
وحدها.
للب له :هذا رأيد أ رأ الدولة؟
لال :هو رأيي ورأ الدولة .ور تطيع أن رجعليه بررامجيا حوارييا ،وتاتيار
ميين يحيياورك ميين كبييار العلميياء والمفكييرين المعييروفين :د .محمييد عمييارة ،د.
كمال أبو المجد ،أو أحد علماء األزهر  ...أو من شئب.
للب :وما المقًود من هذا البررام ؟
ليييال :ل شييييء غيييير إشييياعة الفكييير الوسيييطي اليييذ تيييدعو إلييييه ،وتثبيتيييه،
ومطاردة فكر النلو والتشدد.
للييب :ولكنييي مح ييوب علييى اإلخييوان الم ييلمين ،المحيياربين ميين الدوليية،
فكي

يف ر الناس هور المفاج عليى التلفزييون؟ أخشيى أن يقيول النياس:

إن الحكومة اشترت القرةاو بهذه البرام ؟
لال :أرب فو الشبهات ،وتارياد يردُّ عليهم .وما تقوله أيضا يجيب عنيد.
فليئ مطلوبا مند أن تمدح أحدا أو تذمه .إرما تقد للناس اإلس

الًحيح.

وكان موعد الجل ة العلمية األولى فيي ريدوة الزكياة ،ليد حيان ،فاسيتاذرته أن
أذهب إلى الجل ة ،لال :علي أن رلتقي مرة أخرص لبل سيفرك ،فليم ينتيه حيديثنا
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بعد.
للب :ربنا يُي ّر.
وارتهب جل ات الندوة ،وكارب لي فيهيا ورلية ليدمتها ،وعقبيب عليى بعيض
البحييوع المقدميية .وعييدت إلييى الدوحيية ،دون أن يييتم اللقيياء الييذ رغييب فيييه
الوزير.
ولكنه ل ي حقني بهواتيه حينيا ،وبرسيه حينيا آخير ،حتيى عيدت ميرة إليى
ي أن رجلئ دلاوق لنكمل الحديث الذ بدأراه .للب له:
القاهرة ،فطلب إل ّ
بًراحة أرا ل ب م تريحا إلى هيذا العير

 ،ول أعير

ميا الهيدف منيه

حقيقة؟
لال :ليد شيرحب ليد النير

 ،ول شييء إل أن الدولية ترييد أن تقيول :إرهيا

لي ييب ة يدّ اإلس ي  ،وإن القرةيياو  -وهييو رمييز اإلس ي
اإلس

األول  -يعيير

كما يريد بكل حرية.

عد ارتياحي إللحاح الوزير:
للييب لييه :أول :ل ييب وحييد رمييزا لنس ي  ،فهنيياك  -والحمييد هلل  -رمييوزا
لعلّها أفضل مني عند هللا ،وعند الناس.
اريا :إذا كارب الدولة ترييد أن تُح ّين صيورتها عنيد الشيعب ،وأرهيا تُر ّحيب
باإلس عقيدة وشريعة ومنه حياة ،فليت َْا ُ
ط بعيض الاطيوات التيي تيدل عليى
ذلد.
لال :مثل ماذا؟
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للييب :مثييل ال ييماح للمحجبييات بييالظهور علييى شاشيية التلفزيييون ،مثييل منييع
الًييور الفاةييحة أن تعيير

علييى الشاشيية ،مثييل إع ي ن العييز علييى تطبيييق

الشيييريعة ،وليييو بالتيييدري مثيييل إطييي

الحريييية ال ياسيييية للجمييييع ،ومييينهم

اإلس ميون  ...إلخ.
لال :هذا يحدع بالتدري .
للب :فلتكن خطوات في هذا ال بيل ،م رنتظر البالي.
وكان هذا الك

صيد بيه  ...ويبيدو
لم يًيادف هيوص عنيد اليوزير ،وكاريه ُ

أره كان يتولع أن أطير فرحا بهذه الفرصة؛ ففوج بهذا المولي منيي .ف يكب
عن طلبه هذا إلى حين.
طلب الوزير حضور إلى القاهرة :
ومضب مدة ،ربما كارب سينتين أو أكثير ،يم إذا هيو يتًيل بيي فيي مكتبيي
بعمييادة كلييية الشيييريعة بجامعيية لطيير ،وليييال :رريييدك هنييا فيييي القيياهرة ألمييير
ةرور ومهم.
للب :وأ أمر ةرور ومهم ي تدعي حضور إلى القاهرة؟
لال :ستعرفه عندما تحضر.
للب :وهللا أرا مشنول جدا في هذه األيا  ،ول أستطيع ال فر.
لال :إرما رريدك ليو أو يومين ،ورتفق على المطلوب ،م تعود في الحال.
للب :أ ُّ أمر هذا الذ يقضى في يو أو يومين؟
لال :يا شيانا ،أل تريد أن تؤدّ خدمة لوطند؟
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للب :أرا داوما في خدمة وطني وخدمة أوطان الم لمين جميعا.
وسيلط علييي فضييلة شيييانا الشييخ محمييد النزاليي ،ولييال :الرجيل يلي ُّح علييى
وجودك ،لعل وراء ذلد خيرا للبلد ولألمة ،ولعل هللا ينفع بد!
وعلمييب بعييد ذلييد أن الشيييخ النزالييي بطيبتييه وصييفاء رف ييه ،يين أن القييو
يفكرون في أن ي ندوا إلي منًبا كبيرا ،ولال فيي رف يه :إن يوسي وهللا أهيل
ليييه ،ولييين يجيييد األزهييير مثليييه يقيييود سيييفينته فيييي لجييية هيييذا العًييير وأمواجيييه
المت طمة ،وذهب الشيخ بعيدا بعيدا .وهو في واد والقو في واد آخر!
لال الشيخ النزالي :ل مارع أن تحضر وترص ماذا هناك.
ولم ي ترح ةمير لهذا الطلب واإللحاح فيه .ولكن المحجوب ليم ييدعني،
ولم يزل ي حقني ،وهو رجل ملحاح .م فهمب منه أن هناك اجتماعا لعيدد مين
كبييار العلميياء ،وسيييكون معهييم المرشييد العييا لنخييوان ،ود .أحمييد كمييال أبييو
المجييد ،والشييعراو والنزالييي والمشييد ،وغيييرهم ،ول يكمييل هييذا الجمييع إل
بحضورك .وسيبحثون بكل حرية فيما يهم األمة.
ةعي

أما اإللحاح المتكرر:

وأرييا رجييل أةييع أمييا اإللحيياح ،ول سيييما إذا تكييرر ،فلييم أملييد إل أن
أسييتجيب ،ول سيييما أرييي اتًييلب بمكتييب المرشييد العييا لنخييوان الم ييلمين
بالقاهرة ،وسيالتهم عين حقيقية دعيوة المرشيد لهيذا اللقياء ،فاكيدوا ليي أريه حيدع
اتًال ،ولكن المرشد في الًيعيد ،وسيحضير الييو أو غيدا .وليد أرسيلوا إليي
التيذكرة ،وسييافرت ،وفييي المطييار لقينييي منييدوب ميين وزارة األوليياف ،ففيوج
بارهم اسيتولفوري فتيرة ،وأخيذوا جيواز  ،ليعرةيوه عليى الجهيات الماتًية،
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لبل أن ييؤذن ليي باليدخول .واسيتنرب المنيدوب ،وليال ليي :ألييئ اليوزير هيو
الييذ دعيياك وطلبييد للحضييور؟ للييب :بلييى .لييال :فكييي يولفورييد؟ للييب :ل
تجزي .هذه إجراءات روتينية اعتدرا عليها.
اجتماي بعدد من كبار العلماء:
وبعد برهة من اليزمن ،أعييد الجيواز وخرجنيا وذهيب بيي منيدوب اليوزارة
إلى فند في الجيزة ،يقيم فيها شيانا الشيخ محمد متولي الشيعراو رحميه هللا
 .وهو الذ سيلتقي فيه كبار المشيايخ الميدعوون ،وبعيد المنيرب بقلييل حضير
العلماء فيي ةييافة الشييخ الشيعراو  :الشييخ النزاليي ،والشييخ عبيد هللا المشيد
رويييئ لجنيية الفتييوص بيياألزهر ،والشيييخ محمييد الطيييب النجييار رويييئ جامعيية
األزهر ،والشيخ محمد سيد طنطياو مفتيي مًير فيي ذليد الوليب ،واليدكتور
أحمد كمال أبو المجد ،والفقير إلييه تعيالى .وليم يحضير المرشيد العيا لنخيوان
كما ليل .وكان هو األستاذ محمد حامد أبو النًر.
لماذا اجتمع هؤلء في هذا الولب خاصة؟
تبين لي أرهم اجتمعوا ليًيدروا بياريا للنياس ،يؤكيدون فييه :أن مًير دولية
إسيي مية ،وأن حكامهييا م ييلمون ،يطبقييون شييريعة هللا ،وميين يييتهمهم بييالكفر
والف و ي تحق العقوبة ،إلى آخر ما هو من هذا القبيل.
القًد من البيان الرد على الشيخ ص ح أبو إسماعيل:
وكنب في أول األمر ل أعرف وجه الحاجة إلى مثل هيذا البييان ،اليذ يلي ُّح
عليه الوزير ،م عرفب بعد ذلد مين سييا األحيداع :أن هيذا البييان يقًيد بيه
الييرد علييى مييا جيياء فييي شييهادة العييالم الداعييية الشييهير ،والبرلميياري المًيير
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المعروف :الشيخ ص ح أبو إسماعيل رحمه هللا  ،أعني :شهادته فيي المحكمية
التي زلزلب الحكومة زلزال ،والتيي اتهمهيا فيهيا بيالكفر والف يق والظليم ،وفقيا
ٱّللَُّفََّم ُوْ َٰلَٓئِاكَ َّ ُرا ُم ۡ
لما جاء به القرآن في سورة الماودة{ :لمۡ َّيَ ۡح ُكمَّ ِب َمآَّأ َ َ
ون}
َّٱل َٰ َك ِف ُار ََّ
نزلََّ َّ
َٰ
ٓ
{و َمنَّل َّۡمَّيَ ۡح ُكمَّ ِب َماآَّأ َ َ
نازلََّٱّللَُّفَمُوْ َٰلَئِاكَ َّ ُرا ُمَّٱلَ ِل ُماونَ } [الماويدةَ { ]45 :و َمانَّ
[الماودةَ ]44 :
نزلََّٱّللَُّفَمُوْ َٰلَٓئِكَ َّ ُر ُم ۡ
ل َّۡمَّيَ ۡح ُكمَّبِ َمآَّأ َ َ
َّٱل َٰفَ ِسقُونَ } [الماودة.]47 :

وكييان فييي هييذا البيييان أجييزاء وصيييغ متفييق عليهييا ،ول مييارع ميين تمريرهييا،
وأجزاء أخرص تق في الحلق ،وفيها ولع الا ف(.)73
اعتذار عن التوليع على البيان:
ول أذكر تفاصييل ذليد ،ولكين اليذ أذكيره :أرهيم طلبيوا منيي أن أولّيع ،فليم
أفعل ،واعتذرت عن ذلد .وعجلب ب فر  ،لاف إلى الدوحة.
ولكيينهم حييين أصييدروا البيييان ذكييروا اسييمي مييع المييولعين ،وأرييا كنييب مييع
الحاةرين والمنالشين ،ولكن لم أكن من المولعين .وهذا ما اةيطرري إليى أن
أحي ّيرر بيارييا رشييرته صييحيفة «الشييعب» ل ييان حييزب العمييل ،أب ييّن فيييه حقيقيية
مولفي ،كما ولع.
أمييا الييذين ولّعييوا البيييان ،فقييد ذهبييوا  -أو ذهييب بهييم  -إلييى الجييامع األزهيير،
ليعقييدوا مييؤتمرا فيييه ،وتكلييم فيييه كييل ميين الشيييخ الشييعراو  ،والشيييخ النزالييي،
والشيخ محمد الطيب النجار .ك ٌّل بما ّ
عين ليه فيي ولتيه ،وإن تفاوتيب م يتويات
كلماتهم في القرب والبعد مما أرادته الحكومة أو وزيرها.
ولكيين الشيييخ النزالييي اسييتدرك علييى هييذا المييؤتمر ببيييان رشييره أيضييا فييي
( )73ارظر :الملحق رلم (.)1
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ةييح فيييه مولفييه ،ويزيييل مييا فييي الموةييوي ميين غييبا
جريييدة «الشييعب» يو ّ
وتلبيييئ .واسييتن ل ك مييه أو مولفييه لادميية هييدف لييم يقًييد إليييه .وإرمييا لكييل
امرئ ما روص.

***
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مع منظمة الدعوة اإلس مية في الارطو
في سنة  1980أرشا اإلخوة العياملون لنسي

بال يودان الشيقيق :مؤس ية

تعنييي بالييدعوة والعمييل الاييير فييي المجتمعييات اإلسي مية ،ول سيييما إفريقيييا،
التييي ينلييب عليهيييا الفقيير والمييير

واألمييية ،وتحييياول أن تنزوهييا التييييارات

الماتلفة من رًرارية وشيوعية.
اختيار عضوا في مجلئ أمناء منظمة الدعوة:
ولد تلقيب رسالة من األمارية العامية لمنظمية اليدعوة اإلسي مية بيالارطو :
أن المجلئ ليد اختيارري عضيوا بمجليئ أمنياء المنظمية ،وأرهيم يهنئيورني  -أو
كميييا ليييالوا  -يهنئيييون أرف يييهم بارضيييمامي إليييى المجليييئ ،راجيييين أن ينتفعيييوا
بتجربتيي الدعوييية ،وتجربتييي العلميية والعمليية ،فييي المضيي بم يييرة المنظميية
إلى األما .
ورددت عليهم شياكرا ،راجييا أن أكيون عنيد ُح ين ينهم ،سياو هللا تعيالى
أن يبييارك فييي ولتييي ،ويمييدري بتوفيقييه وتاييييده ،مؤكييدا لهييم أرييي مييؤمن بمهميية
المنظمة الجليلة في العمل الاير والعمل الدعو .
أهداف المنظمة :
وكان اإلخوة في ال ودان لد أس وا هذه المنظمة ،لت دّ بعيض الثنيرات فيي
العمل الاير واإلر اري :في إطعا الجاوع ،وك وة العيار  ،وإييواء المشيرد،
وتعليييم الجاهييل ،ومييداواة المييريض ،وغييير ذلييد ميين ألييوان الاييير ،التييي تفتقيير
إليهييا المجتمعييات اإلفريقييية أكثيير ميين غيرهييا ،والتييي ارفييردت بهييا اإلرسيياليات
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التنًيرية من كا وليكية وبروت تارتية ،والتي تمدها أوربا وأمريكيا بيالم يين،
بل بالمليارات .فكان ل بد أن ييدخل الم يلمون هيذا المييدان ول ييدَعوه لنييرهم
ممن ل يريدون بعملهم مجرد فعل الاير ،ولكين يرييدون أن يفتنيوا النياس عين
دينهم ،م تنلين فقر الناس وجهلهم وحاجتهم إلى كل شيء.
ال ودان بوابة العرب األولى للدعوة في إفريقيا:
وال ييودان هييو أولييى النيياس بتبنّييي مثييل هييذا العمييل الاييير الييدعو فييي
إفريقيا ،ألره البوابة األولى للعرب للدعوة في إفريقيا ،بميا فييه مين خًوصيية
لي ب لنيره ،وهو أريه يجميع بيين العروبية واإلفريقيية ،فيًيلح أن يكيون حلقية
الوصل بين اإلس

والقارة ال وداء.

األمين العا للمنظمة:
ولد اختار المجلئ أمينيا عيا للمنظمية معروفيا بكفايتيه ورشياطه وإخ صيه
ووعييه ،هييو األي الحبييب الييدكتور التيجياري أو غييدير  ،اليذ عرفتييه عضييوا
محركييا فييي العمييل اإلسي مي فييي أمريكييا ،وخًوصيا فييي اتحيياد
حيًّييا متحركييا ّ
الطلبة الم لمين ،فقد كان يمثّل إحدص القييادات الم يئولة عين الجاريب التعليميي
والتربو  ،والذ ترك أ را واةحا في مجاله.
المرجيوة ،وليد اسيتدعاه
وشاء هللا أن يتبوأ هيذه الم يئولية فيي هيذه المنظمية
ّ
اإلخوة للحضور من أمريكا ليتفر لهذا العمل الجديد ،فلبّى النيداء ،وليد لضيى
فيه شوطا مباركا ،م شاء ليه القيدر أن يتيوفى فيي حيادع ميرور  ،فيي إحيدص
رح ته الدعوية ويكتب هللا له الشهادة .رحمه هللا وأسكنه الفردوس األعلى.
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المدير التنفيذ للمنظمة:
وكان المدير التنفيذ للمنظمة هو األي الداعيية المبيارك النشييط الماليص،
ول أزكيييه علييى هللا :مبييارك ل ييم هللا ،الييذ كييان شييعلة ميين الحركيية والنشيياط
والتفاري في العمل لادمة المنظمة ورسالتها .ولد ت لم األمارة العامة بعيد أخييه
التيجاري ،وكان خير خل

لاير سل .

وكييان مجلييئ أمنيياء المنظميية يضييم عييددا ميين اإلخييوة ميين ذو الوجاهيية
والشييان فييي بيي د الالييي  ،ميين ال ييعودية والكويييب ولطيير واإلميييارات؛ ألن
التمويل األساسي لمشروعات المنظمة من الالي .
حضور مجالئ المنظمة:
دأبييب علييى حضييور مجييالئ المنظميية مييا وجييدت سييبي لييذلد ،مييا لييم أكيين
مرتبطا بامر آخر ل يمكننيي الفكياك منيه ،وهيذا هيو الواجيب عليى اإلر يان أن
يعمله حين تتعار

أماميه المًيالح ،أو الاييارات بعضيها وبعيض ،وهيو ميا

ر ي ّميه «فقيه الموازريات» ،ولييه أصيل فيي الفقيه وأصييوله فيي بياب «التعييار
والترجيح».
وكييان المجلييئ يعقييد جل يياته أول األميير فييي الارطييو  ،ييم رأص أن يعقييد
جل اته  -ما استطاي  -فيي العواصيم اإلفريقيية الماتلفية ،تعريفيا بالمنظمية مين
راحية ،وتعرفا على والع البلد الذ يعقد فيه المجلئ من راحية أخرص.
ولد حضيرت مجل يين مهميين فيي بليدين إفيريقيين :أحيدهما :فيي «كمبيال»
عاصمة أوغندا .والثاري :في «دار ال

» عاصمة تنزاريا.
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حضور مجلئ المنظمة في كمبال:
فاما المجليئ األول فكيان فيي شيتاء سينة  1987فيي أ نياء العيا الدراسيي،
وكارب دولة لطر بًفة عامة ،وجامعة لطر بًفة خاصة ،تي ّر ليي حضيور
ي أ ليد ،وتدي لي حريية
هذه الجتماعات ،والستجابة للدعوات ،ل تضع عل ّ
التًرف في القَبول أو العتذار لما ياتيني من دعوات ،وما أكثرها.
ُّ
وما ر يب كي

وصلب إلى «كمبال» ،ل أدر  :أكان عين طرييق القياهرة

أ عن أ طريق آخر .واخت ف النهيار واللييل ين يي ،كميا ليال شيولي رحميه
هللا .
وعلى كل حال ،ذهبنا إلى هذ البلد الذ فيه أحد منيابع النييل( :)74البحييرات
الكبييرص التييي كنييا ردرسييها فييي الجنرافيييا ،بحيييرة فيكتوريييا ،وبحيييرة ألبييرت
سعَتها.
إدوارد ،وألبرت إرينزا .ورأيب بحيرة فيكتوريا على َ
واطلعنا على بعض المعالم فيي المدينية ،ومنهيا :الم يجد الضيام اليذ أراد
«عيد أمين» الحاكم الع كر ال ابق إلامته ،ولا على األعمدة ،وبقيي غيير
مكتمل ،ول أدر إل ارتهى أمره اليو .
وكارييب كمبييال كمعظييم ب ي د إفريقيييا ال ييوداء ،ينقًييها كثييير ميين مظيياهر
المدرية والرلي الماد والتكنولوجي ،الذ يجعلها تعييا فيي عًيررا ،عًير
الثورات العلمية.
وكييان الفنييد الييذ رقيييم فيييه متواةييعا ج يدًّا ،بييرغم أرييه ميين أرلييى الفنيياد
عندهم ،حتى الطعا ل رجد فيه من التنوي ميا ر يتطيع معيه اختييار ميا ي ومنيا.
( )74ألن النيل منبعا آخر من هضبة الحبشة ،وهو األهم.
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كان معظم ما عندهم «الموز» يقدموره في الوجبات الث ع.
ومن اللطاو

التي أذكرهيا :أريي بحثيب عين «الجبنية» فليم أجيدهم يعرفيون

لهييا أ ييرا ،أو ي ييمعون لهييا خبييرا .وكييان معنييا وكيييل وزارة األوليياف الكييويتي
األسييتاذ محمييد بيين راصيير الحمضييان  -وهييو رجييل فكييه خفي ي الييروح  -ولييد
اجتهد معي أن رجد مًدرا راتي منه بقطعة جبن فعجز وعجزرا ،ورةينا بميا
ل م هللا لنا .و ل بعد ذلد كلما لقينيي بقيول :ترييد «جبنية» فامازحيه لياو  :لقيد
موريا بحالية التقياعئ التيي
صار لدص األمة اليو مازون هاول من «الجبن»ّ .
ابتليب بها األمة ،وخًوصا في لضية فل طين.
ترشيح المشير عبد الرحمن سوار الذهب لرواسة المنظمة :
وفي هذا المجلئ كنا في حاجة إلى اختيار رويئ جدييد للمنظمية ،ل أدر :
أسييتقال الييرويئ ال ييابق أ ارتهييب مهمتييه؟ ل أذكيير ،ولكنييي اتفقييب مييع بعييض
اإلخوة على أن ررشح للرواسة المشير عبد اليرحمن سيوار اليذهب ،وهيو وجيه
مقبول ومحبوب في داخل ال ودان ،وفي العيالم العربيي واإلسي مي ،ووجيوده
يعطي دفعة جديدة للمنظمة ،وهو رجل غير من وب إلى جماعية ول إليى فئية.
وهذا يفيد المنظمة التي كثيرا ميا تن يب إليى الجبهية القوميية اإلسي مية «جبهية
الترابي في ذلد الولب».
وكييان الجميييع مييوافقين مييا عييدا عضييوا واحييدا« ،ر يييب اسييمه» كييان لييواء
متقاعدا في الجيا ال وداري ،وليال :أريا ل أوافقكيم عليى هيذا ،وأرص أن رتيرك
المشييير بعيييدا عيين المنظمييات كلهييا ،فقييد ييياتي ولييب يحتييا إليييه الييوطن كلييه
إلرقاذه ،كما فعل في المرة ال ابقة ،ومثل هذا المنًب يناص به عن ذلد.
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وكييان الييرد :أن المنظميية لي ييب هيئيية سياسييية ،والعمييل فيهييا ل يحييول دون
الترشح لما يتطلبه المول

الوطني فيي ولتيه .وعليى كي ّل رحين رر ّ
شيح الرجيل،

وهو الذ يقدر المول  ،ويح ن أن يقول :رعم أو ل.
ولد وافق الجميع عليى ذليد ،وحميل األميين العيا إلييه رأ المجليئ ،فكيان
الرجل عند ح ن الظن به ،ولم يتردد في لَبول المنًيب ،وليال :إريه تكليي ل
تشييري  ،وأرييا أريييد أن أخييتم حييياتي بمثييل هييذا العمييل الًييالح ،إسييهاما فييي
النهو

باألمة ،والولوف في وجه الذين يريدون بها الشر.

ص ة الجمعة في الجامع الكبير في «كمبال»:
وممييا أذكييره :أن يييو الجمعيية صييادفنا فييي الجتميياي ،فاخييذرا اإلخييوة ميين
المجلئ اإلس مي األوغند إل الً ة في الجامع الكبير في المدينة ،وطلبيوا
مني أن ألقي كلمية عليى المًيلين بعيد الًي ة .وليدمني أحيد علمياءهم بكلمية،
كان مما لاله فيها :إره صاحب كتاب «الح ل والحرا » الذ تيرجم إليى لنيتكم
ال واحلية ولرأتموه  ...ولم أكن أعرف لبلها :أن الكتاب ترجم إلى ال واحلية.
ي يًيافحون ويعيارقون،
وألقيب كلمة مناسبة ،ألبيل النياس النياس بعيدها علي ّ
وهو ما تفعله الروح اإلس مية أبدا في كل مكان.
في دار ال

:

والمجلييئ الثيياري :كييان فييي صييي سيينة  ، 1988وكييان فييي مدينيية «دار
ال ي » عاصييمة تنزاريييا ،وهييو اسييم عربييي خييالص ،كارييب ت ييمى بييه مدينيية
«بنيييداد» عاصيييمة الدولييية العباسيييية ،وهيييو ييييدل عليييى ميييدص التنلنيييل العربيييي
اإلسي مي فييي إفريقيييا ميين لييديم .ولييو كييان الم ييلمون يحملييون رسييالة اإلسي
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بحق ،كما ييامرهم ديينهم ،لتيابعوا رشير اليدعوة اإلسي مية فيي هيذه القيارة التيي
دخلها اإلس

منذ عًر النبوة ،ولكارب القارة اإلفريقيية «ليارة إسي مية» بي

منازي.
ارتشار اإلس

في إفريقيا:

لقيييد ارتشييير اإلسييي
بال نان ،وباخ

فيييي معظيييم إفريقييييا بال يييلم ل بيييالحرب ،وبالل يييان ل

الم لمين ل ب يوفهم ،ارتشر عين طرييق الطير الًيوفية،

وعن طريق التجار الم لمين الًادلين.
وحيين دخيل السيتعمار إليى إفريقييا فيي القيرن الثيامن عشير :وجيد اإلسي
فيها م يتقرا ،لييئ للنًيرارية فيهيا إل أللييات فيي بعيض البليدان ،مثيل :مًير
وال ييودان والحبشيية ،ولكنييه وةييع خطتييه الم ياكرة لمطيياردة اإلس ي

وإح ي ل

النًرارية مكاره.
ومن المعلو  :أن أوربا الم تعمرة في ذلد الولب كارب دولها علماريية ،بعيد
أن تحررت من سلطان الكني ة ،وفًلب الدولة عن الدين .ومع هذا ررص هيذه
الييدول علمارييية فييي الييداخل :رًييرارية فييي الاييار  ،تلبّييي بكييل لييوة وحماسيية
مطالب التنًير أو «التبشيير» كميا ي يموره .وتقيو بحمايتيه ورعايتيه ،وتيرص
في هيذا التنًيير سيندا ورًييرا لتحقييق أهيدافها ،يؤييدها وييدعمها باسيم اليدين
باسم التوراة واإلرجيل.
ولقيد كنييب تنزاريييا لبييل مييدة لليلية ،يحكمهييا الشييتراكيون المارك يييون ،ومييا
زلنا رذكر اسم الزعيم «ريرير » الذ طالميا ريوه بيه اليزعيم المًير جميال
عبيد الناصير .ولقييد عيرف النيياس فيي المشييار والمنيارب كيي اةيطهد هييذا
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يون ألفيا،

كما أذاعب وكالت األرباء في ذلد الولب.
وهييذه الدوليية تتكييون ميين جييزأين :تنجاريقييا وزرجبييار .فامييا تنجاريقييا ،فهييي
الجييزء األكبيير واألغنييى واأللييوص واألكثيير تحضُّييرا ،وفيييه العاصييمة ،وأميييا
زرجبار ،فينلب عليها العنًر العربي .ومنهم شافعية ،ومنهم إباةية.
ولد رزلنا في أحيد الفنياد الكبيرص فيي العاصيمة ،وليد اجتميع المجليئ هيذه
المييرة برواسيية روي ييه الجديييد المشييير سييوار الييذهب ،وكييان الجميييع م ييرورا
بوجوده ،م تبشرين بالاير والتقد لم تقبل المنظمية ،بقييادة هيذا الرجيل اليذ
ةرب المثيل البتنيازل عين كرسيي الرواسية ماتيارا ،ميؤ را أن يكيون مواطنيا
عاديًّا ياد وطنه ،مع سياور الميواطنين ،فيي حيين ي يتقتل آخيرون مكروهيون
من شعوبهم في سبيل البقاء فو الكرسي ال ياحر ،وي يحقون كيل مين لياومهم
أو تايليييوا أريييه يمكييين أن يقييياومهم .ول يكنفيييون بيييذلد ،بيييل يحييياولون تورييييث
الكرسي إلى أبناوهم .وألول مرة في العالم ،يرص الناس في ب دريا وحيدها رظيا
التوريث في الجمهوريات!!
التراحي إعداد الدعاة المؤهلين:
وكان كثيرا ما يدعي المشير لبعض األمور ،فينيبني إلدارة الجل ية .وأذكير
أرييي الترحييب فييي هييذه الييدورة التراحييا مهمييا ،وهييو :أن المنظميية تحمييل اسييم
«اليييدعوة» منظمييية اليييدعوة اإلسييي مية ،وميييع هيييذا ل تباشييير اليييدعوة بطريقييية
مباشرة ،لكين بواسيطة العميل الايير اليذ يم ّهيد لرتشيار اليدعوة ،وأرص أريه
غييدا ميين المناسييب أن تاييو المنظميية لُجيية الييدعوة بإعييداد الييدعاة المييؤهلين
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علميًّيا وفنيًّييا ولنويًّيا ،والمييدربين علييى التعاميل مييع النيياس ،وبيئيتهم فييي منيياطق
شتى ح ب األولوية.
استمارة كفالة داعية:
وألتييرح هنييا :أن رنشي اسييتمارة «كفاليية داعييية» كمييا عييرف النيياس «كفاليية
يتيييم» ووجييد إلبييال ميين الم ييلمين ،فينبنييي أن يييدخل هييذا المًييطلح الجديييد
«كفالة الداعية» ميدان العمل الاير  .ولمثل هيذا فليعميل العياملون ،وفيي ذليد
فليتنافئ المتناف ون.
وولع هذا اللتراح مولع القبول مين األعضياء جميعيا ،ورحبيوا بيه ،وأ نيه
بعد ذلد بدأ يدخل ميدان التطبيق.
وجيياء يييو الجمعيية ،فيياتفق م ييلمو دار ال ي

علييى أن أخطييب الجمعيية فييي

م ييجد «الجنييييد» وهييو م يييجد الجماعييية اليمنييية التيييي تقيييم بالعاصيييمة ،وهيييم
مهيياجرون ليييدامى ،يزيييد عيييددهم علييى سيييتين ألفييا ،ولهيييم أومييتهم ومدارسيييهم
وترا هم.
مزية اليمنيين بارتشارهم في العالم :
واليمنيييون يتميييزون عيين سيياور إخييوارهم ميين العييرب :باريد تجييدهم فييي كييل
مكان في العالم ،من الشر أو من النرب ،فهم يؤمنون أن الحركة بركية ،وأن
الجمود هلكة ،وأن العز في النُّقل ،كما لال الطنراوي في لميته:

إن الع حيد نتي وهيي صيادلة فيمييا تحييدع :إن العييز فييي النُّقييل
ومثله لال اإلما الشافعي فيما كنا رحفظه في الًبا:

مييا فييي المقييا لييذ عقييل وذ
أدب

مييييين راحييييية فيييييدي األوطيييييان
واغتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرب
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سافر تجد عوةيا ع ّمين تفارليه وارًييب فييإن لذيييذ العيييا فييي
إرييي رأيييب ولييوف الميياء الميياء ْ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
النًي
يييم
ييياح طيييياب وإن َي ْجيييير لي
إن سي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده
يف
لييم
يطييهم لييول فييرا القييوس
مييا وال ي
واألسييد لييول فييرا النيياب
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
افترسي
يين
يًيالنييياس مييين عجيييم ومي
الفلييد لملهيييا
والشييمئ لييو ولفييب فييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرب
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
يين
أماكنيه والععيييود فيييي أرةيييه ريييوي مي
داوميكالترب ملقى فيي
والتبر
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
يذهب
الحطييرب ذاك اعتييز كالي
فيييإن تنيييرب هيييذا عيييز مطلبيييه وإن تني
ف ي غييرو أن وجييدت اليمنيييين فييي أمريكييا ،فييي لرييية لهييم ،يتكلمييون فيهييا
العربية ،ويعيشون فيها محتفظين إلى حيد كبيير بتقالييدهم ومفياهيمهم الااصية،
وذلد في ولية «دترويب».
ووجييدتهم فييي إردوري يييا ،ولهييم منطقيية خاصيية فييي العاصييمة :دعورييا إليهييا،
وأطعمورا الطعا اليمني «بنب الًحن» وغيرها.
ول غرو فهم الذين فتحيوا إردوري ييا ،عين طرييق تجيارهم مين حضيرموت
وما حولها ،اليذين ليدموا إليى هيذه اليب د ليشيتروا فيهيا ويبيعيوا ،ولكينهم أخيذوا
منها التوابل وغيرها ،ولدموا لها« :اإلسي » اليذ رةيوه دينيا لهيم ،وعاشيوا
لييه وميياتوا عليييه .رأيييب اليمنيييين فييي إردوري يييا أكبيير دوليية م ييلمة فييي العييالم
اإلس مي.
ورأيييب اليمنيييين أيضييا فييي سييننافورة ،واطلعييب علييى بعييض أرشييطتهم،
وزرت مدرستهم المعروفة هناك بي «مدرسية الجنييد» .وليد سيالب اإلخيوة فيي
تنجاريقييا ،وللييب لهييم :مييا سيير الشييتراك فييي السييم بييينكم وبييينهم؟ هييذا م ييجد
الجنيد ،وتلد مدرسة الجنيد .فقالوا :رحن أبناء عمومة.
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وكان من األشياء التي سهلتها لنا الدولة :زيارتنا لزرجبيار التيي تجولنيا فيهيا
لعدة ساعات ،وصلينا الظهر والعًر جمعا في أحد م اجدها ،وتناولنيا النيداء
ةيييوفا علييى أهلهييا .وإن كنييب لييم أعييد أذكيير شيييئا ميين تفاصيييل هييذه المرحليية،
لطييول المييدة ،وألرييي لييم أكتييب سييطرا واحييدا عيين هييذه الرحليية ول غيرهييا بعييد
عودتي منها.
رساول تدعو إلى المذهب الجعفر :
ومما أذكره من هذه الرحلة :أن الفند الذ رزلنا به :كيان بيه رسياول تيدعو
إلى المذهب الجعفر «الشيعي» بعضها مكتيوب باللنية اإلرجليزيية ،وبعضيها
باللنة المحلية «ال واحلية» .وكارب إيران في هذا الولب مشنولة بيالحرب ميع
العرا التي كلفتها كثيرا من المال والرجال .وميع هيذا ليم تينئ الدولية  -وهيي
في هذه المعمعة  -أن تقو بما تراه واجبا في رشر الدعوة إلى مذهبها!
ولد لال ليي بعيض األعضياء عاتبيا :أيين أريتم ييا علمياء ال ينة مميا يقيو بيه
غيركم؟
للب له :إن هذا مذهب وراءه دولة ،ودولة غنية ،وأكثر من ذلد :أرهيا دولية
«رسالية» ورحن ل دولة لنا .بل رحين كيل ميا رطميع فييه :أن تتركنيا الدولية فيي
حالنيييا ،وأن تكييي أذاهيييا عنيييا ،وأل تعيييو حركتنيييا ،وت يييلط علينيييا زباريتهيييا
ي ومورنا سواء العذاب والهوان!
فارظر يا أخي كم يكون الفر بين َمين وراءه دولية تؤيّيده ومين وراءه دولية
تقيّده!

***
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ردوة «الًحوة اإلس مية وهمو الوطن العربي» في ع ّمان
في شتاء سينة  1987جياءتني دعيوة مين «منتيدص الفكير العربيي» بعميان،
الذ يرأسه ويو ّجهه األمير المثق

الح ين بين طي ل ،ويشينل األمارية العامية

له في ذلد الولب :الدكتور سعد اليدين إبيراهيم أسيتاذ عليم الجتمياي ،ومؤسيئ
مركز ابن خلدون في القاهرة.
ولد اتًل بي د .سعد الدين ،وألي ّح عليى ةيرورة حضيور  ،إذ إن األميير
الح ييين حيييريص عليييى مشييياركتي ،وسييييكون فيييي النيييدوة عيييدد مييين المعنييييين
بالًحوة في العالم العربي واإلس مي ،وعدد من لادة الحركات اإلس مية.
وأكييدت لييه أرييي عيياز علييى المشيياركة ،ولييد أعييددت ورليية مطوليية حييول
الموةييوي المطييروح ،كمييا طلبييتم منييي :فقييال :أرجييوك أرس يلها لنييا ب ييرعة،
لنطبعها وروزعها على األعضاء.
ولد حضرت الندوة ،ولدّمب فيهيا ورلتيي ،ورالشيها الحضيور ،وهيم صيفوة
ميين المهتمييين بالًييحوة فييي العييالم العربييي ،ميينهم إسيي ميون مثييل د .ح يين
الترابييي ،ود .محمييد عمييارة ،ود .إسييحا الفرحييان ،واألسييتاذ كامييل الشييري ،
ومنهم لوميون مثل د .فهد الفارد ،ومنهم م يحيون مثل د .وليم سيليمان لي دة،
القبطي المًر  .كما شاركب بقوة في منالشة األورا المقدمة للندوة.
حديث خاص مع األمير الح ن بن ط ل:
صييا،
وفييي خييواتيم المييؤتمر ،شييكرري األمييير الح يين بيين ط ي ل شييكرا خا ًّ
صا ،وكان مما لاله لي :لقد رأيب أن وجيودك معنيا كيان
وتحدع معي حديثا خا ًّ
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مثمرا ومتميّزا ،فارجوك أل تبتعد كثيرا عنا.
للب له :تعلم سيادتكم أري عضو في مؤس ة آل البيب ،وأحضر إليى عميان
في مناسبات كثيرة.
لييال :ولكنييي أريييد أن تقتييرب منييا فييي منتييدارا هييذا ،فيينحن ل رريييد عروبيية
مجافية لنس  ،ول متبروة منه.
لليييب :إن العروبييية الحقيقيييية ل ت يييتننى عييين اإلسييي

ول تنفًيييل عنيييه،

والشاعر المعروف محمود غنيم يقول:

إن العروبيية لف ي إن رطقييب بييه فالشييييير والضييييياد واإلسييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه! بيييين
معنيييمال اإلفريقييي ،ل يفرليييون
والمًييريون ،وميييثلهم المناربيية أهيييل الشي
عروبة وإس  ،ول بين عربي وم يلم .فيإذا ليال أحيدهم :اللهيم ارًير العيرب.
تعني تماما :اللهم ارًر اإلس

والم لمين.

لال :وهذا ما رريد أن رشيعه ورثبته ،على أن يكون اإلسي
اإلس الم تنير ،اإلس
اإلس

وكاره غول ماي

للب :بل إس

المتوازن ،ل إس

اليذ رتبنياه هيو

صيوروا
المتشدّدين الن ة ،اليذين ّ

أو وحا مفترس.

الوسطية والعتدال ،الذ ل غلو فيه ول تفيريط ،ل طنييان

ااَّو َو َ
ض ا َعَّ
ول إخ ييار ،كمييا أشييار القييرآن إلييى ذلييد فييي لولييهََّ { :وٱلس ا َما ٓ َءَّ َرفَ َع َرا َ
ِارواْ ۡ
انََّ َّ8وأَقِي ُماواْ ۡ
ۡٱل ِميزَانَ ََّّ7أََلَّت َ ََِٰۡ ۡواَّْفِ ۡ
يَّٱل ِم َ
ان}
َّٱل ِميا َز ََّ
َّو ََلَّت ُ ۡخس ُ
َّٱل َاو ۡونَ َّبِ ۡٱل ِق ۡسا ِ َ
ياز ِ

[الرحمن ،]9 - 7 :وهذا ما أنمن به وأدعو إليه وأحرص عليه.
لال :ولهذا رريد لربد منا ،لتفيدرا في بيان هذا المنه وشرحه.
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للب لألمير :لن أتا ّخر عينكم فيي كيل ميا أراه يايد هيذا المينه  ،ويؤييد هيذا
التيار.
وشكرت لألمير مولفه وح ن اهتمامه وحفاوته بشاًي.
وكذلد لال لي د .سعد الدين إبراهيم :أشكرك على كل شيء .أشيكرك عليى
استجابتد لليدعوة ،وأشيكرك عليى بحثيد الكبيير اليذ لدّمتيه للنيدوة ،وأشيكرك
علييى مشيياركتد الحييية فييي أ نيياء النييدوة .وأرجييو أن ي ييتمر تعاورييد معنييا ،ولييد
رأيب حفاوة األمير بد ،واهتما الجميع بحضورك.
ولد رددت التحية بمثلها أو باح ن منها ،ودعوت هللا أن يعيننا جميعيا عليى
خدمة األمة ،وح ن تثقيفها في دينها ودرياها.
حوار بيني وبين د .فهد الفارد:
كان من أهم ما ولع لي في هذه الندوة :ما دار بيني وبيين د .فهيد الفاريد مين
حوار ،والدكتور الفارد من مثقفي األردن المشهورين ،وهو رًيارري الديارية،
تحرر النزعة.
لومي التجاهّ ،
ولد خ بي في إحدص الستراحات مر ّحبا بي ،م لال :لقد كيان لهيذه النيدوة
مرات كثيرة لم ناها.
للب ةاحكا :منها؟
لال :منها :أرنا عرفناك على حقيقتد ،وغيّررا فكرتنا عند تماما.
للب :وماذا كارب فكرتكم عني؟
ًيب ،ةييّق األفيق ،غرييق
لال :بًراحة ،كنا رعتقد أريد شييخ متشيدّد متع ّ

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

471

فييي التييراع ،ل تعييرف العًيير وتياراتييه ،ل تقبييل التعييايا مييع الماييالفين ميين
أصحاب الديارات أو المذاهب أو التجاهات األخرص.
للب :يا دكتور ،هل لرأتم شيئا من كتبي؟
لال :في الحقيقة ،ل.
للب :هل سمعتم شيئا من محاةراتي أو خطبي؟
لال :في الحقيقة أيضا ،ل.
للب :هل تابعتم بعض برامجي في اإلذاعة أو التلفزيون؟
لال :في الحقيقة كذلد ،ل.
للب :فمن أين كورتم فكرتد عني؟
لال :ل أكذب عليد ،إرما كوراها بالت امع والتنالل من بعض الناس ليبعض.
وهو منه غير سليم ب شد.
للب :واآلن؟
لال :أصدلد القول يا شيخ يوس  :أرنا غيررا فكرتنا عند 180درجة.
ولهذا أرًحد أن تحرص على حضور مثيل هيذه النيدوات التيي ل تقتًير
علييى اإلس ي ميين وحييدهم ،والتييي يييراك فيهييا الماييالفون ميين ذو التجاهييات
الماتلفة ،ويعرفورد عن كثب ،وي معون مند مباشرة ،ويتحد ون معد وجهيا
لوجه.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

472

للييب :صييدلب ،والحييديث الشييري يقييول« :لاايََّالخباارَّكالعيااان»(،)75
والشاعر العربي يقول:

يا بن الكرا  ،أل تيدروا فتبًير لييييد حييييد وك ،فمييييا راء كميييين
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمعا!
الوطن سي
ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
العربي واإلس مي»:
كتاب «الًحوة اإلس مية وهمو
ولد رشيرت البحيث اليذ أعددتيه للنيدوة فيي كتياب تحيب عنيوان «الًيحوة
اإلس مية وهمو الوطن العربي واإلس مي» أةيفب كلمية «اإلسي مي» إليى
«العربييي» بنيياءا علييى أن ل تنييالض بييين العروبيية واإلسي  ،وعلييى أن همييو
الوطن العربي عموما هي في الوالع همو الوطن اإلس مي في الجملية ،وكميا
لال شولي رحمه هللا .

***

( )75رواه أحمد في «الم ند» ( ،)1842ولال مارجوه :صحيح رجاله قات رجال الشياين
عن ابن عبا

***
.
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لقاء أحمد بهاء الدين بالدوحة 1987/3/2
دعوته إللقاء محاةرة في لطر:
ومما أذكره في تلد الفترة :التقاوي الكاتب الًحفي الكبير أحمد بهياء اليدين
رحميه هللا  .ولييد دُعييي مين لبييل «ريياد الج ييرة الثقيافي» إللقيياء محاةييرة فييي
لطر ،حرصب على حضورها ،وكان م رورا بحضور  ،كما كيان حريًيا
على أن يلقاري ،ونكنب أيضا أشد حرصا على أن ألقاه.
مقالته وإعجابي به:
كان أحمد بهاء الدين كاتبا متميزا من أصحاب األعمدة اليومية فيي صيحيفة
األهييرا  ،وهييو وحييده يمثييل «مدرسيية فييي الًييحافة» وكييان يكتييب كييل صييباح
ييئ الحيييياة المعاصيييرة:
تحيييب عنيييوان «يومييييات» ويتنييياول لضيييايا جيييادة ،تمي ُّ
ال ياسية والثقافية والجتماعية واللتًادية والتربوية والدينية وغيرها .وكيان
له جمهوره الكبير من كل الطبقات المثقفة.
وكان يااطب العقل المعاصر ،ويقنعه بما ي وله مين أدلية واعتبيارات ،ول
يحاول أن يثير العواط

والرفعالت ،وليد ليال عنيه الكاتيب اإلسي مي فهميي

هويد  :إره من أومة مذاهب الًحافة! وليال األسيتاذ محميد ح ينين هيكيل فيي
مقدمة بعض كتبه :كنب أتمنى لو كان أحمد بهاء الدين حييا ألرالشيه فيي بعيض
لضايا الكتاب.
وكنب في الحقيقية ُمعجبيا باحميد بهياء اليدين ،لقوتيه فيميا يكتيب ،ولشيجاعته
فيما يتناول من موةوعات ،ولتم كه بحرية للمه ورظافته ،ف يميل ي ّْمنية ول
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يَ ْ ييرة ،إرةيياء لزيييد ،أو إسييااطا لعمييرو ،وكييان أحيارييا يتنيياول موةييوعات
ح اسة وخطيرة ،ل يجرن لليم أن يتناولهيا غيير للميه  ...لثقتيه بنف يه ،وإيماريه
بًد ما يكتيب ،وإخ صيه فيميا يهيدف إلييه .ولهيذا كيان موةيع احتيرا مين
الجميع ،من وافقه ومن خالفه.
مولفي من أخطاوه:
وعلى الرغم من أري أخيذت علييه بعيض الهنيات واألغي ط ،فيي بعيض ميا
كتبه عن اإلس ميات( :)76فإن ذلد لم يتثني عنه ،ولم ي قط اعتباره عند كميا
يفعييل بعييض النيياس ،الييذين يحكمييون باإلعييدا علييى الشيياص إذا ارتكييب خطييا
واحدا.
وكان مما ياف

ولع أخطاوه عند  :أريه ليم ييتح ليه أن يقيرأ اإلسي

ليراءة

جيييييدة ،وأن ياييييالط بعييييض اإلسيييي ميين الييييواعين القييييادرين علييييى اإللنيييياي
والنًيييح( ،)77وأن اسيييتقامته فيييي عامييية ميييا يكتيييب ،ورقيييده لألوةييياي العيييو
بًراحة :يشفع له.
كان لقاوي معه في الدوحة لقاءا وديًّا ،وكان مما للب له :إن أول ما ألرأ مين
صحيفة األهرا هو« :اليوميات» .ولال لي :أرا أعتذر بهذا ،فارب ل يب مجيرد
عالم ديني محبوب ومحتير  ،بيل أريب كيذلد أحيد المناةيلين فيي سيبيل اليوطن
( )76مثل ما كتبه لديما في إحدص مقالته عن «الزكياة» حييث ليم يح ين فهمهيا وليم ينًيفها،
وهييو ميين جمليية مييا دفعنييي إلييى كتابيية «فقييه الزكيياة» لتجلييية حقيقيية هييذا الييركن المييالي
الجتماعي العظيم من أركان اإلس  ،لدص المثقفين الم لمين.
( )77لقي مرة أخارا الشيخ راشد الننوشي ،واستمع إليه ،فاعجب بفكره ،وروه به في يومياته،
وتبنّى أن يرفع الاطر عن دخوله إلى مًر.
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واألمة .وما أحو أمتنا إلى عقل ديني م تنير ومتوازن مثل عقلد.
محاةرته حول «العرب في عالم متنيّر»:
وكارييب محاةييرة بهيياء الييدين حييول موةييوي «العييرب فييي عييالم متنيّيير»،
ولال في بدايية محاةيرته :أريا ليم أتعيود لقياء الجمياهير ،وإرميا أكتيب ميا أكتيب
داخل غرفة منلقة ،فاعذروري إذا تهيبيب المولي  .ولكنيه كيان موفقيا فيي إلقياء
ةوء كاش

على موةوعه ،بما عنده من قافة ،وما لديه من منطق.

وبعييد عودتييه ميين لطيير تحييدع عنّييي فييي يومياتييه أكثيير ميين مييرة مش ييدا،
و ُمعجبييا .ييم لييم يلبييث أن حييل بييه الميير

ووافيياه األجييل المحت يو  ،رحمييه هللا

وغفر له.

***
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زيارة أستراليا في صي 1987
دعوة من الجمعية اإلس مية في أستراليا:
فيييي أ نييياء ال ييينة الدراسيييية ل ييينة  : 1987جييياءتني دعيييوة مييين الجمعيييية
اإلسي مية فييي أسييتراليا ،ميين األي المهنييدس النشيييط أحمييد توفيييق وإخوارييه فييي
مدينة «ملبورن» لحضور مؤتمر إس مي يعقد في هذه المدينة في شيهر يولييو
 على ما أذكر  -ويشيارك فييه عيددٌ مين العلمياء واليدعاة المرميولين ،ويتنياوللضايا معاصرة تهم الم يلمين فيي أسيتراليا ،وأليح اإلخيوة عليي أل أتياخر عين
المشاركة ،وأن من حق الم لمين في هذه القيارة أن يكيون لهيم حي منيد ،كميا
كان ل اور القارات  ...إلى آخر ما لالوا ،واتًلوا بي وكرروا التًال ،حتيى
استجبب لدعوتهم.
والحقيقية أرييي كنييب حريًيا علييى زيييارة أسييتراليا ،فهيذه فرصيية لييي ،وميين
أفوتها .وإن كان عيب توليتها :أرها تًيطد ميع موعيد ملتقيى
ي أل ّ
الواجب عل ّ
الفكر اإلسي مي ال ينو فيي الجزاوير ،اليذ أصيبحب ملتزميا أدبييا بحضيوره
كل عا .
الترجيح عند تزاحم الواجبات:
ولكن عندما تتزاحم الواجبات ،ل بدّ مين التيرجيح وفيق معيايير كيل إر يان،
وأولوياتيييه .وليييد ر ّجحيييب زييييارة أسيييتراليا عليييى ملتقيييى الجزاوييير ،ألن ملتقيييى
الجزاويير يعي ّيو

بنيييره ،وهييذه لييد ل تعييو

 ،وألن هييذه هييي المييرة األولييى

وربما تكون األولى واألخيرة لبُعد الم افة بيني وبين أستراليا.
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عد الرفيق وطول الطريق:
وكارب أسفار في ُجل تلد ال نين أليو بهيا وحيد بي رفييق معيي ،عليى
الرغم من أن العرب ليالوا فيي أمثيالهم مين ليديم :الرفييق لبيل الطرييق .كميا أن
كثيرا من إخواري ومشاياي لالوا :ل ينبني أن ت افر ،وليئ معد مرافق.
ولكن الرفيق يحتا إلى تذكرة ،وهي باهظة الثمن ،فمن يدفعها؟
لهذا كان مميا يقلقنيي فيي مثيل هيذه الرحلية :طيول الطرييق ،وعيد الرفييق!
وأة

إليه أمرا الثا ،وهو :فقدان الدليل!

ولقد لدر هللا لي أن أذهيب إليى أسيتراليا مين مدينية «لنيدن» فقيد كيان عنيد
هنياك اجتميياي مجلييئ أمنياء «مركييز أوك ييفورد» للدراسيات اإلسي مية ،وبعييد
الجتماي ،عزميب عليى الرحييل إليى «هيور كيور » ألبييب هنياك ليلية ،وفيي
اليو التالي ،أمتطي طيارة «الكاتي باسفيد» إلى مدينة ملبورن باستراليا.
رحلة  14ساعة مليئة بالمتاعب:
وأح ب أرني أخذت من لندن الطاورة «ال ننافورية» إليى «هيور كيور »،
ولكنها من مطار «جات ويد» ،وكارب درجية واحيدة ،وكاريب شيديدة الزحيا ،
وبرغم أري استعنب بادعية ال فر الما ورة ،واستعذت بياهلل مين وعثياء ال يفر،
وكآبييية المنظييير ،وسيييوء المنقليييب فيييي األهيييل والميييال والوليييد ،وسيييالب هللا أن
يًحبني في سيفر  ،ويالفنيي فيي أهليي ،كاريب هيذه الطياورة جل يتها متعبية،
ورحلتها مرهقية ،وريا النياس مين حيولي ،وليم أسيتطع أن أريا إل خطفيات ،ل
تريح المتعب ،ول تطمئن القلق .وأرا ممن ل يح نون النو في الطياورات مثيل
كثير من األصدلاء ،فكي

بمثل هذه الطاورة المزحومة المكظومة؟
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المهم أره بعد ( )14أربع عشرة ساعة مليئة بالمتاعب ،وصلب إلى «هيور
كور » .وهنا ولعب في مطب لم يكن على البال.
مفاجاة في مطار هور كور :
فقد رتب لي اإلخيوة مين أسيتراليا مين ينتظرريي فيي مطيار «هيور كيور »
عند وصولي ،وهو أي يعرف العربية ويعرفنيي ،وليد ر ييب اسيمه .وكيان مين
المفتر

أن أجده منتظرا لدومي بمجرد وصولي.

ولكنيييي رزليييب مييين الطييياورة ،وت يييلمب الحقيبييية ،وخرجيييب ،ألتلفيييب يَمنييية
ويَ يرة ،فليم أجييد أحيدا ،فولفييب ميدة حتييى تعبيب ،ييم رأييب أن هنيياك أكثير ميين
طييابق ل رتظييار ،ف ييحبب عربتييي التييي تحمييل حقيبتييي ،ورزلييب إلييى تحييب
وارتظرت للي  ،م صيعدت إليى فيو  ،وارتظيرت لليي  ،حتيى تعبيب أو كيدت.
وللب :لدر هللا وما شاء فعل ،لعل شيئا ألّم باألي المكلّ بالرتظار ،فيا ّخره مين
حيث ل يحت ب .ولد لال الشاعر:

تي ّ
يان ول تعجييل بلومييد صيياحبا لعيييي ّل لييييه عييييذرا وأرييييب تلييييو !
ّ
ويحيز فيي رف يي :أرنيي أشيبه بيالنريق ،اليذ ل يح ين
وكان الذ ييؤلمني
العو  ،ول يجد ال بّاح الذ ينقذه.
مشكلة اللنة:
ومشكلتي هي اللنة! وما أةع

اإلر ان الذ ل يعرف لنة يتفاهم بهيا ميع

الناس كاإلرجليزية ،وما أعجزه!!
ما كان أغباري حين لم أستمر في تعلم اإلرجليزية ،ولد كنب متفولا فيها! هيا
أرذا اليو ألي حياورا تاوهيا ل أسيتطيع أن أفعيل شييئا .وميا عنيد مين بضياعة
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لليلة في اإلرجليزية ل ي عفني ألتحادع مع الناس.
وأخيرا لررت أن أستاد ميا عنيد مين كلميات إرجليزيية محيدودة ،ألسيال
عنييد ألييرب فنييد ألرييا فيييه هييذه الليليية ،ييم أعطيييهم التييذكرة الموصييلة إلييى
«ملبورن» ليهيئوا لي ال فر بعد ذلد.
هور األي المكل

باستقبالي فجاة:

وبينما أرا في هذا التفكير ،إذا باألي المكل باستقبالي يظهر فجياة ،ويتاسي
غاية التاس

ي بكيل أسياليب العتيذار ،وبعيد أن لمتيه
على تياخيره ،معتيذرا إلي ّ

وشدّدت عليه في أول األمر ،لم ي يعني إل أن ألبيل منيه .وأريا رجيل هييّن لييّن،
أعفييو وأسييامح وألبييل العييذر ،ولييد وص ي هللا رسييوله عليييه الً ي ة وال ي
غ ِلاي ََ ۡ
َّولَ ۡوَّ ُكنتَ َّفَ ًّ
َاَّ َ
َّم ۡانَّ َح ۡو ِل ِۖاكَ َّ
اَّر َّۡ
لََّلَن َّفَ و اواْ ِ
ح َمة ِ
َّمنَ َّٱّللَِّلِنتَ َّلَرُمَِّۡۖ َ
َّٱلقَ ۡلا ِ
بقول{ :فَبِ َم َ
فَا ۡ
َّو ۡ
ٱسات َ ِۡ ِف ۡرَّلَ ُراامۡ } [آل عمييران .]159 :ولييد لييال بعييض ال ييل  :المييؤمن
اٱعفُ َّ َ
عا ۡانرُمۡ َ

يلتمئ المعاذير ،والمنافق يطلب العثرات.
المقرر النيزول فييه ،و يل معيي إليى أن ذهبنيا فيي
وأخذري األي إلى الفند
ّ
الم اء إلى الم جد ،أللتقي باإلخوة في «هور كور » ،وألقيي فييهم درسيا ،يم
أعود إلى الفند ألرا .
وفي صباح اليو التالي ،تجولب جولة في المدينية ،حتيى يياتي موعيد لييا ا
لطاورة ،الذاهبة إلى أستراليا .ولد حرصب على زيارة محيل عرفتيه لبيل ذليد،
يبيع لوحيات المنيا ر الطبيعيية التيي أهواهيا ،واشيتريبُ بعضيها بالفعيل ،وهيي
صور لنر ان ول للحيوان.
صور زيتية راوعة ليئ فيها
ٌ
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طاورة الكاتي باسفيد إلى ملبورن:
وفي الموعد المقرر ركبيب الطياورة «الكياتي باسيفيد» إليى ملبيورن ،وميدة
الطيران ( )9ت ع ساعات ،مضافة ،إلى ( )14ال ابقة ،لتكون مدة هذه الرحلية
()23

يا وعشييرين سيياعة ،وهييي أطييول رحليية شييبه متًييلة لمييبُ بهييا فييي

حياتي.
ولكيين الطيياورة فييي هييذه المييرة ،كارييب غاييية فييي المتعيية والروعيية ،وتييوفير
الراحة ،ول سيما الركاب الدرجة األولى ،اليذين كياروا ييدللورهم تيدلي  .فكاريب
الدرجيية األولييى ميين طييابقين ،كنييب فييي أع همييا ،وكارييب كراسيييها غاييية فييي
ال عة من كل جارب ،واإلعارة على النيو لمين أراد ،وعليى الكتابية لمين شياء،
أمييا الطعييا والشييراب ،فهمييا أرييواي وألييوان ،فيهييا مجييال ل ختيييار والرتقيياء،
ليطلب كل امرئ ما يشتهي.
فكارب هذه الرحلة المرتبة إليى أسيتراليا ،تعويضيا عين تليد الرحلية القاسيية
من لندن .وكثيرا ما تشجعني هذه الرح ت الطويلة على إخرا ورليي وللميي
ميين حقيبتييي ،ألبييدأ الكتابيية .إذ كي ي ألضييي ت ييع سيياعات ،إن لييم أسييتعن فيهييا
بالقلم؟ ساحاول ما استطعب أن أرا بعض الليل ،ولكن عنيد وليب يمكننيي أن
أسييتفيد منييه للكتابيية .وخًوصييا أرييي ل ييب ميين الييذين يشيياهدون األف ي
تعر

التييي

في الطاورات .فما لي رغبة فيها ،ول صبر عليها.

الوصول إلى ملبورن وارعقاد المؤتمر:
وفي صباح اليو التالي ،وصلب إليى مدينية «ملبيورن» فيي ليارة أسيتراليا،
التييي أزورهييا ألول مييرة .وكييان األي أحمييد توفيييق ورفالييه فييي ارتظييار  ،ولييد
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حضيير معظييم المييدعوين إلييى المييؤتمر ،والبييالون فييي طريييق الوصييول .ولييد
وجدت الجو في أستراليا على عكئ الجو في ب درا وفيي أوربيا ،فقيد كنيا رحين
فييي عي ّيز الًييي أو لييل :فييي أواخييره ،وكيياروا هييم فييي عييز الشييتاء ،أو لييل فييي
أواخره أيضا ،والجو بارد ،واألمطار تهطل بنزارة .فينحن فيي الجاريب اآلخير
من األر

 ،صيفنا شيتانهم ،وشيتانرا صييفهم .وفيي هيذا تبيادل المًيالح بيين

العباد .فكم تاتينا في للب الشتاء فواكههم الًيفية ،وكم تاتينا في وليب الًيي
منتجاتهم الشتوية ،وهلل في خلقه شئون.
ولييد أليييم المييؤتمر فييي ملبييورن ،ولييم أعييد أذكيير موةييوي المييؤتمر ،ول
الحضور فيه ،ولد شارك فيه من مًر ومن أمريكا ،ومين غيرهميا .ول أذكير
إل األي العالم القرآري اللنو الداعية المعروف الدكتور عبيد الًيبور شياهين
ميين مًيير ،واألي العييالم القرآرييي اللنييو الداعييية الييدكتور جمييال بييدو ميين
سيييررت بوجيييوده ،ألريييي وجدتيييه خيييير مييين يتيييرجم عنيييي إليييى
أمريكيييا .وكيييم ُ
اإلرجليزييية ،لقدرتييه الفاوقيية فيهييا ،ولثقافتييه اإلسي مية القوييية ،وتمرسييه بالييدعوة
إلييى اإلس ي

يتمر المييؤتمر
بييين األمريكييان والكنييديين .ولقييد اسي ّ

يية أيييا ييم

ارفض.
م اجد لديمة مهجورة :
وبعد مؤتمر ملبورن ،واللقاءات الااصة بالعاملين لليدعوة اإلسي مية فيهيا،
زرت بعض المدن األخى التيي ر ييب اسيمها ،وبعضيها متمييز باغلبيية تركيية
 ...ومن النراوب :أري وجيدت فيي بعيض الميدن «م ياجد لديمية» لييئ حولهيا
ًلي فيها أحد.
عمران ،ول ي ّ
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ولما سالب عنها ،ليالوا ليي :هيذه م ياجد بناهيا الجييل األول مين الم يلمين،
الييذين حضييروا إلييى هييذه الييب د ،وكيياروا ميين «األفنييان» الييذين حرصييوا علييى
إرشاء م ياجد يقيميون فيهيا شيعاور ديينهم ،ويجتمعيون فيهيا لًيلوات جمياعتهم
وجمعهم.
بقيب الم اجد أبنية وجدرارا ،وليئ فيها مًيلون .فقيد جياء هيذا الجييل مين
مقوميات البقياء عليى
األفناريين الم لمين المتم كين بدينهم ،ولم يكن معهم مين ّ
هييييذا الييييدين شيييييء ،ل معهييييم عيييياو تهم وزوجيييياتهم ،ول معهييييم علمييييانهم
ومو ّجهوهم .فبقى الدين ما بقي هذا الجيل ،م ذهب وذهب الدين معه.
كيييياروا فييييي غييييالبهم شييييبارا وعزابييييا ،فاةييييطروا إلييييى أن يتزوجييييوا ميييين
األستراليات ،وأرجبوا منهم بنيين وبنيات ،وليم يكين ليديهم مين العليم والثقافية ميا
يلقنوره لذريتهم ويثقفيورهم بيه ،وهيم مشينولون باعميالهم وك يب رزلهيم ،فنشيا
األولد علييى مييا تلقنييه لهييم أمهيياتهم ،فمييا أسييري مييا ذابييوا فييي هييذا المجتمييع
الم يحي ،بحكم ديارة الدولة المكتشفة ألستراليا والفاتحية لهيا ،وهيي بريطارييا،
حامية الم يحية البروت تارتية.
ومثييل هييذا الجيييل األول ،الييذ ذهييب إلييى أمريكييا ال تينييية «األرجنيتييين»
وغيرها ،فإن هذا الجيل ذاب في ذلد المجتمع ،كما يذوب الملح في المياء ،وليم
يعد له وجود إس مي ،حتى جاءت أجيال أخرص.
إلى سيدري:
وبعييد تطييواف فييي ع يدّة مييدن ،كييان ل بييد لنييا ميين أن رييذهب إلييى «سيييدْري»
المدينة األ  ،والعاصمة الكبرص ،وفيها أكبر مجموعة إس مية ،وفيهيا الم ياجد
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والمدارس والمؤس ات اإلس مية.
وفيهييا خطبييب الجمعيية فييي جامعهييا الكبييير ،الييذ ياطييب فيييه أشييهر الييدعاة
هناك ،الشيخ تا الدين اله ليي ،وألقييب عيدّة محاةيرات ودروس فيي أمياكن
ماتلفة .كما حضرت عدّة لقاءات عامة وخاصة.
الا ف بين األلليات اإلس مية :
ولد وجيدت الم يلمين  -كالعيادة  -ماتلفيين شييعا وأحزابيا ،عليى أن كيل ميا
حولهم يوجب علييهم أن يجتمعيوا ول يتفرليوا ،وأن يتو ّحيدوا ول ياتلفيواّ ،
وأل
يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم.
ولقد رأيب بعيني ولم ب بيد ّ :
أن كل األلليات في اليدريا تتقيارب وتتضيا
وتييت حم فيمييا بينهييا ،لتحيياف علييى كيارهييا وحقولهييا فييي مواجهيية األكثرييية ،إل
األلليات اإلس مية لألس

الشديد ،فهي داوما على خي ف ،وأبيدا فيي تطياحن،

مع أن كتاب ربهيم وسينة ربييهم ،وأحكيا شيريعتهم ،راهييد بضيرورة وجيودهم
ومًيرهم المشترك كلها تنياديهم أن يعمليوا عليى توحييد الكلمية ،كميا يؤمنيون
بكلمة التوحيد.
ييو القلييية ،والخيييت ف يضيييع الكثيييرة .وليييد ليييال تعيييالى:
إن التحييياد يقي ّ
{ ََّو ۡ
ااَّو ََلَّتَفَرقُااواْ} [آل عمييرانَ { ،]103 :و ََلَّت َ ُكونُااواَّْ ََّكٱل ا ِاينَ َّ
ٱعت َ ِص ا ُمواَّْ ِب َح ۡب ا ِلَّٱّللَِّ َا ِميعا َ
ٱختَلَفُواَّْ ِم ُۢنَّبَ ۡعدَِّ ََّماَّ َاا ٓ َء ُر ُم ۡ
َّو ۡ
ت} [آل عمران.]105 :
َّٱلبَ ِي َٰنَ َُّ
تَفَرقُواْ َ

ولال رسولهمَ« :لَّتختلفواَّفإنَّمنَّكانَّقبلكمَّاختلفواَّفرلكوا»(.)78

( )78رواه الباار في الاًومات ( )2410عن ابن م عود.
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وليييال« :الماااؤمنَّللماااؤمنَّكالبنياااانَّيشااادَّبع اااهَّبع ً اااا» .وشيييبد بيييين
أصابعه(.)79
حييد تهم فييي هييذه المعيياري ،وركييزت عليهييا ،وخًوصييا مييع العلميياء الييذين
يقومون بالتوجييه واإلرشياد للجماعية الم يلمة هنياك ،ومينهم الشييخ تيا اليدين
اله لي ،وهو عالم أزهر مًر أم يى ليه شيان بيينهم ،يم أم يى بعيد ذليد
مفتيا لهم.
إلى مدينة «بيرع»:
وبعد أيا في سيدري ،ذهبب إلى مدينة «بييرع» ،وهيي فيي الطيرف اآلخير
ميين أسييتراليا ،ولييد اسييتنرلب الرحليية  -علييى مييا أذكيير  -رحييو خمييئ سيياعات،
وهي لريبة من حدود إردوري يا .وفيها األي الم لم النشيط عبيد هللا مجير ،وهيو
مًيير يعيييا هنيياك ميين زميين ،ولييد أرشييا مؤس ييات ومييدارس تعمييل لحف ي
أجيال الم لمين.
ولييد بقيييب فيهييا عييدة أيّييا  ،ألقيييب فيهييا عييددا ميين المحاةييرات والييدروس،
وعقدت فيها بعض الجتماعات وزرت فيها بعض المؤس ات.
الرشنال بهمو الم لمين ومشك تهم:
والمهم أري في خ ل هيذه الرحلية التيي امتيدت ميا يقيرب مين أسيبوعين ،ليم
يييتح لييي فيهييا أن أزور حديقيية ميين الحييداوق ،أو متحفييا ميين المتيياح  ،أو أشيياهد
َم ْعلَمييا ميين المعييالم التييي يييذهب النيياس إليهييا الزاوييرين ،فقييد كييان ولتييي مشيينول
( )79متفق عليه :رواه الباار في المظالم ( ،)2446وم لم في البير والًيلة ( )2585عين
أبي موسى.
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بهمييو الم ييلمين ،ومشييك تهم المتراكبيية التييي تحتييا إلييى حلييول ،وأسييئلتهم
المجتمعة التيي تحتيا إليى أجوبية ،وح يب ولتيي أن يت يع لي يهم بيبعض هيذه
األجوبة والحليول .وربميا أجيد فيي ذليد ميا يعوةيني عين كيل رزهية أو ف يحة
يتطلع إليها الناس هنا وهناك.
إلى إردوري يا :
كارييب خطتييي أن أعييود ميين غييير الطريييق الييذ ذهبييب منييه؛ ألميير علييى
إردوري يييا ،وخًوصييا أرييي لريييب ميين حييدودها .وإردوري يييا لهييا حي ٌّ
يق علينييا،
باعتبارهيييا أكبييير بليييد إسييي مي ،بعيييد ارق يييا باك يييتان إليييى دولتيييين «إحيييداهما
بنج ديا» :وهي بلد مهدّد بالتنًير ،مين اإلرسياليات النربيية التيي خططيب
لنزوه دينيا وال يطرة عليه في رف خم ين سنة كما ز عموا.
ركبب الطاورة من مدينة «بييرع» وذهبنيا إليى «جاكرتيا» ميرورا بجزييرة
سياحية أ نها «بالي» التي ولعب فيها التفجيرات منذ سنوات .ولد تولفيب فيهيا
الطاورة ،ولم رنزل إلى البلدة ،ومنها استقللنا طاورتنا إلى العاصيمة اإلردوري يية
جاكرتا.
وكان اإلخوة من أعوان الدكتور محمد راصر وإخواره في المجليئ األعليى
للدعوة اإلسي مية فيي ارتظيار  ،وكيان اليدكتور راصير مريضيا ،وليد بليغ مين
الكبر عتيًّا ،و قل حمليه مين آ يار الشيياوخة ،ومين آ يار المير

 ،ومين هميو

الدعوة ،وهمو األمة ،فلز الفراش منذ مدة.
وكان من الموكلين بمرافقتي شياب أزهير اسيمه « » الميازري ،فقليب ليه:
المازري  ...ر بة إلى لبيلة «مازن» المشهورة التي لال فيها الشاعر:
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لييو كنييب ميين مييازن لييم ت ييتبح بنو اللقيطة من ذُهيل بين شييبان
لال إبلي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُمزري» ولكن بعيض اإلخيوة العيرب ممين
الحقيقة أن اسمي األصلي «ال
زارورا ،الترح علي أن أغير اسمي من المزري إلى المازري!
للب له :عد إلى اسيمد األصيلي ،فيإن واليدك حيين سيماك بهيذا السيم ،كيان
يقًييد «ال ُمزرييي» صيياحب اإلمييا الشييافعي رةييي هللا عنهييب .والنيياس هنييا
حريًيييون عليييى إحيييياء أسيييماء أومييية الشيييافعية ،فهنييياك :النزاليييي والرافعيييي
والنوو وغيرهم .وأصبحب ل أراديه إل بهذا السم «ال ُمزري».
ال ؤال عن صديقي الجزاور محمد أك ور :
وكان مين أول ميا حرصيب علييه بعيد وصيولي إليى جاكرتيا :أن أسيال عين
صييديقي القييديم ،ورفيقييي فييي ال ييكن فييي كلييية أصييول الييدين ،الجزاويير العييالم
األديييب المناةييل :محمييد أك ييور «أو األلًيير كمييا كنييا رناديييه» والييذ
علمب أره سفير الجزاور في إردوري يا ،ولكنيي  -لألسي الشيديد  -ليم أجيده فيي
إردوري يا .فقد كيان فيي إجيازة فيي ذليد الوليب .أ أريه ذهيب إليى الجزاوير فيي
الولييب الييذ كييان ينبنييي أن أكييون فيييه فييي الجزاويير لحضييور ملتقييى الفكيير
اإلس مي.
فلم يشا هللا تعيالى أن ألتقيي صيديقي األي الجزاوير فيي الجزاوير مين لبيل،
ول في إردوري يا من بعد ،وإن كنب لقيته مرة بعد ذلد بنحو سنتين.
بررام حافل:
ولييد رتييب لييي اإلخييوة بررامجييا حيياف  ،زرت فيييه عييددا ميين الجامعييات فييي
جاكرتييا ومدارسييها اإلس ي مية العريقيية :الشييافعية والظاهرييية وغيرهييا ،وفييي
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بعض المدن القريبة في جزيرة «جاوة».
وكييان ميين أهييم مييا رتبييوه لييي :التقيياء الييدعاة ميين الشييباب ،ألتح يدّع إليييهم
وأرييورهم بمييا يجييب عليييهم فييي هييذه المرحليية ،ميين إعييداد أرف ييهم للحفييا علييى
ًيرين ،وهيو إعيداد متكاميل ،يجيب أن يكيون إعيدادا
الم لمين ،ولمواجهة المن ّ
قافيييا ،وإيماريييا ،وأخ ليييا ،وذكييرتهم بمييا كتبتييه ميين لبييل فييي كتييابي « قافيية
الداعية».
وممييا أذكييره أرييي التقيييب بعييض الشييباب ميين الييدعاة القييادمين ميين المملكيية
ال عودية ،وكان من بينهم الشاب الشيخ سيلمان فهيد العيودة ظي  ،وليد أم يى
اليو من مشاهير الدعاة.
زيارة جزيرة «سومطرة» :
وكان من المهم جدًّا في هذا البررام هو :زييارة جزييرة «سيومطرة» ألول
مرة ،وهي الجزيرة الكبيرص الثاريية ،بعيد جياوة .وليد ذهبيب إليهيا بالطياورة ،يم
تنقلنا بال يارة بين مدرها ،حتى وصلنا إليى أعليى الجزييرة ،وليد حاةيرت فيي
جامعاتهييا ومعاهييدها ،ولقيييب أهييل العلييم والييدعوة والفكيير فيهييا ،وكارييب رحليية
خًبة مباركة.
تبار أح

ا

اإلرساليات التنًيرية:

ولقد اطمارنيب مين خي ل هيذه الزييارة إليى أن أحي
واألمريكييية فييي تحويييل إردوري يييا ميين اإلسي
عاما  ...هذه األح

اإلرسياليات األوربيية

إلييى النًييرارية خي ل خم ييين

لد تبايرت .فقيد ر يي الماططيون الحيالمون :أن اإلسي

اورَّٱّللَِّ
أرسييخ لييدما ،وأعمييق جييذورا ،ممييا يظيين الظييارون{ :ي ُِريادُونَ َّأَنَّي َُٰۡ َِّفَّواَّْنُا َ
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ۡ َٰ
ََّرسُاولَهَُّ
ِيَّأ َ ۡر َ
ورهُ َ
بِم ََّۡف َٰ َو ِر ِرمۡ َ
سال َ
َّويَ ۡمبَىَّٱّللَُّإِ َٓلَّأَنَّيُتِمَّنُ َ
َّولَ ۡوَّك َِار َهَّٱل َك ِف ُارونَ َُّ َّ32ر َاوَّٱلاا ٓ
ۦَّولَ ۡوَّك َِر َه ۡ
َّود ِ ۡ
ون} [التوبة.]33 ،32 :
َّٱل ُم ۡش ِر ُك ََّ
قَّ ِلي َُۡ ِر َرهَُّ َ
ِينَّ ُك ِل ِه َ
بِ ۡٱل ُردَ َٰ َ
علَىَّٱلد ِ
ِينَّٱل َح ِ

***
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شركة الراجحي المًيرفية والستثمار
م يرة البنوك اإلس مية:
كارب شركة الراجحي من الشركات الكبرص في المملكية ال يعودية ،وكاريب
تعمل في المجالت اللتًادية والتجارية الماتلفة ،وميع البنيوك التقليديية التيي
تقو على الفواود الربوية.
ولييم يكيين فييي المملكيية بنييد إسيي مي يتعامييل بنييير الفواوييد ،ووفييق أحكييا
الشريعة اإلس مية ،برغم أن الذين لادوا م يرة البنيوك اإلسي مية سيعوديون،
عليييى رأسيييهم األميييير محميييد الفيًيييل آل سيييعود ،اليييذ أسيييئ بنيييوك فيًيييل
اإلس ي مية فييي مًيير وال ييودان والبحييرين ،وأسييئ دار المييال اإلس ي مي فييي
جييزر البهامييا وإدارتهييا فييي جني ي فييي سوي ييرا .ولكنييه لييم ينش ي بنييد فيًييل
اإلسي مي ال ييعود  .كمييا كييان ميين الييذين لييادوا الم يييرة أيضييا :الشيييخ صييالح
سئ من بنوك البركة في ألطار شتّى.
كامل وما أ ّ
ولقيييد ليييدّ الشييييخ سيييليمان الراجحيييي وإخواريييه طليييبهم لل يييلطات الماليييية
ال عودية ،للحًيول عليى تًيريح بإرشياء بنيد إسي مي ،وبعيد سينين طويلية،
وجهد جهيد ،أذن له أن يحول شركته إلى شركة تتعاميل بنيير الفواويد ،دون أن
ت ي ّمى «بنكييا إسي ميا» .ألن هييذا يحيير المملكيية ،فييإذا كييان هييذا بنكييا إسي ميا،
فماذا ت ّمى البنوك األخرص ،والمفرو

أن المملكة ملتزمية بتطبييق الشيريعة

اإلسي مية فييي كييل مجييالت الحييياة ،كمييا هييو صييريح أميير القييرآنَ { :وأ َ ِنَّ ۡ
ٱح ُكاامَّ
َّو ۡ
ٱحااَ ۡر ُرمۡ َّأَنَّيَ ۡفتِنُاوََ َّع َُۢانَّبَ ۡعا ِ َّ َماآَّأ َ َ
بَ ۡينَرُمَّ ِب َمآَّأ َ َ
ََّٱّللَُّ
نازل َّ
َّو ََلَّتَت ِب ۡعَّأ َ ۡر َوآ َء ُرمۡ َ
نزلََّٱّللُ َ

ِإلَ ۡيكَ } [الماودة.]49 :
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الهيئة الشرعية المشرفة على شركة الراجحي :
المهييم أن الشييركة أذن لهييا فييي العمييل المًييرفي بنييير فاوييدة ،وغييدا اسييمها:
شيركة الراجحييي للًييرفة والسييتثمار ،ولييد عيّنيب الشييركة لهيا هيئيية شييرعية
لنشييراف عليهييا والتوجيييه لهييا ،وةييمان سيييرها علييى أحكييا الشييريعة .وكييان
رويئ الهيئة سماحة العالم الجليل الشيخ عبد هللا بن عقيل ،والد أخينيا وصيديقنا
اإلس مي المتحرك عبد الرحمن بين عبيد هللا بين عقييل ،وعيين راوبيا ليه معيالي
الشيخ صالح الحًين ،الرجيل اليذ جميع بيين الفقيه والقيارون ،كميا جميع بيين
النظير والتطبييق ،واختيياروا لعضيوية الهيئية الع ميية الشييخ مًيطفى الزرلييا،
وسييماحة الشيييخ عبييد هللا الب ييا  ،والفقييير إليييه تعييالى ،وألمارتهييا الشيييخ عبييد
الرحمن بن عقيل.
التراحات الشيخ صالح الحًين على الهيئة الشرعية:
ولد الترح الشيخ الحًين على الهيئية جملية التراحيات جوهريية ومتميّيزة،
وهي:
أول :أن تعميييل الهيئييية احت يييابا ،دون أن تتقاةيييى أ مكافييياة :وليييد وافيييق
الجميع على ذلد .وذلد حتى تكون حرة تماما في الرلابة والتوجيه.
اريا :أن تكون مهمة الهيئة التوجيه الشرعي للشركة ،والفتوص فيما يعير
عليها من عقود وتًرفات .أما الرلابة ف تكون من سلطة المحاسيب القياروري،
الييذ يجييب عليييه التييدليق فييي عمييل الشييركة َو ْفييق أحكييا الشييريعة ،وعليييه أن
يكون ةمن جهازه شرعيون ،يمكنهم القيا بهذا التدليق.
الثا :أن تضع الشركة خطة للتالص من التعامل من المرابحة خ ل ي ع
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سنوات.
غر البنوك اإلس مية في عملية المرابحة:
وكارييب هييذه الاطييوة األخيييرة خطييوة ورييية تقدمييية .فقييد غرلييب البنييوك
اإلس مية فيي عمليية المرابحية ،وأعرةيب عين كيل المعيام ت األخيرص مين
التجييارات والمشيياركات والمضيياربات ،التييي هييي البييديل الحقيقييي لمعييام ت
البنوك الربوية.
ولال الشيخ الحًين :إن المرابحة شيديدة القيرب مين التعاميل بالفاويدة اليذ
تقييو بييه البنييوك الرأسييمالية التقليدييية :فييإذا ارحًيير عمييل البنييوك والشييركات
اإلس مية المًرفية فيي هيذه المعاملية ،فييا ةييعة الجهيود المبذولية فيي إلامية
البنوك اإلس مية ،وما أجدررا أن رتمثل بقول الشاعر حينئذ:

إن كييييان منزلتييييي فييييي الحييييب ما لد لقيب ،فقد ةيعب أييامي!
عنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدكم
يييص مييين دور المرابحيييية ،وأن تييييدخل فييييي
وليييد اجتهييييدت الشييييركة أن تقلّي
المقاولت والمعام ت الماتلفة ،وما أكثرها في المملكة ،ولكنها ليم ت يتطع أن
تتالص منها رهاويا ،كما كان يريد أخورا الكبير الشيخ صالح ظ .
لقد دخليب البنيوك اإلسي مية فيي «لمقيم» المرابحية ،وليم ت يتطع أن تاير
منه .وهو ما حذت منه هذه البنوك في كتيابي اليذ ألفتيه دفاعيا عين المرابحية،
وسميته :بيع المرابحة لآلمر بالشراء ،كما تجربيه المًيارف اإلسي مية .وميع
هييذا حييذرت فييي رهايتييه أن ت ييجن المًييارف اإلسي مية رف ييها فييي المرابحيية،
وتنًرف عن المعام ت األخرص ،وهو ما ولع بالفعل ،ول حيول ول ليوة إل
باهلل.
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استعفاوي من عضوية هيئة الشركة:
ي األعبيياء ،فاسييتعفيب ميين عضييوية هيئيية
وبعييد ع يدّة سيينوات ،تكييا رت عل ي ّ
الشركة ،ولبليوا منيي ذليد ،وخًوصيا بعيد أن فرغيب الشيركة الع مية الفقييه
الكبير الشييخ مًيطفى الزرليا ،لبحيوع الهيئية ،وتحريير معام تهيا ،وتاصييل
فتاواها ،رحمه هللا وجزاه خيرا.

***
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زيارة ألماريا صي  1987ب عي د .زلزو
دعوة موجهة من د .عبد الجواد ف تور :
في ربييع سينة  1987اتًيل بيي صيديقنا األسيتاذ اليدكتور محميود حميد
زلزو عميد كلية أصول الدين بجامعة األزهر ،وليد عميل معيي عيدّة سينوات
في لطر وكي لكلية الشريعة ،وبيننا صلة مودة .ولد طلب منيي د .زليزو أن
أستجيب لدعوة لزيارة ألماريا مو ّجهة من الدكتور عبيد الجيواد ف تيور  ،اليذ
يحمل الجن يية األلماريية ،وهيو إيراريي األصيل ،شييعي الميذهب ،ولكنيه يعييا
في ألماريا بوجدان الم لم ل غير.
ي أن
ولد حاولب أن أعتذر للدكتور زليزو فيي أول األمير ،ولكنيه ألي ّح علي ّ
أتنلب على كل الظيروف ،وأن الميدعوين فييهم فضييلة الشييخ محميد النزاليي،
وفضيييلة الييدكتور ال ييعد فرهييود مييدير جامعيية األزهيير سييابقا ،والييدكتور أبييو
حطب أستاذ اللنات في جامعة األزهر ،وما زال بي ،حتى أخيذ منيي وعيدا بيل
مو قا بان أكون ةمن هذا الوفد.
وفي الوليب المحيدد فيي عطلية الًيي  ،سيافررا رحين الام ية مين القياهرة
إلى فراركفورت ،ومنها بال يارات إليى مدينية «كيولن» التيي يقييم فيهيا األسيتاذ
الف تور .
األغ ط حول اإلس

في الكتب الدراسية:

ورزلنا باحيد الفنياد هنياك ،وفيي الييو التيالي ،أراريا الف تيور رمياذ مين
العمل الكبير الذ لا به ،وهيو عميل جيدير بالتنوييه والتقيدير .فقيد تتّبيع الكتيب
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الدراسييية فييي ألماريييا ،فييي ماتلي المراحييل الدراسييية ،ومييا تحملييه ميين أغي ط
حييول اإلس ي

ورسييالته وربيييه ولرآرييه وحضييارته وتارياييه ،ووجييد فييي هييذه

الكتب المقررة على الط ب :ألوف األغ ط ،التي تمتل بها هذه الكتب.
والمهم أره عر

مشروعه على الم ئولين عن التعليم في ألمارييا ،فرحبيوا

به كثيرا ،وأبدوا استعدادهم لتًحيح هذه األخطياء ،ووةيع الًيواب مكارهيا،
وأن سييبب هييذه األغ ي ط هييو ةييع المعلومييات لييدص الكيياتبين ،وربمييا كارييب
مًادرهم رف ها غير مامورة.
ولد عرفنا الف تور  :أره  -مع أعواره  -كتبوا مجلدات.
وأكثر من ذلد :أره بعد رجاح مشروي في ألماريا ،بدأ يتّجيه إليى رفيئ العميل
في ب د أوربية أخرص ،بدأها بالكتب الدراسية في بريطاريا.
والحقيقيية :أن عمييل األسييتاذ الف تييور  :رمييوذ يحتييذص فييي خدميية الثقافيية
اإلس ي مية ،والفكيير اإلس ي مي .وبالتييالي :خدميية اإلس ي

رف ييه ورسييالته .فهييذا

عمييل علمييي كبييير ،ويييتم فييي صييمب وهييدوء ،بعيييدا عيين األةييواء واإلع ي ن
والضييجي  ،وهييو عمييل اسييتنر سيينين وجييودا كبيييرة ،بعييد تاطيييط وصييبر
طويل ،فآتى أكله ،وأعطى مراته.
فليتنييا رييتعلم ميين هييذا الييدرس النمييوذجي العملييي ،الييذ يفتيير

أن تنتفييع

بثمراتييه أميية كبييرص مثييل األميية األلمارييية .وبهييذا تاييد الرسييالت والثقافييات
والحضارات.
لقاء مع الم تشرلين ورجال الدين الم يحي:
ومن مرات هذه الرحلية :هيذا اللقياء اليذ رتّبيه األسيتاذ ف تيور ميع عيدد
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من الم تشرلين ورجال الدين النًارص ،حيث التقيناهم في يو عمل م يتمر،
وتناولنييا فيييه النييداء معييا .ولييد وجهييوا إلينييا عييددا ميين األسييئلة الشيياوكة حييول
موةييوعات إس ي مية ماتلفيية ،منهييا :حييول المييرأة ،وحييول الحريييات وعقوبيية
الييردة ورحوهييا ،وحييول الجتهيياد والتجديييد ،وحييول األلليييات الدينييية ،وفيير
الجزية داخل الدولة اإلس مية ،أو المجتمع اإلس مي ،وحيول الجهياد وال ي
 ...إلى غير ذلد من القضايا التيي يحتيد فيهيا النيزاي بيين الم يلمين وغييرهم،
وتاتل فيها األجوبة عند اإلس ميين أرف هم.
ولييد وجييدوا عنييدرا أجوبيية مقنعيية  -إلييى حييد كبييير  -حييول هييذه الت ييانلت،
وهييي أجوبيية تعتمييد علييى األصييول الشييرعية مييع النظيير إلييى العًيير وتياراتييه
ومشك ته من راحية أخرص.
ولقييد لييرب هييذا اللقيياء بييين الطييرفين إلييى ح يدّ كبييير ،وليييئ هنيياك أرفييع ميين
الحوار المباشر ،الذ يلتقي الناس فيه وجها لوجه.ولد تمنيى الجمييع ليو تكيرر
مثل هذا اللقاء في أوربا أو في الب د العربية.
دعوة ال فير المًر في ألماريا:
وليد دعاريا ال يفير المًير فيي «بييون» إليى منزليه عليى عشياء ،دعيا فيييه
عددا من الشاًيات المعينة بالشان اإلس مي ،وكارب ليلية طيبية بمين شيارك
فيهيا ميين الرجييال ،وبمييا جيرص فيهييا ميين حييوار ،وبميا سييادها ميين تفيياهم ،بييرغم
اشتداد الجدال في بعض القضايا.
أمران يتعلقان بي:
ومما أذكره في هذه الليلة أمران يتعلقان بي:
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األول :أرنييا تحييد نا حييديثا طييوي عيين األصييولية واألصييوليين ،وتعرةييب
لشييرح معنييى األصييولية .وهييي تعنييي :العييودة إلييى األصييول والجييذور ،ورحيين
عندرا أصول الدين ،وأصول الفقه ،وين ب إليهما فيقال :أصولي.
ولد لال ال فير :إذن أرب تعتبر رف د أصوليًّا؟
للب :بل عريقا في األصولية .ومين حكمنيا الميا ورة :إرميا يحير الوصيول،
من ةيع األصول .وما دامب األصيولية هيي التم ُّيد بالجيذور ،فياللهم أحينيي
أصوليا ،وأمتني أصوليا ،واحشرري في زمرة األصوليين!
األمر الثاري :كلمة لالها شيانا النزالي أميا اإلخيوة والضييوف ،فياحرجني
بها .وذليد حيين أجبيب عين بعيض األسيئلة المطروحية ،مميا سير الشييخ وأ لي
صدره .فقد لال في صراحة :كان يوس فيما مضى تلمييذا ليي ،أميا الييو فاريا
تلميذه!
للب :يا مولرا ،أرا ل أزال وسا ل تلميذك اليو وغدا.
وبعييد سييهرة طيبيية ،ودّعنييا ال ييفير ،وشييكرراه ،جييزاه هللا خيييرا ،واسييتعددرا
للرحيل عاودين إلى القاهرة ،داعين بدعاء ال فر :اللهم إرا رعوذ بيد مين وعثياء
ال فر وكآبة المنظر ،وسيوء المنقليب فيي الميال واألهيل والوليد ،آيبيون تياوبون
عاودون ،لربنا حامدون.

***
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مع لضية فل طين
أولى القضايا التي تشنل فكر وللبي:
كارييب لضييية فل ييطين ميين لييديم ،أولييى القضييايا التيي تشيينل فكيير وللبييي،
ومنذ دخلب المعهد اليديني فيي طنطيا  ، 1940وجيدت رف يي أسيير ميع الطلبية
فييي  2رييوفمبر ميين كييل عييا  ،احتجاجييا علييى وعييد «بلفييور» ،وزييير خارجييية
بريطاريييا ،الييذ وعييد اليهييود فييي العييالم بإرشيياء وطيين ليومي لهييم فييي فل ييطين.
هكييذا ف ّهمنييا طلبيية الق ييم الثييارو فييي المعهييد ،الييذين جيياءوا إلينييا ،فييي المعهييد
البتداوي ،وأخرجورا لنشاركهم في مظاهرتهم المحتجة على تنلنيل اليهيود فيي
فل طين.
اهتما طلبة اإلخوان الم لمين بفل طين:
ولد عرفب فيما بعد أن الطلبية اليذين كياروا يقيودون هيذه الم ييرات ويلقيون
الاطب النارية ،والقًاود الثورية ،كياروا مين طلبية اإلخيوان الم يلمين ،اليذين
كاروا أكثر المًيريين اهتماميا بفل يطين ،وإدراك خطير المشيروي الًيهيوري
عليها ،وكان األستاذ ح ن البنا مرشد الجماعة أكثر الناس وعييا بهيذا الاطير،
المؤيد من النرب .وإن كان العرب لألس في غفلة عما يجر من حولهم.
وعنييدما كنييب فييي ال يينة الثالثيية البتداوييية ،بييدأت أشييارك بإلقيياء الاطييب،
وإرشاد القًاود ،والمشاركة في ليادة المظاهرات ال هبية ،والهتياف الًياخب
بحياة فل طين وسقوط الًهيورية.
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جمع التبرعات لادمة لضية فل طين:
وبعد ذليد تطيور عملنيا لادمية لضيية فل يطين ،بعيد أن التحقيب بياإلخوان.
وكان اإلخوان يجمعون ال

ح مين كيل حيدب وصيوب ،لت يليح الفل يطينيين،

وكان شراء هذه األسلحة يحتا إليى ميال ،فكنيا ريذهب إليى الميدن والقيرص فيي
مًر لنجمع التبرعات لمعورة فل طين.
وبعييد ذلييد فييتح اإلخييوان بيياب التطييوي لميين يريييد الجهيياد فييي فل يييطين،
واستجاب األلوف لهذا النداء ،ولكن اإلما البنا ،رفيض لبيول طي ب المراحيل
الثاروية في التطوي ،ولم ي تثن من ذلد إل أحد إخوتنا الذ كان متيما بالجهياد
في فل طين ،وهو األي الشهيد عبد الوهاب البتاروري رحمه هللا ورةيي عنيه.
ولد تحد ب عن ذلد في الجزء األول.
إحكا خيوط المؤامرة وتنفيذها:
وكارييب هييذه كلهييا محيياولت لنرقيياذ ،ولكيين المييؤامرة لييد أكملييب وأحكمييب
خيوطها ،وبدأت في التنفييذ ،تحيب سيمع وبًير بريطارييا دولية الرتيداب عليى
فل طين .وتم ّكنب عًابات اإلرهاب التي كارب تملد من األسيلحة ميا تشياء -
في حين يحر على أ فل طيني تملد أ سي ح  -مين فير

سيلطارها بيالقوة

وبالحديييييد وبالنييييار ،والمجييييازر الرهيبيييية التييييي تقييييذف الرعييييب فييييي للييييوب
الفل طينيين .فارجيوا مين دييارهم ل يرا ولهيرا ،لير هيا النربياء القيادمون مين
خار فل طين.
ورأينا مدن فل طين الكبرص ت قط مدينة مدينة ،حيفا ويافا وعكا ،وغيرهيا،
وير يهييا أخورييا الاطيييب المييؤ ر زعيييم الجامعيية المًييرية ،مًييطفى مييؤمن
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بًوته الباكي في إذاعة مًير ،ورحين ر يمع وربكيي ،ورنليي مين داخلنيا ،ول
رملد غير الدموي.
ليا دولة «إسرويل»:
وما زلنا كيذلد حتيى ارتهيب الحيرب العالميية الثاريية ،ولاميب األميم المتحيدة
ومجليييئ األمييين اليييدولي ،يييم لاميييب دولييية إسيييراويل  15ميييايو سييينة ، 1948
واعترفييب بهييا بعييد دليياوق :أمريكييا ،كمييا اعترفييب بريطاريييا وروسيييا وأوربييا،
وأعلن الجميع :أرها خلقب لتبقى!
يييم سيييالورا إليييى العتقيييال فيييي جبيييل الطيييور ،فيييي عهيييد الملكيييية ،وجييياءوا
بالمتطوعين األبطال بلباس الميدان إلى ما وراء القضبان ،جيزاء لهيم عليى ميا
ّ
أبدوه من بطولت شهد بها اليهود أرف يهم ،وشيهد بهيا القيادة البريطياريون ،كميا
شهدت بها الدماء الزكية التي أريقب على تراب فل طين ،وجثث الشهداء التيي
واراها ذلد الثر الطاهر.
الدفاي عن لضية فل طين فريضة:
ولييم رييزل علييى وفاونييا لقضييية فل ييطين ،التييي رراهييا لضيييتنا ،ورييرص الييدفاي
عنها فريضة علينا ،فإن الشريعة اإلس مية تفر
لتحريييير كيييل لطعييية أر

على الم لمين أن يجاهيدوا

يحتلهيييا األعيييداء ،إذا ليييم يقيييدر أهيييل األر

عليييى

مقييياومتهم ،وإخيييراجهم مييين أرةيييهم ،فتنتقيييل الفريضييية مييينهم إليييى جييييرارهم،
األلرب فاأللرب ،حتى يشمل الم لمين كافة.
هيذا هيو الواجييب ميع كيل جييزء مين أر

اإلسي  ،باعتبييار الم يلمين أميية

واحدة ،ي عى بذمتهم أدراهم ،وهم ييد عليى مين سيواهم ،كميا أن اإلسي

يعتبير
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بيييي د الم ييييلمين دارا واحييييدة ،ي ييييميها الفقهيييياء «دار اإلسيييي » .وحمايتهييييا
وتحريرهييا م ييئولية جميييع أبناوهييا بالتضييامن .فكي ي إذا كييان هييذا الجييزء هييو
أر

اإلسراء والمعرا وأر

الم جد األلًى؟!

هذه رظرتنا إلى لضية فل طين :إرها لضيتنا ،ولي يب لضيية إخوارنيا ورحين
ر اعدهم! وهذه هي النظرة اإلس مية الًحيحة.
وكييم حيياول بعييض الييذين ل يعلمييون :أن يثنييوا أعنالنييا عيين هييذا المول ي ،
ويقولون :إن أصحاب القضية ل يعتنون بها مثل عنايتكم ،وأرا أليول لهيم :إركيم
غالطون ،رحن أصحاب القضية ،ول نا غرباء عنها ،أو دخ ء عليها.
إرشاوي لًيدة «رشيد العودة»:
وكنب في خطبي ومحاةراتي ،أذ ّكير أبيدا بقضيية فل يطين ،،وفيي شيعر
كذلد .وفيما أرشئته من أراشيد حماسية يتننّى بها الشباب .مثل «رشييد العيودة».
الذ يقول:

ُّ
والحق يشيهد ليي ،ور ْع َيم الشياهد ُ
أريييا عاويييد ،أل يييمب إريييي عاويييد ُ
ومعييي القذيفيية والكتيياب الاالييد ويقييييودري اإليمييييان رعييييم القاوييييد

***
لنيية ال يدّما لنتييي ،وليييئ سييوص أرا عن فنون القول أغلقب الفميا
اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدّما
يتكلميييا ليحيييييل أوكييييار العييييدو جهنمييييا
وتركيييب للرشييياش ألن

***
ييييا إخيييوتي هبُّيييوا لييييو الموعيييد هييذ يييد  ،فضييعوا يييديكم فييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد
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ل تيذكروا لييي األميئ رحيين مييع ولنيييييا صييييي ح ليييييدوة ،فلنقتيييييد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد
 1962بعييد عييودتي ميين لطيير لنجييازة،
النيأُخييذت فييي صييي سيينة
وحييين
وأُلقيييب فييي سييجن الماييابرات المًييرية حييوالي سييبعة أسييابيع ،أرشييات ي ع
لًاود ،إحداها عن فل طين بعنوان « ورة لج ».
كتابي «درس النكبة الثارية»:
وحيييين ولعيييب هزيمييية  ، 1967التيييي سيييموها «النك ييية» أصيييدرت كتابيييا
بعنييوان« :درس النكبيية الثارييية :لميياذا ارهزمنييا وكي ي رنتًيير؟» ألًييد :أرهييا
النكبة الثاريية بعيد النكبية األوليى سينة  . 1948فقيد اغتًيبوا ميا اغتًيبوا مين
فل ييطين بحييرب  ، 1948وبهييذه الحييرب الااطفيية اسييتولوا علييى مييا بقييى ميين
فل طين.
الدعوة إلى مؤتمر إس مي عالمي :
و للب مع فل يطين بعقليي وللبيي ،وجهيد وفكير  ،وشيعور وعزميي،
وفي بعض األوليات أصياب القضيية ركيود وفتيور ،ففكير اإلخيوة اإلسي ميون
فيييي فل يييطين أن يحركيييوا القضيييية ،وخًوصيييا لضيييية القيييدس واأللًيييى.
ويحركييوا العييالم اإلس ي مي لمناصييرتها .وكييان ميين هييذا التفكييير :الييدعوة إلييى
مؤتمر إس مي عالمي ،تدعو إليه شاًيية إسي مية عالميية مقبولية مين عامية
الم لمين وخاصتهم ،وولع اختيارهم علي ،أللو بهذه المهمة.
ترشيحي أبا الح ن الندو لرواسة المؤتمر والدعوة إليه:
ع ّمان التقيتهم ليرتبوا معي هيذا األمير ،وتعييين
وفي رحلة من رح تي إلى َ
مكاره وزماره والمدعوين إليه .ولكني الترحيب علييهم شاًيية أخيرص غيير
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هييي أحييق وأولييى ،وإن كيياروا فييي أول األميير تولفييوا واعترةييوا ،ولييالوا :إرنييا
استعرةينا الشاًييات اإلسي مية بحيياد وموةيوعية ،ورجحيب كفتيد .للييب
لهييم :أرييتم حًييرتم أرف ييكم فييي الشاًيييات العربييية ،ولكيين عن يد شاًييية
إس ي مية عالمييية غييير عربييية .لييالوا :ميين؟ للييب :الشيييخ الع ميية أبييو الح يين
الندو .
فهذا الشاص بعلمه وزهده ودينه وتارياه وسنه موةع إجماي عند علمياء
ي يعطي للقضيية بُعيدها اإلسي مي العيالمي.
الم لمين .م هو بوصفه غير عرب ّ
م هو غير من وب إلى جماعة مين الجماعيات أو حركية مين الحركيات .وهيذه
ميزة أخرص .فعلى بركة هللا تعيالى راتياره ليكيون هيو روييئ الميؤتمر وباسيمه
توجه الدعوات.
والحق أن اسم الشيخ لقي القبول من الجميع ،ومثله ل ياتل

عليه ا نان.

وبييدأرا رفكيير فييي المكييان ،فلييم رجييد مكارييا فييي العييالم العربييي يقبييل استضييافة
مييؤتمر كمؤتمررييا هييذا .والتييرح بعضيينا اسييم ماليزيييا ،ولكيين وجييدرا أن ماليزيييا
بعيدة عن المنطقة العربيية ،ومكلفية كثييرا ،وسييكون تا يرهيا غيير متكياف ميع
التكالي .
ييم التييرح اسييم باك ييتان ،وروييي أرهييا أر ييب ميين غيرهييا ،واتًييل بعييض
اإلخوة بالجماعة اإلس مية ،ورحبوا بذلد ،وكان ذلد فيي عهيد ريواز شيري ،
وهو ألرب إلى اإلس ميين.
وبدأرا رفكر في أ ّ مدينة فيي باك يتان يعقيد الميؤتمر ،فر ّ
شيحب إسي

آبياد،

وهييي العاصييمة ،ولهييا مزايييا بهييذا العتبييار ،ولكيين رأينييا أن ارتقييال النيياس ميين
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مطار إلى مطار ،سييكون شيالا عليى النياس ،وليد ل يجيدون أمياكن ،والرتقيال
بال يييارات متعييب جييدا ،ويحتييا إلييى ولييب طويييل .ولهييذا رأينييا أن يكييون فييي
كراتشي ،ألرها محطة الوصول للجميع.
لقاوي ألول مرة باالد مشعل «أبو الوليد» :
وكان في هذه اللقاءات شاب التقيته ألول مرة ،ولكنني وجدته رابها متمييزا،
حاةر الذهن ،وافر الوعي ،كيان إخواريه يكنوريه :أبيا الولييد ولليب فيي رف يي:
هذا الشاب جدير بان يكون ليه مكيان فيي القييادة! يم عرفيب بعيد ذليد أن اسيمه
خالد مشعل!
ولقد اتًلب بالع مة مولرا أبي الح ن الندو  ،وأبلنته باختيار اإلخوة ليه
لرواسة المؤتمر المنشود ،فرحب بذلد ،على أن أكون راوبا وم اعدا ليه ،لليب:
أرا في خدمتد وعورد داوما.
سبب تاجيل فكرة المؤتمر :
و ييل اإلخييوة يعييدن الع يدّة ،وياتييارون األسييماء التييي ستدعي،والشييعارات
التييي سييترفع ،واألورا التييي سييتقد  ...إلييخ .ييم شيياء القييدر أن يحييدع تنيييير
سياسي في باك يتان ،وأن ت يقط حكومية ريواز شيري  ،وتياتي حكومية بنظيير
بوتو  ...وتنير بعدها كل شيء ،وأجلب فكرة المؤتمر ،أو لل :ألنيب.
الرتفاةة الفل طينية األولى:
كارييب الرتفاةيية األولييى للشييعب الفل ييطيني :ييورة تلقاوييية علييى المظييالم
الم ييتمرة ،التييي ترتكبهييا الدوليية الًييهيورية الفاشييية فييي حقييه .وهييو يًييبر
ويًيييابر ،ويكظيييم غيظيييه ،ويحييياول أن يشيييتكي إليييى مجليييئ األمييين أو األميييم
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المتحدة ،أو للجامعة العربية ،أو إلى من بيدهم األمر ،مثل األمريكيان والتحياد
ال يوفيتي ،ولكيين أحييدا لييم ي ييمع لشيكواه ،ولييم ينًييب إلييى صييراخه ،ومييا زال
المرجل ينليي فيي صيدره وينليي ،حتيى تفجير المرجيل ،وكاريب الرتفاةية أو
الثورة ،التي ارطلقب من ّ
غزة ،ومن جامعتها وجوامعها ،ولذا أطلقوا عليها فيي
أول األ  :أرها ورة الم اجد ،فقد ارطلقب أول ميا ارطلقيب مين الم ياجد ،لاميب
بهيييا األييييد المتوةيييئة ،والقليييوب المؤمنييية ،وجعليييب راياتهيييا المًييياح ،
وهتافاتها :ل إله إل هللا ،وهللا أكبر.
ورة أطفال الحجارة:
وهييذه هييي الثييورة التييي عرفييب باسييم « ييورة أطفييال الحجييارة» فقييد ارطلييق
الًبيان يقاومون التجبر اإلسراويلي ،والحديد اإلسراويلي ،بالحجارة الًينيرة
والحًى ،يقذفوره بايديهم ،أو بالمقاليع الًنيرة «النبلة» يرمون بهيا اليدبابات
والمجنييييزرات والمًييييفحات ،ل يبييييالون بييييالموت الييييذ يييييواجههم بييييإط
الرصاص عليهم من لبيل العيدو المتيوحا ،اليذ ل ييرحم طفي صينيرا ،ول
شييياا كبيييرا ،ول امييرأة م ينّة .وهييو أينمييا توجييه يقتييل ويييدمر ،يَمنيية ويَ ييرة،
مشرلا ومنربا .فليئ لليروح ول للحيياة عنيده ليمية ول حرمية .ول غيرو ،فقيد
علمتييه التييوراة التييي يقرنهييا ويييؤمن بهييا :أرييه إذا حييارب أهييل هييذه الييب د -
فل طين أو أر

كنعان  -فالواجب عليه ّأل ي تبقي فيها ر يمة حيية ،وأن يبييد

سكارها على بكرة أبيهم!
ولوفي مع الرتفاةة:
وكنييب أرص ميين واجبييي أن أل ي بكييل لييوتي مييع هييذه الرتفاةيية الشييعبية
العارمييية ،وأن أشيييد عضيييدها ،وأليييوص هرهيييا ،بل ييياري وللميييي ،وحركتيييي

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

505

واتًالتي ،وأن رجمع لها العون ،من العرب والم لمين حيثما كاروا.
وما كنب أحب أن أسمي هيذا العيون «تبرعيا» بيل أراه فرةيا عليى األمية،
{و َٰ َا ِر ادُواَّْ ِب ام َ ۡم َٰ َو ِل ُكمۡ َّ
وهييو لييون ميين الجهيياد بالمييال الييذ أوجبييه هللا علييى األمييةَ :

َّٱّللِ} [التوبة .]41 :وإذا كان اإلخوة فيي فل يطين يبيذلون  -عين
سبِي ِل َّ
َوأَن َّفُ ِ
س ُكمۡ َّفِيَّ َ
طواعية  -أرف هم ودماءهم ،ف ألل من أن ربذل رحن بعض أموالنا.
وكنب أليول :ر يتطيع أن رعطييهم مين زكيوات أموالنيا ،ومين زكياة فطرريا،
ومن وصايا أمواتنا ،ومن عواود األولاف ،ومن الحقو الواجبة في الميال بعيد
الزكاة ،ومن الًدلات التطوعية ،وغيرها.
بل هم أولى بالزكاة من غييرهم ،ألن كثييرا مينهم أصيبحوا فقيراء وم ياكين
وغارمين وأبناء سبيل «مشيردين» ويوصيفهم أيضيا مين مًيرف «فيي سيبيل
هللا».
بل إذا كان هناك مال مكت يب مين شيبهة أو حيرا  ،مثيل فواويد البنيوك ،فهيم
أوليى بيان تًيرف إلييهم ،بييدل أن رتركهيا للبنيوك ،ألن الميال مًيرفه شييرعا:
الفقراء وجهات الاير ،وهم في مقدمتها.
تاسيئ حركة المقاومة اإلس مية «حماس»:
و ليييب هيييذه الرتفاةييية صيييامدة ،بيييرغم التضيييحيات الكبييييرة والمتتابعييية،
وعرف اإلسراويليون أرهم أما شعب ل يركع ول يهون أبيدا .وفيي هيذا الوليب
في  15دي مبر  ، 1987أعلن عن تاسيئ «حركة المقاومية اإلسي مية» التيي
يرميييز إليهيييا بييي «حمييياس» باعتبارهيييا حركييية جهاديييية ،تييينه خيييط المقاومييية
الع يكرية ،لتحريير فل ييطين ،كيل فل ييطين ،وتعتبير الممثليية للجنياح الع ييكر
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لنخوان الم لمين في فل طين ،الذين ل ين يى أحيد جهيادهم مين أجيل األر
المقدّسيية ،أر

اإلسييراء والمعييرا  ،وسيييظل التيياريخ يييذكر شييهداوهم الييذين

روت دمانهم رص فل طين.
ّ
وبعد فترة أعلنب الحركة عن تاسيئ جناحها أو ذراعها الع يكر  :كتاويب
عييز الييدين الق ييا  .اختيياروا أن تحمييل اسييم هييذا العييالم الييديني ال ييور الييذ
استشهد من أجل فل طين.
مكيدة م يرة الحلول ال لمية :
وفي هذا الوليب اليذ

هيرت فييه حمياس عليى ال ياحة ليوة فتيية ةياربة،

أ بتيييب وجودهيييا ب يييرعة ،وذكيييرت اليهيييود بميييا شييياهدوه سييينة  1948مييين
متطوعي اإلخيوان ،اليذين كياروا ي يرعون الاطيى إليى الميوت فيي سيبيل هللا،
حتى لال بعض اليهود :رحن ل رااف من أ جيا أو جماعة ،إل من جماعية
«هللا أكبر»!
في هذا الولب بدأ المكر اليهود  ،ومع الكييد األمريكيي ،يرسيم إسيتراتيجية
ّ
وتميز شيملها الميت حم ،فيرأوا أن
جديدة ،من شارها أن تشت ّب جهيد المقاومية،
يجربوا س حا آخر مع الفل طينيين ،وهو ما س ّموه «الحل ال يلمي» أو «الحيل
ال ياسي» وأن يجروا أرجلهم إلى هيذا المنزليق أو هيذا الفيخ ،اليذ مين دخليه،
فهيهات أن يار منه .ففتحيوا لهيم بياب التفياو

فيي ال ير ،وكيان هنياك مين

ي يل لعابه إلى هذا الحل ،بل كان يتمناه ،وي عى إليه ركضا .وكيان فيي اليب د
العربية من يشجع هذا ،ويحث عليه.
وبدأت الم يرة المزعومة لل

مع الفل طينيين ،وهو س

ملنيو  ،سي
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كما تريده إسراويل ،وكما تمليي صيورته وشيروطه ،وهيو فيي الواليع است ي
لما تريده إسراويل.
وكارب مفاوةات مدريد ،ولقياءات العيرب والفل يطينيين ميع اإلسيراويليين
ورويئ حكومتهم إسحا شامير ،الذ رفض أن يجتمع بهم ييو ال يبب؛ ألريه
يو عطلة ل عمل فيه عند اليهود .وليال ليه العيرب :لقيد كيان أميئ ييو جمعية
عندرا ،ولم تعطل المفاوةات فيه ،لال :أما رحن ف رجاوز التوراة.
لًيدة سراب ال

أو س

ال راب:

ولد أرشات لًيدة بهذه المناسبة سيميتها :سيراب ال ي

أو سي

ال يراب،

وفيها للب:

وليييييالوا أبشيييييروا بال لييييي

م ييا عيرب اميرئ القييئ!

بييدت فييي األفييق طلعيية شمي

يييي ه صييييفرا َء كييييالورس!

تييييييييولى عهييييييييد ُ شييييييييامير شيييييبيه األسيييييود العن يييييي!
ُ
ييييييييين أخييييييو عنتييييييرة العب ييييييي!
وألبيييييييييل بعيييييييييد ُ رابي
ورابييييييييييييي ٌ
ين كشيييييييييييييامير فمييين رحيييئ ،إليييى رحيييئ!
فييييييي أسيييييييوأ مييييييين هيييييييذا سيييييوص هيييييذا ،وبيييييالعكئ!
ْ
َعميييب ليييدص اللميييئ!
أفيييييييييييايٍ كلهيييييييييييا سييييييييييي ٌّم وإن ر
فيييييا عجبيييييا لمييييين يجييييير وراء سيييييييييرابه النف يييييييييي
يظيييييييين لييييييييه بييييييييه ريًّييييييييا ويرجييييييع فييييييار َ الكيييييياس
ييييييرط فيييييييي د الشيييييييهدا ء ،يييييييا لَ ْلعييييييار والبييييييؤس!
يُفي ّ
يبييييييييي ُع األر

والتارييييييييي

يييخ بييياألرخص مييين فَ ْليييئ
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تاسيئ بند التقوص
اتًال األي يوس

ردا وإع مي بتاسيئ بند التقوص:

اتًييل بييي األي الًييديق المهنييدس يوس ي رييدا هاتفيييا ميين «لوجييارو» فييي
سوي ييرا ،ولييال :لعلييد عرفييب يعزمنييا علييى تاسيييئ بنييد إسي مي ،اختررييا أن
ر ميه «بند التقوص» وربما لرأت أسماء المكتتبيين أو الراغبييب فيي الكتتياب
والمشاركة فيه.
للب :رعم لرأت ذلد ،وتمنّيب لو استشرتني لبيل ذليد ،وأريب تعليم اهتميامي
بشان البنوك اإلس مي.
لال :رعم أعليم ذليد ،وليد ر ّ
شيحتد  -ميع مين رشيحوك  -لمجليئ إدارة بنيد
فيًييل اإلس ي مي فييي القيياهرة ميين زميين طويييل ،وبميياذا كنييب تشييير علينييا لييو
استشرراك ،فما زال للشورص مكارها؟
رأيي في اختيار اسم البند :
للب :لك ّل شيء أواره ،فإذا فات أواره لم تعيد تُجْ يد المشيورة .فقيد كنيب أود
أن تاتيياروا اسييما غييير اسييم «التقييوص» مثييل :بنييد الاييير ،بنييد الطيبييات ،بنييد
الستقامة ،أو رحو ذلد.
لال :وهل في ت مية «بند التقوص» حر ؟
للب :ل حر  ،ولكن فيها شيء من تزكية النفئ ،وعلى ك ّل حال ،هيذا أمير
سئ البند على تقوص من هللا ورةوان.
لد ولع ،ور ال هللا أن يؤ ّ
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رأيي في إع ن أسماء المكتتبين في البند:
واألمر اآلخر :كنب أود أل تعلنوا عليى النياس هيذه القاومية مين اإلسي ميين
من ألطار شتى ،فكارنا رزفّهم إلى رجال المباحث وأمن الدولة.
لال :أردرا أن رُ ْعلم جماهير الملتزمين باإلس  :أن هذا البند مؤييد ومشي ّجع
من كل شاص غيور على اإلس  ،عامل لادمته.
لليب :ل شييد فيي أن هييدفكم ربييل ،وأن ريييتكم كاريب صييالحة ،ولكنهيا ليدّمب
خدميية للمتربًييين بالييدعوة اإلس ي مية ،والحركيية اإلس ي مية .ولعييل هللا تعييالى
يجزيكم بح ن ريتكم ،ويعمي أعينا لكاودين لنس

وأمته عنكم.

رواستي لهيئة الرلابة الشرعية في بند التقوص:
م لال المهندس يوس

ردا :لقد اتًلب بد لتضع يدك في أييدينا ،لنقييم هيذا

البند على أسئ إس مية والتًادية سليمة ،وأن ترأس هيئية الرلابية الشيرعية
في البند ،حين رنتهي من تاسي ه ،وتاتيار لهيا مين تحيب مين إخواريد العلمياء
الذين تثق بقوتهم وأمارتهم.
للب :عزيز علي وهللا أن أعتذر من عد استجابتي لرغبتد ،بيرغم ّ
معزتيد
ي ،وهييي تعطلنييي عيين عملييي العلمييي ،الييذ
عنييد  ،ولكيين كثُييرت األعبيياء علي ّ
أرص في حياة روحي ،وروح حياتي.
لال :يعني يا شيخ يوس تتح ّمل م ئوليات بنيوك شيتّى هنيا وهنياك ،وحيين
يلجا إليد إخوارد الذين كلهم قة بد ،تتالّى عنهم؟!
للب :وهللا ما أتالّى عينهم ،ولكين أخشيى أل أليو بياألمور المنيوط بيي كميا
يجب ،ول سيما أن هذا العمل يتطلب أسفارا إلى أوربا.
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فقال :سنافّ عند ما استطعنا ،وسينعفيد مين األسيفار ميا أمكننيا ،وسينعقد
بعض الجتماعات عندك في الدوحة.
للب :إذن ر تعين باهلل ،ورتوكل عليه ،وردعوه أن يقو

هررا.

ي بنظييا البنييد ألرظيير فيييه مييع بعييض
وللييب للمهنييدس رييدا :ليتييد تبعييث إل ي ّ
ألراري ،وهل هو لابل للتعديل أو ل؟
لال :رعم ،هو لابل للتعديل ،ولكم أن تعدلوا فيه ميا شيئتم حتيى يكيون متوافقيا
مع مبادئ الشريعة اإلس مية.
تعدي ت جذرية في النظا األساسي:
ي النظا األساسي ،واجتمعب أرا وبعض إخواري :اليدكتور جميال
وأرسل إل ّ
الدين عطية الذ كان يعمل أستاذا بكلية الشريعة ،والدكتور علي محييي اليدين
القرداغي ،ورظررا في هذا النظا  ،وعدّلنا فيه تعدي ت جذرية .وأرسيلناها إليى
المهندس يوس

ردا وشريكه األسيتاذ غاليب ه ّميب ،لياخيذ طريقيه القياروري فيي

إليراره واعتميياده مين الجهييات الم يئولة فييي «البهاميا» التييي سي ّجل فيهييا البنييد.
ولييد أدخلنييا علييى النظييا تعييدي ت مهميية ،ليًييبح موافقييا للشييريعة اإلس ي مية،
س يون عليى كيل ميا
ولعله أول بنيد يتياح ليه مثيل هيذا ،وليد وافيق إخوارنيا المؤ ّ
طلبناه.
هيئة الفتوص والرلابة:
م طلب إلى األي يوسي ريدا أن أختيار مين يعمليون معيي فيي هيئية الفتيوص
والرلاي ية الشييرعية ،فيياخترت األخييوين الكييريمين :الييدكتور علييي محيييي الييدين
القرداغي من لطر ،والدكتور عبد ال يتار أو غيدة مين سيوريا ،وهيو يعميل فيي
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جدة ،مع الشيخ صالح كامل.
وممييا رشييهد هللا عليييهّ :
أن إخوارنييا فييي إدارة بنييد التقييوص رييدا وه ّمييب وميين
يعاورهمييا ،كيياروا صييادلين فييي التعيياون معنييا علييى أن تكييون معييام ت البنييد
شرعية خالًة ،ل شاوبة فيها ،ول دخل.
وكنا رطيل النقاش في فهم القضايا واإلحاطية بهيا مين جمييع جواربهيا ،حتيى
يفًل فيها ،دون محاولة من فريق الحتيال عليى اآلخير ،وكميا ليال األي ريدا:
رحن رريد ربحا ح ل صرفا.
استقامة معام ت بند التقوص:
وكان بند التقوص فيميا شياهدت :أسيلم البنيوك اإلسي مية مين حييث اسيتقامة
المعام ت وبُعدها عن الًورية التي ولع فيه كثير من المًارف.
ومن هنا لم يدخل البند في بيع المرابحة ،لما فييه مين لييل وليال ،وليد رأينيا
أخارا الشييخ صيالح الحًيين يحياول تالييص شيركة الراجحيي مين المرابحية،
فما استطاي.
كما لم يدخل بنيد التقيوص فيي متاهيات سيو ال يلع والمعيادن الدوليية ،التيي
تحيط بها شبهات الشكلية والًورية من كل جارب ،ول يكاد الميرء ييرص فيهيا
سلعا تتحرك من منت إلى م تهلد ،إل ما ردر .وإرميا هيي أورا ت ُ ّيود وتنقيل
الملكية من ف ن إلى ف ن ،وال لعة في مكارها لم تنادره.
و ل البند سنين يعطيي مين األربياي للم ياهمين والمضياربين أفضيل مميا
يعطي غيره من البنوك.
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كيد القوص المتربًة:
ولكن أعين المرالبين من القيوص المتربًية باإلسي

وأمتيه ،الراصيدة لكي ّل

حركيية فييي األميية ،وخًوصييا حركيية المييال واللتًيياد ،بييدأت تكيييد للبنييد
وتشي ّيوش عليييه سييمعته ،وتييزعم أرييه يمي ّيول جهييات إرهابييية ،يقًييدون حركيية
المقاومة اإلس مية «حماس».
بييدأت ذلييد بعييض الًييح اإليطالييية ،وليييئ معهييا أ دليييل تقدّمييه ،إل
دعاو عريضة ليئ عليها أدرى بيّنة ،م ت ذليد فييلم فيي سوي يرا ،كيل ذليد
بقًد تعكير األجواء ،وتاوي الناس ،لي حبوا أموالهم من البنيد فينهيار ،ول
ريب في أن أغلبية الناس ليم يبيالوا بهيذه اليدعايات الم يمومة ،ولكين ألليية مين
ومجيرد طليب ال يحب يحيدع هيزة
الناس تا رت بها ،فطلبب سحب رصيدها.
ّ
ليئ في صالح البند.
الزلزال المالي:
ييم جيياء الزلييزال المييالي والنقييد الييذ حييدع فييي جنييوب شييرلي آسيييا ،فييي
ماليزيا وإردوري يا ،وارافا ليمة العم ت ارافاةا هاو ميرة واحيدة ،وأ ّير
س ييات ،وبعضييها كارييب لبنييد التقييوص معييه
ذلييد فييي كثييير ميين الشييركات والمؤ ّ
معام ت كبيرة ،وهو من أوليات األميور التيي يعيبهيا اللتًياديون :أن تضيع
بيضد كله أو جله في سلة واحدة ،فإذا سيقطب ال يلة ،وارك ير البييض ،ةياي
كل شيء.
ولكن هذا ميا كيان ،ميع يروف أخيرص ،زادت األمير تعقييدا ،وليم يكين فيي
اإلمكان تيدارك الا يارة ،وليم يكين ليدص البنيوك اإلسي مية صيندو للتضيامن
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يمكن منه َجبْر الك ر ،حتى يًح ويقوص.
مًادرة البند وتًفيته:
وزادت الطين بلة أحداع  11سيبتمبر  ، 2001فشيلب البنيد تماميا عين أ
حركة ،بل صادرته وأدخلته تحب الحراسة ،وفي هذا رفقات هاولة ،كلها عيبء
على البند ،الذ يدفع ول يك ب ،باإلةافة إلى القضايا التي رفعهيا البنيد فيي
اتّجاهات شتّى ،وكلها أعباء ورفقيات ةيامة وتؤخيذ مين لحيم الحيي ،مميا بقيى
من رأسمال البند الذ أحاطب به المًاوب من كل جاريب ،وميا زال اإللحياح
على إدارته من الجهات الم ئولة في البهاما ،ليقو بتًيفية البنيد رهاوييا ،وهيو
ما كان.
خ ارتي با ارة بند التقوص:
لقييد كارييب خ ييارتي أرييا وأبنيياوي وبنيياتي كبيييرة با ييارة بنييد التقييوص ،فقييد
وةعنا فيه في النهاية ُجل مدّخراتنا ،وهيي مبيالغ كبييرة بالن يبة لنيا ،وليم يقيدر
لنا أن رًرف بعض األرباح ،كما فعل بعض المودعين ،بل ميا تحقيق لنيا مين
أرباح وةعناه في مضاربات البند .ول ي يعنا إل أن رحت يب ميا أصيابنا عنيد
يعوةييينا عييين كيييل خ يييارتنا ،فيييي اليييدريا
هللا سيييبحاره ،وريييدعوه جيييل شييياره أن ّ
واآلخرة.

***
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والمج ت

والًحافة :

فييي هييذه المرحليية لقيييبُ كثيييرين ميين رجييال اإلعي

والًييحافة ميين عييرب

وغيييربيين ،أوربييييين وأمريكيييان ،بعضيييهم جييياء إليييى الدوحييية لمجيييرد لقييياوي
وسييؤالي ،وخًوصييا عيين الًييحوة اإلس ي مية ،وصييعودها الييذ لفييب إليييه
األرظييار فييي العييالم ،حتييى لييال لييي صييحفي أمريكييي بارييدهاش :إن الشييباب فييي
العالم كله يبتعد عن الدين ،وشباب العيالم اإلسي مي يلتي ُّ حيول اليدين ،ودعياة
الدين ،ما سر ذلد؟
ومعظم إجاباتي عن هيذه الحيوارات كاريب مرتجلية ،ولكنهيا كاريب واةيحة
فييي ذهنييي تمامييا ،وبعضييها كتبتهييا  ...ولييد جمييع بعضييها ورشيير فييي كتييب ...
وبعضها أوصيبُ بجمعه ورشيره ،وصيدر منيه :كتياب «لضيايا معاصيرة عليى
ب يياط البحييث» ،وكتيياب «حييوارات ولقيياءات حييول اإلسيي

والعًيير» فييي

جزأين ،وكتاب «رحن والنرب :أسئلة شاوكة وأجوبة حاسمة».
حوار األستاذ عمر عبيد ح نة :
ومن هذ الحوارات المهمة التي ت تحق الت جيل في هيذه الميذكرات :حيوار
الكاتيب اإلسي مي المعيروف األسييتاذ عمير عبيييد ح ينة ،مييدير مجلية «األميية»
القطرييية الشييهيرة ،الييذين أجييرص معييي حييوارا مع ّمقييا ومطييول فييي رمضييان
1408هيي إبريييل  ، 1988رشييره فييي «كتيياب األميية» بعنييوان «فقييه الييدعوة:
م ميح وآفييا » اليذ جمييع فييه مجموعيية حيوارات «األميية» ميع كبييار العلميياء
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والمفكييرين الم ييلمين ،وكييان حييواره معييي حييول« :الجتهيياد والتجديييد بييين
الضوابط الشرعية وحاجات العًر».
خ صة آراوي في اإلص ح والتجديد:
ولد لدّ األستاذ عمر لهيذا الحيوار بتعريي مر ّكيز ،تضيمن خ صية آراويي
في اإلص ح والتجديد اإلس مي .وم ّما جاء فيه:
ولعييل رظييرة سييريعة علييى عنيياوين الكتييب التييي لييدمها للمكتبيية اإلس ي مية،
تعطي صورة واةحة عن شمولية اهتماماته ،والقدر الهيا اليذ سياهم بيه فيي
تشكيل العقل اإلس مي المعاصر ،وما منحه من الفقيه الضيرور للتعاميل ميع
الحييياة ،وتًييويب الم ييار للعمييل اإلسي مي ،وترشيييد الًييحوة لتلتييز الميينه
الًحيح ،وتامن منزلقات الطريق.
فهو ييرص أن الحركية اإلسي مية تعنيي مجميوي العميل اإلسي مي الجمياعي
الشعبي المحت ب المنبثيق مين ةيمير األمية ،والمعبّير بًيد عين شاًييتها
وآلمها وآمالها وعقيدتها وأفكارها وليمها الثابتة وطموحاتها المتجدّدة وسيعيها
إلى الوحدة.
كما يرص أره ليئ من العدل تحميل الحركة اإلس مية م ئولية كل ميا علييه
م ييلمو اليييو ميين ةييياي وتمي ُّيز وتالُّ ي  ،بييل إن ذلييد هييو حًيييلة عًييور
الجمود وعهود الستعمار ،وإن كان عليها ب شد ليدر مين الم يئولية ييواز
ما لديها من أسباب وإمكارات مادية ومعنوية هياها هللا لها ،اسيتادمب بعضيها،
وأهملب بعضا آخر ،وأساءت استعمال بعض الث.
ويرص ةرورة أن تقي

الحركية اإلسي مية ميع رف يها للتقيويم والمراجعية،
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وأن تش ّجع أبناءها عليى تقيديم النًيح وإن كيان ُم ًّيرا ،والنقيد وإن كيان موجعيا.
ول يجوز الالط بين الحركات اإلس مية واإلس
رقد اإلس

ذاته ،فنقيد الحركية ل يعنيي

وأحكامه وشراوعه .ولقيد عًيم هللا األمية أن تجتميع عليى ةي لة،

ولكنيييه ليييم يعًيييم أ جماعييية ،أن تاطييي أو تضيييل خًوصيييا فيييي القضيييايا
الجتهادية التي تتعدد فيها وجهات النظر.
ويقول :إن بعض المالًين ياافون من فتح باب النقد أن يلجه مين يح ينه
ومن ل يح نه ،وهذا هو العذر رف ه الذ جعل بعيض العلمياء يتواصيون ب يد
باب الجتهاد ،والواجب أن يفتح البياب ألهليه ،ول يبقيى فيي النهايية إل النيافع،
ول يًح إل الًحيح.
وهو ل ينكر تعدُّد الجماعات العاملة لنس  ،ول يرص مارعا مين التعيدد إذا
ًييص :فجماعيية تاييتص بتحرييير العقيييدة ميين الارافيية
كييان تعييدد تنييوي وتا ُّ
والشرك ،وأخيرص تايتص فيي تحريير العبيادات وتطهيرهيا مين البيدي ،و الثية
تُعني بمشك ت األسرة ،ورابعة تعني بالعمل التربو  .ويمكن أن تعمل بعيض
الجماعات ميع الجمياهير وبعضيها اآلخير ميع المثقفيين ،عليى شيرط أن يُح ين
الجميع الظن بعضهم بيبعض ،وأن يت يامحوا فيي ميواطن الاي ف ،وأن يقفيوا
صفًّا واحدا في القضايا الكبرص.
ويرص أن على الحركية اإلسي مية أن تنتقيل مين مرحلية الكي
العمل على م توص اإلس

إليى مرحلية

وم يتوص العًير  -ول يعفيهيا مين سيؤال التياريخ

أن تقول :إرها كاريب ةيحية لماططيات دبرتهيا ليوص جهنميية معاديية لنسي
ميين الاييار  -وأن تعمييل فييي إطييار النابيية والجميياعير معييا .وسييوف تيينجح
الحركييية اإلسييي مية عنيييدما تًيييبح حركييية كيييل الم يييلمين ل حركييية فئييية مييين
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الم لمين.
وياخذ على بعض العالمين لنس

حرمان أرف يهم مين العميل لايير النياس

أو م يياعدتهم حتييى تقييو الدوليية اإلس ي مية المرجييوة .فهييو يييرص أن كييل مهميية
هييؤلء «الرتظييار» فهييم والفييون فييي طييابور الرتظييار دون عمييل يييذكر حتييى
يتحقق موعودهم.
ويييرص ةييرورة التاطيييط القيياوم علييى اإلحًيياء ودراسيية الوالييع ،وأن ميين
آفات الحركة اإلس مية المعاصرة غلبية الناحيية العاطفيية عليى التجياه العقليي
والعلمييي ،كمييا أن السييتعجال جعييل الحركيية اإلس ي مية تاييو

معييارك لبييل

أوارها ،وأكبر من طالتها.
وياخذ عليى بعيض العياملين لنسي

النفيور مين األفكيار الحيرة والنزعيات

التجديدييية التييي تاييال المييالوف والم ييتقر ميين األفكييار ،وةيييقهم بييالمفكرين،
وربما أصدروا بشارهم لرارات أشبه بقرارات الحرمان.
ويقييول :إن اتبيياي أهيواء العاميية أشيدّ خطييرا ميين اتبيياي هييوص ال ييلطان ،ألن
الذين يتبعون هوص ال لطان يكشفون ويرفضون.
ويييرص أن السييتبداد ال ياسييي ليييئ مف ييدا لل ياسيية فح ييب ،بييل هييو مف ييد
لندارة واللتًاد واألخ

والدين ،فهو مف د للحياة كلها.

ويرص أن الًحوة اإلس مية تمث ّل فًياول وتييارات متعيدّدة كلهيا تتفيق فيي
حبها لنس  ،واعتزازها برسالته ،وإيمارهيا بضيرورة الرجعية إلييه ،واليدعوة
إلى تحكيم شريعته ،وتحرير أوطاره ،وتوحيد أمته.
ويعتبييير أهيييم تييييارات الًيييحوة وأعظمهيييا هيييو التييييار اليييذ أسيييماه تييييار
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«الوسييطية اإلسي مية» ألرييه التيييار الًييحيح القييادر علييى السييتمرار ،ذلييد أن
النلو داوما لًير العمر وفقا ل نة هللا.
ويرص أن أهم المحاور التي يقو عليها هذا التيار ،والمعالم التي تميزه:
 الجمع بين ال لفية والتجديد. الموازرة بين الثوابب والمتنيرات. التحذير من التجميد والتجزوة والتمييع لنس . الفهم الشمولي لنس (.)80وينًييح الحركيية اإلس ي مية أن تعمييل علييى ترشيييد الًييحوة ،ول تحيياول
احتواءها أو ال يطرة عليها ،فمين الايير أن تبقيى الًيحوة حيرة غيير من يوبة
إلى جماعة أو هيئة أو حزب.
ويرص أره ليئ من العدل ول من األمارة أن رح ّمل الشباب وحيدهم م يئولية
ما تورطوا فيه ،أو تورط فيه بعضهم من غلو في الفكر أو تطرف في ال يلوك
 ...والعجييب أرنييا رنكيير علييى الشييباب التطييرف ول رنكيير علييى أرف يينا الت ييّب،
ورطالييب الشييباب بالعتييدال والحكميية ول رطالييب الشيييوي والكبييار أن يطهييروا
أرف هم من النفا .
ويرص أن الشباب ةا ذرعيا بنفالنيا وتنالضينا فمضيى وحيده فيي الطرييق

( )80ولد بلنب

يين معلميا فيي كتيابي «فقيه الوسيطية والتجدييد فيي اإلسي » اليذ يًيدر

لريبا من مركز القرةاو للوسطية اإلس مية والتجديد في مؤس ة لطر للتربية والعلو
وتنمية المجتمع.
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دون عون ما.

ويييرص أن المؤس ييات الدينييية الرسييمية  -علييى أهميتهييا وعرالتهييا  -لييم تعييد
لادرة على القيا بمهمة ترشيد الًحوة الشيبابية ،وعي

ياهرة النليو ،ميا ليم

ترفييع ال ييلطات ال ياسييية يييديها عنهييا ،وأن الييذ يعيييا مجييرد متفيير علييى
الًييحوة اإلس ي مية ،أو مجييرد رالييد لهييا وهييو بعيييد عنهييا ،ل ي ييتطيع أن يقييو
بدور إيجابي في ت ديدها وترشيدها ،ف بد لمن يتًدص لنًُح الشباب مين أن
يعايشهم ويشاركهم همومهم ،ويتعرف على حقيقة حالهم.
ويرص أن أسباب الا ف لاومة في طبيعية البشير ،وطبيعية الحيياة ،وطبيعية
اللنة ،وطبيعة التكلي  ،فمن أراد أن يزييل الاي ف بالكليية فإرميا يكلي النياس
والحيياة واللنية والشيراوع ةيد طباوعهيا ،وأن الاي ف العلميي ل خطير فيييه إذا
الترن بالت امح وسعة األفق ،وتحرر من التعًب وةيق النظر.
ويييرص أن األميية الم ييلمة اليييو ابتييدعب فييي دييين هللا ،والبتييداي فييي الييدين
ة لة ،وجمدت في شئون الدريا ،والجمود في الدريا جهالة ،وكيان األجيدر بهيا
أن تعكئ الوةع فتتبع في أمر الدين ،وتبتدي في أمر الدريا.
ويرص أن من العلماء من لًر في واجب الب المبين ،ومنهم من مشى فيي
ركيياب ال ي طين ،وميينهم ميين جعييل ميين رف ييه جهييازا لتفييريخ الفت ياوص ح ييب
الطلب.
والحكا في النالب أشبه بشعوبهم ،وهم إفراز مجتمعهم.
ول شييد فييي أن األي الييدكتور يوسي القرةيياو يعتبيير ميين أبييرز الفقهيياء
المعاصرين الذين يتمتعون بقدرة متمييزة عليى النظير اليدليق مين خي ل ك يبه
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المتعمق للعلو الشرعية ،وتجربتيه الميداريية فيي مجيال العميل اإلسي مي ،كميا
يعتبر من المفكرين الذين يمتازون بالعتدال ،ويجمعون بين محكميات الشيري
ومقتضيات العًر ،وتجمع مؤلفاته بين دلة العالم ،وإشرالة األدييب ،وحيرارة
الداعية(.)81

***

( )81من كتاب «األمة» التاسع عشر «فقه الدعوة :م مح وآفا » (ص .)151 - 148
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لقاوي د .أسامة الباز في لطر
وفي هذا العا ( ،)1988التقيب ألول مرة الدكتور أسامة الباز ،وهيو رجي ٌل
له باعه فيي رسيم ال ياسية المًيرية لقربيه مين اليرويئ مبيارك ،ولمولعيه فيي
وزارة الاارجية.
كان ذلد بمناسبة زيارتيه لدولية لطير ةييفا عليى الشييخ محميد بين حميد آل
اري شقيق األمير الشيخ خليفة بن حمد ،ووزير التربية والتعليم ،وهو رجل ليه
صلة طيبة بمًر ،لما له فيها من مشروعات دينية وخيرية.
اتًل بي الشخ محمد م اء خميئ ،وليال ليي :أرجيو أن تلبيي دعيوتي فيي
ص ي ة الجمعيية فييي مزرعتييي فييي طريييق الشييمال ،وسييتتعرف علييى شاًييية
مًرية لها منزلتها ،وربما لم يتح لد أن تلقاهيا مين لبيل ،لليب :مين هيو؟ ليال:
الدكتور أسامة الباز.
للييب :أرييب تعلييم أرييي مييرتبط بًي ة الجمعيية فييي م ييجد عميير بيين الاطيياب
بالدوحة ،ويذيعها تلفزيون لطر ،وأرا أليدّر دعوتيد ،وأحيب أن ألتقيي د .أسيامة
الباز ،ولكن ُّ
ي ترك م جد .
يشق عل ّ
لال :من أجل خاطر  ،اتركه هذه المرة.
ولم أمليد إل أن أسيتجيب ليدعوة الرجيل ،ول أدر هيل كاريب هيذه مبيادرة
شاًييية محضيية ميين الشيييخ محمييد ،أو بييالتراح ميين د .البيياز ،فربمييا أراد أن
يتعرف علي ألسباب عنده؟
وفي ةحى الجمعة ذهبنا إلى المزرعية .د .أسيامة وعيدد مين الميدعوين ...
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وسعينا إلى الم جد الذ ألامه الشيخ محمد في مزرعتيه ،وليد حضيره عيدد ل
بيياس بييه ،وألقيييب خطبيية الجمعيية .وبعييض لضيياء الً ي ة ،ذهبنييا إلييى مجلييئ
الشيخ محمد ،وجلئ د .أسامة بجاربي ،وتبادلنا التعارف الحيديث ،وليد عرفنيي
بان والده كان من علماء األزهر ،وأره يعتز بذلد وباألزهر وعلماوه.
تذكير له بوجوب العناية باألزهر:
وارتهزت هذه البادرة ،وللب :هيذا يوجيب علييد العنايية بيامر األزهير أكثير
من غيرك ،باعتبارك من المشاركين في صنع القيرار ،والمشييرين األساسييين
على الرويئ .فاألزهر مؤس ة عالمية كبرص ،لها وجودٌ فيي كيل أرحياء العيالم،
باريجيها وأبناوها ،وبآ ارهم في التعليم والدعوة واإلفتاء والتنوير.
وذكييرت لييه مييا يقييو بييه المب ّ
شييرون النًييارص ميين محاوليية رشيير دييينهم فييي
أرحيياء العييالم ،حتييى إرهييم اجتمعييوا «البروت ييتارب األمريكييان ميينهم» فييي ولييية
كلورادو سنة  1978لتنًير الم لمين في العالم ،وأرشيئوا ليذلد معهيدا سيموه
معهيييد «زويمييير»  -أحيييد كبيييار المبشيييرين واليييذ كاريييب إلامتيييه بيييالبحرين -
ورصدوا لذلد أل مليون دولر.
وإذا تركنييا الم يييحيين ،ورظررييا إلييى إخوارنييا الشيييعة ،وجييدراهم علييى رغييم
اشتنالهم بحرب العرا  ،يقومون بنشر دعوتهم المذهبية على لد وسا .
تقًير أهل ال نة في رشر الدعوة:
ًرون في رشر الدعوة ،واألزهير هيو الم يئول
وأهل ال نة وحدهم هم المق ّ
األول عن هذا األمر ،ويجب أن يم ّكن مين أداء هيذه الرسيالة فيي أرحياء العيالم،
وأرا أحملد في هذه القضية التبعة األولى.
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ليال د .البياز :إرييي موافيق عليى ك مييد كليه ،ولكين مثلييد ل يافيى عليييه أن
ال ياسة تدخلها المااوف والتوازرات بين األمور بعضيها وبعيض .ومين ذليد:
أن الدولة تريد لألزهر أن يقوص ،ولكن ل تريده لوة في مواجهة الدولة.
للب :ولماذا ل تعتبره لوة للدولة رف ها؟ فهو رسولها إليى العيالم اإلسي مي،
هييو القيياوم بحماييية اإليمييان واألخي

فييي الييداخل .وهييذا كلييه يقييو الدوليية ول

يضعفها.
لال :ليئ كل األزهريين مثلد ،ي تطيع أن يضبط ك ميه ،وييدعو بالحكمية
والموعظة الح نة ،كما علمب ّ
أن ليد مطليق الحريية هنيا ،وميع هيذا تقيدّر هيذه
الحرية ،وتضع األمور في موةعها.
للب :الناس لن يقدّروا رعمة الحرية إل إذا عاشوها ومارسوها ،ومع هيذا ل
بد أن توجد أخطاء ،وعلى الناس أن يًححوا أخطاءهم.
ضيّفنا إلى ماودة النداء ،ولال الدكتورّ :
إن حديثنا لم ينته ،ل بيد
وهنا دعارا ُم َ
لنييا ميين أن رلتقييي مييرة أخييرص ،فالحييديث عيين األزهيير ورسييالته فييي الييداخل
والاار أمير يجيب أن ياخيذ حقّيه ،ولعليي أراك حيين تنيزل مًير فيي بعيض
األولات.
للب :أرا أرزل كل سنة في النجازة الًيفية.
لال :لنحرص على أن رلتقي لنكمل حديثنا.
لليييب :أريييا حاةييير لكيييل ميييا فييييه خدمييية ديننيييا وأوطارنيييا وأمتنيييا ورسيييالتها
الحضارية .أرجو أل يكون المارع من لبلكم.
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وبعد النداء ،ودعته وارًرفنا ،على أمل اللقاء.
حديث لم يتم حتى اليو :
وبعد حوالي سنة التقيب بالمًادفة مع د .البياز فيي مطيار القياهرة ،فاسيري
ليًافحني ،ولال :بيننا حديث لم يتم.
لليب :لقييد أبيديب اسييتعداد للقياء فييي أ ّ وليب تحييب ،ولليب لييد :أرجييو أل
يكون المارع من جهتكم.
لال :أتمنى أن يتم ذلد عن لريب.
ولييم يييتم ذلييد حتييى اليييو  ،علييى رغييم أرنييا التقينييا بعييد ذلييد عيدّة مييرات ،فييي
لقاءات عابرة في مناسبات شتى ،وفي ألطار شتى أيضا.

***
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زيارة زكي بدر للدوحة
فييي شييتاء  ، 1988زار الدوحيية وزييير الداخلييية المًيير الشييهير ببييذاءة
ل اره ،ول وة للبه ،وتجاوزاته في تًرفاته :زكي بيدر ،اليذ أصيدر األوامير
إلييى الجنييود ،فييي مكافحيية المظيياهرات ورحوهييا :أن يضييربوا فييي «المليييان»،
كناية عين إطي

الرصياص الحقيقيي ،وتًيويبه إليى صيدور الجمياهير .وليد

ذاي صيييته ،وحفييل سييجله بالوليياوع المؤلميية ،والنييزوات المتتابعيية للجماعييات
اإلس مية ،مين حيارب منهيا ومين سيالم .وكيان كيل عاميل فيي الحقيل ال ياسيي
يكرهه ويتقي شره ،ول سيما من كان في المعارةية مين األحيزاب ،وكيل مين
عدا الحكومة وحزبها عنده :ل ينبني أن ي مح له بالوجود ،فض عين التعبيير
عن ذاته وبررامجه ،بالجتماي أو بالك .
دعوتي من ال فارة المًرية:
وفي يو  ،فوجئيب بيدعوة مين ال يفارة المًيرية ،تيدعوري إليى أن أحضير
حف تقيمه ال فارة على شرف الوزير زكيي بيدر .واتًيلوا بيي هاتفييا يل ّحيون
على ةرورة حضور  ،وأن الوزير يودّ أن يلقاك .وتيرددت فيي أول األمير،
م لررت أن ألقاه فع .
وفي الميعاد المقرر ذهبيب إليى ال يفارة ،ووجيدت اليوزير اليذ رحيب بيي
كثيرا ،واستقبلني بودّ وبشاشة ،فوجئب بهما .ورادص عليى زوجتيه لت يلّم عليي،
ولال :ها هي ذ زوجتي مح ّجبة كما ترص.
ي ال يفارة ر ياة
وحرص على أن ياخذ معي جملة من الًور ،أرسيلب إلي ّ
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منها بعد ذلد.
كلمة الوزير:
ِيَّأ َ ۡطعَ َمرُامَّ
وبعد الحتفال ،ألقى الوزير كلمة ،ذكر فيها آيية مين القيرآن{ :ٱلاا ٓ

ف} [لييريا ،]4 :كمييا ذكيير حييديثا ربويييا يشيييد بيياألمن
َّو َءا َمانَر ِ
ُمَّما ۡانَّ َخا ۡاو ُۢ ِ
ِماانَّ ُاااوع َ
وليمته في الحياة.
ولال بعد الكلمة :أرأيب كي

أدخل في ك مي القرآن والحديث؟

م سالني :هل من شيءٍ تطلبه منا؟ أو تشكو من شيء في ع لتد بنا؟
طلبي ت هي ت إجراء دخولي إلى مًر:
للب :أشكركم على كل حال .ل شيكوص عنيد ول طليب ليي ،إل ت يهي ت
إجييراء دخييولي :ففييي كييل سييفرة لييي إلييى مًيير ،ياخييذون الجييواز للمراجعيية،
ويبقى عندهم برهة من الزمن لد تقًر ،ولد تطول ،ول أدر مياذا يًينعون
بييالجواز :إن كييان المييراد تًييوير صييفحاته لمعرفيية تحركيياتي والييب د التييي
أزورها ،فهذا يمكن عمله في وان .وعلى كي ّل حيال يتعاميل الضيبّاط معيي فيي
غاية األدب والحترا .
وهنيياك لييال الييوزير :علييى فكييرة أرييا الييذ أمييرتهم أن يولفييوك ،وأرييا الييذ
أمرتهم أن يعياملوك فيي غايية األدب .ويمكين أن تمير علينيا فيي اليوزارة لنحي ّل
لد هذه المشكلة .م رادص ةابطا من رفقاوه ،اسمه اللواء مًطفى عبيد القيادر
«صار وزير اإلدارة المحلية فيما بعيد» وليال ليه :ييا مًيطفى ،شيوف طلبيات
الشيخ .فقال اللواء :ل رطلب منيد شييانا إل أن تتفضيل عنيدرا وتشيرب فنجيان
لهيوة ،ورحييل ليد بعييدها كييل المشيك ت .خييذ تليفييوري عنيدك ،بمجي ّيرد وصييولد
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اتًّيل بييي ،ويمكننيا أن ررسييل إلييد سيييارة تيياتي بيد ميين البييب إلييى مكتبنييا إن
شئب.
للب :شكرا لكم ،وأمر المجيء سهل إن شاء هللا.
مهاجمة زكي بدر لي بالباطل:
هذا ما جرص بيني وبين زكي بدر في سفارة مًر بالدوحية ،تيودد وتلطي
ومجاملة إلى أبعد حد  ...ومع هذا عرفيب أريه اجتميع بالمًيريين فيي الدوحية،
ولييال ك مييا آخيير ،هييياجمني بالباطييل ،ولييال :إرييه ياخيييذ ميين مًييرف لطييير
اإلس مي في الشهر مارين ألفا ،أجر الرلابة الشرعية! وهذا الك

كليه باطيل.

ورحن ل راخذ على الرلابة الشيرعية أجيرا بيل مكافياة ،وكاريب فيي ذليد الوليب
 20عشرين أل

لاير في ال نة لرويئ الهيئة ولكل عضو فيها.

م عرفب أره ذهيب إليى اإلميارات العربيية المتحيدة ،وهياجمني هنياك ،كميا
هاجب عددا من العلماء ،بدون مبرر ول ةرورة لذلد.
تًويب سهامه الجارحة وعباراته البذيئة :
وأدهييى ميين ذلييد وأميير :مولفييه بعييد أن رجييع إلييى مًيير ،فمييا هييي إل مييدة
لليليية ،حتييى فييتح النييار علييي وعلييى كثيييرين ميين العلميياء والكتّيياب والمفكييرين
والزعمييياء والًيييحفيين ،وليييم ييييدي أحيييدا فيييي البليييد ،إل صيييوب إلييييه سيييهامه
الجارحة ،وعباراته البذيئة.
وكان ذلد في اجتماعيه بالضيباط فيي مدينية «بنهيا» .وكيان مميا لاليه عنيي:
أرييي شييكوت إليييه إيقييافي وتيياخير فييي المطييار ،وأن الضييباط يعيياملورني بكييل
أدب واحترا  .وزعم أره لال لي :أما إيقافهم لد ،فاريا اليذ أميرتهم بيذلد ،وأميا
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ّ
الشيق الثياري كيذاب بي
معاملتهم لد بكل أدب ،ف احاسبهم على ذلد! وهو في
ريب ،ول يتًور من رجيل ةيي عليى لطير  -وأريا فيهيا مين أريا  -يجيابهني
بهذا القول ،ويقول :ساحاسبهم على أرهم ليابلوك بيادب ،كيي ليم يعياملوك بقلية
األدب؟!
في هذه الجل ة ال رية تجاوز فيها كل الاطوط الحمر في التعبير والتعاميل
مييع شاًيييات كبيييرة فييي البلييد لهييا وزرهييا العلمييي أو الفكيير أو الييديني أو
ال ياسي أو الجتماعي ،أو هذا كله ،وكي

أس ّ هذا اإلر ان إلى هذا الحد؟!

ت ُّرب أخبار الجل ة المنلقة:
وكان يظن أن الجل ة منلقة ،ولن يت يرب خبرهيا إليى أحيد ،فهيو ييتكلم ميع
ةييباطه يقييول لهييم مييا يشيياء أن يقولييه ،دون دييين يردعييه ،أو حييياء يمنعييه ،أو
لييارون يقمعييه  ...ولكيين شيياء هللا أن يهتييد سييتره ،ويفضييح أمييره ،فاسييتطاعب
جريدة «الشعب» المًيرية المعارةية ،ل يان حيال حيزب العميل :أن تحًيل
على ر اة من هذا الاطاب الذ بلغ النايية فيي اإلليذاي واإلسيفاف ،وتحايليب
الجريدة بحيل شتى ،حتى استطاعب أن تًدر ،وهي تحمل المفاجياة الكار ية،
التي أصابب زكي بدر في مقتل ،وهاجيب علييه مًير كلهيا .واحيت ّ بشيدة كيل
من جاء ذكرهم بال وء في هذا الاطاب وما أكثرهم!
كييان صييدور جريييدة الشييعب بمثابيية حكييم باإلعييدا األدبييي وال ياسييي علييى
زكي بدر ،ولد ردّ كثيرون عليه ببرليات ومقالت وشكاوص ورساول.
ولد كتبب أرا شاًيا رسالة مفتوحة إلى الرويئ ح يني مبيارك أشيكو إلييه
من حكم زكي بدل وطنياره وافتراءاتيه عليى العلمياء واليدعاة والمفكيرين .وليد
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ورة اإلرقاذ اإلس مي في ال ودان
في  30يوريو من سنة  ، 1989لامب ورة اإلرقاذ اإلسي مي فيي ال يودان،
بقيييادة :عميير أحمييد البشييير ،ومعييه عييدد ميين ةييباط الجيييا ال ييوداري .وكارييب
الثييورة بيضيياء ،لييم تيير فيهييا دميياء ،بييل اسييتولى الرق بيييون علييى القييوات
الم لحة ،م على زما األمور ب هولة.
واعتقلييب عييددا ميين الزعميياء ال ياسيييين ميين ش يتّى التجاهييات ،وميينهم د.
ح ن الترابي زعيم الجبهة القومية اإلس مية ،مع أره هو صارع الثيورة .ولكين
تعمية على اآلخرين حتى ل يعرفوا من أول األمرَ :م ْن وراء هذه الثورة؟
ورة الترابي وجماعته :
ولييد عرفييب ميين أول مييا لامييب الثييورة أرهييا ييورة الترابييي وجماعتييه ،ولييد
لابليييب بعضيييهم وصيييارحته برأييييي اليييذ أعلنتيييه ليييديما فيييي كتيييابي «الحليييول
الم توردة وكي

جنب على أمتنيا» وأريي ل أوافيق عليى الوصيول إليى الحكيم

عيين طريييق «الرق ي ب الع ييكر » ولييو لييا بييه إس ي ميون؛ ألسييباب ذكرتهييا
هنيياك ،ل تنفييد عيين طبيعيية الحكييم الع ييكر  ،والتربييية الع ييكرية ،والعقلييية
الع كرية ،وإن كان الرق بيون من خيار الناس.
ولكنهم لالوا لي :رحن رؤيد وجهتد ،ولكن كنيا فيي حالية ةيرورة .وليم يعيد
في إمكان الحكم المدري في ال ودان أن ي تمر ،بل كان ل بيد أن تنهييه جماعية
أو حيييزب مييين الجماعيييات القاومييية ،وربميييا كييياروا الشييييوعيين أو البعثييييين أو
غيرهم.
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والييدعوة اإلس ي مية فييي ميياز خطييير،

وسييتدخل الييب د فييي صييراي ل ينتهييي .فرأينييا رحيين أن راخييذ بزمييا المبييادرة،
ورفوت على اآلخرين الفرصة.
للييب :إرمييا لكييل امييرئ مييا رييوص .والمحييد هييو العمييل والتعامييل مييع الشييعب،
والمول

من الحرية وحقو اإلر ان.

ولييد لبييل الترابييي أن يعتقييل مييع المعتقلييين ،ويعامييل كمييا يعيياملون ،حتييى ل
يكش

وجه الثورة من أول يو  ،وتوةع العواوق في طريقهيا ،وتشين الحيرب

عليها من كل جارب.
وكييان الترابييي  -كمييا علمييب  -ينفييذ أوامييره بورليية يكتبهييا إلييى البشييير ،إمييا
ابتداء منه ،وإما بعد سؤال من القادة الع كريين.
خشيتي من صراي أحد الفريقين :
وكنب في رف ي أخشى من هذا الوةيع اليذ يكيون فييه روي يان ،أحيدهما:
خفي ،وهو العنًر الفعيال ،واآلخير ياهر ،ولييئ ليه أهميية العنًير األول،
وهما بحكم الضرورة في بدايية األمير ين يجمان ،يم يبيدأ الاي ف ،فالًيراي،
وينتهي بنلبة أحد الفريقين.
وكان من أبرز األمثلة على ذليد أميامي :مثيل جميال عبيد الناصير ،ومحميد
رجيب.
ولد ارتهى بيإخ ء الطرييق لعبيد الناصير ،وطيرد محميد رجييب مين ال ياحة
رهاويا.
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فكرة المرشد األعلى للجمهورية:
وكنب أرص أن ت تفيد ورة ال ودان اإلس مية من يورة إييران اإلسي مية،
وتاخذ من النموذ اإليراري فكرة المرشد األعلى للثورة أو للجمهورية.
فهنيياك رويييئ جمهورييية بيييده سييلطان الرواسيية .وميين خلفييه لاوييد أعلييى ،ل
يتييد ّخل فييي الجزويييات والتفًييي ت ،ولكيين فييي ال ياسييات العليييا ،والموال ي
الفاصلة ،تكون كلمته هي العليا ،وحكمه هو الفًل.
ولوي الا ف والرق ا بين الترابي والبشير:
للب في رف ي :ليب ح ن الترابي ياخذ درسا مين هيذا ،ويكيون هيو خمينيي
الثييورة ال ييودارية! وأح ييب أرييي أبلنتييه بييذلد ،ولكيين لييم تيير لييه الفكييرة ،ول
إلخواريه مين حوليه ،وتركيوا األمير حتيى وليع الاي ف ،و هير عليى ال يطح،
وأدص في النهاية إلى الرق ا المعروف ،م الرفًال التا بينهما ،بيل القطيعية
والعداوة ،ول حول ول لوة إل باهلل.
محاولة التقريب واإلص ح:
ولييد تييدخلب فيييه مييع عييدد ميين إخييواري ،محيياولين التقريييب وإص ي ح ذات
البين ،والًلح خير ،ولكنا لم رفلح فقيد تنلنيل الاي ف وتوسيع وتعميق ،بحييث
لم تعد تجد فيه تلد المحاولت ،ول بيد مين عيودة إلييه فيي الجيزء التيالي مين
هذ ه المذكرات إذا ي ر هللا.

***
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ملتقى الفكر اإلس مي  1988في مدينة
«بو حنيفية» عن الحياة الروحية في اإلس
ارعقد هذ المؤتمر في هذه المدينة «بيو حنيفيية» فيي وليية «مع يكر» وهيي
بلدة مشهورة بما فيها من حمامات معدرية ،ياتي إليها الناس لاصدين من داخيل
الجزاور وخارجها.
وكان موةوي الملتقى مين الموةيوعات المهمية ،والموةيوعات الشياوكة
أيضا ،وهو ما يتًل بما ي مى «الحياة الروحية في اإلسي » أ  :بالتًيوف
وال لوك ،وهو موةوي ماتل فيه بين طرفين وواسطة.
منكرو التًوف كله:
الطرف األول :طرف الذين ينكرون التًوف كليه ،سينيه وبدعييه ،العمليي
والفل ييفي ،الم ييتقيم منييه والمنحييرف .ويييرون أن التًييوف ره ي دخيييل علييى
اإلس

مقتبئ من الماروية الفارسية ،والبرهميية الهنديية ،والرواليية اليوراريية،

والرهبارية النًرارية ،وما إلى ذلد مين الميذاهب التيي تقيو عليى المبالنية فيي
التقش

وتعذيب الج د ،في سبيل تًفية الروح.

ومن هؤلء أكثر ال لفية ،الذين يزعمون أرهم على منه شييخ اإلسي

ابين

تيمييية وتلميييذه اإلمييا ابيين القيييم ،وهمييا علييى عكييئ مييا يييدعون .ف بيين تيمي ية
مجلييدان ميين مجمييوي رسيياوله وفتاويييه حييول التًييوف وال ييلوك ،ولبيين القيييم
مجموعة غير لليلة مين المؤلفيات حيول التًيوف ،مثيل« :عيدّة الًيابرين» و
«ذخيرة الشاكرين» ،و «طرييي الهجيرتين» ،و «روةية المحبيين» وغيرهيا.
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ولعل أوسعها وأهمها :كتابه الشهير« :مدار ال الكين شيرح منيازل ال ياورين
َّوإِيااََ َّنَ ۡسات َ ِع ُ
ين}» وهيو شيرح موسيع ومؤصيل لرسيالة
إلى مقاميات {إِيااََ َّنَ َّۡعبُادُ َ

«منييازل ال يياور » للع ميية أبييي إسييماعيل الهييرو األرًييار الحنبلييي (ت
481ه ).
اآلخذون بالتًوف كله سنيه وبدعيه:
والطرف الثاري :هم الذين ياخيذون التًيوف بكيل ميا فييه ،بعجيره وبجيره،
كمييا يقولييون .علييى مييا يحمييل أحيارييا ميين شييركيات فييي العقيييدة «القبوريييات
وأمثالهييا» ،وابتييداعات فييي العبييادة ،فييي الًييلوات واألذان واألذكييار وغيرهييا،
وسلبيات في التربيية ،مثيل ليولهم :مين ليال لشيياه :لَيم؟ ل يفليح .مين اعتير
ارطرد .ومن باح راح .والمريد بين يد الشيخ كالميب بين يد الناسل!!
وأخطر مين ذليد التًيوف الفل يفي ،اليذ يقيول بافكيار غريبية عين عقاويد
اإلس  ،مثل :الحلول والتحاد «ما في الجبة غير هللا» ،أو وحدة الوجيود ،أريه
ل ناوية فيي الوجيود ،في يوجيد خيالق وماليو  ،ول رب ومربيوب ،ول آمير
ومييامور .ولييد رييادص بييذلد متًييوفون معروفييون مثييل :الحي

وال ييهرورد

المقتييول وابيين سييبعين وابيين عربييي ،الييذ خيّيير النيياس بكتاباتييه التييي يعييار
بعضها بعضا.
ولد أصبحب هناك قافة صوفية ماتلفة ،يعبيرون فيهيا عين وجهيتهم ،ولهيم
فيهيييا مًيييطلحاتهم الااصييية ،وعبييياراتهم الميييؤ رة ،التيييي تحميييل مييين حيييرارة
التعبير ،وبراعة التًوير ،ولوة التا ير ،ما ل يوجد في عبارات غيرهم ،التيي
تنلب عليها الًنعة ،وتت م كثيرا بالجمود والبرود والهمود.
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ومنَّاۡلفكارَّاۡلساسيةَّالتيَّغلبتَّعليرم َّورااتَّعندرمَّ َّ:
 - 1اعتبييار القلييب والوجييدان والييذو مًييدرا ميين مًييادر الحكييم الشييرعي،
فيكتفي أحدهم إذا فعل شيئا أو تركه ،أو ّ
حيث علييه ،أو رفير منيه ،أن يقيول:
للبي أمرري أو رهاري.
وهذا ما جعل بعضهم يحملون على العلم الشيرعي وعليى أهليه ،ويعتبيرون
هذا العلم «حجابا» عن الوصول إلى هللا عز وجل.
وكاروا يعيبون على علماء الحديث معاراتهم في طلبيه باسياريده :حيد نا في ن
عن ف ن عن ف ن  ...حتى إن أحيدهم لييل ليه :هيل ليد أن ترحيل إليى صينعاء
تطلب العلم عن عبد الرزا ؟
فقال لهم :ما يًنع باألخذ عن عبد الرزا َمن ياخذ علمه عن األخ

؟!!

وعندما ليل لبعضهمَ :من حد د هذا؟ لال :حد ني للبي عن ربي!!
ّ
معظميون
ليئ كل الًوفية يقولون هذا ،ولكن هذا شيان الني ة مينهم ،وهيم
عادة عند ساور الًوفية ،وإن لم يقولوا بقولهم.
 - 2تفييرلتهم بييين الشييريعة والحقيقيية ،وأن هنيياك أراسييا ل يعرفييون إل « يياهر
الشريعة» وهذا مبلغ علمهم ،وهناك آخرون جعلوا همهم في طليب «بياطن
الحقيقة» فناصوا في األعما  ،ووصلوا إلى المقًود.
وعندهم :أن الشيء لد يكون مذموما أو منكرا فيي الشيريعة ،ولكنيه محميود
ًة سيدرا موسيى ميع الاضير،
أو معروف في الحقيقة .وي تدلون على ذلد بق ّ
وأن مييا كييان يعتبييره موسييى منكييرا ،كارلييه ال ييفينة ،ولتييل الن ي  ،كييان ميين
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المعروف المشروي عند الاضر ،كما بين له ذلد.
ومن ألوالهم الما ورة هناّ :من رظر إليى الاليق بعيين الشيريعة مقيتهم ،و َمين
رظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم!
ألن الذ ينظر إليهم بعين الحقيقة يراهم  -وإن لم ينفذوا أمر هللا  -ليد رفيذوا
إرادته في كوره ،فهم أطاعوا اإلرادة ،وإن عًوا األمر.
ومعنييى هييذا :أرييه يجييب أن رعييذر فرعييون وهامييان ولييارون ،وكييل الكفييرة
المف ييدين فييي األر

 ،والم ييتكبرين علييى خلييق ا هلل ،بييل يجييب أن رعييذر شيير

خلق هللا إبليئ ،فهو ينفذ إرادة هللا فيه!!
وعلييى هييذا ،يقولييون :إن النيياس لييم يعبييدوا أحييدا غييير هللا ،ألرهييم مقهييورون
على تنفييد إرادتيه ،وليذا ليال ابين عربيي :أبيى هللا أن يعبيد أحيد سيواهَ { :وقَ ََٰاىَّ

َربواكَ َّأََلَّت َ َّۡعبُادُ ٓواَّْإِ َٓلَّإِيااهُ} [اإلسييراء ،]23 :ويعنييي بالقضياء هنييا :القضيياء الكييوري ل
القضاء األمر التشريعي .وهو ما تعنيه اآلية الكريمة .ومن شعره:

عقييد الا وييق فييي اإللييه عقاوييدا وأرييا اعتقييدت جميييع مييا عقييدوه!
ولذا ورد عن ابن عربي ما يذيب الفوار بين األدييان ،فلييئ فيهيا صيحيح
وفاسد ،ول من وي وراسخ ،ول حق وباطل ،ومين أشيهر ذليد لوليه مميا ر يب
إليه:

لقييييد كنييييب لبييييل اليييييو أركيييير إذا لم يكن دينيي إليى دينيه داريي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحبي
يييل فمرعى لنزلن ،وديير لرهبيان
صيصييييار للبييييي ليييياب كي
ولييييد
وبييصي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورة وألواح توراة ،ومًح
ييب ألو يييان ،وكعبييية طييياو

ليرآن

أدييين بييدين الحييب أرييي توجهي ْ
يب ركاوبُه ،فالحيبُّ دينيي وإيمياري!
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المتوسطون بين الطرفين:
وهناك فئة الوسط بين طرف الن ة في النفي ،وطيرف الني ة فيي اإل بيات.
وخير األمور أوسطها.
هييؤلء يييرون أن دعييوص القيياولين بييان التًي ّيوف كلييه م ييتورد ميين خييار
الييداورة اإلس ي مية ،دعييوص متطرفيية مبييالغ فيهييا .فم ّمييا ل ريييب فيييه أن جييذور
التًيييوف إسييي مية ،وليييذا اجتهيييد المتًيييوفة فيميييا بعيييد أن ي يييتدلوا لمقامييياتهم
ومنازلهم بالقرآن أحيارا ،وبه وبال نة أحيارا أخرص .بالعبارة أحياريا ،وباإلشيارة
أخرص ،كما فعل صاحب «منازل ال اورين» ،وكميا حياول اإلميا النزاليي فيي
كل كتاب من كتبه األربعيين التيي ةي ّمها كتابيه الشيهير «إحيياء عليو اليدين»:
أن ي تدل على كيل موةيوي يتحيدع عنيه بآييات القيرآن وباألحادييث النبويية،
وباآل ييار عيين الًييحابة والتييابعين وسييل األميية ،حتييى يثبييب لييه المشييروعية
اإلس مية ،وإن كان يورد أحيارا من األحاديث ما ل يًلح ل ستدلل به.
كميييا ييييرون أن المتًيييوفة كنييييرهم مييين سيييار الطواوييي  ،مثيييل :الفقهييياء
والمتكلمييين والمف ييرين والمحييد ين ،يؤخييذ ميينهم ويييرد عليييهم ،فهييم بشيير غييير
معًومين .وأعدل ما ليل فيهم ما لاله اإلما ابن تيمية عنهم:
«تنازي النياس فيي طيريقهم :فطاوفية ذ ّميب «الًيوفية والتًيوف» وليالوا:
إرهم مبتدعون خارجون عين ال ينة .ورقيل عين طاوفية مين األومية فيي ذليد مين
الك

ما هو معروف ،وتبعهم على ذلد طواو من أهل الفقه والك .
وطاوفة غلب فيهم ،وادعوا أرهم أفضل الالق وأكملهم بعيد األربيياء  ...وكي

طرفي هذه األمور ذميم.
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والًواب :أرهم مجتهدون في طاعة هللا ،كما اجتهد غيرهم من أهيل طاعية
هللا ،ففيهم ال ابق المقرب بح ب اجتهياده ،وفييهم المقتًيد اليذ هيو مين أهيل
اليمين .وفي كل من الًنفين من لد يجتهد فياط  ،وفيهم من ييذرب فيتيوب أو
ل يتوب .ومن المنت بين إليهم َم ْن هو الم لنف ه ،عاص لربه.
ولد ارت ب إليهم طواو من أهل البدي والزرادلة ،ولكن عنيد المحققيين مين
أهل التًوف لي وا منهم :كيالح

ميث  ،فيإن أكثير مشيايخ الطرييق أركيروه،

وأخرجوه عن الطريق .مثل :الجنيد بن محمد سيد الطاوفة وغيره»( .)83اه .
منه الحياة الروحية في القرآن وال نة:
لم يكن لد طلب مني موةوي أعده لهيذا الملتقيى ،ولكين طليب منيي اإلخيوة
الم ييئولون فييي وزارة الشييئون الدينييية حييين وصييلب إلييى الجزاويير :أن أفتييتح
جل ييات الملتقييى العلمييية بمحاةييرة عيين «ميينه الحييياة الروحييية كمييا رسييمه
القرآن وال نة».
وبالطبع ،لم يكن ليد ّ مراجيع فيي الموةيوي ،ول أسيتطيع أن أراجيع فييه،
لو وجدت المراجع .فتوكلب عليى هللا ،واعتميدت عليى المايزون عنيد حيول
الموةوي ،وهو لييئ بالقلييل ،والحميد هلل ،وطفقيب أحضير فيي ذهنيي محياور
المحاةرة ،وكارب واةحة لد وةوح الشمئ في ةحى النهار.
وتكلمب عن هذه المحاور واحدا بعد اآلخير ،م تشيهدا بالنًيوص القرآريية
والنبوية ،وبآ ار ال ل  ،وبالوال كبار الًوفية المتقيدمين أمثيال :أبيي سيليمان
الييداراري ،والفضيييل ابيين عيييا
(« )83مجموي الفتاوص» لشيخ اإلس

 ،وإبييراهيم بيين أدهييم ،وشيييخ المييربين الجنيييد،
ابن تيمية (.)18/11
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والقشير  ،وغيرهم ،والمتياخرين مثيال :النزاليي ،وابين عطياء هللا ال يكندر
وحكمه الشهير ،وكنب أحف كثيرا منها.
وأرا ل أذكر ما للته فيي ذليد الوليب بالضيبط ،لطيول اليزمن ،ولعيل اإلخيوة
فييي الجزاويير ،يكورييون لييد س ي ّجلوا هييذا الحييديث المرتجييل ،فليييئ لييه أ أصييل
عند .
ولكني لم أحاول أن أرةي طرفا من أطيراف النيزاي ،مين دعياة التًيوف
وأعداويييه ،وأم يييكب بمييييزان العتيييدال ،م تشيييهدا بميييا أريييزل هللا مييين الكتييياب
والميزان.
وكان الحضور في الملتقى من كل التجاهات  -من أرًار التًيوف ومين
ي باهتما شديد كان على رءوسهم الطير! وكيان اإلخيوة
خًومه  -يُ ْ
ًنون إل ّ
الم ئولون لد لالوا لي :خذ راحتد في بيان المينه القرآريي والنبيو وشيرحه،
فإرنييا رعييول علييى هييذه المحاةييرة فييي بيييان موليي إدارة الملتقييى واتجاههييا
المتوازن بين الم ْفرطين في هذا الجارب.
تعليق دعاة التًوف ومعارةيه على محاةرتي:
وبعد محاةرتي ،علق عليها كثيرون من دعاة التًيوف ومين معارةييه،
مثنييين عليهييا وعلييى توازرهييا ،وعلييق صييديقنا األسييتاذ الييدكتور محمييد سييعيد
رمضان البوطي ،فقيال :لقيد كشي
عميقا ،يُافيه عنا بالواله حول ال ل

لنيا اليدكتور القرةياو أن بداخليه صيوفيا
وال لفية ،والعقل والعق رية.

ولا شيانا النزالي وعيارقني ،وليال ليي :لقيد كنيب موفقيا غايية التوفييق فيي
عر

الموةوي ،وترتيب أفكاره ،وشرحها والستدلل عليهيا ،وكنيب أرظير
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إليد كان ملكا ي ددك.
ولييال األي عبييد الوهيياب حمييودة :إرييد لييم تكيين تييتكلم ،ولكيين كنييب تتييدفق
كال حاب الماطر ،أو تفيض كالبحر الزاخر.
وليال الشييخ عبيد الييرحمن شييبان ،وغييرهم مين الحاةييرين ميا ليالوا ،وأرييا
ألول للجميع ما لاله سيدرا شعيبَ { :و َماَّت َ َّۡوفِي ِق ٓيَّإَِلَّبِٱّللِ} [هود.]88 :
تعليق الشيخ «بو القايد» على محاةرتي:
وكان من أهم التعليقات التي سمعتها في ذليد الملتقيى :كلمية سيمعتها ورحين
على النداء من الرجل الًوفي األول في الجزاوير ،واليذ يتبعيه كثييرون مين
أبنيياء الجزاويير ،وكييان الشيييخ الروحييي لشيييانا وأسييتاذرا المف ّيير الكبييير الشيييخ
محمد متولي الشيعراو  ،وليد أخيذ علييه العهيد عنيدما كيان معيارا مين األزهير
إلييى الجزاويير روي ييا لبعثتهييا ،ذلكييم هييو الشيييخ «بييو القايييد»  ...فقييد جل يينا علييى
ماودة واحدة عند النداء ،وجرص الحديث عن محاةيرتي ،وميدص ميا كيان فيهيا
من توفيق في ح ن شرح المينه اإلسي مي حيول الجاريب الربّياري ،اليذ هيو
َّر ِ ۡ
ص َ
ااين}
َّٱل َٰعَلَ ِم ََّ
لبيياب الييدين كلييه{ :قُاا َّۡلَّإِنَّ َ
َّو َم َماااتِ ِ
اي َ
يَّونُسُاا ِك َ
ااالتِ َ
يَّّللِ َ
يَّو َم ۡحيَاا َ

[األرعا .]162 :
رعمة اللوعة:
وهنييا لييال لييي الشيييخ بييو القايييد :اسييمع يييا شيييخ يوس ي  ،ألييول لييد :إن هللا
أعطاك رعمة خاصة ،ل يعطيهيا إل للقليليين مين عبياده ،وليم أره أعطاهيا ألحيد
ممن سمعب.
للب :حفظد هللا ،هلي لي أن أعرف هذه النعمة؟
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اللوعييية» ،التيييي تجعيييل لك ميييد ميييذالّا غيييير ميييذا
ليييال :ربيييي أعطييياك « ْ
اآلخرين ،وولعا في النفوس غير ولع اآلخرين  ...فاحمد هللا على هيذه النعمية،
التي ل ب تتكلفها تكلفا ،بل هي منحة من هللا ،لو تكلفتها لف دت.
للب :أرجو أن يعينني هللا عليى شيكرها ،وأن يجعلنيي أهي لهيا ،وأن أكيون
عند ح ن ن إخواري الم لمين ،وان ينفر لي ما ل يعلمون.
عتْب ت ميذ مدرسة ابن باديئ على الملتقى:
وكيييان محاةيييرتي أرعشيييب أهيييل التًيييوف ورجاليييه ،فاشيييرأبب أعنيييالهم،
وارتفعييب رءوسييهم ،وأم ييب لهييم صي ْيولة وجوليية ،وهييذا مييا جعييل إخوارنيا ميين
ت ميذ مدرسة ابن باديئ يتو ّج ون خيفية ،بيل ربميا ةيالوا ذرعيا بميا يجير
في ساعة الملتقى ،وجاءري بعضهم يشكو ويًري ،لاو  :لقد عاش الشيخ ابين
بيياديئ وإخوارييه فييي جمعييية العلميياء :البشييير اإلبراهيمييي ،والعربييي التّب ييي،
وغيييرهم ،يحملييون علييى س يموه « ُّ
الط ُرلييية» التييي رومييب لشييعب الجزاويير ،
ورةته بالوالع ،الذ فرةيه السيتعمار عليى اليب د ،وليم تعلميه الثيورة عليى
الباطل ،التمرد على الستعمار الكافر الفاجر ،الذ أف د الب د وأذل العباد!
واليو رف يح لهيم المجيال ليعيودوا مين جدييد ،ليقيودوا األمية إليى اليوراء ...
إلى آخر ما لالوا.
منهجي في البناء والتقريب:
هوروا على أرف يكم ،رحين ل ررييد أن رنًيب معركية بيين
للب :يا إخواريّ ،
الًييوفية وغيييرهم .أرييتم تعلمييون أن ميين منهجييي األساسييي ،وهييو كييذلد ميين
يير  ،وأن رحييياول التقرييييب بيييين
مييينهجكم :أن ربنيييي ول رهيييد  ،ورجميييع ول رفي ّ
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المتباعييدين مييا أمكننييا لنق ي عنييد ميينه وسييط ،رتعيياون فيييه فيمييا اتفقنييا عليييه،
ورت امح فيما راتل فيه.
وأح ييب أن محاةييرتي كارييب كلهييا تًييبُّ فييي هييذا المجييرص ،وتاييد هييذه
الوجهة ،ولد رةي عنها الطرفان.
لالوا :ولكنهم يريدون أن ي تنلوا المول

لما هو أبعد من ذلد.

للب :إذا رأينا ذلد يقع بالفعل فلكل حادع حديث ،وهنياك رعيال الموةيوي
بالحكمة ال زمةَ { ،و َمنَّي َُّۡؤتَ ۡ
َّٱل َِّح ۡك َمةََّفَقَ ۡدَّأُوتِ َيَّ َخ ۡيرَّاَّ َكثِيرا} [البقرة.]269 :

محاةرة الدكتور محمد كمال جعفر:
وكيان ميين اإلخيوة المشيياركين معنييا فيي هييذا الميؤتمر األي األسييتاذ الييدكتور
محمد كمال جعفر أستاذ العقييدة والفل يفة فيي كليية دار العليو جامعية القياهرة،
والمعييار إلييى كلييية الشييريعة فييي جامعيية لطيير ،ولييد كارييب لييه دراسييات حييول
التًيييوف ومًيييطلحاته .وليييد ألقيييى محاةيييرة ليمييية فيييي هيييذا الملتقيييى حيييول
«مًطلحات الًوفية».
لقاءات خاصة بالط ب والطالبات:
وعلى العادة المتبعة في كل الملتقييات ،رتّبيب ليي لقياءات خاصية بيالط ب
والطالبات في موالعهم وجامعاتهم أو مدارسهم التيي ينزليون ،أو ال ويي ينيزلن
بهييا .وأجبييب عيين ت ييانلتهم المتنوعيية فييي أمييور الييدين والحييياة ،ول سيييما مييا
يتعلق بالعمل اإلس مي ،والحركة اإلس مية.
والكي

فيي هيذه الموةيوعات يتطليب ليدرا مين اليوعي والحكمية ومعرفية

الوالع ،حتى ل يؤول ك مي على غير وجهه ،ويُ َح ّميل ميا ل ألبليه لنف يي ،في
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أحب أن أح ب على فئة بعينها ،بل أحب أن أكون للم لمين جميعا.
لقاءات عامة بين العلماء والشباب:
وفيي الملتقييى ،كارييب هنيياك اللقيياءات العاميية بييين العلميياء والشييباب ،الشييباب
ي ييالون ،والعلميياء يجيبييون ،فييي كييل مييا ياطيير لهييم ميين لضييايا اإلس ي  ،أو
العًر والمجتمع والحياة ،وكان الط ب يوجهون بعض األسئلة الااصية إليى
شيوي معينين من الحضيور ،وكثييرا ميا يكيون ليي رًييب األسيد فيهيا ،وكنيب
ي ،سيياورا علييى رهجييي الوسييطي الييذ آمنييب بييه،
أجيييب عنهييا بمييا يفييتح هللا علي ّ
ورييذرت رف ييي إلشيياعته وتاصيييله وتثبيتييه ،وهلل الحمييد رب ال ييماوات ،ورب
األر

 ،رب العالمين.

تكا ر الواجبات:
ي
عشيينا فييي رحيياب هييذا البلييد المعييروف بحماماتييه المعدرييية ،وعيير عل ي ّ
اإلخييوة أن أبقييى بعييد الملتقييى أيامييا ،أسييتفيد فيهييا ميين هييذه الحمامييات التييي يقبييل
عليها الناس مين كيل حيدب وصيوب ،وكنيب فيي أشيدّ الحاجية إليى ذليد .ولكين
مشكلتي داوميا هيي الوليب اليذ أراه يضييق يوميا بعيد ييو عين واجبياتي التيي
تتكا ر هي األخرص يوما بعد يو .
ففض ي عيين التزاميياتي اإلداري ية ميين عمييادة كلييية الشييريعة بجامعيية لطيير،
وإدارة مركز بحوع ال نة وال يرة بها ،وهذا عدا المحاةرات المنهجيية التيي
ما زلب ملتزما بها ليبعض ط بيي ،كيان عنيد شييء عاجيل ليم أعيد أذكير ميا
هو ،ل بد أن أعجل سفر إلدراكه مع أرا كنا في اإلجيازة الًييفية ،وليذلد ليم
أبيييق إليييى آخييير ييييو فيييي الملتقيييى ألعيييود بالطييياورة الااصييية ميييع اليييوزير
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والمشاركين ،بيل اسيتاذرب مينهم ،ألذهيب بال ييارة إليى ل ينطينة التيي ليم تكين
تبعد كثيرا عن مدينة الملتقى ،ومن هناك راخذ الطاورة إلى العاصمة.
من ل نطينة إلى الجزاور م القاهرة:
وارتقلب بال يارة إلى ل نطينة ،وأذكر أره كان معي من اإلميارات العربيية:
األي الييدكتور علييى العجليية ،ورويييئ تحرييير مجليية «منييار اإلس ي » فييي ذلييد
الولب .وبعد ولب لًير لضيناه في ل نطينة تو ّجهنيا إليى الجزاوير العاصيمة،
وبتنا فيها ليلة ،استقللب بعدها الطاورة الجزاورية التي رقلتني إلى القاهرة.

***
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زيارة البرازيل
وفي صي

 ، 1989دعيب لزيارة البرازييل فيي أمريكيا الجنوبيية ،والتقياء

المجموعة اإلس مية فيها ،وخًوصا في مدينة «سياو بررياردو» التيي تتركيز
فيها الجماعة أو األللية اإلس مية ،وخًوصا من لبنان.
وكان الذ وجه الدعوة إلي هو األي الداعية الكريم األستاذ أحميد الًييفي،
الذ التقيته كثيرا في عدد من المؤتمرات ممث لم لمي البرازيل.
من لندن إلى البرازيل:
ولد رتبب أميور عليى أن أذهيب إليى البرازييل مين لنيدن ،بعيد حضيور
جل ية مجلييئ أمنيياء مركييز أك ييفورد للدراسيات اإلسي مية .ومنهييا أرطلييق إلييى
مدينة سان باولو ،ومنها إلى المدينة المنشودة.
وفيييي المطيييار وجيييدت اإلخيييوة ي يييتقبلورني ،وليييد حمليييوري إليييى ميييدينتهم،
وأسكنوري في أحد فنادلهم.
فًل الشتاء في ولب فًل الًي :
وهنيياك فوجئييب بييارهم فييي فًييل الشييتاء ل فييي فًييل الًييي  ،فيينحن فييي
ي الكيرة األرةيية وهيم فيي جنوبيّهيا ،فشيتانهم صييفنا ،وصييفهم شيتانرا.
شمال ّ
ولهذا ي تورد الناس من عندهم فاكهة الًي في الشتاء عندرا ،والعكئ.
وهو رفئ ما وجدته في أستراليا من لبل.
ألا اإلخوة مؤتمرا دُعي إلييه عيدد كبيير مين الجاليية اإلسي مية فيي المدينية
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التي ت كن فيها ،وفي غيرها من المدن.
وتحدع فيه عدد من العلماء ،أذكر منهم صديقنا الجليل الشييخ خلييل المييئ
مفتى البقاي في لبنان ،الذ كان ليه تيا ير ليو فيي الحاةيرين ،ول سييما مين
أهل لبنان.
وتحدّ ب في المؤتمر ،ول أذكير الموةيوي اليذ تحيدّ ب فييه ،كميا خطبيب
الجمعة في بلدة أخيرص يكثير فيهيا اللبنياريون .وأذكير أن مضيمون الاطبية كيان
عن واجبات الم لم المنترب ،وهيي خم ية :رحيو رف يه ،ورحيو أسيرته ،ورحيو
إخواره وجماعتيه حييث يقييم ،ورحيو اآلخيرين مين غيير الم يلمين ،ورحيو أمتيه
اإلس مية في المشار والمنارب.
كما ّ
رظم اإلخوة محاةرة لي في المدينة الكبرص «سيان بياولو» فيي الجيامع
الكبير فيها ،وكان معي على ما أذكر الشيخ خليل الميئ أيضا.
صة مع الشباب الذين يحمليون ليواء العميل
وحضرت عدّة مرات لقاءات خا ّ
اإلس مي ،والدعوة اإلس مية ،ومنهم مًريون وفل طينيون وغيرهم.
زحمة الواجبات المتكا رة:
األوليييى  -وليييد زرت هيييذه القيييارة الف ييييحة  -أن أتجيييول فيييي بعيييض
كيييان ْ
ألطارهييا ،مثييل األرجنتييين وغيرهييا .فليييئ ميين الي ييير أن تتيياح لييي مثييل هييذه
الزييارة إلييى بعييد زميين يعلمييه هللا .ولكيين الزحمية التييي أشييكو منهييا أبييدا ،زحميية
الواجبييات المتكييا رة ،التييي تًييطد باألولييات المحييدودة ،جعلتنييي أعتييذر عيين
عد تلبية الطلبات التي جاءتني من هنا وهناك .ول حول ول لوة إل باهلل.
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ةياي األجيال األولى من الم لمين:
لم يحدع فيي هيذه الزييارة شييء ذو بيال ي يتحق الت يجيل والتنوييه .ولكنيي
أردت هنا أن أسجل م حظة مهمة بالن بة للم لمين في هذه القارة .فإن الجييل
األول ،أو لل :األجيال األولى من الم لمين ،التي بدأت الهجرة إليهيا ،ةياعب
تماما ،وذابب في أهل الب د ،فكثيرا ما كاروا عزابيا ،وتزوجيوا غيير م يلمات،
فولييد أبنييانهم فييي بيئيية غييير إس ي مية ،الييدين غييير الييدين ،واللنيية غييير اللنيية
والتقاليييد غييير التقاليييد ،والرجييال مشيينولون ،والمييرأة هييي التييي تنش ي علييى
عقيدتها ولنتها ومفاهيمها وتقاليدها ،م نودة باهلها ومجتمعها.
ولهذا وجدرا من الم لمين من تكثلد ،وإن بقى في اسمه ولقيه ميا يشيير إليى
أصييله ،مثييل كييارلوس ميينعم ،الييذ ارتاييب روي ييا للجمهورييية فييي األرجنتييين
وأصله م لم سور .
م كان الجيل الثياري ،أفضيل حيال مميا لبليه ،فبقيي متم يكا بعقييدة اإلسي .
وإن لم يكن داوما متم كا بشعاوره وبمثله وأخ لياته وسلوكياته.
أ ر الًحوة اإلس مية المعاصرة:
ييم جيياءت الًييحوة اإلسي مية المعاصييرة ،فييردت الم ييلمين فييي كييل مكييان
إلييى الستم يياك ،بييدينهم ،والعتًييا بحبييل هللا جميعييا ،واللتييزا باإلسيي
عقيييدة وعم ي  ،وشييعورا وسييلوكا .ولييد أصييبح ميينهم وفيييهم الييدعاة المرشييدون
الييذين يم ّييكورهم علييى الًييراط الم يتقيم ،ويجنّبييورهم الولييوي فييي المهالييد،
ويرشدورهم إلى التج ُّمع عليى ديينهم ،كميا أرشيئوا المؤس يات الدينيية والتربويية
والجتماعية ،التي تحف عليهم ُهويتهم ،وتربطهم بجذورهم ،وتًلهم با َمتهم.
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كما أن العلماء والدعاة وأبناء الحركة اإلسي مية فيي المشير  ،ليم ين يوهم،
بل زاروهم ،وأشيعروهم بيذاتيتهم ،وربهيوهم مين غفليتهم ،ووصيلوهم بيإخوارهم
في اليب د اإلسي مية ،فكيان اتًيالهم بالم يلمين ،واتًيال الم يلمين بهيم سيببا
في صحوتهم ويقظة عقولهم وةماورهم ،وعودتهم إلى دينهم.

***
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وفاة الشيخ عبد هللا األرًار سنة 1989
فييي  13ميين شييهر ربيييع األول سيينة 1410ه ي  ،الموافييق ، 1989/10/15
وافارا بالدوحة ربا ذرفب له األعين ،وحزرب له القلوب ،وليم رمليد إل أن رقيول
َّر ِاعُاونَ } [البقيرة:
ما علمناه القرآن في اسيتقبال مًياوب اليدريا{ :إِنااَّ ِّللِ َ
َّوإِناآَّإِلَ ۡيا ِه َٰ َ

.]156
إره ربا وفاة األي الحبيب ،والًديق الكريم ،العالم الجلييل ،والمربّيي النبييل،
والداعييية الكبييير ،والمجاهييد النيييور ،الشيييخ عبييد هللا بيين إبييراهيم األرًييار ،
الييذ جيياءه أجلييه ،وهييو يعييال فييي لنييدن ،بعييد أن اغت ييل وتط ّهيير ،ولييال لميين
حوله :مرحبا بلقاء ربي! ورقل جثماره إليى الدوحية ،وصيلّى علييه األليوف مين
أبنيياء لطيير ،ومميين يقيم يون علييى أرةييها  ...الييذين ودعييوه بقلييوب مكلوميية،
وأعييين دامعيية ،وأل يينة تتضييري إلييى هللا بالييدعاء لييه أن ينفيير لييه ويرحمييه،
وي يييكنه الفيييردوس األعليييى ،ويتقبليييه فيييي اليييذين أرعيييم هللا علييييهم مييين النبييييين
والًديقين والشهداء والًالحين ،وح ن أولئد رفيقا.
تعريفي على الشيخ عبد هللا األرًار :
عرفييب عبييد هللا منييذ أول يييو ت ييلّمب فيييه عملييي فييي وزارة معييارف لطيير
مديرا للمعهد الديني الثارو في  4ربيع اآلخر 1481ه  ،الموافيق  15سيبتمبر
 ، 1961حيييث كييان الشيييخ أول ميين زاررييي فييي مكتبييي ،وأ ْرعييم وأ ْكيير بييه ميين
زاويير .لقييد دخييل علييي ،فوجييدت رجيي بشييوش الوجييه ،باسييم الثنيير ،عيي ْذب
الحييديث ،سي ْيمح اليينفئ ،ت ييتريح رف ييد إذا رظييرت إليييه ،وينشييرح صييدرك إذا
تح يدّ ب إليييه ،وتحييئ بارييه رجييل ميين أهييل الًييد واإلخ ي ص  ...هييذا هييو
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والكتاب يقرأ من عنواره كما يقولون.
ارطباعي عنه من أول لقاء.
ُ
لقييد بييادرري بالعنييا  ،ول يدّ إلييي رف ييه ،ولييال :أخييوك عبييد هللا بيين إبييراهيم
األرًار  ،أحد طلبية العليم فيي لطير ،وميدير مدرسية صي ح اليدين األييوبي.
رحن هنيا أهليد ،ولطير بليدك ،وكلنيا فيي خيدمتد ،وليد أحببنياك لبيل أن ريراك،
وازددرا لد حبًّا بعد لقاود.
ولد رددت على تحية الشيخ بمثلها أو باح ن منها ،وبادلته عاطفة بعاطفية،
وللب له :أرا م تبشر بارد أول زاور لي في مكتبيي ،وهيذا يبشير بيالاير  ...يم
ودعب الشيخ مشكورا ،بعد أن دعاري إلى أن أزوره في منزله ،وألّ أتردد فيي
طلب أ ّ شيء أحتا إليه.
ومن ذلد اليو بدأت ع لتي بالشييخ عبيد هللا واسيتمرت ،وليم تزدهيا األييا
إل لوة على لوة ،فالشييخ كنيز مين الفضياول وخًيال الايير ،يكتشيفها فييه كيل
ميين عرفييه والتييرب منييه ،وكلمييا زاد منييه لربييا ،ازداد لييه حبًّييا ،وهييو مييا لم ييته
بنف ي ولم ه غير .وإريي ألدعيو هللا تعيالى أن يظلنيا ببركية هيذا الحيب فيي هللا
في له يو ل ل إل له.
أول زيارة للشيخ األرًار في مجل ه:
ومييا هييي إل أيييا لليليية حتييى زرت الشيييخ عبييد هللا فييي بيتييه بييين المنييرب
والعشيياء ،أعنييي بيتييه القييديم الييذ كييان لريبييا ميين م ييجد الشيييخ غييارم ،وكييان
مجل يييه مجل يييا عربيًّيييا ،رجليييئ فييييه عليييى األر

المفروشييية متكئيييين عليييى

الوساود ،وكان مجلئ الشييخ يتمييز باريه مجليئ ومكتبية فيي الوليب ذاتيه ،ففيي
جدراره األربعة ُحفيرت مكتبيات فيي أصيل البنايية ُهيئيب تهيئية ح ينة ،و ُملئيب
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رفوفهيييا بالكتيييب المًييينّفة عليييى العليييو الشيييرعية ،واللنويييية ،واألدبيييية ،مييين
التف ييير ،وعلييو القييرآن ،والحييديث وعلومييه ،والفقييه علييى ماتليي مذاهبييه،
والعقيدة ،والتاريخ ،والنحو ،والًرف ،واألدب ،والب غة.
ومن ُح ن الطالع أري حين زرت الشيخ وجدته يقرأ مع بعيض جل ياوه فيي
بعييض كتييب الحييديث ،فطلييب منييي الشيييخ أن أعلييق علييى الحييديث الييذ لييرئ،
ي ،وللييب ك مييا مييرتج بنييير إعييداد ول ترتيييب  ...وكييان الشيييخ
ففييتح هللا علي ّ
ًييل ،فييدلّني هييذا علييى إخ ي ص الرجييل
يهتي ّيز طربييا كلمييا سييمعني أشييرح وأف ّ
وتجرده ،فإن بعض ذو النفوس المريضة ل ي ره أن يظهر عيالم غييره ،بيل
ُّ
يننص ذلد عليه وي وءه  ...وجاءت ص ة العشاء ،فابى الشيخ إل أن يقيدمني
لنمامة ،فزاده ذلد عند رفعة وعلوا.
تو ق الع لات مع الشيخ األرًار :
وتو قيييب الع ليييات بينيييي وبيييين الشييييخ ،وتعيييددت الزييييارات واللقييياءات
والجل ييات العلمييية ،والنييدوات القرآرييية ،التييي كييان الشيييخ يعقييدها م يياء كييل
خميييئ فييي الم ييجد المجيياور لييه ،وكييان يحييرص علييى أن أختتمهييا بييدرس أو
خيييواطر لرآريييية كلميييا حضيييرت ،وكلميييا أليييا ريييدوة أو احتفيييال بمناسيييبة مييين
المناسبات حرص على أن أكون في مقدمة المتحد ين.
ي سمح على منها النبوة:
سلف ّ
كيان الشيييخ األرًيار شييعلة مين النشيياط والحركية والنيييرة الدينيية ،وكييان
سير ذليد يرجيع إليى سيماحة
رةيًّا محبَبا إلى كل من عرفه مين النياس .وكيان ُّ
رف ه ،وسعة صدره ،وح ن خلقه ،ورلة طبعه ،فهو رجيل سيهل سيمح ،موطيا
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األكنيياف ،كييريم اليينفئ ،مب ييوط اليييد ،يييال ويُؤْ ليي  ،يُحييبُّ ويُ َحييبُّ  ،يييرحم
الًنير ،ويولّر الكبير ،وي ْقر الضي  ،ويبذل للمحتيا  ،ويعيين عليى رواويب
اليييدهر  ...تقيييو حياتيييه عليييى المياسيييرة ل المعاسيييرة ،والت يييهيل ل التعقييييد،
والت امح ل التعًب ،والمرورة ل الجمود  ...هر هذا في علميه وفقهيه ،كميا
سااارواَّوَلَّ
هييير فيييي تعامليييه وسيييلوكه .فهيييو يقتيييبئ مييين المييينه النبيييو « :ي ِ
شاروَّوَلَّتن ِفاروا»( ،)84كميا التيبئ مين الاليق النبيو « :أناهَّمااَّ
سروا َّوب ِ
تع ِ
ُخ ِيرَّبينَّأمرينَّإَلَّأخاَّأيسررماَّماَّلمَّيكنَّإثما»( ... )85ومن خلق ال ماحة
لدص الشيخ أره كان لريبا من الذين يعمليون معيه ،ميا كياروا يشيعرون بيارهم ميع
ب يحنييو ي ليييهم ،ول غييرو أن اسييتمر الييذين
رويييئ ي ييتعلي عليييهم ،بييل مييع أ ٍ
يتنير عليهم ،ولم يتنيّروا عليه.
عملوا معه سنين بل عقودا ،لم
ّ
دلول ال ماحة وال هولة عند الشيخ:
ي العقييدة ولكين ليم يكين فييه خشيورة ال يلفيين ول حيرفيتهم ،ول
عرفته سلف ّ
رظرتهم ال وداء إلى غيرهم ،ول حملتهم الشعواء على من خالفهم.
لييم يجييد باسييا فييي الحتفييال بمولييد الرسييول الكييريم صييلى هللا عليييه وسييلم
بالحديث عن ال يرة النبوية ،والرسالة المحمدية ،وليد شياركته فيي ذليد بعيض
المرات ،مبينا في كلمتي مبررات مثل هذا الحتفال بهذه الًيورة ،فيي عًير
أصييبح النيياس يحتفلييون فيييه بمييي د زعميياوهم وكبييراوهم ،وذكييرت أن هييذا فييي
( )84متفييق عليييه :رواه الباييار فييي العلييم ( ،)69وم ييلم فييي الجهيياد وال ييير ( )1734عيين
أرئ.
( )85متفييق عليييه :رواه الباييار فييي المنييابر ( ،)3560وم ييلم فييي الفضييال ( )2327عيين
عاوشة.
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الحقيقيية احتفييال بمولييد الرسييالة ل بمولييد الرسييولّ .
وأن الًييحابة والتييابعين لييم
يحتفلوا بمثل هذه المناسبات ،ألرهم لم يكوروا في حاجة إليها ،ولد كان الرسيول
حيا وحاةرا في وجدارهم وفي حياتهم.
م اجلة علمية بين األرًار وابن محمود:
ولد اعتر

الع مة الشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود لاةيي لضياة لطير،

عليييى هيييذا الحتفيييال ،وكاريييب بينيييه وبيييين الشييييخ األرًيييار م ييياجلة علميييية
رصينة ،دلب على مبلغ علم األرًار وتم َكنه ،وهي م ياجلة ليمية ينبنيي أن
تُراجع.
احترامه المذاهب الفقهية:
متعًبا لمذهبه ،ول يكياد أحيد يعيرف
وعرفب الشيخ شافعيًّا ،ولكنه لم يكن
ّ
له مذهبا ،فهيو يحيبّ األومية جميعيا ،ويقيدّرهم جميعيا ،ويحتير الميذاهب كلهيا،
وياخذ منها ما تر َجح دليليه لدييه ،ول يمنيع العا ّمية مين تقلييد أ ّ ميذهب رةيوه
منها ،ول يطعن في أحد من العلماء األموات أو األحياء ،بل كان ع ّ الل يان،
ل يحيييب أن ييييذكر أحيييدا ب يييوء ،وطريقتيييه أن يضييييء الشيييموي ،ل أن يلعييين
الظ .
وجدان روحي عميق:
ييئ إيميياري رلييييق ،تنليييب
وعرفييب الشييييخ ذا وجيييدان روحييي عمييييق ،وحي ّ
الدموي عينيه ،وتترلر العَبرات على وجنتيه ،عندما يع أو ياطيب ،فياخيذه
ترهيات
الوجد ،أو ينلي به الحماس ،ولكنه لم يكن من الارافيين اليذين يت َبعيون ّ
بعض الطر الًوفية ،أو الذين يتقبليون البيدي ويحياولون تبريرهيا ،أو اليذين
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يروجون الشركيات في العقيدة بًورة من الًور.
ّ
إدارته شئون القرص:
كييان م ييئول فييي فتييرة طويليية فييي وزارة التربييية التعليييم  -فييي عهييد الشيييخ
لاسم بن حمد رحمه هللا  -عن «إدارة شئون القرص» وهي إدارة لها مشيك تها
وعقدها وطبيعتها الااصة ،وكنب إذا زرته في مكتبه أجده مزدحميا باصيحاب
المطالييب والحاجييات ميين أهييل القييرص والبييواد  ،وكنييب أعجييب ميين صييبره
عليهم ،وطول باله في الستماي إلى شيكاياتهم ،والمحياورة معهيم ،والمًيالحة
بينهم ،مع سيهولة وط لية وجيه ،ل يُلقّاهيا إل اليذين صيبروا ،ول يُلقّاهيا إل ذو
ح عظيم.
َو ُوكل إلى الشيخ إدارة الشئون الدينية بالوزارة ،وبوصيفها إحيدص اإلدارات
األربييع ،فييي عهييد إدارة د .كمييال ريياجي ،وكنييب بحكييم إدارتييي للمعهييد الييديني
أتردّد علييه ،وحيد حينيا ،وميع فضييلة الشييخ عبيد المعيز عبيد ال يتار أحياريا،
وكان هو يتردد على المعهد ،ول أذكر أري اصطدمب بيه أو اصيطد بيي يوميا
الرحْب ،والحيب الكبيير المتبيادل
صدْره ّ
من األيا  ،وما ذاك إل لالقه ال ّ ْمح ،و َ
بيننا ،والثقة التي يوليها ك ٌّل منا ألخيه.
الرفيق الكريم في ال فر:
ولقد عرفب الشيخ معرفة أعمق عن طريق األسفار التيي جمعتنيا أكثير مين
سي ّيمي ال ييفر سييفرا ،ألرييه يُ ييفر عيين أخ ي
مييرة  ...ولييد ليييل :إرمييا ُ
ويكش

الرجييال،

عن معادرهم.

فقد سافررا معا في رحلة طويلة إلى الشير األلًيى بيامر مين أميير اليب د
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ال ابق الشيخ خليفة بن حمد ظي وذليد سينة  ، 1974وكيان يرافقنيا األسيتاذ
سيييد أبييو يوسيي  ،الم ييئول عيين الع لييات الثقافييية بييوزارة التربييية والتعليييم
لمعرفتييه الجيييدة بالنيية اإلرجليزييية  -التيي ل يتقنهييا الشيييخ ول أرييا  -وهييو رجييل
على دين وخلق ،كان ر ْعم الرفيق المعين لنا ،وكارب رحلية ممتعية عليى طولهيا
ومشيييقتها ،فقيييد زرريييا فيهيييا ماليزييييا ،وإردور ييييا ،وسيييننافورة ،وهيييو كيييور ،
والفلبين ،وكوريا ،واليابان  ...ولد اهتمب حكومية الفلبيين بزيارتنيا ،ووةيعب
تحب أيدينا طياورة خاصية رقلتنيا إليى جنيوب الفلبيين ،وكاريب أيامنيا فيي الفلبيين
ًبة ،وخًوصا في مدينية«ميراو » ،وليد زرريا جامعية «ماريدراو»
رية وخ ْ
الرسمية بها ،ومعهد المليد فيًيل للدراسيات اإلسي مية ،والجامعية اإلسي مية
األهلييية التييي أس ييها المجاهييد المعييروف الييدكتور «أحمييد ألورتييو» رحم يه هللا
مؤسييئ جمعييية أرًييار اإلس ي  ،وزررييا جمعييية إلاميية اإلس ي

التييي أس ييها

الشيخ أحمد بشير رحمه هللا ومعهدها العربي اإلس مي ،وعددا مين الميدارس
العربية الكثيرة المنتشرة في تليد البقعية ،وتضيم البنيين والبنيات وتعلمهيم اللنية
العربية واإلس  ،والتي كارب زياررا لكل منها «عرسيا» للمدرسية ومدرسييها
وط بها وطالباتها ،وبااصة أن الشييخ كيان يحميل معيه مبيالغ مين أميير لطير
ومن أهل الاير ،كان يعطي لكل مدرسة رًيبا منها.
وسافرت معه بعد ذلد إلى الريا

 ،وإليى باك يتان والهنيد ،وإليى القياهرة،

وإلييى الكويييب ،وإلييى البحييرين ،وإلييى مكيية المكرميية ،فييي الح ي إلييى بيييب هللا
الحييرا  ،وكييان هييو روي ييا لبعثيية الح ي  ،فكييان هييو داومييا النبييع الثيير ،والمعييين
ال يياي ،والمعييدن األصيييل ،الييذ ل يضيييق برفيييق ،ول يتبيير بًييديق ،ول
تشعر معه بضيق ،وإن طال بد الطريق.
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ال فر معه روح وريحان ،والجلوس معه حب وإيمان ،والحيديث معيه ذكير
ولرآن ،والعمل معه لربة وإح ان.
جهود الشيخ في المؤتمر العالمي الثالث لل نة وال يرة:
وعندما تبنّب دولة لطر المؤتمر العالمي الثالث لل يرة النبويية  -بعيدما عقيد
المؤتمر األول في باك يتان والثياري فيي تركييا  -وجعلتيه لطير مقدمية لحتفيال
األمة اإلس مية بالقرن الجديد ،القرن الاامئ عشير الهجير  :تعاورًّيا معيا فيي
اللجنيية التحضيييرية  -التييي رأسييها الشيييخ  -والتييي أعيدّت العييدة لستضييافة هييذا
الميييؤتمر الكبيييير ،واسيييتجاب الشييييخ لميييا الترحنييياه :أن رجعليييه ميييؤتمرا لل ييينة
وال يرة معا ،كما استجاب لكل َم ْن الترحناه عليه من أسماء ل ستعارة بهيم فيي
إرضا الموةوي ،وفي ترشيح األسماء ،سواء بالكتابة إليهم أ باستحضيارهم
إذا ساعدتهم روفهم ،مثل الشييخ أبيي الح ين النيدو  ،واليدكتور عبيد العزييز
كامل ،والدكتور عز الدين إبراهيم رحمه هللا ت .وبيذل الشييخ جهيودا مضْينية،
تُذكر فتُشيكر ،فيي اإلعيداد والترتييب ،وتيذليل الًيعاب ،وجياء الميؤتمر بحميد
عق يدَ فيهييا .وتُي ّيو ذلييد
هللا ،رافعييا للييرأس ،لوقييا بموةييوعه وبالمناسييبة التييي ُ
بإجميياي الحاةييرين ميين ألطييار العييالم اإلس ي مي ،وميين الجاليييات اإلس ي مية
خارجه ،على اختيار الشيخ األرًار روي يا للميؤتمر اليذ أصيدر توصييات
طيبة ،رُشرت في كتيب خاص ،وصيدرت بحو يه فيي سيبعة مجليدات بإشيراف
الشيخ.
إدارة إحياء التراع اإلس مي:
أُسند إلى الشيخ إدارة إحياء التراع اإلسي مي ،في ير هللا عليى يدييه طباعية
مجموعيية كبيييرة ميين كتييب التييراع فييي التف ييير والحييديث والفقييه واألصييول
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والعقيدة والتاريخ واللنة واألدب ،والمتون التي يحفظها ط ب العليم وغيرهيا،
تطبع محققة مفهرسة على ور فاخر ،وتوزي فيي اليب د اإلسي مية الماتلفية،
يرسييلها الشيييخ إليهييا ،فينتفييع بهييا ط ي ب العلييم ،وخًوصييا الفقييراء الييذين ل
يجدون أ مان الكتب الكبيرة ،فنفع هللا به األلوف مين علمياء الم يلمين وطي ب
العلم في أرحاء العالم.
موول ألصحاب الحاجات:
وكييان الشيييخ مييوو ألصييحاب الحاجييات ميين الفقييراء والنييارمين ،وطلبيية
يهيا لهيم،
العلم ،ول سيما من الب د اإلس مية الماتلفية.وكان ي يتقبل الجمييع
ّ
ويعمل عليى م ياعدتهم ،ول يضييق صيدرا بهيم .وكيان أهيل البير والايير مين
تجار لطر وأ رياوها يثقون به ،ويمدوره بما يعين به أهل العوز والفقر.
ولد عمل الشيخ عليى إرشياء مراكيز تحفيي القيرآن ،التيي بيدأت محيدودة يم
سعب وارتشرت ،وأصبحب تمأل ال احة ،والحمد هلل.
تو ّ
عضويته في الهيئات العربية واإلس مية:
وكييان الشيييخ عضييوا فييي هيئييات عربييية وإس ي مية كثيييرة ،مثييل المجلييئ
التاسي يييي لرابطييية العيييالم اإلسييي مي ،والمجليييئ العيييالمي األعليييى للم ييياجد،
والهيئيية الايرييية اإلس ي ية العالمييية بالكويييب ،والمركييز اإلس ي مي اإلفريقييي،
وجمعيييات كثيييرة ،داخييل ب ي د الالييي وخارجهييا .وكييان فييي جميعهييا عضييوا
فعّال ،شجاعا في إبداء رأيه ،وفي رقد ما يراه من خلل أ وخطل ...
ولد كارب هذه الشجاعة في الحق سمة م زمية ليه ،تلم يها فيي الميؤتمرات
التي يحضرها ،فإذا مئ أحد «الثوابب اإلس مية» ار كالبركيان ،وليال كلمتيه
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في غاية الًراحة ،ول تاخذه في هللا لومة لوم.
اشترك في أحد ملتقيات الفكر اإلسي مي فيي الجزاوير ،فقيال وزيير الشيئون
الدينية والتعليم األصلي في ذلد الولب األستاذ موليود لاسيم :كلمية فيهيا م ياس
بعًمة الرسول الكريم ،إذ لال :كيل النياس ياطئيون ،حتيى محميد أخطيا .فقيا
الشيخ وتكلم بك

لو لم ي تطع الوزير بعد أن يعقّب عليه.

وفي وليية كييرال فيي الهنيد ،حضير بعيض الحتفيالت ليبعض الجماعيات
اإلس مية المتشدّدة ،التي شارك فيها ممثليون عين الهنيدوس ،بينميا رفضيوا أن
يشيييارك فيهيييا أميييير الجماعييية اإلسييي مية بإلقييياء كلمييية ،فميييا كيييان مييين الشييييخ
األرًار إل أن غادر الحفل محت ًّجا ،كي

تقبل مشاركة الهنيدوس فيي حفيل،

ول تقبل مشاركة علماء الم لمين ودعاتهم؟
إصداره التقويم القطر :
وكييان للشيييخ مشيياركة فييي «علييم الفلييد القييديم» وعلييى أساسييه كييان يًييدر
«التقيييويم القطييير » المشيييهور ،ويمليييؤه بيييالحكم البلينييية ،واألشيييعار واألمثيييال
واللطاو

يتمرا
واأللناز التي يطليب حلهيا ،وميا زال ابنيه األكبير أبيو عمير م
ًّ

في إصدار هذا التقويم النافع ،الذ ور ه عن أبيه .ومن شابه أباه فما لم.
رحييم هللا الشيييخ عبييد هللا األرًييار  ،وتقبلييه فييي الًييالحين المًييلحين،
وجزاه خير الجزاء عما لد من جهد في سبيل اإلس

***

والم لمين.
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لقاوي د .مًطفى الفقي بالدوحة
1989/11/4
دعوته من راد «الج رة» الثقافي:
ومن الشاًيات المًرية التي لقيتها فيي لطير :د .مًيطفى الفقيي ،اليذ
كان يعمل م تشارا في مكتب رويئ الجمهورية «ح يني مبيارك» .وليد دُعيي
إلى الدوحة إللقاء محاةرة عامة فيي رياد «الج يرة» الثقيافي اليذ تعيود أن
يييدعو الشاًيييات العربييية المرموليية ميين رجييالت األدب والفكيير وال ياسيية،
وإن عييرف أرييه ل يييدعو أحييدا ميين ذو التجيياه األس ي مي المعييروف .وإرمييا
سمي النياد «رياد الج يرة» ر يبة إليى المنطقية ا لتيي ليا فيهيا مين الدوحية،
وهي منطقة الج رة ،وكارب دعوة د .الفقي في شتاء .1989
ولد دعا لبل ذلد :أحمد باء الدين ،وغيره من رجيالت مًير وغيرهيا مين
الب د العربية.
احتفانه بزيارتي:
وليد حرصييب عليى أن أحضيير المحاةيرة ،وأن ألتقييي المحاةير بعييد ذلييد
في حجرته أو جناحه في الفند  ،مر ّحبا به في لطر ،وليد احتفيى بزييارتي ليه،
ولال لي :لقد كان مين أهيداف زييارتي لقطير أن أسيعد بلقاويد ،وأتعيرف علييد
وجها لوجه ،بعيد أن عيم صييتد اآلفيا  .وليال :وهيذه زوجتيي تشيهد أن لقياءك
هو من المقاصد األساسية لزيارتي .وإرنا فيي مًير رعتيز بيد ورعتبيرك رميزا
لنس ي

المعتييدل الم ييتنير ،الييذ ينظيير إلييى العييالم ميين أفييق واسييع هييو أفييق
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التعاون والت يامح  ...وإريد بمفيردك مؤس ية دينيية تعيادل المؤس ية الرسيمية،
ولد تتفو عليها .ولد رزلد هللا حب الناس في كل مكان.
م لال :وإن هذا ليئ رأيي وحد  ،ولكنه رأ جمهور المثقفين في مًير،
بل ألول لد :إره رأ الجهات الرسمية؛ فالجميع يقدرك ،ويعدك فارا لألزهير
ولمًر ،ويعرف منزلتد في فقه الدين و ُح ن عرةه ،والدفاي عنيه أميا مين
يعاديه.
شكوا من إيقافي في المطار:
وهنا للب له :فلماذا يولفورني في المطار كلما دخلب إليى مًير ،وياخيذون
جواز ول يعيدوره إلي إل بعد ساعة ،أو تزيد؟
لال :من يقو بذلد؟
للب :يقو به الم ئولون عن األمن :رجيال زكيي بيدر «وزيير الداخليية فيي
ذلد الولب» وأمثالهم فيي المطيار ،وإن كياروا  -والحيق يقيال  -يتعياملون معيي
في غاية األدب والذو .
ليييال :سيييارقل هيييذا إليييى الجهيييات العلييييا ،وأعتقيييد أرهيييم ل يقبليييون ذليييد ،ول
يرةيهم.
توتر الع لة بين الحركة اإلس مية والحكومة:
للب له :أرا ل يه ُّمني كثيرا مولفي بوصفي فردا ،وإن كنب أحيب أن أعاميل
كما يعامل المواطنون الشرفاء في األوطان الحرة الكريمة ،ولكن اليذ يهمنيي
أكثر هو الع لة بين الحركة اإلس مية والحكومة ،فليئ من مًلحة أمتنا هيذا
التوتر أو الًدا الظاهر والافي بين الطيرفين .وكيم أتمنيى أن يكيون ليد دور
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في إص ح ذات البين ،والتقريب بين الطرفين.
لال :هذه أمنية رتمنّاها جميعا ،وردعو هللا أن يكيون لنيا حي ّ فيي تحقيقهيا ،أو
تقريبها.
وبعد ذلد تحدّ نا في القضايا العربية واإلس مية التي تشنل ال ياحة يومئيذ،
ومنها :الع لة بين مًر وإيران ،والمول

بين ال نة والشيعة ،وكارب آرانريا

متقاربة إلى حد كبير .م ودّعته وارًرفب ،متمنيا له إلامية طيبية فيي الدوحية،
وعودة بال

مة إلى مًر.

***
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استشهاد العالم المجاهد د .عبد هللا عزا
تفرغه للقضية األفنارية:
وفي هذه اآلورة وبالتحدييد فيي 1410/4/25هي  ،الموافيق ، 1989/11/24
فُجعنييا وفُجعييب األميية كلُّهييا ،بمييا جاءرييا ميين أفنار ييتان ميين ربييا استشييهاد العييالم
الداعية البطل المجاهد الدكتور عبيد هللا عيزا  ،اليذ ريذر رف يه وفكيره وجهيده
للدفاي عن اإلس  ،والجهاد في سبيل لضاياه ،وبااصة القضية األفنارية التيي
تفر للعمل لهيا ،واليدعوة إليهيا ،وإليى م ياردة الجهياد فيهيا ،وطياف العيالم فيي
سبيل ذلد ،وهاجر هو وأسرته ليقيم فيي أر

الجهياد ،فيي أفنار يتان ،وليبئ

لباسهم ،وأكل طعامهم ،وشارك بنف ه في جهادهم .ولقد التقينا في أمريكيا أكثير
ميين مييرة ميين أجييل م يياردة القضييية األفنارييية ،التقينييا فييي أكثيير ميين مييؤتمر ميين
أجلها ،حتى لد رلبته في سبيلها.
لقد استشهد د .عزا هو وابناه محمد وإبراهيم ،حييث فجير األعيداء سييارته
وهييو متجييه إلييى الم ييجد إللقياء خطبيية الجمعيية ،ودُفيين يييو استشييهاده ،وشيييعه
األليوف ميين المجاهيدين وميين المحبّييين مين األفنييان والعيرب وسيياور الم ييلمين
الموجودين في بشاور ،وذكير كثييرون ممين شييعوه أرهيم شي ُّموا راوحية الم يد
تنبعث من دمه الم فوح ،كرا َمة مين هللا ليه ،ولييئ ذليد عليى هللا بعزييز ،وميا
هو من الشهداء بنريب.
ال عي للًلح بين فًاول المجاهدين:
ولقد لقيته هناك عدّة مرات ،عنيدما كنيا ر يعى للًيلح بيين فًياول الجهياد،
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وخًوصييا الفًيياول المح ييوبة علييى الحركيية اإلس ي مية ،حكمتيييار وربّيياري
وسيّاف ويورئ خالص ،ولد دعارا  -ومن معي من اإلخيوة  -إليى النيداء عنيده
أكثر من مرة ،وصحبني لزيارة بعيض القيادة فيي منيازلهم ،مثيل الشييخ صيبنة
هللا المجدد  ،الذ تولى الرواسة فترة من الزمن ،ولد كان زمي ليي فيي كليية
أصيييول اليييدين بييياألزهر .كميييا صيييحبني لزييييارة بعيييض المؤس يييات التعليميييية
واإلع مييية التييي تاييد الجهيياد ،وأجييرص معييي حييوارا فييي مجلتييه األسييبوعية
«رسالة الجهياد» التيي أرشياها لادمية الجهياد والتعريي

بارباويه ،وتكتييل األمية

حوله.
ر ي وحده:
وتجردا إخ صيا ،وبطولية
ولد كان رحمه هللا ر ي وحده ،غيرة وحماسا،
ُّ
وفداء تراه ألول وهلية فتحبيه ،وتقتيرب منيه فتيزداد ليه حبًّيا .حييث تيرص رجي
رقييا كميياء المييزن ،مشييرلا كنييور الفجيير ،مريحييا كن يييم األصيييل ،وفييي الولييب
رف ه م يتقيما كشيعاي الشيمئ ،صيارما كحيدّ ال يي  .وكيان كليه هلل ،عقليه هلل،
ص َاالتِيَّ
وللبه هلل ،وج مه هلل ،وولته هلل ،وجهده هلل ،شعاره لوله تعالى{ :قُ َّۡ
الَّإِنَّ َ
َّر ِ ۡ
َّٱل َٰعَلَ ِماينَ َََّ َّ162لَّش َِاريكَ َّلَا َّهُ} [األرعيا .]163 ،162 :
َونُ ُ
َّو َم َمااتِ ِ
اي َ
س ِك َ
يَّّللِ َ
يَّو َم ۡحيَ َ

أح به كذلد ول أزكي على هللا أحدا.
ناء إخواره الفل طينيين عليه:
لقد سمعب به لبل أن أراه ،من ناء إخواره الفل طينيين علييه ،وشيهادتهم ليه
بييالعلم والعمييل واإلخ ي ص .ولييد ليييل :النيياس هلكييى إل العييالمين ،والعييالمون
هلكى إل العاملين ،والعاملون هلكى إل المالًين!
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وشهادة العلماء والًالحين لها ليمتها عند هللا ،فقيد لييل :أل ينة الاليق ألي
()86

الحق .وفي الحديث النبو المتفيق علييه« :أناتمَّشارداءَّهللاَّفايَّاۡلرض»

رااَّأثنيتمَّعليهَّخيراَّفوابتَّلهَّالجنة» وعن آخير:
ًَّ
بعد أن لال عن رجل« :
يهَّشراَّفوابتَّلهَّالنار».
«أثنيتمَّعل
ًّ
ص ْد ال ُابْر الاَبر:
والحيييق أريييي حيييين لقيتيييه ألول ميييرة فيييي أحيييد مع يييكرات الشيييباب بإحيييدص
الجامعييات فييي مًيير ،صييدَ ال ُابْيير ال َا َبيير ،وصييدّلب العييين األذن ،واألذن
تعشق لبل العين أحيارا.
ولما التربب منه وجدته رج جديرا أن يُحب ،ورأيته يتمتع ب ُح ن الاليق،
سي ْيمح ،وطلعيية ُم ْشييرلة ،وفييم يبت ييم ،ياسيير جلي ييه بإيمارييه
فهييو يتميييز بوجييه َ
وأخ له ،لبل أن ياسره با شيء آخر .كما رأيتيه يتمتيع بح ين الفقيه ،و ُح ين
الدعوة ،و ُح ن العمل ،والشجاعة فيي الحيق ،وبًيفاء للبيه مين النيا ،ولوليه
التليوع ،وةيميره
من اللنو ،ول اره من الكذب ،وعينه مين الايارية ،وييده مين ُّ
سا ُ
ايَّماانَ َّ
َّمماانَّدَ َ
ميين النفييا َ { :و َما َّۡ
اَّوقَااالََّإِننِا ِ
َّوع َِم الََّ َٰ َ
انَّقَا ۡاوَل ِ
انَّأ َ ۡح َ
ص ا ِلح َ
ع اآَّإِلَااىَّٱّللِ َ
ۡٱل ُم ۡس ِل ِمينَ } [فًلب.]33 :

داعية الجهاد:
و ق به المجاهدون عربهم وأفنارهم ،وو ق بيه الم يلمون فيي أرحياء العيالم،
وأمدوه بما يحتا إليه ،وخًوصا بعد أن أرشا مكتب خدمات المجاهدين.
ولقد زاررا في لطر عدة مرات ،في سعيه لحشد الجهود واألميوال مين أجيل
( )86متفق عليه :رواه الباار ( ،)1367وم لم ( )949ك هما في الجناوز عن أرئ.
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عرف بها أكثر من أهلها أرف هم.
لضية األفنان التي ّ
كما التقينا مرات عدّة في مناسيبات شيتّى بعضيها فيي بي د الاليي وبعضيها
في أمريكا ،وبعضها في أوربيا .وهيو فيي جولتيه كلهيا د اعيية الجهياد اليذ ل
ي ْفتر ول يمل ومعبّ األمة لهذا الجهاد ،أو على األلل م اردته بالمال وخبيرات
الرجال.
رأيه في فرةية الجهاد في أفنار تان :
وكان يرص أن الجهاد في أفنار تان أصبح فر
مشار األر

عين على األمية كلهيا فيي

ومناربها .ولد رالشته مرة في توةييح هيذا الكي  ،فيإن أخيذه

على إط له ل يُتًور ،إذ ل يمكن أن رحشدَ األمة كلها فيي أر

أفنار يتان!

ول يمكن أن تُعطل الحياة اإلس مية في األلطار الماتلفة مين أجيل الجهياد فيي
أفنار تان.
ولكن يجب على األمة كلهيا أن ت يارد الجهياد األفنياري بالميال ،وليد أمير هللا
{و َٰ َا ِراادُواَّْبِاام َ ۡم َٰ َو ِل ُكمۡ َّ
بالجهيياد بالمييال ،كمييا أميير بالجهيياد بيياألرفئ ،لييال تعييالىَ :

س ِبي ِلَّٱّللِ} [التوبة.]41 :
َوأَنفُ ِ
س ُكمۡ َّفِيَّ َ
ومن كان لديه خبرة ع يكرية ل تتيوافر عنيد األفنياريين ومين معهيم بدرجية
كافية ،ول ي د غيره م ده ،يجب أن ي لم رف ه إليهم.
ومن ل ي تطع أن يقد شيئا ،فعليه أن يدعو لهم بالنًر والتاييد.
ربا وفاته ور انه:
كان ربا استشهاد د .عزا فجيعة لك ّل من عرفه ،ولد بكياه العياملون لنسي
في كل مكيان ،فمين الرجيال مين إذا ميات لميب فيي اإلسي

لمية ل ي يدُّها إل
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خل منه ،ومن يال هؤلء األف ذ لليلون ،بل رادرون.

وليييييد كييييياروا إذا عيييييدوا لليييييي

فقيييد صييياروا أليييل مييين القلييييل

ولقييد تبييارص األدبيياء والشييعراء فييي ر اوييه وتابينييه ،وخًوصييا ميين أبنيياء
فل ييطين .ومميييا أذكييره مييين ذلييد لًييييدة الشيياعر الفل يييطيني المطبييوي عبيييد
الرحمن بارود.
التحامل على الشهيد عزا :
وميين النيياس ميين يتحامييل علييى الشييهيد عييزا  ،ويح ّملييه أوزار أمييور كبيييرة
حد ب بعد ذلد .فمنهم من يح ّمله تبعات جماعات الجهاد التي هيرت فيي عيدد
ميين الييب د العربييية ،مييع أن بعضييها موجييود ميين لبييل ،وميينهم ميين يح ّملييه وزر
جرت على الم لمين من تبعات ج ا  ،وأن ليه صيلة وأ يرا
هور القاعدة وما ّ
لويا في تكوين جماعات العن .
والحق أن الرجل كان داعية إليى جهياد األعيداء ،وإعيداد األمية ليه ،ودفعهيا
إليه ،أميا اللتتيال اليداخلي بيين أبنياء األمية ،في يوجيد دلييل عليى تح ُّمليه ذليد،
واألصل البراءة ،و ُح ن الظن ،والحمد هلل أول وأخيرا.

***
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ردوة الزكاة في الرباط
وفي أواخر سنة  1989جياوتني دعيوة مين األسيتاذ الفاةيل محميد بلبشيير
الح ني بالرباط ،للمشاركة في ردوة عن الزكاة ،وكارب ريدوة علميية مفييدة ،ليم
أشارك فيها ببحث على ما أذكر ،ولكني شاركب بالتعليق والمنالشة على كثيير
من األبحاع .كما شاركب في صياغة التوصيات التي صدرت عن الندوة.
محاةرتي في كلية اآلداب بجامعة محمد الاامئ:
وفييي هييذه الرحليية دُعيييب إلييى محاةييرة فييي كلييية اآلداب بجامعيية محمييد
الاييامئ ،وكارييب المحاةييرة فييي لاعيية ابيين خلييدون ،وهييي لاعيية كبيييرة مع يدّة
للمحاةييرات العاميية ،ولييد امييتألت القاعيية علييى آخرهييا ،مييأل النيياس المقاعييد،
وبقى كثيرون ولوفا داخل القاعة .و ّل أةعاف من في القاعة ،خارجها.
لييد ذ ّكررييي األي الداعييية المنربييي المقييرئ أبييو زيييد اإلدري ييي :أرييي حييين
رأيب هذه الجموي الحاشدة ،للب :من أراد أن يعرف حقيقية الشيعب المنربيي،
أو أراد أن ي تفتي عليى اإلسي

فيي المنيرب ،فلينظير إليى هيذه الجميوي التيي

ألبلب من كل حدب وصوب ،لت تمع إلى كلمة اإلس .
وكان عنوان المحاةرة التيي ألقيتهيا فيي الجامعية هيو :الًيحوة اإلسي مية
بين اآلمال والمحاذير(.)87

***
( )87ولد طبعب هذه المحاةرة ،رشرتها مكتبة وهبة ،بالقاهرة.
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زيارة إلى الجزاور ومدينة مراكا
من لطر إلى الجزاور:
في أواخر خري

أو أواول شيتاء سينة  1989جياءتني دعيوة مين الجزاوير

إللقاء عدد من المحاةرات في عدد من جامعاتها ،في الجزاور العاصيمة وفيي
وهييران بييالنرب الجزاويير  .وكييان الييذ ين ّييق هييذه المحاةييرات هييو وزارة
الشئون الدينية في الجزاور.
كما جاءتني دعوة أخرص في رفئ التولييب مين «جامعية القاةيي عييا

»

بمدينة مراكا في المملكة المنربية.
ورتّبييب سييفر علييى أن يكييون ذلييد فييي رحليية واحييدة ،وهييذا مييا أحيياول أن
أفعله داوما اختًارا للولب.
وت ّم الترتيب عليى أن أبيدأ بيالجزاور ألبقيى فيهيا يوميا واحيدا ،يم أتيرك فيهيا
حقيبتي الكبيرة .وآخذ معيي إليى مدينية ميراكا حقيبية صينيرة ،حييث إريي لين
أليم فيها أكثر من

ة أيا  .ولكن إلامتي األطيول سيتكون فيي الجزاوير .وكيان

وصولي إلى الجزاور عن طريق القاهرة.
من الجزاور إلى الدار البيضاء:
وحييين وصييلب إلييى الجزاويير حططييب فيهييا رحييالي لليليية واحييدة ،ييم حملييب
حقيبتي الًينيرة فيي الًيباح ،وركبيب الطياورة المتجهية إليى اليدار البيضياء،
وكيييان اعتقييياد  :أريييي سييياجد بعيييض اإلخيييوة مييين جامعييية القاةيييي عييييا

،

ينتظرورني بالمطار ،يم يًيطحبورني إليى ميراكا .وهيو ميا أرسيلب بيه عيدّة
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برليات إليهم ،وما طمارتني سفارة المنرب في الدوحية :أن كيل شييء عليى ميا
يرا .
في مطار الدار البيضاء:
وصييلب مطييار الييدار البيضيياء ،وخرجييب منييه ألبحييث ع ّميين ينتظررييي ميين
إخوارنا في مراكا ،فلم أجد أحيدا  ...تلفّيب يمينيا وشيمال ،فليم أشيعر بيان أحيدا
في استقبالي ،وأرا بهيئتي وزييي ل ياطي َمين ينتظرريي .لليب :لعلهيم تياخروا
فييي الوصييول ،فألرتظيير للييي  ،لنعطيييهم فرصيية فييي الوصييول ،ولييو متيياخرا،
ولكن كان ذلد كله بدون جدوص.
التماس المعاذير:
راودريييي خييياطر أن أعيييود إليييى الجزاوييير .فهيييؤلء القيييو اليييذين ليييم يهتميييوا
باسقبالد ،وأرب لاد من ألًى المشر العربي ،إلى ألًى المنرب العربيي:
ل ي تحقون أن تذهب إ ليهم! وسرعان ما ارقشع هذا الااطر ،حين أرجيع إليى
رف ي ،وألول :ل يمكن أن يتع ّمد القو ذلد ،والشاعر العربي يقول:

تي ّ
يان ول تعجييل بلومييد صيياحبا لعييييل لييييه عييييذرا وأرييييب تلييييو
والمؤمن داوميا يليتمئ المعياذير ،والمنيافق يتطليب العثيرات .وأريا أحميد هللا
تعالى :أن من أخ لي الثابتة :التماس األعذار لآلخرين.
للب في رف ي :ل بد أن برلياتي لم تًل إليهم ،وداوميا الايدمات فيي الميدن
اإللليمييية ،غييير العواصييم ،تكييون رديئيية وغييير منتظميية ،ول س ييّما فييي ب درييا
العربييية .ليييئ لنييا إل الرةييا بمييا ليدّر هللا ،فهييو الييذ يشييفي صييدوررا ،ويييريح
ةماوررا :أن رقول :لدّر هللا وما شاء فعل.
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ولكن ترص ماذا أفعل؟ وهذه مدينة لم أزرهيا مين لبيل ،ول أعيرف عنهيا أ
شيء ،إل أرها مدينة عريقة ،وكارب عنوارا من لبل عليى القطير المنربيي كليه،
فكنا رقول داوما :لضايا تورئ والجزاور ومراكا.
وجامعة القاةي عيا

ل أعرف عنها شيئا غير اسمها ،وهي تنت ب إليى

إمييا كبييير ،لييه لييدره ودوره فييي خدميية الثقافيية اإلسي مية :فييي ال يييرة النبوييية،
وعلو الحديث ،والفقه وأصوله ،ولكن ما بال الجامعة التي تنت يب إلييه تضييع
ةيوفها ،وتتركهم مكشوفين في العراء؟
من الدار البيضاء إلى مراكا:
كان ل بد لي مين أن أفكير جيديا :مياذا أعميل للوصيول إليى ميراكا ،ولييل
لييي :ليييئ أمامييد إل أن تييذهب إلييى القطييار ،وهييذا يحتييا منييد إلييى أن تعييرف
مواعيييده .ورظيين أرييه فييي الًييباح أو الم يياء ،أو تاخييذ سيييارة «تاك ييي» إلييى
مراكا.
للب لهم :كم تاخذ الم افة من هنا إلى مراكا؟
لالوا :حوال أربع ساعات.
وبحثييب عيين سيييارة تاك ييي لتوصيييلي ،فوجييدت إحييداها وإن لييم تكيين كمييا
أحب ،واتفقب مع ساوقها أن يوصلنا إلى جامعة القاةي عيا

بمراكا.

ومضب ال يارة فيي طريقهيا ،وكيان الطرييق ةييقا ،ومزدحميا بال ييارات
الذاهبة واآلتيية ،وطاليب ال ياعات األربيع ،كارهيا أييا  ،وزاد طولهيا ميا أعارييه
م ين كييدر وللييق رف ييي ،ل ي ييلم منييه البشيير فييي مثييل هييذه األحييوال .ولييم تكيين
جل تي في ال يارة مريحة كما ينبني ،وليد جئيب مين سيفر طوييل مين الدوحية
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إلى الجزاور عن طريق القاهرة ،م من الجزاور إلى الدار البيضاء.
وبعد أربع ساعات ،وربما أكثر للي  ،وصلنا إلى ميراكا ،وبقيى أن رًيل
إلى جامعة القاةي عيا

 ،وال اوق من اليدار البيضياء ،ول يعيرف شييئا فيي

مدينيية مييراكا ،ولييذا ييل يييدور بييي ويييدور ،حتييى إرنييا مرررييا لييرب الجامعيية
المنشودة ولم يشعر! للب له :يا أخيي اسيال ،المثيل عنيدرا يقيول :اليذ ي يال ل
يتوه.
إلى جامعة القاةي عيا

:

وبال ؤال دلورا على طريق الوصول إلى الجامعة ،وأخيرا وصلنا إليها بعيد
ألص ،وكارييب الشييمئ تقتييرب ميين النييروب .وكييان بعييض الط ي ب ل يزالييون
بالجامعيية ،فاشييار بعضييهم إلييى بعييض :القرةيياو  ،القرةيياو  .وألبييل عييدد
منهم يريدون مًافحتي ومعارقتي ،فرجوتهم أن يدعوري اآلن ،فإري فيي غايية
مييين المعارييياة والتعيييب ،وأن ييييدلوري عليييى مكتيييب أ م يييئول فيييي الجامعييية،
وخًوصا الداعين إلى مؤتمر الند.
في مكتب عميد كلية اآلداب:
وأوصييلوري إلييى مكتييب عميييد كلييية اآلداب ،وهييو فييي الييدول الثالييث ميين
المبنى ،وكنب أجر رجلي جرا ،ولد بلغ بي اإلعياء ما بليغ ،حتيى وصيلب إليى
مكتييب العميييد ،ففييوج بييي ،و َميين معييه م ين األسيياتذة ،ولييالوا :كي ي وصييلب؟
وأُسقط في أيديهم ،ولم يدروا ماذا يقولون .لالوا :راسي غايية األسي  ،ورعتيذر
كل العتذار :أن تاتي إلى جامعتنا ،ول ي تقبلد منيا أحيد ،هيذا عييب كبيير فيي
حقنا ،وتقًير ليئ بعده تقًير  ...وحلفوا باأليمان المنلّظة :أرهيم ل يعرفيون
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عيين وصييولي شييئا ،ولقييد اسييتقبلنا ميين هييو ألييل منييد شييارا ،فكيي ل ر ييتقبلد،
والمنرب كله يحبد ويقدرك لدرك؟
للب :ما عاد العتيذار ول اليت و يُجيد فتيي  ،وليد وليع ميا وليع .والايير
فيما اختاره هللا ،لعله دفع بذلد ب ء أكبر كان سيقع لنا ،ورحت به عند هللا.
وطلبوا لي فنجارا من القهوة .للب لهم :أرص الشمئ تتهبيا للنيروب ،وأريا ليم
أص ي ّل هييرا ول عًييرا ،دلييوري علييى دورة الميييار ألتوةييا وأصييلي الظهيير
والعًر جمع تاخير ،لبل أن ينتهي ولتهما.
فييذهبب إلييى حمييا لريييب ،وتهيييات للوةييوء ،وصييليب الفرةييين الظهيير
والعًيير ،وأرييا فييي غاييية اإلعييياء ،صييلّيتهما جال ييا ،ول حيير فييي ذلييد ،فيياهلل
تعالى يقول{ :فَاٱتقُواَّْٱّللََّ َم ۡ
ِينَّ
ااَّٱسات َ ََٰ ۡعتُمۡ } [التنيابنَ { ،]16 :و َمااَّ َا َعالََّ َ
علَ َّۡاي ُكمۡ َّفِايَّٱلاد ِ
ح َرج} [الح
ِم ۡنَّ َ

 ،]78 :ورحن رعلّم هذا للناس فلماذا ل رطبقه رحن؟

وعيدتُ إليى اإلخييوة ،وشيربب القهييوة ،وليالوا :يجيب أن راخييذك إليى الفنييد
لت تريح من وعثاء ال فر ،ومتاعب الطريق ،وفيي الًيباح رياتي إلييد لنرتيب
معد موةوي المؤتمر.
للب :أح نتم ،وجزاكم هللا خيرا.
إصابة مفاجئة في رجلي الي رص:
ورزلنا من الدور الثالث ،إلى حديقة الجامعة ،لنًل إلى ال يارة التيي تقلنيي
إلى الفند  ،وفجياة شيعرت برجليي الي يرص تتولي  ،ول أسيتطيع أن أحركهيا،
وشعرت بالم شديد فيها.
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ي اإلخوة المرافقون :عميد الكليية ومين معيه ،وليالوا :أل ت يتطيع أن
رظر إل ّ
تمشي ولو ببطء إلى ال يارة؟!
للب لهم :ل أجيد رف يي ليادرا عليى أن أخطيو خطيوة واحيدة ،ول حيول ول
لوة إل باهلل.
لالوا :رحملد ،لنوصلد إلى ال يارة ،ومنها إلى الفند !
للب :وماذا أفعل في الفنيد  ،وأريا ل أليدر أن أذهيب إليى الحميا  ،أو ألضيي
أ شيء؟
لالوا :وما العمل؟ وما الحل؟
للب :ليئ هناك حل إل أن تذهبوا بي فورا إلى م تشفى خاص ،ينظير فيي
حالتي ،ويً

لي الع

ال ريع المناسب ،الذ يافّ

 -عليى األليل  -األليم

عني ،وأرا الذ سادفع المًاري .
وكيان مين فضييل هللا عليي أرييي حمليب معييي ليدرا ميين اليدولرات احتياطييا،
علييى لليية مييا أفعييل ذلييد ،ولكيين هللا هييداري فييي هييذه المييرة إلييى هييذا .ومييا كنييب
ألهتد لول أن هداري هللا.
إلى م تشفى خاص للع

:

وفع ي أوصييلوري إلييى م تشييفى خيياص ،وفحًييني الطبيييب الم ييئول فييي
الحال ،ولال لهم :إره يتطلب أل يت َحرك من سريره لمدة أربيع وعشيرين سياعة
علييى األلييل ،وأن يعطييى إبييرة م ييكنة ،وتجيير لييه بعييض التييدليكات الافيفيية،
وياخذ بعض األدوية ،حتى يمكن أن يق

على رجليه.
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وودّعني اإلخوة وتركوري ممددّا عليى سيرير  .ليالوا :رياتي بعشياء خفيي
تقيم به أودك ،فلعلد منذ الًباح لم تتناول شيئا.
للب لهم :شيكر هللا لكيم ،لييئ عنيد شيهيّة أل ّ طعيا  ،ول أشيعر بيالجوي،
على رغم أن جوفي لم يدخله شيء منذ الًباح الباكر.
وكارب ريتي أل آكل شيئا ،حتى ل أةيطر إليى البيراز ،وأريا عليى ال يرير،
وهو شيء يؤلم النفئ ،مع أره ليئ على المريض حر .
ولضيييب ليلتييي راومييا علييى هيير  ،ل أجييد سييلوص إل فييي الييذكر والييدعاء،
ااروَّوأَناااتَ َّأ َ ۡر َحااا َُّمَّ
َّربااا ٓهَُّأَنِااايَّ َمسااانِ َيَّٱل و ا َ
وبااصييية دعييياء سييييدرا أييييوب{ :إِ َّۡذَّنَاااادَ َٰ َ
َٰ
ايَّ
ين} [األربياء ،]83 :ودعاء سيدرا يعقوب حين لال{ :إِن َمآَّأ َ َّۡ
ٱلر ِح ِم ََّ
ش ُكواَّْبَثِ َ
ايَّوح ُۡزنِ ٓ
ِإ َلىَّٱّللِ} [يوسي  .]86 :ودعاء سيدرا يورئ ذ النون ،حيين ريادص فيي الظلميات:
َٰ
{أ َ ٓ
سا َّۡاب َٰ َحنَكَ َّإِنِاايَّ ُكنا ُ
َّماانَ َّٱلَ ِل ِمااينَ } [األربييياء .]87 :ولييد جيياء فييي
نََّلَّإِ َٰلَ اهََّإِ َٓلَّأَنااتَ َّ ُ
ات ِ
()88

الحديث« :دعوَّٗأخيَّذيَّالنون َّماَّدعاَّبراَّمكرو َّإَلَّفرجَّهللاَّعنه»
فلعل هللا الرحمن الرحيم يفر عني بفضله ورحمته.
ما أصعب المر

في النربة:

لقد خلق اإلر يان ةيعيفا ،وأ هير ميا يكيون ةيعفه حيين يًييبه المير

،

ول سيما في حال النربة ،ولد ليل :النربة كربة.
أن تمر

بين أهلد وعيالد شيء ،وأن تمر

ول أحد من أهليد حوليد:

شيء آخر.

( )88رواه أحمد ( ،)1462لال مارجوه :إسناده ح ن ،عن سعد بن أبي ولاص.
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ولييد ل يدّر علييي أن أصيياب بامراةييي الكبيييرة وأرييا فييي ال ييفر ،أُصييبب فييي
فقرات هر  ،وأرا في فند في مطار كراتشيي وأريا عاويد مين ماليزييا ،وبعيد
أن ودعني اإلخوة الذين استقبلوري ،وتركوري وحد .
واليو أصياب برجليي الي يرص ،وأريا فيي هيذه المدينية المنربيية ،بعييدا عين
عل َمهيا ،و َجهلَهيا مين َجهلَهيا .فهيو
عل َمها من َ
وطني وأهلي .وهلل في ذلد حكمةَ ،
ل يالييق شيييئا بيياط  ،ول يقضييي أمييرا اعتباطييا ول عبثيياَ { :ربنَاااَّ َماااَّ َخلَ ۡقاتَ َّ َٰ َرااَاَّ

ار} [آل عمران .]191 :أدعو هللا تعالى أن يجعيل كيل ميا
عاََّا َ َّٱلن َِّ
َٰبَ َِٰالَّس ُۡب َٰ َحَّنَكَ َّفَ ِقنَاَّ َ
يًيبني في رح تيي هيذه كفيارة ل ييئاتي ،وميا أكثرهيا ،وزييادة فيي ح يناتي،
وما أللها!
بقيب إلى الًباح ،وارقضى الليل الطويل ،الذ ذكرري بليل اميرئ القييئ،
وهو يقول له:

أل أيها اللييل الطوييل أل ا ْر َجيل بًيييبح ،ومييييا اإلصيييباح منييييد
ط ب الجامعة يت اءلون عن غيابي:

بامثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل!

وابتدأ المؤتمر الذ دُعيب إليه بعقد جل يته الفتتاحيية ،وليم أحضيرها ،وليم
يعيييرف أكثييير النييياس أريييي فيييي مدينييية ميييراكا ،كيييل ميييا عرفيييوه أريييي دُعييييب
واعتذرت .ولكن بعض الط ب الذ شاهدوري بياألمئ ،تهام يوا فيميا بيينهم:
أين القرةاو ؟
واإلخوة الم ئولون ل يريدون أن يعلنوا عين حضيور  ،وعميا حيدع ليي،
ي ،ويزعجيورني ،وأريا فيي حاجية
حتى ل يتكا ر النياس ،ول سييما الطي ب علي ّ
إلى الراحة.
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وفيييي جل ييية الم ييياء ،تلفّيييب الطييي ب يَ ْمنييية ويَ ْ يييرة ،فليييم يجيييدوري ،وهيييم
م ييتيقنون أرييي لييد وصييلب إلييى البلييدة ،ورأورييي بيياعينهم ،وسييلّموا علييي ،فيياين
ذهبب أو ذُهب بي؟!
لقيييد هيييرت إشييياعة :أريييي وصيييلب إليييى ميييركا ،وأن ال يييلطات األمنيييية
حجزتني عن المشاركة! وإل فاين أرا؟
تحول إليى صييحات
وبدأ تهامئ الط ب وتاافتهم ،يقوص شيئا فشيئا ،حتى ّ
داخل القاعة! أين القرةاو ؟ أين القرةاو ؟
وأح ب أن الم ئولين اةطروا إلى أن يعرفوهم بما جيرص ليي مين إصيابة
فييي رجلييي ّ
عطلتنييي عييين الحركيية والمشييي ،واةيييطرتني إلييى الييدخول فيييي
م تشفى خاص للع

 ،وهذا لدر هللا ،ول حيلة لنا فيه ،ول رملد إل أن ريدعو

هللا جميعا له بالشفاء العاجل.
في منزل د .العباد :
وفي الم اء وبعد أن أرهيب األربع وعشيرين سياعة ،التيي فرةيها الطبييب
علييي أل أتحييرك فيهييا :جيياءري بعييض اإلخييوة األحبيية ميين أهييل المدينيية ،وعلييى
ي أن أذهب معيه
رأسهم أخورا الحبيب العالم الداعية د .أحمد العباد  ،وطلب إل ّ
إلييى داره ،ليكييون هييو وأهلييه وإخوارييه فييي خييدمتي ،وأن النييزول فييي الفنييد ل
يقو بكل ما أحتا إليه .فارا ما زلب في حاجة إليى م ياعدة وم ياردة للوصيول
إلى دورة المياه ،وعنده دور أرةي يعينني على ذلد .ولال :تبقى عندرا ليلتيين
حتى ت تطيع النهو

مقرر في رحلتد.
بنف د ،وتعود إلى الجزاور كما هو ّ

وافقب على ذلد ،وبقيب ييومين فيي منيزل األي الكيريم ،وفيي رعايية بالنية
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منه ومن أهله ،ومن بعض إخواره ،الذين كاروا يزورورني بين الحيين والحيين.
ولد اجتمعب في م اء الييو التيالي بنابية طيبية مينهم ،وسيمعوا منيي وسيمعب
منهم ،وسالوري وأجبتهم.
ولييد رتبييوا لييي العييودة إلييى الييدار البيضيياء عيين طريييق القطييار ،وي ييتقبلني
اإلخييوة هنيياك ميين محطيية القطييار ،وأبيييب عنييدهم ليليية ،وميين هنيياك أسييتقل فييي
الًباح الطاورة إلى الجزاور.
العودة إلى الدار البيضاء والمبيب فيها:
وفع في الًباح الباكر ،أخذري اإلخيوة بال ييارة إليى محطية القطيار ،وليم
يكن في ذلد مشقة ،ولكن المشقة كارب في ال ير عليى الرصيي  ،حتيى أصيل
إلى العربة التي فيها مقعد  ،وكل خطوة عند لها ح اب.
وركبب القطار بعد أن ودّعب اإلخوة األحبة ،شاكرا لألي اليدكتور العبياد
مييا لييا بييه رحييو  ،ممييا ل أر يياه ،ول يشييكر هللا ميين ل يشييكر النيياس ،وفييي
الحديث« :منَّصنعَّإليكمَّمعروفًاَّفكافئوه َّفإنَّلامَّتقادروا َّفقولاواَّ:اازاََّ
اارا»( ،)89وأريييا أليييول لليييدكتور العبييياد وإخواريييه :جيييزاكم هللا خييييرا،
هللاَّخيا ً
وأكرمكم كما أكرمتموري.
وصلب إلى محطية اليدار البيضياء ،ووجيدت بعيض اإلخيوة فيي ارتظيار ،
وأخذوري إلى منزل أحدهم ،ولالوا :وجيدرا هيذا أفضيل مين الفنيد حتيى ركيون
رهن إشارتد فيما تطلب من معورة.
( )89رواه أحميييد فيييي «الم يييند» ( ،)5365وليييال مارجيييوه :إسيييناده صيييحيح عليييى شيييرط
الشياين ،وأبو داود في الزكاة ( )1672عن ابن عمر.
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م هي فرصة لندعو لد بعض اإلخوة ليلتقوك وي تمعوا إليد ،فهذه فرصية
ل تعو

.

وبالفعل حضر عدد من اإلخوة العاملين في حفيل اليدعوة اإلسي مية ،وكيان
خوة في هللا ،والحيب فيي هللا ،اليذ ررجيو أن يظلّنيا هللا
لقاء طيبا من لقاءات األ ُ ّ
ببركته في له يو ل ل إل له.
ومن الدار البيضاء إلى الجزاور:
وفييي الًييباح اسييتقللب الطيياورة ميين مطييار الييدار البيضيياء إلييى الجزاويير،
ووجدت اإلخوة في اسيتقبالي بمطيار هيوار أبيو ميدين ،وهيو السيم الرسيمي
لمطار الجزاور .وليد آلمهيم كثييرا ميا رأوريي أعارييه مين أليم اإلصيابة برجليي،
ودعوا هللا لي بعاجل الشفاء ،وتما العافية.
وكنب وأرا في مدينة ميراكا ،اتًيلب بياإلخوة فيي الجزاوير ،وأبلنيتهم لميا
حييدع لييي ميين إصييابة فييي رجلييي الي يير  ،عييالتني وألعييدتني عيين الحركيية
والنشيياط ،ورجييوتهم أن يعفييوري ميين المحاةييرات واألرشييطة التييي ُرتّبييب ميين
اََّمااذَاَّت َ ۡكسِالُ َّ َ
غادا}
لبل ،فما كنب أعيرف ميا يابئيه ليي القيدرَ { ،و َمااَّت َ َّۡاد ِريَّنَ ۡف ٞ

[لقمان ،]34 :وكما ليل :العبد يفكر ،والرب يقيدّر .ول رييب أن تقيدير اليرب هيو
النافذ ،وكما لال شولي:

ييدر يحي ُّ
ييط مًييياير اإلر يييان!
ليييدّرت أشيييياء ،وليييدّر غيرهيييا لي ٌ
ولال لي اإلخوة :إن هذه األرشطة والمحاةيرات ليد أُعلين عنهيا بكثافية فيي
الًيح واإلذاعيية والتلفزيييون ،وغييدا النيياس يترلّبورهييا وي ييالون عنهييا ،وميين
الًعب جدا إلنانها .كل ما ر تطيع أن رعمله :أن رهيّي ليد كيل الوسياول التيي
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تريحد ،ورجند لد من اإلخوة من يرافقد فيي هيذه المحاةيرات ،ول يحوجيد
إلييى المشييي الكثييير ،وحتييى هييم م ييتعدون أن يحملييوك علييى أكتييافهم إذا لييز
األميير .فنرجييو أل تايييب رجيياء النيياس فيييد ،وأهييل الجزاويير أم ييوا يحبورييد
ويهرعييون إليييد ،ويًيينون لكييل مييا تقييول ،وهييذه رعميية ت ييتحق الشييكر ،وميين
شكرها أل تاذل المحبين لد.
للب :وهللا ما طلبب هذا إل من شدة ما أعاري ،وخشيتي أن يتضياع

األليم

علي.
لالوا :توكل على هللا ،وهللا يعيند .ورحن في ارتظارك.
محاةرات في جامعات الجزاور ومعاهدها:
وأرا رجل أةع كثيرا أما اإللحاح ،وإن كلفني ما كلفني ،فلم أجد بدًّا مين
الستجابة إلى ما طلبوا ،وتوطين رف ي على أن ألو بالمحاةيرات المطلوبية.
وكان عدد منها في جامعيات العاصيمة ومعاهيدها .وليد ر ييب أسيماءها ،ولكين
الييذ أذكييره :أن بعضييا منهييا اةييطرري إلييى أن أصييعد علييى رجلييي  -ب يرغم
وجعها  -سلما من دورين .وكان هذا في غايية المشيقة عليي ،ولكين المعيين هيو
هللا.
كاريب عيودتي بهيذه الًيورة ،وأريا ل أليدر أن أحميل رجليي :مشيهدا مؤلمييا
ألحبتي الذين ودّعتهم ،وأرا في غاية النشاط ،فإذا بهيم يفياجئون بمنظير اليذ
لم يتولعوه أبدا.
محاةرة في جامعة وهران :
وكارييب هنيياك محاةييرة فييي جامعيية وهييران ،ولييد ذهبييب إليهييا بالطيياورة،
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واستقبلوري هناك استقبال حاف  ،ولالوا :رشكرك مرتين :مرة على اسيتجابتد،
ومييرة علييى اسييتجابتد علييى رغييم تعبييد وألمييد .ورحيين سن يياعدك بقييدر مييا
ر تطيع على توفير الراحة لد ،وأجرك على هللا.
ولكيين هنيياك أشييياء تفيير

رف ييها ل حيليية فيهييا :مثييل الييد َر فييي مييدخل

الجامعيية ،حييين تًييعد رحييو عشيير درجييات أو أكثيير ،فهييم لييم يح ييبوا ح يياب
الضعفاء والمرةى.
وبقيب هناك يومين على ما أذكر م عدت إلى العاصمة ،ألبقي بهيا يوميا أو
يومين ،م أسافر منها إلى القاهرة ،ومنها إلى الدوحة.
وودّعب إخواري وأحبتي على الرغم مني ،وهم يبكون وأرا أبكيي ،فقيد كيان
ي أن
المييامول أن أبقييى مييدة أطييول ،ولكيين الظييروف التييي ألّمييب بييي تح يت ّم عل ي ّ
أسري بالعودة ،لستكمال ع

ما أصابني من لَ ْرح.

درس وعبرة:
سييبحان هللا :مييا أعظييم غييرور اإلر ييان حييين يعجييب بقوتييه! ومييا أعجييزه
وأةعفه حين يفقدها ،أو يفقد شيئا منها! م ما أشيد عجيزه ميرة أخيرص حيين ل
يعرف متى يفقدها ،فيفاجا بفقدها أشد ما يكون حاجة إليها!
لقييد كنييب لبييل هييذه الحاد يية ُمعجبييا بمييا آتيياري هللا ميين لييدرة علييى الحركيية
والنشاط ،ومواصيلة األسيفار فيي الشير والنيرب والشيمال والجنيوب ،معتقيدا
أن ما منحني هللا من تكوين ج مي ي اعدري عليى أداء مهمتيي ،فقيد سياعدتني
تعود المشقات ،فلم أولد وفي فمي ملعقة مين ذهيب
رشاتي الريفية الب يطة على ّ
ول فضة ،وربما ول من حديد .ولكنا كنيا راكيل األكيل الطبيعيي اليذ ليم تم يه
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الكيمياوييييات ،ورشيييرب الليييبن الطبيعيييي ،وراكيييل اللحيييم الطبيعيييي ،والبييييض
الطبيعي .فكل شيء فيه بركة .لم أتعود الحركات الرياةية المنظمية ،فليم يكين
في لريتنا راد رياةي ،ولكن كنا رلعيب لعيب أبنياء القيرص مين اليركض والقفيز
والت ييابق فييي مثييل هييذه األلعيياب ،وكنييا رمشييي الم ييافات الطويليية ول ركييل ول
رمل.
ورشارا رشاة م تقيمة؛ فلم رعرف طرييق الم يكرات ول المايدرات ،وحتيى
التدخين ،لم أدخن سيجارة في حياتي ل جادًّا ول لعبا.
فحفييي هللا شيييبابنا بالسيييتقامة والطهيييارة  ...ولميييا ارضيييممب إليييى جماعييية
اإلخييوان الم ييلمين :علمتنييا بعييض ال ييلوكيات الرياةييية ،وربّتنييا علييى بعييض
األعمال التي تزيدرا لوة على لوة.
وما شكوت في شبابي من أمرا

خطييرة ،إل ميا أصيابني فيي الًيبا مين

البلهارسييييا واإلركل يييتوما ،وهميييا مييين األميييرا

المتوطئييية فيييي مًييير .وليييد

عولجب منهما في صبا  ،والحمد هلل.
وكنييب أحييئ أن تكييويني العظمييى لييو  ،وكنييب لبييل أن أصيياب برجلييي،
ي وأريا أفعيل
أصعد ال لّم و با ،وأرزله ركضا ،وكان خالي رحمه هللا  ،ينظر إلي ّ
ذلد في منزلنا بشبرا ،ويقول :الحمد هلل ،الذ حف عليد صحتد!
ولكيين كييل بناييية وإن شييماب ،وكييل ماكينيية وإن أتقيين صيينعها ،لهييا عميير
افتراةي  ...وكذلد اإلر ان ،وأحمد هللا أرنا أفضل كثيرا من أبناءريا وأحفادريا،
فييإري أراهييم يشييكون صيينارا ،ممييا رشييكو منييه كبييارا .يشييكون ميين عظييامهم
وأسنارهم وأةراسهم ،وأرا بفضل هللا لم أخلع إل ةرسين أو

ية ،ول تيزال
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أ افر لوية صلبة إليى الييو  ،حتيى إريي ل أسيتطيع أن أليص أ يافر رجليي،
ًها.
إل بعد أن أرفعلها في الماء مدّة من الزمن حتى تلين ،وي هل ل ّ
من الجزاور إلى القاهرة:
سييافرت ميين الجزاويير عاوييدا إلييى مًيير ،وكنييب مييدعوا إلييى محاةييرة فييي
جامعة القاهرة بدعوة من راوب روييئ الجامعية األسيتاذ اليدكتور عليي ال يلمي.
ولكني لبل أن أذهب إلى الجامعة ،طلبب مين إخيواري فيي القياهرة أن يرشيحوا
لي طبيبا ماتًا ،يراري ،ويً

ليي بعيض ميا يافي

وجعيي .فارسيلوا إليي

األي الييدكتور عييزت كامييل طبيييب العظييا  ،وزو ابنيية الييدكتور أحمييد الملييط
رحمه هللا .
وجاء د .عيزت ظي وليال :هنياك مياء يتجميع فيي الرجيل ،ل ت يتريح إل
بشفطه .ولد فعل ذلد ،واسترحب إلى حين.
منعي من المحاةرة في جامعة القاهرة :
وبعد ذلد ذهبب إليى جامعية القياهرة فيي الجييزة ،ألليو بياداء محاةيرتي،
فوجدت الحرس الجامعي ،يحيط بي من كل جارب ،ولد منعيوري مين اليدخول،
فاطلعتهم عليى اليدعوة التيي وصيلتني مين راويب روييئ الجامعية ،فجياء روييئ
الحييرس ،وأذكيير أن اسييمه الييدكتور محمييد عبييد اللطي ي  ،ولييال لييي :يييا دكتييور
لرةاو  :إن عندرا أمرا مباشرا من وزير الداخلية رف ه «زكيي بيدر» بمنعيد
من الدخول .للب :وإن كارب معي دعوة رسمية من الجامعة؟ لال :هذه اليدعوة
ل تعترف بها الداخلية .وأرا وهللا من لراويد والم يتفيدين مين كتبيد ،والمحبيين
لد ،ولكن ل أملد من األمر شيئا.
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وكان الط ب لد سمعوا بمجيئي عند باب الجامعية ،فتجمهيروا ،وأرادوا أن
يحد وا ةجة ،فاشرت لهم :أن ل ةرورة لذلد ،وإن مع الييو غيدا ،وإن غيدا
لنا ره لقريب.
محاةرة في م جد آل عزا بحلوان:
وفييي رفييئ الليليية ،دعيياري أخورييا الكييريم ،المحييامي الييوطني الكبييير األسييتاذ
محفو عزا  :أن أذهب إلى م جدهم في حلوان إللقاء محاةيرة هنياك ،وليال
لي :هناك جمهور كبير يتشو إليد.
فقلييب :علييى بركييية هللا ،لعييل هيييذا يكييون تعويضييا عييين محاةييرة جامعييية
القاهرة.
وتو ّكلب على هللا ،وذهبب إلى م جد آل عزا بحلوان ،وألقيب محاةيرتي
التي شهدها ج ٌّم غفير ،وكارب المحاةرة عن الشورص والديمقراطية ،ومولي
اإلسيي

منهييا ،وتحيييد ب عنهييا الًيييح بعييد ذلييد ،وبااصييية مجليية «منبييير

اإلس » المًرية التي تًدرها وزارة األولاف المًرية ،وليد رقليب معظيم
المحاةرة ،ووةعب صورتي على غ ف المجلة.
من القاهرة إلى الدوحة:
وفي اليو التالي ،امتطيب طاورة الالي إلى الدوحية ،ففوجئيب أسيرتي بميا
أصييبب بييه فييي رجلييي  ...لقييد خرجييب ميين الدوحيية سييليما رشيييطا ل أشييكو ميين
شيء ،واليو أعود وإحدص رجلي كما يرورها! ماذا جرص؟
فقًًييب عليييهم القًيية ،فقييالوا :هييذه رتيجيية األسييفار التييي ل تنتهييي :مييرة
تًيياب فييي هييرك ،وأرييب فييي المشيير ول أحييد معييد ،ومييرة تًيياب فييي
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رجلد ،وأرب في المنرب ،ول أحد معد.
للب :هذا ليكفّير هللا مين سييئاتنا وميا أكثرهيا ،فقيد ليال رسيول هللا صيلى هللا
عليه وسلم « :ماَّمنَّمسالمَّيصايبهَّنصالَّوَلَّوصال َّوَلَّرامَّوَلَّغام َّوَلَّ
أذ َّوَلَّحزن َّحتاىَّالشاوكةَّيشااكراَّإَلَّكفارَّهللاَّبرااَّمانَّخَٰايااه»(... )90
وأرييا أرجييو أن يكييون كييل مييا يًيييبني ميين أوجيياي فييي سييفر أو فييي حضيير
كفارة لاطايا  ،حتيى يقيلنيي هللا منهيا ،وينقينيي مين آ ارهيا ،كميا يُنقّيى الثيوب
األبيض من الدرئ.
معالجة طبيب برازيلي:
وبعييد أيييا لليليية ذهبييب إلييى ل ييم العظييا بالم تشييفى ،وبعييد الكشي المعتيياد
طلبوا الكش

بطريقة األشعة ،وبعد ذلد لالوا لي :هنا طبييب برازيليي ممتياز،

جيييء بييه ميين أجييل لعبييي الك يرة ،ومعييالجتهم ميين إصيياباتهم فييي الم عييب،
ويمكنه أن يعمل لد عملية جراحية بالمنظار ،ت تريح بعدها كثيرا.
للب :ل مارع ،على بركة هللا.
وفييي الولييب الموعييود ،ذهبييب إلييى الطبيييب المعهييود ،فر ّحييب بييي ،ولييال:
سيينعمل لييد العملييية بالتاييدير الموةييعي ،وسييتار بعييدها تمشييي بييدون أ
م اعدة.
وفع ي أجييرص العملييية ،وأرييا أراه فييي أ نيياء إجراوهييا علييى التلفزيييون ،حتييى
أتمهييا بنجيياح ،وبعييدها بقيييب دليياوق ،ييم خرجييب ميين الم تشييفى ،وعييدت إلييى
البيب ،وكاريب مين أسيري العملييات التيي أجريتهيا فيي حيياتي ،وأحميدها أ يرا،
( )90رواه الباار في المرةى ( )5641عن أبي هريرة.
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معركة فواود البنوك
والرد على الشيخ طنطاو مفتي مًر
معرفتي القديمة بالشيخ طنطاو
معرفتييي لديميية بفضيييلة األي الشيييخ :محمييد سيييد طنطيياو  ،اإلمييا األكبيير،
وشيييخ األزهيير اليييو  ،ولبييل ذلييد مفتييي جمهورييية مًيير العربييية ،ولبييل ذلييد
أستاذ التف ير بجامعة األزهر.
أعرفه منيذ كيان طالبيا مجتهيدا بكليية أصيول اليدين ،يم حيين تاير وعميل
إماما وخطيبا في أحد الم اجد بحي شيبرا بالقياهرة ،وكيان يتيردّد عليى منزليي
بحي شبرا للزيارة بعد زواجي ،وكثييرا ميا كيان يًيحب زوجتيه رحميه هللا ا،
لتزور زوجتي وتتعرف عليها.
و لييب هييذه المييودة والًييلة لاوميية حتييى بعييد أن أعييير إلييى العييرا  ،ليعمييل
واعظيييا بمدينييية البًيييرة ،وفيييي ذليييد الوليييب كيييان مشييينول بإعيييداد رسيييالته
للدكتوراه ،وموةوعها «بنو إسراويل فيي الكتياب وال ينة» ،وكيان ي تشييرري
في بعض األمور العلمية أحيارا فاشير عليه؛ بما يفتح هللا به.
وبعيد أن أعيرت إلييى لطير مييديرا لمعهيدها الييديني الثيارو  ،ييم عمييدا لكلييية
الشريعة والدراسات اإلس مية ،حاولب أن آتي بالدكتور الطنطياو إليى لطير
ليكون أحد أساتذتها ،ولكني وجدته لد ارتبط ببعض الب د العربية ،وهي ليبيا.
استقدامه أستاذا زارا في كلية الشريعة بقطر:
ومييع هيذا حرصييب علييى أن أطلبييه أسييتاذا زاوييرا للكلييية ،وتييم ذلييد فييي سيينة
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ًيص فييه،
 ، 1989حيث جاءرا زاورا لمدة شيهرين ،أسيتاذا للتف يير اليذ تا ّ
واشتهر به ،وألّ فيه ،وكيان حريًيا عليى أل يقحيم رف يه فيي مجيال الفتياوص
الفقهية التي لم يشنل رف ه بها كثيرا في حياته العلمية ،وك ٌّل مي ر لما خليق ليه.
وكان إذا سئل في هذا المجال ،يقول :اسالوا ف را .يعنيني.
ترشيحي لًديقي طنطاو في بررام تف ير القرآن :
وأذكر أري ر ّ
شحب الشيخ طنطاو  ،ليحل محلّيي فيي تف يير القيرآن الكيريم
الييذ أعييده المايير المعييروف محمييد الطييوخي رحمييه هللا  ،ولييد شيياركني فيييه
ستة مين العلمياء :الشييخ النزاليي ،والشييخ عبيد المعيز عبيد ال يتار ،ود .ح ين
عي ى عبد الظياهر ،ود .األحميد أبيو النيور ،ود .عبيد هللا شيحاته ،ود .محميد
المهد البدر  ،والفقير إليه تعالى .وكان ي يجل فيي إسيتوديوهات «عجميان»
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ولد شاركب في ربيع القيرآن األول ،يم اعترتنيي يروف اعتيذرت ب يببها
عيين عييد تكميييل النً ي األوسييط ميين القييرآن ،وطلييب منييي أن أرشييح بييدي
يالفنييي ،فرشييحب لهييم ،صييديقي الشيييخ :الطنطيياو  .إلييى أن عييدت فييي الربييع
األخير من القرآن ألكمل شوطي.
سر الا ف بيني وبين طنطاو :
ّ
فليئ بيني وبين الشيخ طنطاو من الناحية الشاًيية إل كيل ميودة و قية،
ولكن هيذا شييء والاي ف العلميي شييء آخير ،ولييئ فيي العليم  -وخًوصيا
العلم الديني الشرعي  -مجاملة ،فالحق أحق أن يتبع  ...ولييئ فيي العليم كبيير،
وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إل المعًو صيلى هللا علييه وسيلم  ...فميا سير
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الا ف إذن بيني وبين الشيخ الطنطاو ؟
عد اشتناله بالفقه والقضاء:
هنييا أبييدأ القًيية ميين أولهييا :فقييد عييين صييديقنا الشيييخ :محمييد سيييد طنطيياو
مفتيييا لمًيير ،وكييان المفتييون لبييل ذليييد ميين خريجييي كلييية الشييريعة ،ومييين
المشيييتنلين بالقضييياء الشيييرعي ،والشييييخ خيييري أصيييول اليييدين ،وليييم يشيييتنل
بالقضاء ،ول بالفقه وأحكامه لبل ذلد ،بل كان ارشناله بالتيدريئ ،وخًوصيا
فييي علييم التف ييير ،الييذ ص ينّ فيييه تف يييرا كييام سييماه« :التف ييير الوسيييط
للقرآن» ،وكان الشيخ في ال نة األولى من تعيينيه مفتييا ،يعتميد فيي فتيواه عليى
العلماء الموجودين في األمارة العامة لدار اإلفتاء ،ويكتفي بالتوليع عليها.
م بدا له أن يكون ليه شاًييته الم يتقلة فيي الفتييا ،وخًوصيا فيي بعيض
القضايا الشاوكة ،مثل :لضايا الفواود وشهادات الستثمار وما إليها ...
رًيحة أستاذرا النزالي للمفتي:
ولبل أن أتحدع عن خ في ميع المفتيي ،أذكير أرنيا كنيا ميدعوين إليى ملتقيى
الفكر اإلس مي في الجزاور :الشييخ النزاليي ،وأريا والشييخ الطنطياو ومفتيي
مًر حينئذ  ...وفي إحدص الجل يات الااصية ليال الشييخ طنطياو  :إريه كتيب
شيئا يتعلق بالبنوك وشهادات الستثمار يعده للنشر .لال الشيخ النزاليي :أرجيو
أل تعجل بنشره لبل أن تعرةه على ف ن ،يعنيني ،فقيال ليه المفتيي :أكييد هيو
يعرف منزلته عند .
وعدت إلى القاهرة ،ومنها إلى لطر م بعد مدة سيافرت فيي إجيازة الًيي
إلى مًر ،وكارب األوساط المشنولة بيامر الميال تقيول :إن الشييخ لدييه شييء
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يهيئه للنشر في هذه القضية :لضية البنوك وما يتعلق بها.
ولييد اتًييل بييي أخييوان كريمييان مهتمييان بقضييية البنييوك والفواوييد ،أحييدهما
التًاد  ،وهو د .عبد الحميد النزالي أستاذ اللتًاد اإلسي مي وميدير معهيد
البحيوع فيي البنيد اإلسي مي للتنمييية ،واآلخير شيرعي ،وهيو الزمييل الييدكتور
علي ال الوس ،وتحدّ نا في األمر وما رشر عين الشييخ المفتيي ،ولليب لهيم :أريا
ساطلب مقابلة الشيخ المفتي ألتذاكر معه .فقالوا :ررجو أن ركون معد.
التًال بطنطاو :
وفع اتًلب بفضيلة الشيخ طنطاو  ،وللب له :أتيذكر ميا لاليه ليد الشييخ
النزالي ورحن في الجزاور :أل تنشر شيئا إل بعد أن تعرةه على ف ن؟
لال :رعم أذكر ،وأرا حريص على ذلد ،وي ُّرري أن أسمع تعليقد.
لال :بلنني أرد أعددت شيئا لينشر.
لال :رعم.
للب إذن رلتقي لبل رشره ورتفاهم.
لال :ل مارع عند .
رتشرف في بيتد.
تشرفني في بيتي وإما أن
ّ
للب :إما أن ّ
لييال :بييل ي ييعدري أن أزورك فييي بيتييد ،ولكيين ليييئ اليييو  ،ألرييي مييرتبط
بموعد .ليكن في الند بعد المنرب.
للييب :علييى الرحييب وال ييعة ،وسيييكون معييي أخييوان تعرفهمييا ،إن لييم يكيين
عندك مارع ،وهما الدكتور النزالي ،والدكتور ال الوس.
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لال :مرحبا بهما.
حضور طنطاو إلى منزلي:
وفي الموعد المحدد جاء الشيخ إلى منزلي في مدينة رًر ،وكيان الضييفان
النزالي وال الوس لد حضرا ،وصلينا المنرب ،وبيدأت الجل ية ،طليب الشييخ
أن يعر

ما لديه.

وكان مع الشيخ المفتيي جملية مين األورا فيي ملي  ،منهيا :أسيئلة يو ّجههيا
فضيلة المفتي إلى األستاذ محمود عبد العزيز محاف البنيد األهليي المًير ،
وكارب أسئلة غريبة علينيا ،فقيد رأينيا المفتيي ي يال المحياف عين أعميال البنيد
التي يجريها مع العمي ء :هيل تُعتبير مين المضياربة الشيرعية؟ فييردّ المحياف :
رعييم هييي ميين المضيياربة الشييرعية ،ألن البنييد ي ييتثمرها لًيياحبها مقييابر ربييح
محدّد.
ولد للب له :يا فضيلة الشيخ ،لقد عك ب الوةع ،فمين اليذ ي يال اآلخير؟
المفرو

أن محاف البند هو الذ ي ال فضيلة المفتي عما يجريه البنيد مين

المعام ت :هيل ييدخل فيي إطيار المضياربة الشيرعية التيي ذكرهيا الفقهياء فيي
كتيبهم أو ل؟ والمطلييوب مين المفتييي أن يجيبيه عيين هيذ ال ييؤال بميا يعرفييه ميين
المقررة في الفقه اإلس مي ،ويبيّن له أحكا الشيريعة فيي هيذا
أحكا المضاربة
ّ
المجال فكي

ينقلب الحال وي ال المفتي من يحب أن ي اله هو؟

رقاش طويل مع الشيخ طنطاو :
ولد بقينا في رقاش طويل مع لشيخ ،و للنا

تنا رحاول أن رزحزحه عين

مكارييه ،أو عيين رأيييه الييذ التزمييه ،فلييم رفلييح ،بييرغم مييا لييدمنا لييه ميين أدليية
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واعتبارات فقهية والتًادية ،وميا رقلنياه ليه عين الفقهياء ،كارميا هيو «مبيرم »
بلنة الكمبيوتر.
وبعد

ع ساعات من الجدال واألخذ والرد ،افترلنيا دون أن رحًيل عليى

رتيجة إذ كان الشيخ ُمً ّمما على مولفه.
الرد على الشيخ طنطاو :
وبعد مدة لم تطل ،أصدر الشييخ فتيواه عين شيهادات السيتثمار ،وأرهيا كلهيا
ح ل ،وعن فواود البنوك ،وأرها أيضيا حي ل ،وهيو ميا اةيطرري إليى أن أرد
عليه ،برغم ما بيننا من مودة وصلة ،وأن أكتب كتيابي الميوجز «فواويد البنيوك
هي الربا الحرا ».
ومما للته في بداية هذا الكتاب هذه الفقيرة التيي أسيجلها هنيا ليعيرف لراويي:
لماذا غضبب على هذه الحملة الجديدة لتحليل الربا .للب:
شييعرتُ بكثييير ميين األسييى واألس ي  ،للجييدل الييداور فييي الًييح فييي هييذه
الفترة حول «فواود البنوك» :أهي من الح ل الطيب أ من الحرا الابيث؟
وسي ُّير أسييفي وأسييا  :أرنييا كنييا فرغنييا ميين هييذا األميير وتجاوزريياه بمراحييل،
وبييدأرا أولييى الاطييوات العملييية فييي إلاميية التًيياد إسي مي ،يحي ُّل مييا أحييل هللا،
ويحر ما حر هللا ،ويؤدّ ما فر
ّ

هللا .فيإذا بنيا ررتيد القهقير  ،ورعيود ربيع

لييييرن إلييييى الييييوراء مييييرة واحييييدة ،لننييييالا مييييا خ ييييمته المجييييامع والنييييدوات
والمؤتمرات العلمية اإلس مية المتاًًة ،منذ ربع لرن وإليى الييو  ،ولنعييد
القضية جذعة ،ولد ارتهينا منها!!
فهل ُكتب علينا أن رظل ردور حيول أرف ينا ،كيالثور فيي ال يالية! في رح يم
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معركيية يومييا ،ول رنليييق لضييية يحيييال ميين األحييوال ،لنفييير لقضييايا كبيييرص
تنتظررا ،في طليعتها :أن رزري ما يكفينا ورًنع ما يحمينا؟!
هل هناك مؤامرة علينيا ،تيدبرها القيوص الكاويدة لنيا ،المتربًّية بنيا ،الااوفية
منا ،الطامعة فينا ،الحالدة علينا ،والتي تملد مين أدوات المكير ،ووسياول اليدفع
والتا ير ،ما ت تطيع به أن تحرك رفرا منا  -من حيث يشعرون أو ل يشيعرون
 فيرجعوا عقارب ال اعة إلى الال  ،ويحيوا ما مات من أفكار ،ويجيدّدوا ميااردرس من لضيايا عفيى عليهيا اليزمن ،وجعلتهيا الًيحوة اإلسي مية فيي خبير
كان؟ أو هي «الايبة» التي ل ررييد أن تفارلنياّ ،
سيا،
كيان بيننيا وبينهيا حلفيا مقد ًّ
أو رحما موصولة ،ولو أرها فارلتنا ألرسيلنا إليهيا برلييات ر يتدعيها للحضيور
على عجل؟! وهيذه «الايبية بالويبية»  -كميا يقيول المثيل المًير  -تجعلنيا ل
ربر أمرا ،ول رنهي عم  ،حتى ما ربرمه ورنهييه ركير علييه لننقضيه ورهدميه،
مثل المرأة الحمقاء التيي حيد نا عنهيا القيرآن ،والتيي ل تنيزل غيزل إل عيادت
فتنقضييه كمييا لييال تعييالىَ { :و ََلَّت َ ُكونُااواَّْ َك اٱلتِيَّنَقََّ َ ا ۡاتَّ َ
ااَّما ُۢانَّبَ ۡع ادَِّقُااوٍَّٗأَن َٰ َكث اا}
غ ۡزلَ َرا ِ

[النحل.]92 :
إرني في حيرة  -أو لل إن شئب :في للق وغيم  -مين هيذا اليذ يحيدع عليى
ال يياحة الفكرييية اإلس ي مية :لميياذا يحييدع؟ ولح يياب ميين؟ وميين الم ييتفيد ميين
ي زما القافلة ال ياورة حتيى ل تمضيي
وراء إهداء الطالات من غير طاول ،ول ّ
لدما ،ول تًل إلى الناية المنشودة؟
فل فة الهزيمة الفكرية:
إرني أعذر اليذين حياولوا ت يويغ الفواويد الربويية فيي أواويل القيرن الماةيي
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األول منيه ،فقيد كاريب الحضيارة النربيية

في ْأو مجدها وبريقها الذ ياط األبًار ،وكيان ترا نيا منميورا ،وشيعبنا
مقهورا ،وعقلنا بالجديد مبهورا  ...وكيان النظيا الرأسيمالي  -اليذ يقيو عليى
الربا  -ي يود العيالم ،ويحيرك عج تيه كميا يشياء .في غيرو أن ُوجيد مين أبنياء
الم يييلمين مييين حييياول أن «يفل ييي » هزيمتنيييا أميييا الفكييير الوافيييد بتاريجيييات
يعزوهييا إليييى الشيييري ،وتيياوي ت يثنيييي بهيييا عنييان النًيييوص «المحكميييات»
ليجعلها «متشابهات» تو

فيي «تبريير الواليع» اليذ ليم يًينعه الم يلمون

بإرادتهم ،ول بعقولهم ول بايديهم .إرما صنع لهم وفر

عليهم.

أصحاب المدرسة التبريرية:
المتياولين مين أصيحاب «المدرسية التبريريية» أن يلب يوا
كان عميل هيؤلء
ّ
بفتاويهم «الاواجة األوربي» عمامة «شييخ م يلم» ،حتيى يقبليه النياس ،اليذين
ينييرهم الظيياهر ول ينفييذون إلييى البيياطن .ولييد تعلييق هييؤلء بايييوط واهنيية ميين
الشبهات تهاوت كلها واحدة تلو أخرص أما حج الراساين في العلم.
من مرحلة التبرير إلى رحلة الدفاي:
وارتقل الفكر اإلس مي من مرحلة «التبرير» إلى مرحلية «اليدفاي» وكتبيب
بحوع ومقالت ،وألفب كتيب ورسياول لليدفاي عين مولي اإلسي

فيي تحيريم

الربيييا ،وبييييان ميييا وراء إباحتيييه مييين أةيييرار ومفاسيييد اجتماعيييية والتًيييادية
وسياسية وأخ لية ،وبيان فضل اللتًاد اإلس مي وما يتميز بيه مين وسيطية
ووالعية مثالية ،تجمع بين رعاية الوالع ،وعد إغفالة العنًر األخ لي.
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المحرمة:
البداول الشرعية للمعام ت
ّ
يييم لفيييز الفكييير اإلسييي مي لفيييزة راوعييية ،حيييين طفيييق يفكييير فيييي «البيييداول
الشييرعية» للمعييام ت المحرميية .ويضييع المواصييفات ال زميية لهييا ،والوسيياول
الستثمارية التي يمكن أن تقو عليها ،وي تنني بها عن الوساول المحظورة.
م وفق هللا المالًيين مين رجيال العميل والتنفييذ بالتعياون ميع رجيال العليم
والفكيير ،فقامييب البنييوك اإلسي مية بييدي عيين البنييوك الربوييية ،وتزايييد عييددها،
وات ع رطالها يوما بعد يو .
لقد ليل لنا مدة من الزمن :ل تحلموا بقيا بند إس مي .بند يقو عليى غيير
الفاودة .وبالتالي ل تحلموا بالتًاد إس مي يوما .إن اللتًياد عًيب الحيياة،
والبنوك عًب اللتًاد والفواود عًيب البنيوك .فيإذا رشيدتم بنوكيا بي فاويدة
فقد رشدتم الم تحيل!
وعشيينا ،والحمييد هلل ،حتييى رأينييا البنييوك اإلسيي مية حقيقيية والعيية ورأينييا
الم لمين يقبلون عليها إلبال متقطع النظير.
ورحيين اليييو فييي مرحليية تح ييين البييداول وتطويرهييا ،أعنييي تطييوير البنييوك
اإلس مية ،وتح يين أداوهيا ،وتاليًيها مين بعيض الشيواوب التيي علقيب بهيا،
وتهيئة المناي الًحي لنشاطها ،وتهيئة األطر البشرية التيي تحتيا إليهيا ممين
يجمع بين اللتزا اإلس مي فهما وسيلوكا والابيرة الفنيية فيي مجيال اللتًياد
واإلدارة.
أفبعيييد أن اجتزريييا هيييذه المراحيييل كلهيييا ،رعيييود مييين جدييييد إليييى «مراحيييل
التبرير»؟!
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كتابي «فواود البنوك هي الربا الحرا » :
ومن هنا ألفب كتابي «فواود البنيوك هيي الربيا الحيرا » ألةيع النقياط عليى
الحروف ،كما يقولون ،وألبين أن األمر لد ح م من لديم .وأن هيذا الح يم ،ليد
و ق بما لررته المجامع الفقهيية العلميية اإلسي مية ،ابتيداء مين مجميع البحيوع
اإلس ي مية بيياألزهر ،الييذ أعليين فييي مييؤتمره سيينة  ، 1965باإلجميياي  -ولييد
حضره مندوبون من  35دولة :أن فواود البنوك ربا محر ل شد فيه.
وأكد ذلد مجلئ المجميع الفقهيي لرابطية العيالم اإلسي مي ،وكيذلد المجميع
الفقهيييي اليييدولي المنبثيييق مييين منظمييية الميييؤتمر اإلسييي مي .كميييا أكدتيييه كيييل
المؤتمرات اللتًادية اإلس مية ،ومؤتمرات المًارف اإلس مية فيي العيالم
اإلس مي.

***
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رتعامل مع ال نة النبوية؟»

رشاطات المعهد العالمي للفكر اإلس مي بواشنطن:
كان المعهد العالمي للفكر اإلس مي لد أسئ فيي واشينطن ،وطفيق يميارس
أرشييطته الماتلفيية ،وكلهييا تييدور حييول محييور كبييير ،وهييو «أسييلمة» المعرفيية،
بمعنى جعل المعرفة إس مية .ففعل «أسلم» هنا متعد ل لز  ،كما هيو األصيل
فيه.
يقييال :أسييلم في ن ،أ دخييل فييي اإلسي  .أمييا هنييا ،فحييين يقييال :أسييلمه :أ
جعله م لما .ولم ترد في المعاجم بهذا المعنى .ولهيذا اسيتننى إخوارنيا عين لفي
«األسلمة» بلف «اإلس مية» فتحد وا عن «إس مية المعرفة».
ومن المعيروف :أن معرفتنيا فيي الجملية  -لألسي

الشيديد  -غريبية الفل يفة

والجذور ،وكل علومنا اإلر ارية والجتماعيية مترجمية أو مقتب ية مين النيرب
على اخت ف مدارسه.
حتييى العلييو الطبيعييية فييي فل ييفتها وفييي أسييلوب عرةييها ،عليهييا طييابع
النرب ،فالطبيعة هي التي تالق األشياء ،وتمد كل كاون حي بما ييدافع بيه عين
رف ييه ،وليييئ «هللا» .ول تييدخل لضييية وجييود هللا تعييالى فييي تف ييير الوجييود
الكوري أو الظواهر الكورية.
لذا كارب العناية بان تكون لنا معرفة إس مية عميقة الجيذور ،بينية الفل يفة،
واةييحة الرنييية ،مترابطيية الحلقييات ،معروفيية النايييات ،هييو :مييا ركييز عليييه
المعهد العالمي للفكر اإلس مي ،الذ كان د .عبيد الحمييد أبيو سيليمان هيو أول
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مدير له ،يم ت يلمه منيه د .طيه جيابر العليواري ،وعميل معهيم عيدد مين اإلخيوة
البيياحثين والمشيينولين بقضييية المعرفيية ،مثييل د .هشييا الطالييب ،وزوجتييه د.
إلها  ،ود .جمال برزرجي ،ود .محيي اليدين عطيية ،وأرشيئوا لهيم فرعيا رشييطا
فييي القيياهرة ،كييان م ييئول عنييه أخورييا العييالم الباحييث النشيييط الميينظم الييدكتور
جمال الدين عطية ،م الدكتور على جمعة بعد.
تاصيل مًادر المعرفة اإلس مية:
وكييان المعهييد يعمييل أيضييا علييى تاصيييل مًييادر المعرفيية اإلس ي مية ميين
القيييرآن الكيييريم المًيييدر األول لنسييي  ،وهيييو مًيييدر المًيييادر وأصيييل
األصيييول ،ومييين ال ييينة النبويييية المًيييدر الثييياري لنسييي  :مًيييدر التشيييريع
والتقنيين ،ومًدر الدعوة والتوجيه والتربية ،ومًدر المعرفة والحضارة.
ورظيييرا ألن القيييرآن ل رييييب فييييه ول ميييراء ،ولكييين شيييبهات المشيييتبهين،
وتارصيييات المتارصيييين ،كلهيييا تحيييو حيييول ال ييينة ،حيييول بوتهيييا ،وحيييول
حجيتها ،وحول فهمها .فقد اتجهب رييات إخوارنيا للبيدء بهيذا الجاريب ،وإعطاويه
حقييه ،فنشييروا كتيياب الشيييخ عبييد الننييي عبييد الاييالق رحمييه هللا عيين «حجييية
ال نة».
وطلبوا من شيانا الشيخ محمد النزالي ،ومني الكتابة في كيفية التعاميل ميع
ال نة المشرفة.
كتاب «ال نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» للنزالي:
فكتب الشيخ النزالي رحمه هللا كتابه الشهير« :ال نة بيين أهيل الفقيه وأهيل
الحييديث» جمييع فيييه مييا كتبييه ميين لبييل حييول ال يينة النبوييية .ومييا لييه فييي بعييض

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

األحاديث من فهم خاص ياال

599

أفها كثيرين من علماونا القيدامى ،وتولفيه فيي

بعض األحاديث ،ورده لبعض األحاديث الثابتية فيي «الًيحيحين» أو أحيدهما
 ...وعلى الرغم من أن هذه األفكيار واآلراء مبثو ية فيي كتيب الشييخ مين لبيل،
فإن تجميعها في كتاب واحد :أبرزها ولفيب األرظيار إليهيا بقيوة ،ول سييما بعيد
مقال الكاتب الكبير األستاذ فهمي هويد في األهيرا عين الكتياب ،اليذ سيماه
«بيروسترويكا( )91إس مية».
وزاد ميين شييهرة الكتيياب وأهميتييه :ردود اإلخييوة ال ييلفيين عليييه ،ومهاجمتييه
بعنييي  ،منهيييا :رد أخينيييا الشييييخ سيييلمان فهيييد العيييودة ،وأخينيييا جميييال سيييلطان،
وآخرين حوالي عشرة ردود.
ولد كتب الشيخ هذا الكتاب  -كما لال لي  -في رحو

ية أشيهر ،أو حيوالي

ذلييد ،ولييم ي ييتنر معييه كثيييرا ميين الول يب أو الجهييد .وكييان الشيييخ ي ييتنرب
الهتما بهذا الكتاب الذ لم يتعب فيه كثيرا  ...وكان لد أصدر فيي تليد األييا
كتابه «المحاور الام ة في القرآن» فيقول :هيذا الكتياب أهيم عنيد مين كتياب
«ال نة».
ولد طبع الكتاب فيي «دار الشيرو » بالقياهرة ،و ُ
طبيع منيه فيي سينة واحيدة
ت ع طبعات.

( )91لف أطلقه الرويئ الروسي جورباتشوف على منه اإلص ح الجيذر اليذ اتبعيه فيي
تنيير سياسة روسيا والتحياد ال يوفيتي ،واليذ يقيو عليى المًيارحة والمكاشيفة ،وهيو
الذ هز العالم يومئذ.
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رتعامل مع ال نة النبوية»:

وكنب فيي ذليد الوليب (أكتيوبر  ) 1989ليد أعيددت كتيابي «كيي رتعاميل
مع ال نة النبوية» وسلّمته إلى إدارة معهيد الفكير ،اليذ رشيره بمعرفتيه ،ولكنيه
لم يحدع ة ّجة ،مثل كتاب الشيخ النزالي ،وإن كان بعض ال يلفيين اليواعين،
لال :إن كتاب القرةاو ليد وصيل إليى ميا وصيل إلييه كتياب النزاليي ،ولكين
ميييين دون ةييييجي أو صييييراي ،وبطريقيييية ألييييرب إلييييى المنهجييييية العلمييييية
والموةوعية ،وأرا أراه أشد خطرا من كتاب النزالي ،وأربه إخوارنا إلى ذلد.
ولد كتب عنه األسيتاذ فهميي هوييد أيضيا مقيالت رشيرت فيي «األهيرا »
وفي غيرها مين الًيح العربيية ،التيي تنشير مقاليه األسيبوعي ،فيي األردن،
وفي الكويب ،والبحرين ولطر واإلمارات وغيرها.
عر

كتابي في دورة المجمع الملكي:

ولد عرةب الكتاب في دورة المجمع الملكي لبحيوع الحضيارة اإلسي مية
 أو مؤس ة آل البيب الملكية للفكر اإلس مي في عمان  -حيث كياروا شياركواالمعهد في الطلب إلى أن أكتب في هذا الموةوي.
ورولا الكتاب من الحضور ،وهم رابية مين العلمياء والمفكيرين مين أرحياء
العالم العربي واإلس مي ،وكثيرا ما أستفيد من هذه النقاشات والميداخ ت فيي
التعديل والتح ين ،فليئ في العلم كبير ،وفو كل ذ علم عليم.

***
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كتابي «فتاوص معاصرة»
مزايا فتاوا في رظر األستاذ أبو شقة:
في أواخر الثمارينات من القرن العشرين ،اتّجه التفكير إلى تجمييع ميا تي ّير
من «فتياو » المتنيا رة ،وليد طليب ذليد منيي عيدد مين األصيدلاء والمحيطيين
بي .أهمهم األي الكريم الحبييب األسيتاذ عبيد الحلييم أبيو شيقة رحميه هللا  ،اليذ
أل ّح علي بجمع ميادة الكتياب ،وخًوصيا ميا أذاي تلفزييون لطير فيي بررامجيه
األسبوعي الم ّمى « َه ْد اإلس ».
ولال :إن فتاواك تتميز بعدة أمور:
منها :أرها مدللة ،فكل حكم معه دليله.
ًب لمذهب معين ،ول لمدرسة خاصة.
ومنها :أرها ل تتع ّ
ومنها :أرهيا تعييا فيي واليع النياس وتتعاميل ميع مشيك تهم وهميومهم ،ول
تحلّق في الايال.
ومنها :أرها تذكر الحكم مقرورا بحكمته ،ومقًده الشرعي.
ومنهييا :أرهييا تااطييب العقييل المعاصيير ،وتتحييدع باسييلوب العًيير ،فهييي
مفهومة للكل.
ومنها :أرها تتبنى التي ير ل التع ير ،اتباعا للمنه النبو .
ولال األستاذ عبيد الحلييم :لقيد ر ّحيب النياس بمنهجيد الفقهيي ،وأسيلوبد فيي
كتابية الفقييه ،حييين كتبيب «الحي ل والحييرا فييي اإلسي » .وهييذه الفتيياوص تتميية
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لهذا الكتاب.
اختيار األستاذ أبو شقة عنوان «فتاوص معاصرة»:
وكنب لد اخترت لها عنوان «من هد اإلسي » مقتب يا مين اسيم البرريام
الييذ ألدمييه فييي تلفزيييون لطيير منييذ رشيياته وإلييى اليييو  ،ولكيين األي عبييد الحليييم
رأص أن يضي

إلى هذا العنوان عنوارا آخير أدل عليى المضيمون والمقًيود،

وهييو« :فتيياوص معاصييرة» .فقييد كييان حريًييا علييى إبييراز هييذه الًييفة :أرهييا
إجابات عن أسئلة الناس ،وأن هذه اإلجابات بنب عًرها ووالعها.
وهكذا هر الكتاب ،وكان راشره األي عبد الحليم رف ه ،الذ طبيع ليي لبيل
ذلييد كتيياب« :الجتهيياد فييي الشييريعة اإلسيي مية» مييع رظييرات فييي الجتهيياد
المعاصر.
اشتنالي بالفتوص منذ زمن مبكر:
وأودّ أن أذكر هنا أو أذكر أري ُ
شينلب بيالفتوص منيذ زمين مبكير فيي حيياتي.
فقد بدأت في ممارسة الدروس الرمضارية في م جد المتولّي بالقرية ،وأريا ابين
ال ادسة عشرة .ومن جلئ مجلئ الدرس ل بدّ أن ي اله الناس ،ول بدّ ليه مين
أن يجيب عن أسئلتهم.
كما لمبُ بتدريئ «الفقه» ألهل القرية ،وأرا ابن الثامنة عشرة ،حييث كنيب
في ال نة األولى الثاروية بالمعهد الديني في طنطا.
وكنب أستعين فيي إجابياتي بعيد توفييق هللا تعيالى ،بميا درسيته فيي األزهير،
صيية ،وبمازورييي ممييا سييمعته ميين مشييايخ القرييية طييوال فتييرة
وبقراءاتييي الاا ّ
صبا  .ولكني كثيرا ما كنب أخر عن المالوف من إجابات المشيايخ المعتيادة
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إلى إجابات كثيرا ما كارب تحدع ةجة في المجتمع القرو .
وحينما أصبحب في كليية أصيول اليدين ،وبيات عمير أربعيا وعشيرين أو
خم ا وعشرين سنة ،وكنب أخطب في م جد آل طيه بالمحلية الكبيرص ،كثييرا
ما كنب أعقيد جل ية لنجابية عين أسيئلة الجمهيور فيميا يهمهيم فيي أميور ديينهم
وإس مهم.
عيّنب خطيبا بم يجد الزماليد بالقياهرة فكثييرا ميا كنيب
وهذا ما سلكته حين ُ
أعقد جل ة بعد الجمعة للرد على استفتاءات الناس.
بررام «رور وهداية» و «هد اإلس »:
واستمر هذا التجاه في لطير  ...وعنيدما أرشيئب إذاعية لطير ،ابتيدأت معهيا
ي
بررام «رور وهداية» لنجابة عن أسئلة الناس ورساولهم ،وكان يقرنها علي ّ
اإلذاعي الشهير األستاذ محمود الشاهد مرالب البرام في إذاعة لطر.
ولييد ييل هييذا البررييام فييي اإلذاعيية حييوالي سييبعة عشيير عامييا ،لييم طلبييب
اإلعفاء منه ،إذ كنيب مشينول ببرريام آخير مثليه ،ولكنيه فيي التلفزييون ،وهيو
بررام « َه ْد اإلس » الذ ما زال تلفزيون لطر يقدميه إليى الييو  ،فاكتفييب
بالبررام المروي عن البررام الم موي ،ول سيما أن موةوعهما واحد.
بررام «الشريعة والحياة»:
ولما هرت لناة «الجزيرة» عر

علي اإلخوة الم يئولون فيي الجزييرة:

الشيخ حمد بن امر ،واألستاذ محميود ال يه و  :أن أليدّ بررامجيا دينييا يقيو
على الحوار ،ويتلقّى أسئلة الناس على الهواء ،مرة كيل أسيبوي ،فر ّحبيب بيذلد
كل الترحيب ،ولا بررام «الشريعة والحياة» ،الذ كان ليه صيداه فيي أرحياء
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العييالم ،وخًوصييا لييدص ميين يعرفييون العربييية ،والييذ اسييتمر منييذ بييدء لنيياة
الجزيرة إلى اليو  .وسنتحدع عن ذلد في الجزء القاد وهلل الحمد والمنة.
هور الجزء األول من «فتاوص معاصرة»:
المهم أري استجبب لطلب األسيتاذ «أبيو شيقة» ،وجمعيب ميادة الجيزء األول
من إجابات تلفزيون لطر ،فُرغب مين األشيرطة عليى اليور  ،وليم أكيد أعميل
فيها للمي إل للي .
و هر الجزء األول بهذه الًورة ،تلمح فيها صيورة الرتجيال ،وبعيد ذليد
أم يى جي ّل اعتمياد علييى الكتابية :أن أعييد تحرييير اإلجابية وأسيطرها بقلمييي.
فهذا أد وأةبط وألدر على الستيفاء والستيعاب.
ولقد صدر من «فتاوص معاصرة»:

ة أجزاء ،والجيزء الرابيع يوشيد أن

يتم ليذهب إلى المطبعة بتي ير هللا(.)92
استفتاءات تشمل كل جوارب الحياة:
وميين النيياس ميين يضيييقون ذرع يا بالفتيياوص إذا خرجييب عيين اإلطييار الييديني
المحض مين الًي ة والًيو والزكياة والحي والرةياي واليزوا والطي

،

لت ال في أمور التًادية ،أو أمور سياسية أو أمور طبية أو فلكيية ،مميا لليدين
سيون
صلة به .ويقول هيؤلء ،وهيم عيادة مين أعيداء اليدين :ميا لعلمياء اليدين يد ُّ
أروفهم في كل شيء ،ويريدون أن يفتوا في كل أمر من أمور الحياة؟
ول ذرب في الحقيقة لعلماء الدين ،إرما الذرب للدين رف ه ،اليذ أليز الفيرد،

( )92ولد صدر بفضل هللا وعوره.
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وألز الجماعة أن ينقادوا لحكم الدين ،وأن ي يالوا أهيل اليذكر فيميا يجهلوريه أو
يشتبه عليهم من األحكا .
وهؤلء يريدون أن ي لاوا اإلس

من شيموله وتكامليه ،فهيو يوجيه الحيياة

كلها فردية واجتماعية ،وفق أمر هللا ورهييه  ...وهيذه فتياو شييخ اإلسي

ابين

تيمية ،وفتاوص الع مة رشيد رةا ،وفتياوص الشييخ محميود شيلتوت وغييرهم،
وفتاوص المفتين الكبار ،مثل الشيخ عبد المجيد سليم ،والشييخ ح ينين ماليوف،
والشيييخ ح يين مييامون ،والشيييخ جيياد الحييق ،وغيييرهم ،وهييو مييا رشييرته وزارة
األولاف فيما يقرب من عشرين مجلدا .رجدها لد شملب كل جوارب الحياة.
بل ّ
إن كثيرا من المًلحين ياخذون على علماء الدين استنرالهم فيي أحكيا
الحيييض والنفيياس والطهييارة والنجاسيية والرةيياي وغيرهييا ،مهملييين األحكييا
الااصة بالمجتمع واألمة.
إن اإلس
وياو

ينكر على الم لم  -محكوميا كيان أ حاكميا  -أن يقيتحم األشيياء،

في األمور ،من دون أن ي ال رف ه :أهذا مشيروي أ غيير مشيروي؟

وإذا كان هو ل يعرف الحكم فلم ل ي ال العالم الثقة :أهذا جاوز أ غير جاوز؟
عليييه :أن ي ييال غييير الثقييات ميين أهييل الجهييل أو أهييل

كمييا ينكيير اإلس ي
الهييوص ،فيضييلّه علييى علييم ،كمييا جيياء فييي الحييديث المتفييق عليييه« :إنَّهللاََّلَّ
يقب

َّالعلمَّانتزا ً
عاَّينتزعهَّمنَّصدورَّالناس َّولكنَّيقاب

َّالعلامَّبقاب

َّ

ً
ًاَّاراَل َّفسائلوا َّفامفتواَّ
العلماء َّحتىَّإذاَّلمَّيبقَّعالم َّاتخاَّالناسَّرءوس
بِيرَّعلم َّف لواَّوأضلوا»(.)93
( )93متفق عليه :رواه الباار ( ،)100وم لم ( ،)2673ك هما في العليم عين عبيد هللا ابين
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ال ؤال عما يهم أمر األمة:
وفي مقابل هؤلء العلماريين والليبراليين ،رجد مين اإلسي ميين :مين يضييق
ذرعا بالفتاوص التي تقتًر على الفرعيات الجزوية أو الجزويات الفرعيية ،ول
ر ال فيما يهم أمر األمة.
ل ر ال عن تزوير الرتاابات :أهو ح ل أ حرا ؟
ل ر ال عن كبب الحريات :أهو معروف أ منكر؟
ل ر ال عن إهدار حقو اإلر ان :في أ خارة من الذروب يوةع؟
ل ر ال عن تجار المادرات :أيجوز ارتاابهم للمجالئ النيابية أ ل؟
ل ر ال عن مشروعية محاكمة المدريين في محاكم ع كرية ل تتيوافر فيهيا
مقومات العدالة المحكمة التي تتوافر في المحكمة المدرية.
ل ر ال عن حكم تعذيب المتهمين  -وخًوصا ال ياسين  -إلكراههم عليى
العتراف بما تريده ال لطة.
وغير ذلد من األسئلة التي تحر أصحاب ال لطة التنفيذية.
إن الدين ينبني تحكيمه فيي حيياة النياس حتيى ت يتقيم عليى الحيق ،وتمضيي
على الطهر ،وتتحرص العدل والبير ،وتبتعيد عين اإل يم والعيدوان .وميا حكيم بيه
الدين يحب أن يتبع وينفذ ،كما لال تعالى{ :إِن َماَّكَانَ َّقَ َّۡول ۡ
ََّٱل ُم ۡاؤ ِمنِينَ َّإِذَاَّدُ ُ
ع ٓاواَّْإِلَاىَّ
اَّوأ َ َط ۡعنَ َّۚااَّ َوأُوْ َٰلَٓئِاكَ َّ ُرا ُم ۡ
ُاون} [النيور:
َّٱل ُم ۡف ِلح ََّ
َّو َرسُو ِل ِهۦَّ ِليَ ۡح ُك ََّمَّبَ ۡينَرُمۡ َّأَنَّيَقُولُاواَّْ َ
س ِام ۡعنَ َ
ٱّللِ َ

.]51
عمرو.
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وفاة الشيخ ص ح أبو إسماعيل في مطار أبو بي
في شهر مايو سنة  1990فجعنا بنبيا وفياة أخينيا وصيديقنا الكيريم ،الداعيية
الكبير ،والبرلماري المًر الشهير ،الشيخ ص ح أبو إسماعيل ،اليذ سيعدرا
به منذ زمن لريب في لطير ،وودعنياه ذاهبيا إليى «أبيو بيي» لت يجيل حلقيات
مطلوبة منه في تف ير القرآن الكريم على ما أذكر.
ولد أطال الشيخ المقا في أبو بي  ...كلما عز على الرحييل ،ألّ ُحيوا علييه
ليتاخر لمزيد من الت جيل ،والشيخ يُراعيي خياطرهم ،وي يتجيب لهيم ،ميع أريه
كييان مراهقييا ،وفييي حاجيية إلييى السييتجما والراحيية ،ول سيييما فييي مثييل سيينه
وحالتييه الًييحية .ولييديما لييالوا :ميين الحييب مييا لتييل! وميين الحييب مييا يميير
ويؤذ ! أو كما لال أبو الطيب:
ومنَّالصداقةَّماَّي رَّويؤلم! َّ
وأخيرا سمح للشيخ أن ي يافر ويعيود إليى وطنيه ،وكيان عيادة ي يافر وحيده
ب ي رفيييق ،وفع ي حييز أمتعتييه ،وذهييب إلييى مطييار أبييو بييي مرهقييا شييديد
اإلرهييا  .وفييي مطييار أبييو بييي ،وهييو ينتظيير إل ي ي الطيياورة ،م ييترخيا فييي
صورة راوم ،وافاه األجل ورفدت آخر لطيرة فيي سيرا العمير ،وفيوج النياس
بالشيخ ،ولد فاةب روحه إلى باروها راةية مرةية إن شاء هللا { َولَانَّيُاؤ َِخ َرَّ

ٱّللَُّنَ ۡفسًاَّ ِإ َّذَاَّ َاا ٓ َءَّأ َ َالُ َرا} [المنافقون.]11 :
كييان الشيييخ ص ي ح داعييية مرمولييا ،لييه شاًيييته المتميييزة ،ولييه أسييلوبه
الااص ،وله جمهوره المحبّ له ،وكارب له عقلية علمية منفتحية عليى التيراع

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

609

عيذب ،ورف يية مشينولة بهميو النياس،
وعلى العًر ،ول ان فًيح ،وحديث َ
شنلها بنًرة اليدين ،ولليب شيجاي ل ياياف فيي هللا لومية لويم ،ووجيه هيادئ
باسم ،تحيئ أن وراءه رف يا زكيية ،وسيريرة طياهرة ،إليى روح فكهية ،تتيذو
النكتة المًرية ،وت اهم فيها.
لارئ مف ّر داعية:
كييان حافظييا متقنييا للقييرآن الكييريم ،يُح يين ت وتييه وترتيلييه بًييوت جميييل،
كثيرا ما كان يدعي في مآتم منطقته ليقرأ القرآن ،ولكنه ليم يكين يتقاةيى علييه
أجرا ،م تميز عن القراء اآلخرين باره يقيرأ الربيع يم يف ّيره للنياس ،وكيان ليه
تذو  ،و ُح ن فهم .فهو لارئ وداعية.
فيه ُّ
رجاحه الباهر في الرتاابات:
وهييذا هييو الييذ عي ّيرف النيياس بييه ،وعرفييه بهييم ،فلمييا ر ّ
شييح رف ييه لمجلييئ
الشعب كيان أهيل منطقتيه جنيودا ليه ،يفدوريه بارف يهم وميا ملكيب أييديهم ،حتيى
إرهييم كيياروا ي ييتميتون فييي حراسيية صييناديق الرتايياب ،وي ييتقتلون ف يي الييدفاي
عنها ،حتى ل ت ُ ر وتبدل بًناديق أخيرص .وهيذا هيو ميا جعيل الشييخ يينجح
فييي مييرات كثيييرة رغييم أر ي الحكوميية ،ورغييم التزوييير المكشييوف فييي أكثيير
الدواور.
حيلة لطيفة لحف الًناديق من التبديل :
ولد هداه ذكانه إلى حيلة لطيفة لحف الًناديق من التبديل ،وهو أن يعطيي
كيل م ييئول عين صييندو «ليرش صييا » يضيعه فييي الًيندو  ،ويقييول :هييو
مندوب عني ،يم بعيد ذليد ل يقبيل صيندولا إل إذا وجيد فييه القيرش! وإل كيان
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معناه أره غيّر.
شعاره في الرتاابات :
كان شيعاره فيي ال ارتاابيات :أعطنيي صيوتد لنًيلح اليدريا باليدين .وكيان
هتيياف النيياس لييه« :يحيييا العلييم ،ويحيييا الييدين .وعيياش الشيييخ أبييو إسييماعين»
والعامة في مًر ينطقون ل إسماعيل رورا.
معرفتي بالشيخ ص ح أبو إسماعيل:
عرفييب الشيييخ صي ح أبييو إسييماعيل أول ميا عرفتييه ،عنييدما كنييا ط بييا فييي
الكليات ،كنب في كلية أصول الدين ،وكيان هيو فيي كليية اللنية العربيية ،وكيان
ك رييا ميين طي ب اإلخييوان الم ييلمين .كنييب م ييئول عيين طي ب اإلخييوان فييي
كليييات األزهيير ،ومعهييد القيياهرة ،وكييان هييو م ييئول عيين ط ي ب كلييية اللنيية
العربية ،وكنا رلتقي في اجتماعاتنا الدورية ،وفي المركيز العيا  ،وفيي رحي ت
إلى جبل المقطم ،وفي مايمات تربوية يقيمها اإلخوان بين حين وآخر.
وفرلب بيننيا األييا  ،وأعيرت إليى لطير،
م تارجنا ،جاءت محن اإلخوانّ ،
وبقيب فيها واستقر هيو فيي مًير .يم جمعنيا العميل اليدعو العيا فيي ألطيار
شتى ،ومناسبات عدة ،في ردوات ومؤتمرات ولقاءات :في مًر ،وفيي لطير،
وفي الجزاور ،وفيي ال يودان ،وفيي المملكية العربيية وفيي اإلميارات والكوييب
وغيرها من ب د اإلس  ،وخار ب د اإلس .
وكان الشييخ صي ح رجي محببيا إليى كيل مين يعرفيه ،ليذكاء عقليه ،وسيعة
علمييه ،ودماوييه خلقيييه ،ولطيي معاشيييرته ،وسييماحة رف يييه ،وإشييرالة وجهيييه،
وابت امة نره ،وتولُّد حماسه ،وتواصل رشاطه ،وصيبره عليى العميل والتنقيل
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والحركة ،رغم ةاامة ج يمه ،و قيل وزريه ،لكنيه كيان ليو العزيمية ،عيالي
الهمة ،عميق اإليمان ،عظييم األميل فيي ارتًيار اإلسي  ،شيديد اليقيين بنجياح
دعوته ،إذا وجدت الداعية المؤهل باليقين واألخ

والعلم والحضيور وح ين

الطريقة.
الًوت الجهير في مجلئ الشعب:
كان صوته جهيرا في مجلئ الشعب المًر  ،الذ مثيل داورتيه فييه لعيدة
دورات .وكان مطالبا بتحكيم الشريعة ،داعييا إليى الحرييات ،ول سييما الحريية
ال ياسييية ،منتقيييدا لألوةييياي العييو بًيييراحة وليييوة ،م ييتفيدا مييين حًيييارته
البلمارية .ولد ل ي عى ويجتهيد فيي المجليئ حتيى أصيدر جملية مين القيوارين
الموافقيية للشييريعة اإلسيي مية ،ولكنهييا لييب حبي يية األدرا  ،لييم تايير إلييى
النييور ،ألرييه لييم توجييد «اإلرادة ال ياسييية» التييي تتبناهييا وتحولهييا إلييى والييع
مشهود.
شهادته الًريحة في محكمة أمن الدولة:
ولقييد دعتييه محكميية أميين الدوليية ،التييي كارييب تحيياكم «تنظيييم الجهيياد» ليييدلي
بشييهادته باعتبيياره شيياهد رفييي ،وبوصييفه أحييد علميياء األزهيير ،الييذين اشييتهروا
بالدعوة إلى اإلس

في مًر وغيرها ،ولد أدلى الشيخ فيي المحكمية بشيهادته

الاطيرة الًريحة التي هيزت اليدريا ،وزلزليب أركيان الحكيم فيي مًير! وليد
رشرها في كتاب بعنوان «الشهادة».
دعوة جمع غفير من الدعاة إلى لريته:
في إجازة من إجازات الًي  ،دعا عددا من شييوي العليم واليدعوة «أذكير
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منهم شيوخنا :الشيخ محميد النزاليي ،والشييخ عبيد المعيز عبيد ال يتار ،والفقيير
إليه تعالى ،وج ًّما غفيرا من الدعاة لم أعد أذكرهم» إلى لريته بهيرمئ ،مركيز
إمبابيية ،فييي محافظيية الجيييزة لنطلييع علييى المؤس ييات التييي أرشيياها ميين تعليمييية
وصحية واجتماعية ،وألا لنا وليمة كبرص فيي بينية ،جميع فيهيا ميا ليذ وطياب،
إكرامييا إلخوارييه .ولييد مازحتييه يومهييا فقلييب لييه :يييا شيييخ صيي ح ،الًييوفية
يقوليون :العيادة تثبيب بميرة واحيدة! فقيال :وأريا موافيق ،ولييتكم فيي كيل صيييفية
تكرمورني بهذه الزيارة ،فارا وهللا الفاوز .وأح ب أرنا زرراه مرة أخرص ،ولكين
كان العدد محدودا ،وليئ كالمرة األولى.

***
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ردوة لضايا الم تقبل اإلس مي بالجزاور
مركز دراسات الم تقبل اإلس مي:
في شهر مايو سنة  1990ارعقدت بيالجزاور ريدوة حيول «لضيايا الم يتقبل
اإلسي مي» دعييا إليهييا الكاتييب الًيحفي المعييروف محمييد الهاشييمي الحامييد ،
سييئ فييي لنييدن مييع جماعيية ميين المفكييرين والمهتمييين «مركييز دراسييات
الييذ أ ّ
الم ييتقبل اإلس ي مي» بالتعيياون مييع معهييد الدراسييات اإلسييتراتيجية بييالجزاور،
الذ كان يديره األستاذ محمد يزيد.
وكان الحاميد ليد لقينيي منيذ أشيهر فيي أمريكيا فيي مدينية واشينطن ،حييث
رزلب ةيفا على اإلخيوة فيي المعهيد العيالمي للفكير اإلسي مي ،بعيد مشياركتي
فييي مييؤتمر رابطيية الشييباب الم ييلم العربييي ال يينو  .ولييد ألمييب أيامييا بييينهم،
اجتمعب فيها بقياداتهم وبابرز العياملين فيي المعهيد ،عليى عيادتي كلميا ميررت
بواشنطن.
أخبرري الحامد عن مركيزه فيي لنيدن ،وعين ريتيه فيي ع ْقيد النيدوة ،وليال:
إري سادعو إليها عددا ممن تحبُّهم ويحبُّورد من المفكيرين اإلسي ميين  -وغيير
اإلس ميين أيضا  -من مًر وال ودان وب د الشيا والمنيرب العربيي .ولكيي
ينريني بالحضور ،لال :إن الندوة ستقا بالبلد الذ تحبه ويحبد :الجزاور.
اهتمامي بترشيد الًحوة اإلس مية:
وطلب الحامد إلي أن يكون بحثي في هيذه النيدوة عين «أولوييات الحركية
اإلس مية في العقود الث ة القادمة» لما رآري شديد الهتميا بميا أسيميته «فقيه
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وكيررت الحيديث عنيه فيي ال ينوات األخييرة،
األولويات» الذ ر ّكزت عليهّ ،
م أّلفب فيه كتابا بعد ذلد .وهو جزء من اهتمامي بترشيد الًحوة اإلسي مية،
وت ديد الحركة اإلس مية ،فهذا ه ّمي األكبر ،وما أعظمه وأ قليه مين هي ّم أدعيو
هللا تعالى أن يوفقني ويعينني على القيا بحقيه ،في حيول ول ليوة إل بيه .وهيو
الم تعان في كل عظيمة.
أولويات الحركة اإلس مية في المرحلة القادمة:
ولييم ي ييعني إل أن أسييتجيب لهييذه الييدعوة ،وأعييددت بحثييي الييذ جعلييب
عنواره« :أولويات الحركة اإلس مية في المرحلة القادمة» .ولم أشا أن أتقييد بي
«العقود الث ة» كما طلب منيي :ألريي ل أسيتريح لمثيل هيذا التحدييد الًيار ،
في هذا الزمن ال ريع التنيّر ،الحافل بالمفاجآت الكبيرة.
ومييا كتبتييه فييي هييذا البحييث ليييئ جديييدا كييل الجييدة ،إرمييا هييو امتييداد وتكمليية
ل تجاه النقد البناء ،الذ بدأته من لبل ،في «الحلول الم توردة وكي جنيب
على أمتنا؟» ،و «الحل اإلسي مي فريضية وةيرورة» ،و « ياهرة النليو فيي
التكفير» ،و «أين الاليل؟» ،و «الًيحوة اإلسي مية بيين الجحيود والتطيرف»
و «الًحوة اإلس مية وهمو الوطن العربي اإلس مي» وغيرها.
ولقد ألقيب خ صية بحثيي شيفهيا عليى المشياركين ،وليد وليع موليع القبيول
منهم ول سيما ما يتعلق بنقد الحركة اإلس مية  ...وكان ممن أ نى عليه شييانا
النزالييي الييذ أمتعنييا ببحثييه لبييل هييذا ،والييدكتور توفيييق الشيياو  ،وعييدد ميين
اإلخوة المفكيرين المشيارلة .أميا المفكير المنربيي المعيروف المهيد الم ْن َج َيرة،
فاطيال الثنياء عليى البحييث؛ وليال :كنيب أتعليم وأسييتمتع فيي الوليب رف يه كيياري
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أستمع إلى سمفورية عالمية.
وكان مما أخذه األستاذ المنجرة على هذه الندوة :أن الميرأة غيير ممثّلية فيهيا
كما ينبني ،فلم يكن يمثل الن اء غير األخب أسيماء بين ليادة ،يم أةييفب إليهيا
بعد ذلد األخب هالة.
فكرة إرشاء اتحاد للكتاب الم لمين:
وممييا أذكييره فييي هييذه النييدوة :أرييي تق يدّمب فييي خييواتيم النييدوة بمقتييرح مهييم
للمشياركين ،وهييو فكييرة :إرشيياء اتحيياد للكتيياب أو المف ّكييرين الم ييلمين .فكمييا أن
هناك اتحادات للكتاب المحليين ،اتحادا للكتاب العرب ،فينبنيي أن يكيون هنياك
اتحاد ألرباب القلم والفكر من الم لمين خار المحيط العربي وداخله.
وللييى هييذا اللتييراح القَبييول ميين الحضييور بًييفة عاميية ،وإن كييان األي
الدكتور محمد عمارة ،أبدص م حظة لاو  :إن بعضنا عضو في اتحياد الكتياب
العرب ،وإن مثل هذا التحاد لد يتعار

مع ذاك.
بيين الاياص والعيا  ،فكميا أن

وللب له :رحين رقيول فيي ترا نيا :ل تعيار
بعضنا عضو في اتحاد لُ ْ
طر في بليده ،وهيو كيذلد عضيو فيي اتحياد عربيي،
ولم يجد غضاةية ول تنالضيا فيي ذليد ،كيذلد ل تعيار

بيين اتحياد ال ُكتياب

العرب ،واتحاد على م توص العالم اإلس مي ،بيل عليى م يتوص الم يلمين فيي
يكورون حوالي خمئ الم لمين.
العالم كله ،والمعروف أن العرب ّ
وليييد تحيييد ب الًيييح الجزاوريييية بًيييورة عامييية عييين النيييدووة ،وعييين
محاةييرتي ،ييم عيين هييذا اللتييراح األخييير الييذ أعطتييه اهتمامييا خاصييا .ولييد
ي الدكتور الهاشيمي أخييرا ميا رشيرته مجلية «الوحيدة الجزاوريية» فيي
أرسل إل ّ
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عددها الًادر في  24مايو  1990تحب عنوان :التراح الدكتور القرةياو
إرشاء اتحاد المفكرين اإلس ميين.
ولد أوردت المجلة تعلييق اليدكتور «عيز عبيد اليرحمن» مين معهيد عليو
اإلع

والتًال على هذا اللتراح ،حيث ليال :المبيادرة التيي ليدمها األسيتاذ

يوس

القرةاو مبادرة جيدة وإيجابية؛ ألرنيا حقيقية ر حي أن تطيور الفكير

اإلسي مي لييد هيير بًييفة متقطعيية ومجي ّيزأة ،لييم يحييدع هنيياك ت لييح بييين هيذا
الفكيير ،وأصييبح كييل فكيير ينمييو وفييق خًوصيييات معينيية ،لييم يحييدع أن ولييع
ار يييجا خييياص بتطيييور الفكييير اإلسييي مي ورقيييل الابيييرة المجيييودة فيييي كيييل
المجتمعات اإلس مية  ...يعني أره لم تكن هناك بعيض المحياولت مثيل ميا ليا
بيييه مركيييز الدراسيييات اإلسييي مية بلنيييد ،والمركيييز العيييالمي للكتييياب اإلسييي مي
ومراكز أخرص في المشر العربي  ...وكلّما كاريب هنياك جهيود رحيو التوحييد
«أ توحيييد هييذا التييراكم» كلمييا اسييتطعنا اكت يياب الابييرة ،وكلمييا كارييب هييذه
الجهييود مش يتّتة ومبعثييرة كلمييا أدّص ذلييد إلييى اإلطاليية أو إلييى عييد توحيييد هييذه
الجهود.
ولد أوردت المجلة أيضا تعليق اليدكتور «أبيو عميران الشييخ» ،حييث ليال:
أرا أر ّحب بالفكرة حتى أميّز بين الم لم العالم والم لم األميي ،واآلن كيل واحيد
يفتي ويقول ما يشياء .لمياذا اتحياد للمفكيرين أو العلمياء اإلسي ميين فقيط؟ حتيى
رنربييل الم ييتويات العلمييية ورميّييز بييين العلييو  ...ول يييدخل فييي التحيياد إل
العلميياء الم ييلمون ،والمفكييرون الييذين اشيتهروا بمؤلفيياتهم وتييدخ تهم وآراوهييم
ومقالتهم في الندوات العلمية وغيرها.
وأوردت المجلييية أيضيييا تعليقيييا لألسيييتاذ «عبيييد اليييرزا ل ّيييو » مييين معهيييد
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الفل فة ،الذ دعا إلى التريث ،حيث لال :ليئ المشكل في إلامة أو عيد إلامية
اتحاد أو تنظيم للمفكرين اإلس ميين .العالم اإلسي مي يعي اآلن ،بيل يبيالغ فيي
التنظيمات ،وهي كلها لواليب جياهزة ،لكين أفرغيب مين محتواهيا الحقيقيي .أريا
طبعييا أ تنظيييم كييان للمثقفييين ،للكتيياب ،للمفكييرين فييي الحقييل اإلسي مي ،لكيين
شرط أن يًياحب هيذا الجاريب ،الجاريب التطبيقيي ،والوسياول التيي تم ّكين مين
العمل ،واليوعي باطيورة الواليع اليذ رعييا فييه .أريا أخشيى أن يكيون ويبقيى
هذا على شكل محنّطات .ومع ذليد أدعيو إلييه ميع التاميل والترييث فيي إعطياء
المقومات الحقيقية للبقاء.
والعوا لفكرة التحاد:
تح ُّمئ الشاو
ّ
وكان من المتح ّم ين لفكرة هذا التحاد :شيخ القياروريين العيرب والم يلمين
أ.د .توفيييق الشيياو  ،رحمييه هللا ي ،ومعييه أ.د .محمييد سييليم العييوا ،اللييذان أخييذا
على عاتقهما ،صياغة الفكرة صياغة لارورية .على أن يكيون مقير هيذا التحياد
هو :الجزاور ،التي ر ّحب الم ئولون فيها بيالفكرة ،وباستضيافة المؤس ية التيي
تنشا لادمتها.
وشاء هللا تعالى أن تتنيّر األمور فيي الجزاوير بعيد ذليد ،وتيدخل فيي دوامية
من الًراي الدمو  ،الذ دميب له للوبنا ،لبل أن تدمع أعيننا .و ل ذلد إليى
سنوات ،لم ركن رملد أمامها إل الحوللة والسترجاي.
واختفييب فكييرة التحيياد ،ولكنهييا لييم تمييب فييي رف ييي ،بييل اختزرتهييا ،حتييى
هييرت فكييرة أخييرص ،لتجميييع العقييول الم ييلمة فييي األميية هييي فكييرة «التحيياد
العالمي لعلماء الم لمين» الذ

للب عدّة سنوات ،أدعو إلييه مين أعيرف مين
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علماء األمة ،حتى أم ى حققة والعة ،وهيو لييئ بيدي عين فكيرة اتحياد كتياب
الم لمين ،ف يُ ْنني أحدهما عن اآلخير ،فلييئ كيل كاتيب عالميا ،ول كيل عيالم
كاتبا ،فبينهما  -كما يقول علماء المنطق  -عمو وخًوص من وجيه  ...حقيق
هللا به ذلد األمل المنشود ،في شكل جديد ،وتحب عنوان جديد.

***
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أوجاي القدمين وال فر إلى بوسطن
المشاركة في ا لجتماي ال نو لرابطة الشباب الم لم العربي:
فييي شييتاء  1989جيياءتني دعييوة للمشيياركة فييي الجتميياي ال يينو لرابطيية
الشباب الم لم العربي في أمريكا ،وعلى رغم ما أشكو من وجع الرجيل ،فيإري
عزمب على ال فر لحضور هذا اللقاء ،الذ يجمع في العادة صفوة مين شيباب
الم لمين العرب الذين يدرسون في أمريكا ،وأكثرهم يدرسيون دراسيات علييا،
وبعضهم يدرس الدراسة الجامعية.
من أهداف زيارتي:
وكان من أهداف زيارتي أيضا :أن أعر

رف ي عليى أحيد أطبياء العظيا

الماتًييين فييي واشيينطن .ولييد اتفقييب مييع اإلخييوة فييي المعهييد العييالمي للفكيير
اإلسي مي فييي واشيينطن  -ولييد اعتييدت أن أمي ّير عليييهم فييي كييل زيييارة ،وألتقييي
العيياملين فييي المعهييد ،وألقييي فيييهم كلميية ،وأتلقييى أسييئلتهم  -أن يحجييزوا عنييد
طبيب يعرفوره ويطمئنون إليه.
تعرفي على األي عبد الرحمن العمود :
وبعيد الرتهيياء مين أعمييال مييؤتمر الرابطية ،مييررت بياإلخوة فييي واشيينطن،
فر ّحبييوا بييي ،وأع يدّوا العييدة لمييا طلبتييه ميينهم .ولييال األي الييدكتور طييه جييابر
العلييواري مييدير المعهييد :إرييه لييد كل ي أحييد اإلخييوة بالمعهييد ليًييحبني ،ويقييو
بالترجميية بينييي وبييين الطبيييب ،وهييو األي عبييد الييرحمن العمييود  ،الييذ كييان
م يييئول عييين الع ليييات العامييية بالمعهيييد يومئيييذ ،وكيييان ر ْعيييم الرفييييق ،ور ْعيييم
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الترجمان ،وهي أول مرة أتعرف عليه فيها ،فد هللا أسيره  ...وكيان مميا ذكيره
لي د .طه :أره حجز لي عند طبيب معروف ،يتردّد عليه هو شاًييا للعي

،

فهو مًاب بمثل ما أرا مًاب به.
في عيادة الطبيب:
وفي الموعد المحدّد ،صبحني عبد الرحمن إلى عييادة الطبييب اليذ ر ييب
اسييمه ،وفحًييني ،وفحييص لييدمي بًييفة خاصيية ،واطلييع علييى كش ي أشييعة،
أ نه كيان معيي ،وسيالني جملية أسيئلة .يم وصي ليي تمرينيات أليو بهيا ،فيي
الًييباح وفييي الم يياء ،وهييي حركييات للرجْ ييل ،مييرات معييدودة ،ورأص أن هييذا
الع

الطبيعي كافٍ  ،في هيذه الفتيرة ،ميع الوصيية بيالرفق والعتيدال ،وعيد

إرها الج م عامة ،والرجلين خاصة.
لقاوي بالًحفي التور ي الهاشمي الحامد :
وفييي هييذه المرحليية ،التقيييب  -ألول مييرة  -الًييحفي التور ييي المعييروف:
الهاشمي الحامد  ،الذ كان عضوا رشيطا في «حيزب النهضية» اليذ يتبنّيى
التجيياه اإلس ي مي ،ويق ي فييي وجييه التيييارات العلمارييية «ال وكييية» ليبرالييية
ومارك ييية ،ويعبيير عيين حقيقيية اإلس ي

المتكامييل المتييوازن ،الييذ يجمييع بييين

وابييب الشييري ومتنيييرات العًيير ،والييذ يقييوده بحكميية وشييجاعة وبًيييرة
أخوريييا الداعيييية المفكييير الملتيييز  :الشييييخ راشيييد الننوشيييي ،واليييذ أ نيييى علييييه
الهاشمي الحامد

ناء عاطرا ،لبل أن ينقلب عليه فيما بعد.

ردوة عن الم تقبل اإلس مي ولضاياه :
وفييي أ نيياء لقيياوي بالحامييد  ،حييد ني عيين ريتييه إللاميية رييدوة فكرييية إسي مية

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

621

عالمييية مهميية ،تتحييدع عيين الم ييتقبل اإلس ي مي ولضيياياه .فر ّحبييب بييالفكرة،
وللب له :هذا أمر في غاية األهمية الييو  ،ألن غاليب اإلسي ميين يعيشيون فيي
الماةي ،وربما التفب بعضهم إلى الحاةير ،ولكينهم فيي الجملية غياوبون عين
الم تقبل .مع أن لدينا في القرآن وال نة مؤشرات تقودرا إلى الرتباه للم يتقبل،
انَّبَ ۡعادَِّ
امَّم َُّۢ
كما رجيد فيي القيرآن المكيي حيديثا عين الم يتقبل ،كقوليه تعيالىَ { :و ُر ِ
سي َُّۡر َز ُم ۡ
َ
ير َّۡمَّ
َُّوي َُولو ََّ
ونَّٱلدوب َُر} [القمرَ { ،]45 :
سيَ ِۡ ِلبُونَ } [الرو َ { ،]3 :
غلَبِ ِرمۡ َّ َ
َّٱل َج ۡمع َ
سانُ ِر ِ
َءا َٰيَتِنَاَّفِ ۡ
َّوفِ ٓيَّأَنفُس ِِرمۡ َّ َحت َٰىَّيَتَبَينَ َّلَرُمۡ َّأَن َّهَُّ ۡٱل َح وق} [فًلب ... ]53 :إلخ.
اَ َ
يَّٱۡلٓفَ ِ

سرري تجاوبد مع الفكرة ،وتشجيعد لها.
لال :لقد ّ
للب :أرا أومن باره ل خ ص ألمتنا ما لم رار من التقولع على الماةيي،
ورييتعلم التفكييير الم ييتقبلي ،القيياوم علييى العلييم والدراسيية واإلحًيياء ل عليييى
األخيلة واألوها  .المهم أن تتكون عندرا عقلية استشراف الم تقبل.
لال :لهذا تنعقد هذه الدورة ،وستكون في البلد الذ تحبيه ويحبيد :الجزاوير،
وسندعو إليه كثيرا من إخوارد وأصدلاود مين المفكيرين اليذين تعرفيه :طيار
البشييير وعميييارة وهوييييد والعيييوا وعيييادل ح يييين ،والترابيييي والننوشيييي
والدجاري ومنير شفيق ،وغيرهم .وعلى رأس الجميع :الشيخ النزالي.
وأرا أطلب مند أن تكتب في موةوي أريب مشينول بيه ،ورأيتيه مبثو يا فيي
محاةراتد ،وفي كتبد األخيرة ،وهو اليذ سيميته «فقيه األولوييات» فارييدك
أن تتحدع عن «أولويات الحركة اإلس مية في العقود الث ة القادمة».
للب :على بكرة هللا ،وساجتهد في كتابة هذا البحث ،وباهلل التوفيق.
وافترلنا ،على أن رلتقي في الجزاور في الموعد المحدد للندوة.
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وبقيييييب أيامييييا فييييي واشيييينطن ،التقيييييبُ فيهييييا اإلخييييوة الكييييرا  :العلييييواري،
والبرازرجي ،والطالب ،ومحيي الدين عطية وغيرهم من الم ئولين عن معهيد
ي ،يم ودعيب
الفكر اإلس مي ،م لقيب العاملين وتحد ب إليهم ،كميا تحيد وا إلي ّ
الجميع عاودا إلى الدوحة.
العودة إلى الدوحة:
وبعد عودتي إلى الدوحة ،عملب بنًيحة الطبييب األمريكيي فيي الموا بية
على التمرينيات ،وليد اسيترحب عليهيا فعي إليى حيد كبيير ،ولكين الرفيق اليذ
أوصى به الطبيب ُروعي مدة من الزمن ،م لم يلبث أن عاد الحال إلى ما كيان
عليه من النشاط وال فر ،وهذا كله عبء على القد الموجوعة.
ي أن أتركهييا أو
وعنييدما ألبييل رمضييان ،وجيياءت صي ة التييراويح :عي ّيز عل ي ّ
أصلي ماموما في تلد ال نة ،ولكني صلّيب على ما هو المعتياد ،وكنيب أعتميد
علييى رجلييي ال ييليمة فييي صيي تي الطويليية .فمييا إن ارقضييى شييهر رمضييان
المبارك ،حتى ابتلين بوجع رجلي اليمنى .حتى ليبدو أن وجعها أشيد مين وجيع
الي ييرص ،التييي باتييب أح يين حييال ،بعييد التمرينييات التييي أوصيياري بهييا الطبيييب
األمريكي ،وبعد عملية المنظار التي أجراها لي من لبل الطبيب البرازيليي فيي
الوحة.
تردُّد على م تشفى حمد:
وغييدوت أتييردد علييى ل ييم العظييا م تشييفى حمييد بالدوحيية ،الييدكتور ربيييل
خليفة ورفاليه ،وأعطيوري بعيض الم يكنات مين األدويية ،ووصيفوا ليي بعيض
التمرينات وبعض الع

الطبيعي اليذ يجيب أن أجرييه فيي الم تشيفى ،ألريه

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

623

ي تلز استادا أدوات كهرباوي وغيرها.
والحقيقة أريي ليم أسيتفد مين هيذه األجهيزة ،ومين هيذا العي

الطبيعيي شييئا

يذكر .ولم أزل أشعر باأللم يًاحبني ويقلقني .وأحياريا أذهيب إليى أطبياء غيير
أطباء العظا  ،كاطباء الباطنى ،الذين يعالجون أمرا

الروماتيز  ،أشيكو مين

شييدة األلييم ،فيعطييوريي إبييرة «كييورتزون» .وهييو دواء م ييكن .ولكنييه ل يعييال
الداء من أساسه ،وي تاصله من جذوره .وأ ير الكيورتزون ل ييدو أبيد اليدهر،
ولكن له مدة ،م يزول ويعود الج م إلى طبيعته ،وتعود الشكوص من جديد.
رًيحة صديقي يوس

توبة:

ومييا زلييب أصييبر وأصييابر ،رجيياء أن تيياتي إجييازة الًييي  ،فابحييث عيين
طبيييب يعييالجني بعملييية المنظييار أو رحييو ذلييد .وكييان فييي رف ييي أن أذهييب إلييى
الطبييب اليذ فحًيني فيي واشيينطن ،ولكين أحيد أصيدلاوي وأحبياوي رًييحني
بطبييييب آخييير .أجييير ليييه عمليييية راجحييية ،أم يييى بعيييدها يمشيييي كميييا يمشيييي
األصحاء ،ول يشكو من أ شيء ،ولال :إريه كيان يشيكو مميا أشيكو منيه ،وأن
هذا الطبيب في مدينة «بوسطن» بامريكا ،وهو هند األصيل ،ومشيهور بهيذا
العمل عن طريق المنظار ،وأرد لن ت تنر سوص دلاوق م تاير فيي عافيية
أو لريبا من العافية ،وبعد يو أو يومين تمارس المشي بطريقة عادية.
كييان هييذا الًييديق هييو األي الكييريم األسييتاذ يوس ي توبيية ،رجييل األعمييال
المعييروف ،ولييد تعارفنييا ميين لييديم فييي ال ييجن الحربييي فييي محنيية اإلخييوان
ومجرب في رف ه ،فلم يكن هناك بد مين أن آخيذ
( .) 1954وهو رجل صاد
ّ
بنًيحته.
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سفر إلى طبيب جراح في مدينة بوسطن بامريكا:
وراسلنا الطبيب الجراح من سيفارة لطير فيي واشينطن ،وحجزريا عنيده فيي
شييهر يوليييو «تمييوز» ،وسييافرت أرييا وزوجتييي وابنييي أسييا  -الطالييب بكلييية
الهندسة بجامعة لطر  -من القاهرة إلى بوسطن ،واستاجررا فيها شيقة مفروشية
لمييدة شييهر ،م ييتعينين بييبعض إخوارنييا هنيياك .ييم ذهبنييا إلييى عيييادة الييدكتور
الجراح ،فقابلته ،وفحًني ،ولرر العملية في يو محدد.
وفي الموعيد ذهبنيا إلجيراء العمليية ،وكنيب أ ين أرهيا سيتكون مثيل العمليية
التييي أجراهييا الجييراح البرازيلييي فييي الدوحيية ،حيييث تمييب ب ييهولة وسييرعة،
وخرجب بعدها امشي على لدمي ،بدون أ عاوق.
عملية طويلة منهكة:
ولكن هذه العملية طالب ،وخرجب منها منهكا مهيودَ القيوة ،وبقييب فتيرة ليم
تطييل كثيييرا فييي العيييادة ،ييم ارتقلييب بم يياعدة بعييض اإلخييوة إلييى الشييقة التييي
ر كنها .وبعيد أن زال أ ير التايدير ،بيدأت أحيئ بياأللم ييزداد شييئا فشييئا ،وليم
تتح ن حركتي ،بل بقيب عدّة أيا ل أتحرك إل بًعوبة.
وبعيد عيدّة أيييا كاريب ليي معييه مراجعية ،فيذكرت لييه ميا ل أزال أعارييه ميين
األليم ،فطميارني باريه سييزول بمضييي الوليب ،ورًيحني بالمشيي ،ولكين كيي
يمشي من يتالم؟
ولضينا بقية الشهر في بوسطن وزررا معالمها ،وهي تتميز بان فيهيا أشيهر
جيييامعتين فيييي أمريكيييا ،وربميييا فيييي العيييالم :جامعييية هارفيييارد ( Harvard

 ،)Universityوجامعة إ آ تي (.)MIT
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محاةرة عامة في بوسطن:
ورتّب اإلخيوة اإلسي ميون ليي محاةيرة عامية ،دعيي إليهيا جيم غفيير مين
الم لمين العرب وغيرهم ممن يح ن فهم العربية.
وبعد ارتهاء المدة التي لررراها لبقاونا في بوسطن ،عزمنا عليى شيد الرحيال
للعودة إلى مًر ،م إلى لطر ،عن طريق لندن.
لكل شاص روفه الًحية :
ولد تبين لي أن رجاح طبيب فيي عمليية ميع شياص ،ل ي يتلز رجاحيه ميع
كيل إر ييان .فقييد رجيح هييذا الجييراح ميع أخييي وصييديقي يوسي توبيية ،ولكنييه لييم
ينجح معي ،ألن لكل شاص روفه الًحية والنف ية وغيرها.
وعليى كييل حييال ،لييم أشيعر بيياري ُوفّقييب فييي هيذه العملييية ،وفييي هييذه ال ييفرة
الطويلة ،ولكني أدييب ميا عليي ،فعليى الميريض أن ي يعى ،وعليى الطبييب أن
ِينََّ َّ78وٱلااِيَّ ُر َاوَّي َُٰۡ ِع ُمنِايَّ
يعال  ،أما الشفاء فهو مين هللا {ٱلااِيَّ َخلَقَنِايَّفَر َُاوَّيَ ۡراد ِ
ض ُ
ين} [الشعراء.]80 - 78 :
ينََّ َّ79وإِذَاَّ َم ِر َّۡ
تَّفَر َُوَّيَ ۡش ِف ِ
َويَ ۡس ِق ِ

المرور بإلها في لندن:
وكان الذ رتبناه :أن رمر بابنتي «إلها » في لندن ،أو عليى وجيه الدلية فيي
ةاحية «إجم» بالقرب مين لنيدن ،وليد اشيترت بيتيا تقييم فييه ميع أطفالهيا ،ميدة
دراستها للدكتوراه ،ويزورهم زوجها بين الحين والحين.
وفي المطار وجدرا «إلها » تنتظررا ب يارتها ،وبعد ال

والعنيا الحيار،

حملتنييا  -أرييا ووالييدتها وشييقيقها أسييامة  -إلييى منزلهييا ،بتلييد الضيياحية الجميليية،
التي فيها فري جامعتها للعلو  ،وهي ل تبعد كثيرا عن المطيار .وكنيا فيي شيهر
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حدع األحداع ،غزو الكويب
غزو صدا لدولة الكويب:
أر ب بنيا ابنتنيا إلهيا فيي منزلهيا وأر ينا بهيا أياميا عيدة .يم فوجئنيا وفيوج
العالم كله ،بنبا يذيع التلفزيون البريطاري ،لم يكن ياطر بالبال .ربا زلزل اليدريا
وشييينل الاليييق ،وتحيييرك ليييه النييياس فيييي المشيييار والمنيييارب ،ل يكيييادون
يًدلوره ،ذلد النبا هو :غزو صدا ح ين لدولة الكويب ،وذلد فيي أغ يطئ
سنة .1990
أهذا حلم أ حقيقة؟
صييدا ينييزو الكويييب الجييارة والشييقيقة التييي ولفييب جييواره فييي حربييه مييع
إيران ،وأمدته بالمليارات ،يهجيم عليهيا بقيوة ووحشيية ،اةيطر أكثير أهلهيا أن
ينادروهييا لهييرا ،حتييى األمييير وولييي العهييد والييوزراء وغيييرهم ،تركييوا البلييد
طالبين النجدة من األشقاء والعالم.
ول

أحدهم يقاو  ،فاطلقوا عليه الرصياص ،ف يقط لتيي  ،وهيو الشييخ فهيد

األحمد.
ولييم يقي األميير عنييد الكييويتيين وحييدهم ،بييل كثييير ميين العييرب الييذين كيياروا
يعملون في الكويب ،مثل المًريين وال وريين وغيرهم ،ركبوا سياراتهم ميع
أهليهم وأولدهم ،تاركين كل شيء وراءهم ،في سبيل النجاة بارف هم.
ذهب الكويتييون إليى اليب د العربيية التيي ييرون أرهيا آمنية بالن يبة لهيم مثيل
مًر ،وبعض ب د الالي  .وحميل بعضيهم ميا تي ّير ليه مين اليدرارير الكويتيية
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التي باتب برخص التراب.
تعاط

الناس مع الكويتيين:

وتعاط

الناس مع الكويتيين اليذين أم يوا ميا بيين عشيية وةيحاها :فقيراء

بعد غنى ،خاوفين بعد أمن ،ساوحين في األر

بعيد عيشية ال ّيعة والرغيد فيي

القًور والفي ت .حتى كان ساوق التاك ي المًر إذا ركب معه واحيد مين
هؤلء ،رفض أن يقبض منه أجرا .ولد حدع أن سيافر لطير ووليع ليه ذليد،
وأبى ال اوق بشمم أن يتناول منيه شييئا ،وليال ليه :أل يتم إخوارنيا؟ أل رشيارككم
محنتكم؟ فقال له الراكب :أرا ل ب كويتيا أرا لطر !
محنة لاسية:
كارييب محنيية لاسييية علييى أهييل الكويييب ،ولييد دخلييب لييوات صييدا وجنييوده،
فنهبييب وسييلبب ،وحملييب سيييارات كبيييرة ميين لًييور الكييويتيين ميين األ يياع
واألدوات والتح  :ما يقدر بالمليارات ،بل رهبب المحي ت التجاريية ،وفتحيب
ماازرها ،ورُقل ما فيها إلى بنداد وساور مدن العرا .
لم يكن غزوا رظيفا ،بل كان أشبه بعميل اللًيوص ّ
ولطياي الطرييق .وكيان
يتًرفون تًرف من ل يعلم أن أحدا سيحاسبه يوما.
الضباط والجنود
ّ
مؤتمرات صدا اإلس مية:
كان صدا لد مهد لذلد بمحاولة ك ب الرأ العيا العربيي إليى صيفه ،فبيدأ
علَيم
يتظاهر باره مع اإلس  ،وأره لم يعيد متم يكا بافكيار البعيث ،أةياف إليى َ
العرا  :كلمة «هللا أكبر».
ودعا أكثر مين ميرة إليى ميؤتمرات عنيده ،حشيد فيهيا مين علمياء اليدين مين
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استطاي حشده ،من ب د العرب والم يلمين ،لييعلن أريه لييئ ةيد اليدين  ...بيل
هو راصر الدين!
وفي آخر مؤتمر عقده ،شارك فيه عدد كبيير مين علمياء األمية مينهم شييانا
الشيخ النزالي ،والشيخ عبد هللا األرًار من لطر ،وغيرهما.
صيا طيال
ولد حرص على أن يجتمع بالشيخ النزالي لبل سفره اجتماعيا خا ًّ
لمدة ساعتين ،وتاخرت الطاورة التي تقلّه ،حتيى ينتهيي الجتمياي .وليال الشييخ
النزالي :يبدو أن الرجل تنير ،وسبحان مقلب القلوب!
وعاد الشيخ األرًار يتحدع عنه ،وكاره أحد أبطال اإلس !
وكان أخورا الشيخ أحمد البزيع ياسين في الكوييب مين أكبير اليدعاة لًيدا ،
وكنب أختل معه بشدة حين رلتقي في اجتماعات مجليئ إدارة الهيئية الايريية
اإلس مية ،وهو أمين الًندو فيها ،وكان يقيول ليي بثقية واعتيزاز :إريه فحيل
العرب!
أح ييب أرييه كييان  -بهييذه األمييور كلهييا  -يهييي النف ييية العربييية ،والذهنييية
العربية ،لما يريد أن يفعله.
عد استجابتي لحضور مؤتمرات صدا :
وأحمييد هللا أرييي لييم أشييارك فييي شيييء ميين هييذا ،ولييد دُعيييب أكثيير ميين مييرة
لمييؤتمرات صييدا  ،وألييح علييي فييي الييدعوة :ال ييفير العرالييي فييي لطيير ،ولكنييي
اعتذرت ،وأصررت على العتذار .وكاروا يقولون في العيرا  :هنياك عالميان
فقط لم ي تجيبا ليدعوة العيرا أو دعيوة صيدا  :أبيو الح ين النيدو فيي الهنيد،
ويوس

القرةاو في لطر .وذلد من فضل هللا علينا وعلى الناس.
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ولد جئ صدا ربض أمريكيا ،بحديثيه ميع ال يفيرة األمريكيية فيي بنيداد ...
ماذا يكون مول

أمريكا لو غزا العرا الكويب؟

ولالييب ال ييفيرة :سيييادة الييرويئ ،ليييئ بيننييا وبييين الكويييب معاهييدة دفيياي
مشترك!!
فكان هذا النوي من اإلذن ،أو التحريض على فكرة النزو.
بقينا أياما في لندن أو ةاحيتها مع إلها وأولدها ،ررالب األحداع ،ورتيابع
التلفييازات ،ووكييالت األربيياء ،ول ركيياد رً يدّ مييا جييرص ويجيير  ،ميين هييول
الًدمة.
بعد أيا  ،كان ل بد لنا أن رعود إلى القاهرة ،لبقاء أيا لليلة ،م رحز أمتعتنيا
إلى الدوحة ،فقد أوشد العا الدراسي أن يدخل.
الرجوي إلى الدوحة :
رجعنا إلى الدوحة ،لن يتار
والطالب إلى جامعته ،والمو

العيا الدراسيي ،لييذهب التلمييذ إليى مدرسيته،
إلى عمله.

عيّن معييدا ،وعبيد اليرحمن يينجح
وكان محمد لد تار في كلية الهندسة ،و ُ
فييي كليتييه بامتييياز ،وأسييامة لييد دخييل كلييية الهندسيية ،وإلهييا وسييها تعميي ن
للحًول على الدكتوراه من إرجلترا :إلها من جامعة لندن ،وسها من جامعية
ريييدر  .وأسييماء حًييلب علييى الماج ييتير ميين جامعيية الالييي فييي البحييرين.
وتتهيا ل بتعاع للدكتوراه بتوفيق هللا تعالى.

***
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بداية العا الدراسي بالدوحة ()1991 - 1990
واحت ل الكويب هو القضية األولى
عدرا إلى الدوحة ،في بدايية العيا الدراسيي  ،1991 - 1990أو لبليه بقلييل.
والعالم كله يًبح ويم ي ،وليئ له حديث إل غزو العرا للكويب ،وما وليع
ألهل الكويب مين مآسيي ،وكيي

تفرليوا فيي اليب د ،بعيد العيز والرفاهيية ،ول

سيييما أن الكييويتيين معروفييون بالعُجْ ييب والزهييو ،فام ييى حييالهم ،كحييال ابنيية
النعمان بن المنذر ملد الحيرة ،بعد زوال ملد أبيها ،وهي التي لالب:

فبينيييا ر
يييوس النييياس واألمييير إذا رحييين فييييهم سيييولة رتنًييي ُ
ُ
أمررييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
ف
فييييياف ليييييدريا ل ييييييدو رعيمهي
ييييا تقلييييب تييييارات بنييييا وتًيييير ُ
والمفييرو

أرييي فييي هييذه ال يينة معييار إلييى جمهورييية الجزاويير ،وعلييي أن

أستعد لذلد ،على أن أباشر عملي هناك من أول شهر أكتوبر.
خطبة تارياية في م جد عمر بن الاطاب:
وفييي هييذه األ نيياء ،خطبييب خطبيية تارياييية فييي م ييجد عميير بيين الاطيياب
بالدوحة ،حول العدوان عليى الكوييب .دريب فيهيا هيذا النيزو اآل يم ،اليذ يت يم
بالحمالة وعد التدبر في العوالب ،كما يت م بالندر بشقيق ول معه فيي وليب
الشدة ،فهو يجيز اإلح يان باإلسياءة ،وهيو يق يم العيرب فيي وليب يحتياجون
فيه إلى التوحد والت حم ،وهو يعيدرا إليى عهيد الجاهليية حييث ينيير األي عليى
أخيه بادرى سبب .كما لال لاولهم:

وأحياريييييا عليييييى بكييييير أخينيييييا إذا مييييييا لييييييم رجييييييد إل أخارييييييا
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ولد حذررا رسولنا من ذلد حين ليال فيي حجية اليودايَ« :لَّتراعاواَّبعاديَّ
اااراَّي ااار َّبع اااكمَّرقاااا َّبعااا
كفا ً

»( ... )94يييم هيييو يفيييتح البييياب للتيييدخل

األجنبي ،بعد أن تحررت المنطقة منه إلى حد كبير.
ول أذكر بالضبط ما للته في هذه الاطبة ،وأعتقد أرها م جلة ،وليد أذاعتهيا
إذاعة الكويب التيي كاريب تعميل مين خيار الكوييب ،و لّيب تعييدها وتكررهيا
عدّة مرات في كل يو من أيامها األولى(.)95
مؤتمر العلماء بمكة المكرمة:
م تداعى العلماء والدعاة وأهيل اليرأ إليى ميؤتمر للعلمياء بمكية المكرمية،
للبحييث فييي النييزو العرالييي للكويييب ،وكيي رنقييذ الكويييب؟ ومييا الواجييب علييى
األمة؟ وما الواجب على العلماء؟
ولييد حضييرت شاًيييات كثييير ميين ألطييار شييتى ميين ب ي د العييرب ،وب ي د
العجييم ،وتح يدّ وا والترحييوا ورالشييوا .ولييد ألقيييب كلميية لوييية متوازريية حييازت
القبول لدص الحاةرين.
مدص مشروعية الستعارة باألمريكان:
وكارب رقطة الا ف األساسية هي مدة مشروعية السيتعارة باألجاريب مين
غير الم لمين ،كاألمريكان وحلفاوهم.
وكنييب معييي جماعيية ميين المشيياركين رتاييوف ميين هييذا األميير :أن يييدخلوا
( )94متفق عليه :رواه البايار فيي العليم ( ،)121وم يلم فيي اإليميان ( )65عين جريير بين
عبد هللا البجلي.
( )95ارظر« :خطب الشيخ القرةاو » (.)142/3
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دياررا ف يارجوا منها ،ويتشيبثُوا بالبقياء فيي أرةينا ،ول رمليد أن رحياربهم،
وهم الذين أعاروريا فيي حربنيا ،وهيم اليذين يملكيون كيل وسياول القيوة وأدواتهيا.
فييياألولى أن يتعييياون العيييرب والم يييلمون بعضيييهم ميييع بعيييض ،لمقاومييية هيييذا
العدوان وطرده ،وتحرير الكويب من ريره.
ولال القاولونّ :
إن هذا إغيرا فيي الاييال ،فجييا صيدا  -مين حييث عيدده
وعتاده وس حه وتدريبيه  -ل يمكين أن تحاربيه جييوش عربيية أو إسي مية .ل
ي تطيع محاربتيه إل أمريكيا .وليد اختلي الفقهياء فيي جيواز السيتعارة بالكفيار
في الحروب ،وأجاز أكثرهم الستعارة بهم إذا كاروا مؤتمنين.
وكييان الييرد علييى ذلييد بييان هييذا فييي السييتعارة بالكييافر علييى الكييافر ،ل فييي
الستعارة به على الم لم .يم معنيى السيتعارة بالكيافر :أن تكيون أريب صياحب
ال لطان والقوة والنفوذ ،وياتي هو عورا لد .أرا الوالع هنا فهو أن األجنبيي هيو
الذ بيده القوة وال لطان واألمير والنهيي ،وهيو اليذ بييده كيل شييء ،فيالوالع
أره هو األصل ،ورحن الفري ،هو الذ ي تعين بنيا ،ول ينا رحين اليذين ر يتعين
به!
الستعارة بالكفار للضرورة:
واستمر النقاش طوي في ذلد ،ولكن الذ ح م النزاي هو لولهم :إرنا أميا
ةرورة ،ليئ لنا خيار غيرها .إما أن رقبل ما ولع ،وررةى بضيياي الكوييب
دولة ،وابت ي صدا لها ،وإميا أن رقبيل السيتعارة بقيوة أمريكيا وحلفاوهيا ،فهيي
وحدها القوة القادرة عليى اليردي .وميا دمنيا أميا ةيرورة ،فالضيرورات تبييح
المحظورات.
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وبهذا ارتًر رأ القاولين بجواز السيتعارة بامريكيا ،عليى أن تاير فيورا
من المنطقة بعد إرهاء احت ل الكويب ،ألره أمر محظور أبييح للضيرورة ،وميا
أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
على أن تقرير هيذا مين الوجهية النظريية سيهل ،ولكين الًيعب هيو تنفييذه،
فمن ذا الذ ي تطيع أن يقول للقوة المقتدرة المنتًرة :ارحليي عنيا ،وارجعيي
من حيث جئب!
مول

بعض علماء ال عودية المضاد ل ستعارة:

وكارب هناك فئة من علماء ال عودية لد اتاذت مولفا مضيادا لهيذا التجياه،
معارةة لمقررات هذا المؤتمر الذ كان على رأسه مفتي المملكة الشيخ عبيد
العزيز بن بياز ،وعليى رأس هيؤلء العلمياء المعارةيين الشييخ اليدكتور سيفر
الحييوالي ،الييذ أعيدّ دراسيية ليميية حييول الموةييوي ،بييين فيهييا :أن أمريكييا هييي
التييي خططييب لهييذا األميير ،وبينييب لييه ميين لبييل ،وج ّهييزت «لييوات الرتشييار
ال ييريع» ،وكييان صييدا أداتهييا فييي تنفيييذ ماططهييا ميين حيييث ل يييدر  ،فقييد
درسييب رف يييته ،واسييتنلب طموحاتييه فييي تحقيييق أهييدافها فييي ال يييطرة علييى
المنطقة.
أهمية الجمع بين العلم الشرعي والفقه ال ياسي:
وهذه رقطة مهمية ت ي ّجل إلخوارنيا مين شيباب العلمياء واليدعاة فيي المملكية،
الييذين جمعييوا إلييى العلييم الشييرعي :الفقييه ال ياسييي ،وولفييوا مول ي المعارةيية
ل ياسة الحكومة ،وسياسة كبيار المشيايخ .فحيياهم هللا وجيزاهم خييرا :الحيوالي
والعودة والقرري والعمر وإخوارهم ،الذين ُوةعوا في القاومة ال وداء ،وجيرص
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لهييم بعييد ذلييد مييا جييرص ميين محيين ،رييدعو هللا أن تكييون فييي ميييزارهم ح يينات
ودرجات.
مول

جماعة اإلخوان الم لمين من الستعارة باألمريكان:

وكارب جماعة اإلخوان الم لمين منق مة في هذا األمير ،فمينهم مين حضير
هييذا المييؤتمر ،وإن كييان لييه بعييض الييتحفّ علييى بعييض لراراتييه ،بييينهم الشيييخ
منيياي القطييان ،والشيييخ عبييد المجيييد الزرييداري ،والييدكتور الحبيير رييور الييدايم،
والشيخ عبد هللا المطوي ،والفقير إليه تعالى .كما أذكر من المشياركين اليدكتور
رجم الدين أربكان.
وأغلب اإلخوان كاروا معارةين بشدة ل ستعارة باألمريكان ،وأن هيذا شير
علييى العييرب والم ييلمين ،وإن كييان الجميييع يعييار
ويطالب صدا بالج ء الفور عن الكويب.

***

غييزو الكويييب وينييدد بييه،
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ال فر معارا من لطر إلى الجزاور
ال نة الدراسية 1991 - 1990
عملي في الجزاور:
كييان ل ب يدّ لييي ميين أن أسييافر إلييى الجزاويير ،بعييد موافقيية أمييير لطيير علييى
إعارتي لها ،ألبدأ مباشرة عملي هناك .وكان عملي يُ َمث ّل في أمرين:
األول :رواسة المجلئ العلمي بجامعة األميير عبيد القيادر للعليو اإلسي مية
في ل نطينة .وهذا ل يتطلب مني دواما كام هناك.
والثاري :أن أعمل م تشارا لوزارة الشئون الدينية فيي العاصيمة ،ووزيرهيا
صديقنا الفاةل اليدكتور سيعيد شييبان ،اليذ طالميا التقينياه فيي ملتقييات الفكير
اإلس مي ،وعرفناه طبيبا مثقفا ،وداعية لنس  ،متعاورا مع الدعاة والعياملين
لنًرة اإلس  .وهو شقيق صديقنا الشيخ عبد الرحمن شييبان ،وزيير الشيئون
الدينية األسبق.
مقابلة رويئ الوزراء مولود حمروش:
ولييد اسييتقبلني الييدكتور شيييبان ،وصييحبني لمقابليية رويييئ الييوزراء ،ال يييد
مولود حمروش ،ولد لقيته مرارا من لبل ،وهيو يعرفنيي جييدا .وليد رحيب بيي
الرجل ،وروه بمنهجي في الدعوة إلى اإلس  ،وجرص الحيديث بيننيا طيبيا ،فقيد
للب له :في مًر عندرا عاولة حمروش أيضا :وحين كنب طالبا بكليية أصيول
الدين كان شيخ األزهير فيي ذليد الوليب هيو :الشييخ إبيراهيم حميروش .واليذ
ذكرتييه فييي لًيييدتي فييي وداي كتيبيية األزهيير ،التييي كارييب م ييافرة إلييى لنيياة
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ال ويئ للمشاركة في مقاومة اإلرجليز ،مع شباب الجامعيات المًيرية .اليذين
ليياموا بالعييبء األكبيير فييي هييذه المقاوميية ،وكارييب إيييران فييي ذلييد الولييب يياورة
على الشاه وعلى السيتعمار البريطياري .وكيان راويد الثيورة ومشيعلها فيي ذليد
الولب ،هو آية هللا الكاشاري .فكان مما للته في لًيدتي:

يييييا أزهيييير الاييييير ،لييييدها اليييييو

فإرميييا أريييب مييين ريييور ورييييران!

عاصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفة
ييييق فهييييل رييييرص فييييي الشيييييوي اليييييو
هيييييذا شيييييبابد للمييييييدان منطلي
وكان في القًيدة بيب يقول:

كاشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياري؟!

متييى رييرص أل يين الييدريا تتحييدع حميييييييروش مًييييييير ككاشييييييياري
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
ع
ولالي رويئ الوزراء:

إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران؟!

لقييد لقيييب منييذ سيينوات ال يييد أحمييد حمييروش ،ميين كتيياب ييورة يوليييو وميين
ذو التجاه الي ار  ،وتحد نا حول هذا الموةوي .وهل أصل «الحمارشية»
مًر أو الجزاور؟
للب :وإل ارتهيتم؟
لال :ارتهينا إلى ّ
أن النالب في الهجرة :أن تكون من المنيرب إليى المشير ،
وإن كان العكئ لد يحدع.
للب :هذا صحيح ،وكثيرا ما يظل بعضهم منت با إلى بليده األصيلي :فيقيال:
الشيخ طاهر الجزاور  ،والشيخ عبد القادر المنربي ،وبيير التور يي ،وعمير
التلم اري  ...إلخ.
وكان لقاء الرجل معي فيي غايية اليودّ واللطي  ،وليال :أ عقبية تًيادفها،
فليئ بينيي وبينيد حجياب ،وليد أن تتًيل بيي إميا مباشيرة ،وإميا عين طرييق
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الدكتور شيبان إن شئب.
وأذكر أري طلبب منه شيئا يتعلق بالجامعة ،ر يته اآلن ،واستجاب له فورا.
وودعنا مشكورا ،على أن رلتقي بين الحين والحين.
منالشة رسالة ماج تير في علم التف ير:
وكان مين أواويل ميا لميب بيه :أن طلبيب منيي جامعية الجزاوير ،ل يم العليو
اإلس ي مية :أن أكييون عضييوا فييي لجنيية منالشيية لرسييالة للماج ييتير ،سييتنالا
لريبا ،في علم التف ير ،وإن كان الوليب ةييقا  ...ليالوا :ولكين مثليد ل يحتيا
إلييى ول يب لقييراءة الرسييالة .فيكفييي أن تنظيير فيهييا وتتًييفحها ،لييتحكم عليهييا.
ورحبييب بييذلد ،وبعييد أيييا لليليية ،حضييرت المنالشيية ،وشيياركب فيهييا مشيياركة
إيجابيييية ،فشيييهد الحاةيييرون بارهيييا كاريييب هيييي المنالشييية العلميييية والمنهجيييية
الم ييتوعبة التييي اسييتفاد الطالييب المنييالا منهييا ،واسييتفاد منهييا كييذلد جمهييور
الحاةييرين .بييل لييال بعييض إخييواري ميين المنالشييين ،ول أذكيير أيّيا ميينهم اآلن:
رحن شاًيا لد استمتعنا بحضورك ومنالشتد.
إلى ل نطينة :
م سافرت إلى ل نطينة بالطاورة ،ووجدتهم في استقبالي هناك ،وليد التقييب
صيييا بهيئييية التيييدريئ.
مجليييئ الجامعييية ،والمجليييئ العلميييي .وطلبيييب لقييياء خا ًّ
عرةب عليهم فيه رنيتي ،لما يجب أن تكون علييه جامعية للعليو اإلسي مية،
وما يجب أن يكون عليه أستاذ الجامعة اإلس مية.
واجب الطالب الجامعي:
يييم هيئيييوا ليييي محاةيييرة عامييية للطييي ب ،حضيييرها كيييل طييي ب الجامعييية
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واألساتذة أيضا ،بينب فيهيا :واجيب الطاليب الجيامعي الم يلم :مين راحيية العليم
وتحًيييله واألفييق الييذ ينبنييي أن يطمييح إليييه فييي ذلييد ،وأن العلييم ل يعطيييد
بعضه حتى تؤتيه كلد ،وأن طالب العلم ل يشبع منيه أبيدا ،شيعاره داوميا{ :ر َِّ
ِو َّۡدنِيَّ ِع ۡلما} [طه.]114 :

ومن راحية العمل :عليه أن يعمل بما يعلم ،فالعلم إرما يراد للعمل بيه .والعليم
ب عمل كشجر ب

مر ،أو ك حاب ب مطر .وأسوأ مثل النياس :العيالم اليذ

ل يعمل بعلمه ،أو يكون عمله منالضا لعلمه.
ومن راحية الثة :الدعوة إلى ما تعلّمه ،وتعليمه للنياس ،فزكياة العليم :تعليميه
لآلخييرين ،والنبيييون بعثييوا معلمييين للالييق ،والعلميياء ور يية األربييياء .عليييهم أن
يحملوا مًابيح الهداية للبشر ،كما حملها األربياء.
منالشة رسالة ماج تير في فقه األسرة:
وممييا شيياركب فيييه فييي الفتييرة التييي بقيتهييا فييي ل يينطينة :أن رالشييب رسييالة
ماج تير في علم الفقه ،وكارب في فقيه األسيرة أو األحيوال الشاًيية ،وحيول
ةرب المرأة آ اره ،وأره مما ي توجب التفريق بينها وبين زوجهيا إذا ةيربها
بنيير مبييرر ،أو تجيياوز الحييد فييي ةييربها ،إلييى غييير ذلييد ميين ألييوان اإلهارييات
للمرأة ،ولو بالكلمة.
وكارييب الرسييالة مو قيية بالنقييل ميين كتييب الفقييه المتقدميية والمتيياخرة .ولييد
سييررت بالرسييالة وأ نيييب علييى الطالييب ،وأذكيير أن الطالييب كييان اسييمه عبييد
البالي ،وأح به لد استكمل الدكتوراه بعدها.
م عدت إلى الجزاور العاصمة ،ألمارس بها رشاطا آخر.
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درس التف ير في سورة يوس :
ولييد رأص اإلخييوة الم ييئولون فييي وزارة الش يئون الدينييية :أن أبييدأ رشيياطي
العلمييي بييدرس أسييبوعي فييي تف ييير القييرآن الكييريم ،اوت يياء بشيييخ النهضيية
الجزاورية الشيخ ابن باديئ ،واختاروا م جدا هو ألد الم اجد فيي العاصيمة،
لما يرمز إليه من معنى.
وكنب أريد أن أبدأ من حيث ارتهى الع مية رشييد رةيا فيي تف يير المنيار،
أ من سورة الرعد ،ولكن عددا من اإلخوة استح نوا أن أبدأ ب يورة يوسي ،
واستجبب للتراحتهم .وحددّت الليلية التيي أبيدأ فيهيا اليدرس .ودُعيي جي ّم غفيير
من الناس ،ومن كبار العلماء والوجهاء .وبدأت التف ير عليى بركية هللا ،مبتيدوا
بمقدمة في التف ير .يم دخليب فيي تف يير ال يورة .واسيتمر هيذا اليدرس ،حتيى
أتممب أكثر من رً

ال ورة.

وكارب مشكلتي في هذا اليدرس :أريي بعييد عين مكتبتيي ،وكنيب أسيتعير ميا
تي يير ميين الكتييب ميين الييوزارة أو غيرهييا ،وأعتمييد علييى مييا هييو فييي الييذاكرة،
وعلى التامل.
ولم يكن الدرس يتولّ إل إذا سافرت إلى لطر ،التي كنب أذهيب إليهيا كيل
فترة من الزمن ،حيث تركب أسرتي هناك .أو إذا تياخرت فيي ل ينطينة ل يبب
أو آلخر.
وكييان هييذا الييدرس ي ييجل م ييموعا ومرويييا ،ونإن لييم يكيين عنييد منييه أ
ر اة ،ولد طلبب من أحد ت ميذتي فيي الجزاوير محميد صياوب أن يبحيث عين
ي .ووعييدري بييذلد شييكر هللا لييه.
شييريط م ييجل لهييذا التف ييير ،ويبعييث بييه إليي ّ
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له حقًّا :أره ةاي مني ،ول أدر كيي ؟

فمن كان لديه ر اة م جلة من هيذه الحلقيات واليدروس  -وليو عليى كاسييب -
فليتفضل بإرسالها إلي وجزاه هللا خيرا.
الجزاور وغزو الكويب:
عندما ذهبب إلى الجزاور ،كارب لضية صيدا وغيزو الكوييب ،هيي الشينل
الشاغل للجزاوريين كلهم ،خاصتهم وعامتهم ،مثقفييهم وأميييهم ،وكيان الوةيع
في الجزاور بالن بة للقضية عليى عكيئ الوةيع اليذ تركتيه فيي الاليي وفيي
مًييير حييييث رأييييتهم متعييياطفين تماميييا ميييع أهيييل الكوييييب ،معارةيييين كيييل
المعارةة لًدا .
أما الجزاور ،فعيواطفهم ميع صيدا  ،ليم ييروا فييه النياز للكوييب ،بيل رأوا
فيييه المتح يدّ لألمريكييان! وكلمييا شيياهدوا التلفزيييون الفرر ييي يهيياجم صييداما
بعني  ،ازدادوا هييم لربييا ميين صييدا وتح ُّم ييا لييه ،وكييل ميين تعاديييه فرر ييا هييو
صديق لهم.
مولفي من غزو الكويب :
وكاروا ي الورني عن مولفي ،فالول لهم :أريا مين غيير شيد ةيد األمريكيان
وحلفاوهم من الفرر يين والبريطاريين والنربيين المعتدين بًيفة عامية .ولكنيي
أيضيييا ةيييد غيييزو الكوييييب بنيييير حيييق ،وإعطييياء النيييزاة حيييق سيييلبها ورهبهيييا
واستح لها.
وأرص أن الواجييب علينييا جميعييا اآلن :أن رضيينط علييى صييدا ل ر ييحاب
طوعا واختيارا ،لبل أن ين حب لهيرا واةيطرارا .فمين خي ل حرصيي عليى
ْ
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العرا  :شعبا ،والعرا وطنا ،والعرا جيشا ،أطالب صداما بالر يحاب ،في
يييدي الفرصيية لمييا ي ي ّمى «لييوات التحييال » لت ييتقر فييي المنطقيية ،وتييتح ّكم فييي
مقدراتها .هذا هو ما يحكم به العقل والشري ومًلحة األمية .وميا زاليب أماميه
مهلة أعطيب له لين حب بإرادته.
ولد حياول كثييرون أن يثنيوا صيداما عين عزميه ،وأن يقنعيوه بالعيدول عين
رأيه ،ومنهم الرويئ المًر ح يني مبيارك ،اليذ أرسيل إلييه رسياول عيدة،
فلم يبال بها؛ إذ لم يكن مبارك عنده بالثقة الذ ينًب لنًحه ،ويطمئن إليه.
مول

صدا المتًلب:

وأرا إلى اليو ل أح ن فهيم مولي

صيدا ول تف ييره ،ول أدر  :لمياذا ليم

ين حب وكان أمامه الفرصة؟ أكان يظن أره سينتًر على أمريكا ومعهيا رحيو
ين دولة ،ولد جمعوا له مين العتياد ميا ي يد عيين الشيمئ ،وكياروا مجهيزين
باألسلحة المتطورة التي لم تجرب لبل ذلد ،ولألس معهيم جييوش مين اليب د
العربية وجنود من عدّة ألطار؟!
أ كييان يعتقييد أرهييم سيضييربوره ل محاليية ،وإن ار ييحب ،وأرهييم مًييممون
على م لاته؟
وألول :حتى لو كاروا كذلد ،فإن الحجة سيتكون علييهم ،وسييق

األكثيرون

من أرحاء العالم ةدهم ،ول يجيدون ميا يقوليون فيي تبريير ميولفهم؛ فهيم اليذين
وكيرروا الطليب ،وتوسيط المتوسيطون مين
أعطوا المهلة ،وطلبوا الر يحابّ ،
العييرب وميين روسيييا ،وميين غيييرهم ،ف ي معنييى للتًييلب فييي هييذا ،والولييوف
كجلمود صار ،ل يتحرك ول يلين.
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عودة إلى لطر:
وبعييد رحييو شييهرين علييى مييا أذكيير ،عييدت إلييى لطيير ،ألطمييئن علييى أحييوال
أسييرتي ،وهييذا مييا اتفقييب مييع الجزاوييريين عليييه ،وكييذلد مييع لطيير .والحمييد هلل،
وجدت الجميع باير ،ولم يحدع شيء في غيابي يلفب النظر إلييه ،وكيل شييء
يمضي على ما كان عليه ،بشكل روتيني.
ولد لقييب وليي العهيد ولتهيا الشييخ حميد بين خليفية ظي  ،ألودعيه لبيل أن
أسافر ،وسالني عن حالي في الجزاور ،فقلب :عليى ميا ييرا  ،وهلل الحميد  ...يم
سالني :هل ينقًد شيء؟ للب :كل أمور طيبة ،وكيل ميا أرييده أن تًيرف
ي أن أطليب
لي تذكرة ذهاب وعيودة كلميا جئيب مين الجزاوير ،فقيد يًيعب علي ّ
ميينهم ذلييد ،مييع أرهييم ل يتيياخرون عيين شيييء أطلبييه وأميير بييذلد علييى الفييور.
وودّعته شاكرا.
إلى الارطو حتى لامب الحرب وأرا فيها:
م ودّعب أهلي وأولد  ،عليى أن أرجيع إلييهم بعيد فتيرة وأخيرص ،م يافرا
مدعوا إلى ردوة عن «الزكاة» ،ومنهيا إليى الجزاوير.
إلى الارطو  ،حيث كنب
ًّ
فوصلب إليى الارطيو  ،وشياركب فيي النيدوة ،وحجيزت بعيدها عليى الطياورة
المًرية الم افرة إلى القاهرة ،آلخذ من هناك الطاورة الجزاورية الذاهبية إليى
الجزاور.
وجاء اليو المعلو حيث تقو الطاورة فيي الًيباح البياكر ،وليد اتفيق معيي
اإلخييوة الم ييئولون :أن ييياتوا لبييل الطيياورة لياخييذوا حقيبتييي ،وبعييدها ب يياعة،
ييياتون ليًييحبوري إلييى لطيياورة .ولكنييي ارتظييرت طييوي وطييال الرتظييار ولييم
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ياتني أحيد ،لليب :لعيل الطياورة تياخرت ،ولكين لمياذا ليم يعلميوري بيان الطياورة
تاخرت؟
وهكذا للب أساول رف ي ،ول أجد جوابا ل ؤالي ،حتيى حضير إليي بعيض
اإلخييوة ف ييالتهم :مييا الابيير؟ هييل تيياخرت الطيياورة؟ ولييم تيياخرت؟ فقييالوا :ألييم
ع ّ
طييل
تعييرف ميياذا حييدع؟ للييب :ل ،ميياذا حييدع؟ لييالوا :لقييد لامييب الحييرب! و ُ
المطييار ،فيي طيياورة تييذهب ول طيياورة تجيييء ،حتييى يقضييي هللا أمييرا كييان
مفعول.
الرتظار والًبر:
فقلييب :سييبحان هللا :كييل شيييء باجييل ُم ي ّمى ،كنييب م ييتعج  ،ألذهييب إلييى
الجزاور ،فإذا هذه الحرب تيدور رحاهيا فجياة ،وإن كنيا رتولعهيا فيي كيل وليب.
ًير .ومين
ي إل الرتظاروالًبر .ول أملد غير هذا ،طال اليزمن أ لَ ُ
وما عل ّ
لم يًبر ْفليشرب من البحر.

الًيييييبر مفتييييياح ميييييا ي َُر ّجيييييى وكييييييل صيييييييعب بيييييييه يهيييييييون
فاصيييييبر وإن طاليييييب اللييييييالي فربمييييييييا أسييييييييلئ الحييييييييرون
صيييييييييطبار ميييييا لييييييل :هيهيييييات ل يكيييييون
وربميييييييييا رييييييييييل با ْ
عجز عن متابعة أخبار الحرب في التليفزيون ال وداري:
والعجيييب أرييه فييي فنييد الهيلتييون الييذ أليييم فيييه ل أسييتطيع أن أتييابع أخبييار
الحرب ،ول ي تطيع جهاز التلفزيون الذ في غرفتي أن يريني شييئا غيير ميا
يبُث من الارطو .
وأستمع إلى التلفزيون ،فاجده في ص ّ صدا  .وييذيع أرشيودتين لييئ عنيده
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غيرهما ،إحداهما تقول:

الشيييييييييعب العربيييييييييي ويييييييييين وييييييييييييييييييييييين الم يييييييييييييييييييييييين
النضيييييييييب العربيييييييييي ويييييييييين الًيييييييييوت العربيييييييييي ويييييييييين
الييييييييييييد العربييييييييييييي وييييييييييييين وييييييييييييييييييييييين الم يييييييييييييييييييييييين
ويـــــــــــنَّالماليــــــــــــين َّ
واألغنية األخرص عرالية مؤ ّرة ،ل أذكر منها إل مقطعا يقول:

ولبييييييييييييرك يييييييييييييا محمييييييييييييد يحميييييييييييييييييه األمريكييييييييييييييييان!
صعوبة التًال باار الارطو :
وحتى التًال باار الارطو عن طريق الهات فيه صيعوبة جيدًّا ،في
أرا اتًلب بقطر ،ول أرا اتًلب بالجزاور ،أعرفهم أين أرا اآلن؟
فقد كاريب « يورة اإلرقياذ» ميا زاليب فيي فترتهيا األوليى بعيد ،ليم ت يتطع أن
تايير ال ييودان ميين سييجن التالي الييذ كييان يييرزح فيييه ،فكييل الاييدمات فيييه
رديئة ،وكل ألوان التًال فيه واهية ،وهو يحتيا إليى فتيرة مين اليزمن حتيى
ت تطيع الثورة فيه التنيير ،ولو جزويا.
إلى القاهرة في أول طاورة:
بقيب رحو خم ة أيا على ما أذكر ،أرتظر فتح المطار ،حتى إذا فُيتح ،كنيب
أول الم افرين في أول طاورة مًرية تنطلق منه .ورزلب في مطار القاهرة.
وكان مما آلمني كثيرا وكيدّرري :أريي وجيدت اإلخيوة ال يوداريين ولفيوا فيي
طييوابير طويليية أمييا روافييذ الجييوازات ،ولييم ي ييمح ألحييد ميينهم بالييدخول إلييى
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مًر ،مع ّ
أن لهم عاو ت وألارب داخل مًر ،ومنهم من يدرس فيي مًير،
ومنهم من يعمل في مًر  ...ولكين ال يلطات اتّايذت مينهم مولفيا صيارما بيل
لاسيا :ل إذن ألحد بالدخول ،ومعظمهم فقراء ،ربما كلفتهم التذكرة كثييرا حتيى
لطعوهييا ،فكي ي يرجعييون بافييي حنييين ،أو بنييير خ ي أص ي ؟ ومييا ذرييبهم إذا
ولفب حكومتهم مع صدا ؟ هل تعالب الشعوب بذرب حكامهيا ،إذا افترةينا أن
هذا ذرب؟
لقد حزرب لهؤلء الم اكين ،ولكن مياذا يينفعهم حزريي ،وعلييهم أن يعيودوا
خاوبين!
إلى الجزاور مرة أخرص:
أح ب أري بقيب ليلة بالقاهرة ،م امتطييب الطياورة الجزاوريية ،ألعيود إليى
الجزاور ميرة أخيرص ،وأباشير دروسيي فيي التف يير فيي الجيامع الكبيير القيديم،
وبدأت وزارة الشئون الدينيية تينظم ليي محاةيرات فيي ولييات ماتلفية ،وفيي
الجزاور  48ولية ،ليو ذهبيب فيي كيل أسيبوي إليى وليية منهيا ،لحتيا األمير
مني إلى سنة كاملة ،لو وا بب على ذلد ،ولكن المثل يقيول :ميا ل ييدرك جلّيه
أ ّ معظمه ل يترك للّة أ لليله.
وكارب ليالي حافلة يحتشيد فيهيا جمهيور كبيير مين أهيل البليدة ،وكنيب عليى
العادة أُلقي المحاةرة ،م أردّ على أسئلة الجمهور .وريزور بعيض األمياكن أو
الشاًيات المهمة .وكثيرا ما رزور والي الولية.
وربيب في الولية غاوبا ،م رعود إلى العاصمة في اليو التالي.
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ولية البليدة والمدّية:
لييم أعييد أذكيير أسييماء الوليييات التييي ذهبييب إليهييا لطييول المييدة المييدة ،ولكيين
هناك وليات أذكرها ألري ذهبب إليها أكثر من مرة ،مثيل البلييدة ،وهيي مدينية
أخينا الحبيب الشيخ محفو رحناح رحميه هللا  ،ومثيل المديية ،وليد ذهبيب إليهيا
مييرتين ،إحييداهما :كييان بمناسييبة احتفييال بييذكرص المولييد النبييو  ،وكييان ميين
المتحييد ين معييي فييي هييذه الليليية :أخورييا الشيييخ محفييو رحنيياح ،فشي ّيوش عليييه
إخوارنا من جماعية «جبهية اإلرقياذ» ،وأرادوا أن يك يتوه ،واسيتادموا أسياليب
ل تليق باهل الدعوة ،حتى إن بعضهم لذفه بالنّعل!
أدب التعامل مع العلماء والدعاة:
ومثييل هييذه التًي ُّيرفات الرديئيية هييي التييي أةي ّيرت بجبهيية اإلرقيياذ  ...ومهمييا
ياتلي رجييال الييدعوة ،في يجييوز أن ينزلييوا إلييى درك اإلسييفاف ،و ُخلُييق أهييل
الجهييل فييي معييام تهم ،ولييد علّمنييا القييرآن أدب التعامييل مييع النيياس كافّيية ،فقييال

ۚ
تعييالىَ { :و ََلَّت َ ۡس ات َ ِو ۡ
َّو ََلَّٱلساايِئ َةُ ۡ
سا ُ
انَّفَا ِإذَاَّٱل ااِيَّبَ ۡينَااكَ َّ
ايَّأ َ ۡح َ
يَّٱل َح َ
س انَةُ َ
َّٱدفَا ۡاعَّبِااٱلتِيَّ ِرا َ

َّو َمااَّيُلَق َٰ َراآَّإَِلَّذُوَّ َحاٍََّ
َوبَ ۡينَهَُّ َ
َّو ِل ءيَّ َح ِم ٞيمََّ َّ34و َماَّيُلَق َٰ َرآَّإَِلَّٱل ِاينَ َّ َ
صبَ ُرواْ َ
ع ََّٰدَ َو َ َّٗٞكمَنهُ َ

ع ََِاايمَّ} [فًييلب .]35 ،34 :هييذا مييا ينبنييي مييع عاميية النيياس فكي ي بالتعامييل مييع
العلماء والدعاة والعاملين لنًرة دين هللا؟
كذلد أذكر مدينة «بتنا» ولد زرتها أكثر من مرة أيضا.
محاةرات ولقاءات :
ومن األرشطة التي لمب بها في تلد ال نة :المحاةيرات التيي دعتنيي إليهيا
الجامعات الماتلفة في العاصمة ،وفي ل نطينة ،وربميا فيي غيرهيا فيي بعيض

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

648

األحيان.
وكيييذلد اللقييياء للطييي ب والطالبيييات فيييي م ييياكنهم الجامعيييية ،وخًوصيييا
الطالبات.
ومميا أذكييره :أرييي التقيييب تج ّمعييا حاشيدا للطالبييات فييي ل يينطينة ،تجمييع فيييه
طالبات أكثر من جامعة ،ولد ذكرري بلقاء مشابه كان معهن في العا ال ابق.
إجابتي عن حكم حضور الطالبات الحاسرات الرءوس :
وكان من الولاوع التيي ل أر ياها فيي الميرة ال يابقة :أن سيؤال ليدّ إليى مين
بعيييض الطالبيييات الملتزميييات :ميييا رأييييد فيييي الطالبيييات ال تيييي يشيييهدن هيييذه
المحاةيرة اإلسي مية ،وهين حاسيرات الييرءوس ،وربميا كاشيفات عين أجييزاء
أخييرص ميين الج ييد كالييذراعين وال ييالين .وكييان ال يياولة كارييب تتولييع منييي أن
أليول :هييؤلء المتك ّ
شييفات المتبرجييات فييي جهينم ،ول يجييوز لهي ّ
ين حضييور هييذه
المحاةييرة ،والواجييب علي ّ
ييكن ،أن تمنعييوهن!! إلييى غييير ذلييد ،ممييا لييد يقولييه
بعض الدعاة .أما أرا في ألوليه .ولهيذا اتجهيب بيالجواب وجهية أخيرص ،ولليب:
إن حرص هؤلء الطالبات على شهود هذه المحاةرة ،والستماي إليهيا :دلييل
علييى أن جييذوة اإليمييان فييي للييوبهن لييم تنطفي تمامييا ،وأن اإليمييان ل يييزال لييه
حضور عندهن .وما من واحدة ّ
مرت عليها فترة لم تكن فيها محجبية،
فيكن إل ّ
علَا ۡاي ُكمۡ }
مَّمانَّقَ ۡبالَُّفَ َمانَّٱّللَُّ َ
يم شيرح هللا صييدرها ل لتيزا بالحجيابَ { :كا َٰاَ ِلكَ َّ ُكنات ُ ِ
[الن

يياء .]94 :ومييا يييدريد  -أيتهييا األخييب ال يياولة  -لعييل شييهود هييذه المحاةييرة

يحفز أختيد هيذه إليى التحجيب ،وع يى أن تريهيا فيي الميرة القادمية مثليد وليد
ت بقد ،والهدص هدص هللا.
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حين أجببُ بهذا الجيواب :رأييب بعيض الفتييات تنيرور أعيينهم باليدموي.
وهذا من دلول اإليمان .هذا ما كان في الميرة ال يابقة .أميا فيي هيذه الميرة ،فقيد
ألبل علي بعيض الطالبيات المح ّجبيات ،وذ ّكررنيي بميا للتيه فيي تليد الليليةّ ،
وأن
ّ
ييررن المتثيييال لميييا أمييير هللا،
هييذه الكلميييات هي
ييزتهن مييين األعميييا  ،وبعيييدها لي ّ
وارتداء الحجاب ماتارات ،ولد ّ
كن لبل غير ملتزمات.
خطب الجمعة في م جد األبيار:
ومما ل أر اه من أليوان النشياط فيي تليد ال ينة :خطيب الجمعية ،فقيد ألقييب
عددا من الاطب في عدد من الم اجد ،ر يب أسماءها ،بعضها فيي ل ينطينة،
وبعضيها فييي العاصييمة .أذكير منهييا م ييجد «األبيييار» وليد تج ًّمييع فيييه عشييرات
اآللف .حتى حد ني سفير لطر في الجزاور ال يد «أحميد الع يير » :أن ابنيه
ذهييب فييي ال يياعة الحادييية عشييرة ،أ لب يل الً ي ة ب يياعتين ،ليييجلئ بجييوار
المنبر ،ليكون أول من يًافح الشيخ يوس بعد الً ة ،فهو يرص رف يه أحيق
بالشيخ من غيره .لال ال فير :ولكنه حين ذهب وجد الم جد ممتلئيا عليى بكيرة
أبيييه ،وليييئ فيييه مييوط لقييد  ،بحيييث لييم يجييد سييبي للييدخول فيييه .وصييلى فييي
ال ييياحة ميييع األليييوف األخيييرص مييين المًيييلين ،اليييذين ةيييالب بهيييم المييييادين
والشواري.
م جد الشيخ جراح:
ومنها :م جد الشيخ جيراح ،وأ ين أريه مين

ية طوابيق ،اميتألت طوابيق

الم يييجد ،واميييتألت سييياحاته والمييييادين التيييي حوليييه ،والطييير المؤديييية إلييييه،
ّ
وتعطلب المواص ت ،ولدر بعض اإلخوة الحضور باكثر ريم مياورة وخم يين
ألفا  ...وتكرر هذا أكثر من مرة ،وذكر بعض شهود العيان :أن األعداد ل تقيل
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عن ماوتي أل .
صحوة هاولة:
لقد كارب الًحوة في الجزاور صحوة هاولة ،لم أجيد لهيا رظييرا ،حتيى إرهيا
فالب الًحوة في مًر التي ارطلقب منها الشرارة األولى لهذه اليقظة.
وما زلب أذكر مشهدا ليم يبيرح ذاكرتيي ،وهيو م يجد صيليب فييه المنيرب
مًييادفة يومييا مييا ،أدركنييا الولييب ورحيين بقربييه ،فييالترح األي المرافييق لييي أن
رعر على هذه الم جد ،لنًلّي فييه .وكنيب عليى وةيوء ،فنزلنيا لبييل األذان
بقليل ،وإذا بي أرص جموي الشيباب ،يتيدفّق مين كيل جهية كال ييل العير  ،عليى
الم ييجد  ...منظيير ي يير للييوب المييؤمنين ،وينييي الكفييار والييذين فييي للييوبهم
مر

 .وامتأل الم جد وكارنا في ص ة جمعة!

ولييد رآرييي المًييلون ،فطلبييوا منييي أن ألييول فيييهم كلميية ،ولييم أتيياخر عيين
إجابتهم ،ولد أ ّر فيي المشيهد غايية التيا ير .إن هيذه األمية ل ييزال فيهيا الايير،
ول يزال اإليمان هو المحرك األول لها إذا وجدت من يحركها باسم هللا.
م جد األرلم:
وبعض الم اجد لم ييتح ليي أن أخطيب فييه ،ولكين سيعدت بإلقياء محاةيرة
فيه ،مثل م جد األرلم الشيهير ،اليذ كيان إماميه وخطيبيه األي الداعيية الشييخ
محمد سعيد اليذ استشيهد فيي أحيداع فتنية الجزاوير ،وليد ليدمني بكلمية طيبية.
رحمه هللا وغفر له.
توتُّر الع لات بين اإلس ميين بعضهم وبعض:
كان الجو في الجزاور متوترا بين اإلسي ميين ببعضيهم وبعيض ،وهيذا مميا
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له ،ول سيما بين الفًيلين لكبيرين :الجبهية اإلسي مية لنرقياذ «الشييخ

عباس مدري وجماعته» ،وحركة المجتمع اإلسي مي :حمياس «الشييخ محفيو
رحناح وجماعته».
ولوفي على الحياد بين الجماعات:
ولييد التزمييب أن أكييون علييى الحييياد بييين الجماعييات كلهييا ،في أُح ييب علييى
ّ
أةين علييهم
واحدة منها ،وإرميا أكيون للجمييع ،وميع الجمييع ،أرًيح لهيم ،ول
بمشورة ،وأراهم جميعا إخواري وأحباوي ،وإن اختلفب ميع بعضيهم فيي اليرأ
الفقهييي أو ال ياسييي ،فميين حييق النيياس أن ياتلفييوا فييي أمييور الجتهيياد ،وميين
واجبهم أن يت امحوا فيما ياتلفيون فييه ،أو يتحياوروا حوليه ،وأن يتعياوروا فيي
المجالت المتفق عليها ،وما أكثرها.
دعاري اإلخوة في حماس مرة إلى أن أشاركهم في تج ُّمع ةيام دعيوا إلييه،
وحضره عشرات األلوف ،أللقي كلمة في الجماهير ،فاعتذرت إليهم :بيان هيذا
التج ُّمع له طابع سياسي وارتاابي ،ول ينبني لمثلي أن يدخل فيي هيذا المعتيرك
بين الفئات المتناف ة بعضها وبعيض .وأريا أو ير أن أكيون للجزاويريين جميعيا،
ل لفًيل منهم دون فًيل.
أعتقد أرهم فهموا عني ،وتقبلوا مني .ول ي عني غير هذا.
وكان التنافئ بين الفريقين لد وصل إلى مرحلة الًيراي ،ميع أن األهيداف
واحدة ،ولكن األسياليب تاتلي  ،والشاًييات أيضيا تاتلي  ،وكيل مي ير لميا
خلق له.
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محالولت للتقريب واإلص ح بين جبهة اإلرقاذ وجماعة حماس الجزاورية:
حاولييب جاهييدا أن ألييرب بييين الفييريقين ،ول ألييول :أوحييد بينهمييا ،فالتوحيييد
غيييير ممكييين فيييي تليييد الظيييروف ،وأريييا ل أرص مارعيييا مييين تعيييدّد الجماعيييات
اإلس مية ،كما ذكرت ذلد في عدد من كتبي ،ول أوافق على فكيرة :ةيرورة
توحييييد الحركيييات اإلسييي مية ،لنًيييبح حركييية واحيييدة .ل ميييارع مييين التعيييدد
ًييص ،واخييت ف تنييوي ،ل اخييت ف تضيياد أو
والخييت ف إذا كييان تعييدد تا ّ
تنالض ،أو صراي.
إن توحيييد الجماعييات والحركييات يقتضييي أن يتفقييوا فييي األهييداف ،وفييي
ترتيبها ،وأن يتفقوا في الوسياول واآللييات والمنياه لتحقيقهيا .وأن يتفقيوا عليى
األشااص الذين يقودورهم .وهذا أمر يًعب تحقيقه.
لييذا يكفينييا التفيياهم والتعيياون والتن يييق بييين بعييض الحركييات وبعييض ،وأن
يقفييوا فييي القضييايا المًيييرية صييفا واحييدا ،مهمييا يكيين بييينهم ميين خ ي ف فييي
الجزويييات ،كمييا أشييار إلييى ذلييد القييرآن بقولييهِ { :إنََّّٱّللََّي ُِحاالو َّٱل ا ِاينَ َّيُ َٰقَتِلُااونَ َّفِاايَّ
صاافاَّ َك امَنرُمَّب ُۡن ا َٰيَ ٞنَّم ۡر ُ
صااو [ } ٞالً ي
س ابِي ِل ِهۦَّ َ
َ

 ،]4 :أ  :عنييد المعركيية ومواجهيية

العدو ،يجب أن يت حم الجميع في جبهة واحدة ،وص متراص.
لهيييذا كاريييب محييياولتي ميييع إخوارنيييا اإلسييي ميين فيييي الجزاوييير تقيييو عليييى
التقرييب ل عليى التوحييد ،عليى األليل :أن يكي ّ كيل فرييق ل ياره عين اآلخير،
وأن يدي له المجال ليعمل على طريقته ،فالميدان ف يح ،ويت ع للجميع.
دعوة األخوين :عباس ومحفو :
ولييد سييعيب مييرة علييى دعييوة األخييوين الكييريمين :الشيييخ عبيياس والشيييخ
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محفو  ،إلى فنيد األوراسيي اليذ ألييم فييه ،رغبية فيي اإلصي ح والتقرييب،
فاسييتجابا للييدعوة ،وحضييرا عنييد  ،وبحضييور األي الكبييير :الداعييية والشيياعر
والدبلوماسي المعروف األستاذ عمر بهاء الدين األمير رحمه هللا .
وبييدأت اللقيياء بكلميية إيمارييية ،لترطيييب القلييوب بالمعيياري الربارييية ،وتييذكير
الجميع بالدار اآلخرة ،وأن مقًدرا جميعا هو رةا هللا تعالى ،ل مال ول جياه
ول منًب ،وأن أساس الع لة بين الجميع يجب أن يكون هو األخيوة والحيب
في هللا الذ يًحب أهليه ييو القياميةۡ :
{ٱۡل َ ِخ ٓ
االءَُّيَ ۡو َمئِا ُۢ ِاَّ َب ۡع ُ ارُمۡ َّ ِلا َب ۡع ٍ َّعَادُوء َّإَِلَّ
ين} [الزخرف.]67 :
ۡٱل ُمت ِق ََّ

لال الشيخ عباس :رحن أصحاب الحق ،ويجب أن يالوا الطريق لنيا ،فينحن
س نا أول حزب إس مي في الجزاوير ،فعلييهم أن
الذين أخذرا زما المباردة ،وأ ّ
يف حوا لنا الطريق ،ولو كاروا هم الذين سبقوا وبادروا لفعلنا رحن ذلد.
لليب :ييا شييخ عبياس أريتم أخيذتم زميا المبيادرة ،مشيكورين وميياجورين إن
شاء هللا ،ولكنهم موجودون على ال احة ال ياسية لبل إرشاء الحزب وبعده.
لال :موجودون ،ولكن ل يعرفهم أحد.
وبييدأ النقيياش يحتييد ،والمنطييق ينيييب ،وحيياول األسييتاذ األمييير بطريقتييه
الدبلوماسية أن يُهدئ الجو الذ اكفهر وتلبّد بالنيو .
وللييب :يييا أخوتنييا إن التقييارب والتفيياهم ل يمكيين أن يييتم إذا ييل كييل فريييق
مًرا على مولفيه متشيبثا بيه ،ل يتزحيزح لييد أرمليه عنيه .إن الرسيول الكيريم
علمنا في ت وية صيفوف الجماعية :مبيدأ مهميا يتمثيل فيي لوليه صيلى هللا علييه
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وسييلم « :لينااواَّبميااديَّإخااوانكم»( ... )96فعنييد ت ييوية الًييفوف ل بييد أن يلييين
المًلي في الجماعة في يد إخواره ،بحييث يتقيد هيذا لليي ويتياخر هيذا لليي ،
ح ييب الحاجيية ،حتييى ي ييتقيم الً ي  ،أمييا إذا ول ي كييل مً ي ّل متاشييبا فييي
مولعه ،ل يريد أن يتحرك ول أن يلين ،ف يمكن أن ي تو الً

أبدا.

يا لومنا إن كناوئ النًيارص عليى اخيت ف ميذاهبهم التيي يعتبير كيل واحيد
منهييا أرييه دييين م ييتقل :يتقييارب بعضييهم مييع بعييض ،بييل ّ
إن النًييارص حيياولوا
اللتراب من اليهود  -وهم أعداء تاريايون لهيم  -فاصيدروا و يقية تبيروهم مين
د الم يح عليه ال

 .فلماذا رظل رحين الم يلمين يًياري بعضينا بعضيا ميع

تحذير كتاب ربنا وسنة ربينا لنا من التفر فيما بيننا؟!
وبعد ليل ولال :ارًرف الجميع دون أ حد أدرى من التفا .
تشدُّد جماعة اإلرقاذ:
وكان الطرف المتشدُّد منهم هم إخوارنا في جبهية اإلرقياذ  ...كياروا ييرون أن
الحق لهم وحدهم ،وأن الميدان يجب أن يفر لهم ،وأن على الجميع أن يتنحيوا
ميين طييريقهم .وهييذا منطييق ل يقبييل ،ل فييي ميييزان الشييري ،ول فييي ميييزان
ال ياسة.
لبول التعددية ال ياسية:
سع وبرهنب علييه.
والتعددية ال ياسية مقبولة شرعا ،ولد كتبب في ذلد بتو ّ
وللب :إن تعدد األحزاب في ال ياسة يشبه تعدّد المذاهب فيي الفقيه ،فياألحزاب
مذاهب في ال ياسة ،والمذاهب أحزاب في الفقه.
( )96رواه أحمد ( ،)5724ولال مارجوه :إسناده صحيح عن عبد هللا بن عمر.
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ألير وجيود حيزب الايوار فيي
وأشرت إلى أن سيدرا عليّا رةي هللا عنهّ :
عهيييده ،ميييع ّ
أن لهيييم مبيييادئ ل يقيييرهم عليهيييا ،وهيييي مناهضييية ليييه ولمفاهيميييه
ول ياسته ،ومع هذا اعترف بوجودهم ومشاركتهم في الحياة الدينيية والجهاديية
وال ياسية ،ما لم يبدءوا الم لمين بقتال.
غلبة النزعة الظاهرية على جهة اإلرقاذ:
ولكن إخوتنا في اإلرقاذ كارب لهيم رنص واجتهيادات فيي ال ياسية الشيرعية،
ل يوافقهم عليها غيرهم ،وهي مؤس ة أحيارا على اسيتدللت خاطئية .وتنليب
عليها النزعة «الظاهريية» التيي تنظير إليى حرفيية النًيوص ،ل إليى التع ُّميق
في مقاصدها.
وذلد أن «جبهة اإلرقاذ» لم تكن جماعة واحدة ،ول تمثّل فكرا واحيدا ،فهيي
جبهة ة ّمب عناصر ماتلفة ،بعضهم من ال يلفيين ،وبعضيهم مين الجهياديين،
وربما بعضهم من التكفيريين ،وارضي ّمب إليهيا بعيض النايب مين ت مييذ ماليد
بيين ربييي «مميين ي ييمورهم دعيياة الجييزأرة» ومعهييم أفييراد ميين اإلخييوان ،كمييا
ارضييمب إليييهم جميياهير غفيييرة ل ارتميياء لهييا ،لكنهييا وجييدت حزبييا رفييع شييعار
اإلس

فدخلب فيه.

مولفهم من الديمقراطية:
وكارب تًيدر مين بعيض أعضياء جبهية اإلرقياذ :تًيريحات مثييرة ت ّ
يتفز
الناس ،مثل لول بعضهم عين الديمقراطيية :إرهيا كفير! وهيي مجازفية خطييرة،
ولد سمعب هيذا الكي  ،وأريا فيي الجزاوير ،ورددت علييه فيي حينيه ،يم رددت
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عليه في كتابي «فتاوص معاصرة»(.)97
ومثل لول بعضهم« :ل تحال في اإلس » تعليقا على ما رادص بيه اإلخيوة
في «حماس» من ةيرورة عميل «ميثيا وطنيي إسي مي» يتحيال علييه مين
شيياء ميين األحييزاب .فييردوا عليييهم بحييديث «ل حل ي فييي اإلس ي »( )98وهييو
حديث صحيح ،لكنه وةع في غير موةعه ،فقد تحيال الرسيول ميع خزاعية
بعد صلح الحديبية( .)99وكان منهم م لمون ومشركون.
ولد ر يبوا إلييهم أرهيم ليالوا :إذا وصيلنا إليى الحكيم ،فلين ر يلمه لنيرريا أبيدا.
سلما للوصول ،فيإذا وصيلنا ألنينيا الديمقراطيية  ...وليد
وإرما رتاذ الديمقراطية ُ
سمعب بنف ي الشيخ عباس ينفي هذا في لقاء معه في تلفزيون الجزاور.
الشيخ علي بن الحا :
ولكن الشيخ عباس لم يكن هو وحده المتحدّع باسيم جبهية اإلرقياذ ،لعليه هيو
المتحييدّع الرسييمي ،لكيين هنيياك متحييد ا شييعبيًّا ،ربمييا كييان ألييوص منييه صييوتا،
وأوسع منه جمهورا ،ذلكم هو راوبه الشيخ عليي بين الحيا  ،وهيو يمثّيل التجياه
ال لفي بمزاياه وعيوبه .وهو ُمحبب عند الجماهير بلنته الهجومية على النظيا
الحاكم ،والجماهير في ب درا العربية تتعلق بكل من يهاجم الحكيا  ،ألريه يشيفي
شيئا من غليلهم ،فيما يضمروره من كراهية لهم و ورة عليهم.
لم أر الشييخ عليي بين الحيا فيي الجزاوير ،ولكنّيي رأيتيه ميرة مًيادفة فيي

( )97ارظر« :فتاوص معاصرة» ( )651 - 636/2رشر دار القلم.
( )98رواه م لم في فضاول الًحابة ( )2530عن جبير بن مطعم.
( )99ولد رددت على هذا الستدلل في «فقه الجهاد» (ص .)906 ،905
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مطار جدة وصافحني بحرارة ،ولكن لم يقدّر لي أن ألابله في الجزاور ،إذ كيان
هو اليذ يجيب أن ي يعى إليي باعتبيار ةييفا علييه .ويبيدو أن تتيابع الحيداع
وشدّتها وةنطها هو ما حال بينه وبين لقاوي.
وفي اعتقاد أره رجل مالص ،ولكن ينقًه ما ينقص كثييرا مين ال يلفيين
من التع ُّمق في فقه المقاصد ،وفقه المآلت ،وفقه الموازرات ،وفقيه األولوييات،
وفقه الخت فات ،ولبل ذليد كليه :فقيه الواليع والعًير اليذ يعييا فييه ،وهيو
الفقييه الييذ ركزرييا علييى الييدعوة إليييه ،وإلييى تاصيييله وتعميمييه فييي حياتنييا اآلن،
وخًوصا بين أهل العلم فيها.
ال فر إلى لطر لقضاء رمضان فيها:
والترب شهر رمضان ،كان ل بد لي مين أن أودّي الجزاوير مؤلتيا ،ألذهيب
إلى لطر ،أللضي شهر رمضان في الدوحة بيين أسيرتي ،وفيي م يجد وميع
جمهور الذ ينتظرري ،فليئ ممكنا أن ألضي شهر رمضان في غير لطير،
حدع ذلد مرة واحدة ،حين أجريب عملية الرزل النضروفي في ألماريا فيي
رمضان  1405ه  ،يوليو . 1985
لذلد استاذرب اإلخوة في الجزاور في ال فر إلى الدوحة ،ولالوا لي :كيم كنيا
رتمنّى أن رًلي وراءك التراويح ،ور تمتع ب ماي القرآن مند ،لليب :أريا أليرأ
برواية حفص ،وأرتم تقرءون برواية ورش ،وكل م جد ليه إماميه اليذ اعتياد
الناس أن يًلوا خلفه .م إري ّ
ي أن أتال عن الجمهيور اليذ يًيلّي
يشق عل ّ
معي منذ رحيو

يين عاميا ،وليد ألفنيي وألفتيه ،فاسيتودعكم هللا اليذ ل تضييع

وداوعه ،وإلى لقاء آخر بعد رمضان إن شاء هللا.
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رمضان في رحاب الدوحة:
ولضيينا رمضيان فيي رحياب الدوحيية ،بميا ليه مين واجبيات معهييودة :درس
العًر في م جد األمير الشييخ خليفية وبحضيوره ،وليد سيالني عين حيالي فيي
الجزاور ،فطمارته عليه ،وص ة التراويح بجيزء مين القيرآن ،ودرس التيراويح
بعييد األربييع ركعييات األولييى ،حيييث رًُييلّي التييراويح ميياري ركعييات علييى مييا
اخترريياه ميين لييديم ،ممييا هييو ابييب عيين رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم  ،مييع
ريص بتحدييد
الشفع والوتر ،وإن كنب ل أركر على من صلى عشرين .فلم يات ٌّ
العدد في صلوات التراويح ،والعشرون ما ورة من عهد عمر رةيي هللا عنيه.
ولد سار عليها أومة الحرمين الشريفين إلى اليو .
ملتقى الفكر اإلس مي بالعاصمة عن اللتًاد اإلس مي:
عقييد الملتقييى الاييامئ
وفييي فتييرة وجييود فييي الجزاويير ،فييي شييهر إبريييل ُ
والعشيرون عيين «اللتًيياد اإلسي مي» ،وكارييب الملتقيييات لبيل ذلييد تعقييد فييي
اإلجازة الًيفية ،ولكن لضيية غيزو الكوييب ،ليد شينلب األمية عين كيل رشياط
قيييافي أو فكييير  ،وغرليييب األمييية إليييى أذلارهيييا فيييي متابعييية األحيييداع الداميييية
والمؤسفة.
ل أذكيير مييياذا حيييدع فييي هيييذا الملتقيييى مييع أريييه يتعليييق بموةييوي أريييا مييين
المتاًًين فيه ولي فيه جملة من الكتب.

***
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كتابي «مدخل لدراسة الشريعة اإلس مية»
ومن أهم ما صدر لي في تلد المرحلة (سبتمبر  ) 1990وما بعيدها .كتياب
«مييدخل لدراسيية الشييريعة اإلسي مية» وهييو أحييد المييداخل العلمييية الضييرورية
لميين يريييد أن يتاًييص فييي دراسيية الشييريعة اإلسي مية .وهييو غييير «المييدخل
لدراسة الفقه اإلس مي»  ...ألن الحديث عن الشريعة غير الحديث عن الفقه.
وفي هذا الكتاب عن الشريعة بدأت بفًل عن الشريعة وع لتهيا بالشيراوع
ال ييابقة «اليهودييية والنًييرارية» وبالفقييه والقييارون .كمييا تحييد ب عيين مًييادر
الشريعة المعًومة ،وهي تتحدّد فيي :القيرآن الكيريم وال ينة النبويية ،يم كلمية
سيييريعة عييين المًيييادر األخييير  ،وكذليييدك تحيييد ب عييين «المقاصيييد العامييية
للشريعة» من حيث تحقيقها لمًالح الالق ،ودرنها المفاسد عنهم.
كما تحدّ ب عن خًاوص الشريعة ،التي تج ّدت فيي :الرباريية واألخ ليية
والوالعية اإلر ارية والتناسق والشمول.
وكييذلد تحييد ب عيين عوامييل ال ييعة والمروريية فييي الشييريعة ،وهييي خم يية
ًلتها.
عوامل :ف ّ
وأةفبُ فً عن الشريعة في مجيال التطبييق ،وفًي آخير عين شيروط
النجيياح لتطبيييق الشييريعة .ييم خاتميية فييي تقنييين الشييريعة الييذ بييدأ منييذ هييور
«مجلة األحكيا » فيي أواخير العهيد العثمياري ،يم حيدع فييه اخيت ف ،بيين مين
يوجبييه وميين يمنعييه ،وذكييرت مايياوف بعييض العلميياء ميين التقنييين .ييم بينييب
يرجح التقنييين .ييم وةييحب م مييح التقنييين الشييرعي الييذ
العتبييارات التييي تُي ّ

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

660

رنشده.
وهذا المدخل للشريعة ،غير المدخل للفقه كميا سيبق ،فهيذا يعنيي أن رتحيدّع
عيين معنييى الفقييه ورشيياته ومذاهبييه ،مييا بقييي منهييا ومييا ارقيير

 ،والفقييه غييير

المذهبي ،وتاريخ الفقه وتطوره من عًر إلى عًير ،بيين الجتهياد والتقلييد،
ولواعد هذا الفقه ،وكتبه ،ومحاولت تجدييد الفقيه فيي عًيررا ،ومجيامع الفقيه
الحالية ودورها.
ولييد كتبييب هييذا الكتيياب ليق يدّ لط ي ب كلييية الشييريعة فييي جامعيية لطيير ،أو
لط ب الدراسات األدبية العامة .وكيان تاليفيه أو تميا تاليفيه فيي الجزاوير حيين
أعرت إليهيا مين لطير فيي ال ينة الدراسيية سينة  . 1991 - 1990ومين هنياك
أرسلته مع أحد اإلخوة الم افرين لي يلّمه إليى مكتبية وهبية ،ولكين األي حيد ب
له روف أخرته عين إيًيال الكتياب فيي موعيده ،حتيى خشييب عليى الكتياب
من الضياي .وربما ليم يكين عنيد صيورة كاملية منيه .وهيذه مًييبة كبييرة ل
يعرفها إل من يعاري في تالي

الكتب حتى تكتمل وتتهيا للطباعة والنشر.

والحمد هلل ،لقد طبع الكتاب ورأص النور ،ولُ ّرر في كلية الشريعة فيي لطير،
كمييا لررتييه بعييض الكليييات فييي ب ي د ش يتّى ،منهييا :الكلييية األوربييية اإلس ي مية
وغيرها.
وهييو كتيياب صييالح ألن يكييون ةييمن مكتبيية المثق ي الم ييلم العيياد  ،فقييد
تجنّبب فيه وعورة المًطلحات ،وغوامض المفاهيم ،والعبارات القديمية التيي
ًًيييون .وهيييو ميييا أحميييد هللا تعيييالى عليييى أريييي أح ييينته،
ل يفهمهيييا إل المتا ّ
ي .فله الحمد والمنة.
واعتبرته من رعم هللا تعالى وفضله عل ّ
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ردوة اإلما الشاطبي
التربية عند الشاطبي:
كمييا عقييدت فييي شييهر مييايو ميين تلييد ال يينة ( ) 1991رييدوة عيين اإلمييا
الشاطبي.
ولييد ُكلّفييب بييان أكتييب بحثييا عيين اإلمييا الشيياطبي ،فوعييدتهم أن أكتييب عيين
«التربييية عنييد الشيياطبي»؛ إذ الموةييوعات األصييولية والفقهييية سيينجد كثيييرين
يكتبون عنها ،ولكن ربما كان موةوي التربية ينفل عنه كثيرون.
ولييد تنبّهييب إلييى هييذا الموةييوي حييين كنييا رقييرأ «الموافقييات» فييي ال ييجن
الحربيي ،وليد صييحبته معيي ،وبيدأت ألييرأ فييه ،فوجيدت فييي المقيدمات العلمييية
التي لد بها لكتابه :رظرات تربوية أصيلة ،تتفق مع أحدع رظريات التربية.
وزاد ذلييد تاكيييدا عنييد  :أن المجمييع الملكييي لبحييوع الحضييارة اإلس ي مية
ي منييذ
بيياألردن «مؤس يية آل البيييب للفكيير اإلس ي مي اآلن» :كييان لييد طلييب إل ي ّ
سيينوات أن أكتييب عيين الشيياطبي «مربيييا» ةييمن عييدد ميين رجييال التربييية فييي
التراع اإلس مي ،ولم ّ
تمكنّيي الظيروف والمشياغل المتكيا رة مين أن أسيتجيب
لطلب المجمع ،فاعتذرت لهم آسفا ،وبقي الموةوي في ذهني.
فلما كارب هذه الندوة ،وجدتها فرصة إلحياء الفكرة القديمية ،والبحيث عنهيا
في تراع اإلما الذ عرف باألصول والمقاصد ،ولم يعرف بالتربية.
اهتما الشاطبي باركان التربية في مقدْمات الموافقات:
ورجعب إلى مقدّمات الموافقات ،فوجدتيه ليد اهيتم بكيل أركيان التربيية :مين
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المييادة العلمييية ،واألسييتاذ الييذ يعلمهييا ،والطريقيية التييي يوصييل بهييا مادتييه،
والط ب الذين يتلقون هذه المادة ،والكتاب الذ ينظر فيه هذه المادة.
وسطرت هذه المعاري في بحثي أو محاةرتي ،التي ألقيتها في هذه الفتيرة،
واستح نها الحاةرون ،وعقّب عليها المعقبون.
ولد علمب مين تعقيبياتهم :أن النيربيين ليد اهتميوا بهيذا الجاريب مين جواريب
الشاًية العلمية الشاطبية .ولم ينفلوا عنه ،وإن ذكير بعيض المعقبيين أريي ليد
استوعبب في بحثي رقاطا لم يلتفتوا إليها.
وأريييا فيييي الحقيقييية ليييم أليييرأ ميييا كتبيييه النربييييون أو الم تشيييرلون عييين هيييذا
الموةييوي فييي حييياة الشيياطبي العلمييية ،ويبييدو أرييه لييم يتييرجم إلييى العربييية ،أو
تُرجم ولم أطلع عليه .وكنيب أحيبُّ أن أطليع علييه ،ألعيرف فييم وافقيتهم ،وفييم
خييالفتهم .وأسييتفيد ميين رظييراتهم وتحلييي تهم حييول الموةييوي ،فالحكميية ةييالة
المؤمن ،يلتم ها من أ وعاء خرجب.

***
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سل لة «رحو وحدة فكرية للعاملين لنس »
هذه ال ل لة تعنيي بيامر كبيير ليه خطيره فيي الفكير اإلسي مي ،وأ يره عليى
الييدعوة اإلسي مية ،وعلييى العيياملين والناشييطين علييى ال يياحة اإلسي مية .فهييي
تعمييل علييى توحيييد رناهييم العقدييية والفكرييية ،واتجاهيياتهم األصييلية ،ومييوالفهم
األساسية ،وإن اختلفوا في األمور الفرعية والتفًيلية.
األصول العشرون لنما الشهيد ح ن البنا:
وتتاييذ هييذه ال ل ييلة ميين «األصييول العشييرين» لنمييا ح يين البنييا :محييورا
تدور حوله ،وتنطلق منه للشرح والتاصيل.
وأعنييي بهييذه األصييول :المفيياهيم األصييلية التييي جعلهييا رحمييه هللا أساسييا
«لوحدة الفهم» عند اإلخوان الم لمين ،بل ليدّمها لتحياد الجمعييات الدينيية فيي
وكوريب ركين
مًر ،لتكون «أساسا فكريًّا تجتمع عليه» ،وتعمل تحيب رايتيهّ .
«الفهم» في «رسالة التعاليم» التي كتبها ح ن البنيا لتوجييه اإلخيوان العياملين،
وجيه هيذه الكلميات ،وهيي
ولال في مقدمة رسالته« :إلى هيؤلء اإلخيوان فقيط أ ّ
لي ييب «دروسييا تحفي » لكنهييا «تعليمييات تنفييذ»! أمييا غييير هييؤلء فلهييم دروس
ّ
ولكيل وجهيةٌ هيو مولّيهيا،
ومحاةرات ،وكتب ومقالت ،ومظاهر وإدارييات،
فاستبقوا الايرات ،وك ًّ وعد هللا الح نى.
ومن لرأ هذه األصول وتدبّرها ّ
حق التدبر ،وكيان ليه اطي ي عليى مًيادر
المعرفييية اإلسييي مية :أيقييين أرهيييا تمثيييل خ صييية مركيييزة ،لقيييراءات طويلييية،
ودراسات عميقة ،في أصول الدين ،وأصول الفقه ،وأصول التف يير ،وأصيول
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الحيييديث ،وأصيييول ال يييلوك ،ولواعيييد الفقيييه ،ميييع عقليييية هاةيييمة م يييتوعبة
موصولة بالحياة والعًر ،لادرة على التاصيل والترجيح.
ولييد صييا األسييتاذ البنييا هييذه األصييول صييياغة مييوجزة مركييزة حكيميية
معتدليية ،حيياول فيهييا أن يبنييي ول يهييد  ،ويجمييع ول يفيير  .ولهييذا تييرك بعييض
الم اول دون أن يرجح فيها رأيا ،مثل م الة التوسل بالنبي والًالحين.
عنايتي باألصول العشرين:
عنيب بهيذه األصيول وشيرحتها منيذ كنيا معتقليين فيي ال يجن الحربيي،
ولد ُ
ول سيما في أواخر مدة العتقال أ في سنة  . 1956وبدأت أشيرحها ليبعض
اإلخوان الذين استح نوا شرحي ،وحثّوري عليى أن أسيتمر فيي ذليد وأسيتكمله
بعد خروجنا من ال جن إن شاء هللا.
وعندما زرت األردن صي سنة  1966مقيما فيي مدينية الالييل العريقية:
زرت مدينة إربد ،والتقيب اإلخوة هناك في المدرسة اإلس مية لمدة

ية أييا

مايمين بها .وكان من بررامجي فيي هيذه األييا شيرح هيذه األصيول العشيرين
ي أن أعميل
بطلب من اإلخيوة حفظهيم هللا .وليد ّ
سيروا بشيرحي لهيا ،وطلبيوا إلي ّ
على كتابة شرح لها ،في تفيد منه الجميع.
شرحي الم جل لألصول العشرين:
وفييي لطيير طلييب منييي عييددٌ ميين اإلخييوة أن ألتقيييهم ،ألشييرح هييذه األص يول
شرحا شفهيًّا ي ّجل على األشرطة ،ويعمم بعد ذلد على اإلخيوة فيي ألطيارهم.
وليد فعلييب ذلييد ،وسي ّجلب فييي رحيو عشيرة أشييرطة كاسيييبُ ،و ّزعيب بعييد ذلييد
على رطا واسع ،واسيتقبلها اإلخيوة بحفياوة واهتميا  .وطليب منيي بعضيهم أن
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أفرغهيييا مكتوبييية فرفضيييب؛ ّ
ألن للكتابييية لنييية ل تتيييوافر فيييي الشيييرح الشيييفهي
ًيل إذا
المرتجل ،وأري أرو كتابية شيرح خياص لهيا أفييض فييه وأنصيل وأف ّ
ي ر هللا.
كتابتي حول األصول العشرين في مجلة الدعوة:
وعندما بدأت مجلة الدعوة في الظهور مرة أخرص فيي عهيد المرشيد الثاليث
األستاذ عمر التلم اري رحمه هللا  ،بدأت أكتب فيها بعض المقيالت حيول هيذه
األصييول ،يييم تولفيييب  ...إليييى أن ي ييير هللا ليييي العيييودة إليييى الكتابييية المنهجيييية
المطولة حول هذه األصول ،فهي لي ب مجرد شروح ،بل هيي بحيوع أصييلة
طويلة حيول مفياهيم هيذه األصيول ومعاريهيا .بحييث إن بعيض األصيول شيرح
األصل الواحد فيها في كتاب كامل ،كما فيي األصيل األول ،اليذ يتحيدع عين
«شييمولية اإلسييي » ،واألصيييل الثيياري اليييذ يتحيييدع عيين «المرجعيييية العلييييا
لنس » ،الممثلة في القرآن وال نة ،واألصيل الايامئ اليذ يتعليق بال ياسية
الشرعية ،أو برأ اإلما وراوبه ،ومتى يعمل به  ...إلخ.
شرحي ( )14أص في ستة أجزاء:
هذا ولد صدرت من شرح هذه األصول سيتة أجيزاء تضيمنب أربعية عشير
أص ي  ،وبقييي منهييا سييتة أصييول ،أسييال هللا أن يعييين علييى إتمامهييا ،وآخرهييا:
األصل الذ يتعلق بقضيية «التكفيير» ،وليد كتبيبُ منيه فًيول مين ليديم ،وميا
زال في حاجة إلى التكميل ،وما توفيقي إل باهلل.
شرح األصول العشرين لشيانا النزالي:
ولقييد شييرح أكثيير ميين واحييد ميين دعيياة اإلخييوان هييذه األصييول العشييرين،
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وأعتقيييد أن أفضيييل مييين شيييرحها هيييو شييييانا محميييد النزاليييي وسيييمي شيييرحها
«دستور الوحدة الثقافية للم يلمين» وليد هياجم فيهيا دعياة التيديّن المنقيوص ،أو
التييدين المتنطييع ،باسييلوبه ال يياخر ،وبعباراتييه البلينيية ،وتًييويراته األدبييية،
والتباساته القرآرية والنبوية ،كان الشيخ بها ر ي وحده بحق.
وهذا الكتاب للشيخ كان بداية ل ل لة من الكتب النالدة للنلو في الدين ،تتفيق
كلها في الموةوي وتاتل في األساليب والدلول ،مثل :مشيك ت فيي طرييق
الحياة اإلس مية  ...همو داعية  ...علل وأدويية  ...الطرييق مين هنيا  ...الحيق
المر  ...إلخ.

***
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جاوزة البند اإلس مي للتنمية
في اللتًاد اإلس مي لعا 1411ه
أبلننيييي معيييالي األي الفاةيييل اليييدكتور أحميييد محميييد عليييي روييييئ البنيييد
اإلس ي مي للتنمييية برسييالة منييه :أن البنييد لييد اختييارري لنيييل جيياوزة البنييد فييي
اللتًاد اإلس مي؛ لما بذلته من جهد في خدمة هذا اللتًاد.
وسيعلن عن هذا في اجتماي محافظي البنوك اإلس مية فيي مدينية طيرابلئ
عاصمة الجماهيرية الليبية فيُرجى حضوركم.
وكارب الجاوزة مقدارها عشرون أل دينار إس مي ،والدينا يقيل لليي عين
الدولر .ولد أصبحب اآلن ةع ما كارب عليه.
تاوفي من الذهاب إلى ليبيا:
ُّ
متاوفييا ميين الييذهاب إلييى ليبيييا ،ولييم أذهييب إليهييا منييذ سيينة ، 1972
وكنييب
ّ
حيييث شيياركب فييي رييدوة التشييريع اإلس ي مي ،ولييد شيياركب فيهييا ببحث يي الييذ
رشرته بعنوان« :شريعة اإلس

صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان».

وأرا أعلم أن للدولة مولفا من اإلس ميين ،منذ سنين ،ولم تنحل العقيدة معهيم
بعد ،وأن كتبيي ممنوعية مين اليدخول  ...إليخ ،فكيي

آمين أن أدخيل ليبييا ،وليد

يحدع شيء ليئ في الح بان؟
سفر مع الشيخ صالح كامل في طاورته الااصة:
المهييم أن هللا ي يير لييي وسيييلة لييم تكيين فييي ح ييابي ،فًييديقنا الشيييخ صييالح
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يدعو إلييى هييذا المييؤتمر بوصييفه صيياحب عييدد ميين البنييوك اإلس ي مية
كامييل مي ٌّ
صة ،ولد دعياري إليى ال يفر معيه،
«بنوك البركة» وهو يذهب في طاورته الاا ّ
فقبلب ةيافته ،واستجبب لدعوته.
وعنييد الييدخول ،لييم يعتيير

أحييد علييى اسييمي ،ول ييار أ إشييكال .ودخلنييا

طرابلئ التي لم أرها من رحو عشرين سنة ،ولد رأيتها لم تتنير كثيرا.
ولد أعلن عن الجاوزة فيي الميؤتمر ،وطليب منيي أن أليول كلمية ،فارتجليب
كلمة مناسبة.
وبعد يومين أو

عدت مع الشييخ صيالح بطاورتيه إليى القياهرة ،وريزل
ةُ ،

هو بالقاهرة ،واستكملب بنا الطاورة الرحلة إلى جيدة ،ومين جيدة أخيذت طياورة
الالي إلى الدوحة.
احتفال بمقر البند بجدة:
وبعييد شييهرين أو أكثيير ،دعيياري معييالي الييدكتور أحمييد علييي إلييى حضييور
احتفييال بمقيير البنييد يشييرف عليييه معهييد التييدريب والبحييوع فييي جييدة ،وإعييداد
محاةرة بهذه المناسبة ،وسيكون جمهوره من صفوة المثقفين والمهتمين.
محاةرتي عن شروط النجاح لمؤس ة الزكاة:
وأعددت بالفعل محاةيرتي عين الشيروط المناسيبة لنجياح مؤس ية الزكياة.
وليد رشيرت بعييد ذليد ،وكييان مين الميدعوين لحضييور هيذا الحفييل الفقييه الكبييير
الع مييية الشييييخ مًيييطفى الزرليييا رحميييه هللا  ،وكيييان لدييييه عيييذر منعيييه مييين
الحضييور ،ولكنييه أرسييل لألسييتاذ الييدكتور عبييد الحميييد النزالييي مييدير المعهييد
برسيالة يشييارك بهييا فييي هييذا الحتفييال .وليد رُشييرت فييي الكتيياب التييذكار عيين
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يوسي القرةيياو بمناسييبة بلوغييه ال ييبعين .وهييي رسييالة أعتييز بهييا ميين فقيييه
كبير ،وعالم رباري له وزره ولدره عربيًّا وإس ميًّا وعالميًّيا ،وليد رشيرراها فيي
الم حق في هذا الكتاب(.)100

***

( )100ارظر :الملحق رلم (.)2
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مؤتمر مناصرة البوسنة والهرسد
في مدينة زغرب «عاصمة كرواتيا»
اشتداد وطاة الًرب على الم لمين:
كارب حروب البوسنة والهرسد ،لد بلنب أشيدها ،واشيتدّت وطياة الًيرب
على الم لمين ،الذين كيان لهيم وجيودهم التيارياي فيي هيذه اليب د مين ليرون،
ولهم ميواريثهم الدينيية والثقافيية والحضيارية .لهيم جيوامعهم وجامعياتهم ،ولهيم
أولييافهم ومكتبيياتهم ،ولهييم كتييبهم ومؤلفيياتهم .وهييم ميين أهييل الييب د األصييليين
ور وها أبا عن جد.
ًبون شديدو التعًيب ،وليد ور يوا
ًرب رًارص أر وذكئ متع ّ
ولكن ال ّ
جيا «يوغ

فيا» الذ كان يعدّ رابيع جييا فيي أوربيا .وليد أفرغيوا حقيدهم

ورقمتهم على الم يلمين ،كارميا يرييدون أل يبقيوا لهيم مين باليية .والم يلمون ل
يكادون يملكون بندلية عادية يدافعون بها عن أرف هم.
وكارب وكالت األرباء تذيع بعض ما يجر هناك ،ل كل ما يجر  ،ولكين
هذا البعض تشيب من هوله الوليدان ،لميا فييه مين ل يوة ووحشيية ،للميا تحيدع
في التاريخ إل رادرا ،ولكن العالم ي مع ويرص ،ولكنه ل يحرك ساكنا.
لتييل وحييوش الًييرب ألييوف الم ييلمين بوسيياولهم الجهنمييية ،ودفنييوهم فييي
مقابر جماعية اكتشفب بعد ،ول تزال تكتش

إلى اليو .

ولد كان ولع هذه األرباء األليمة على أبناء األمة اإلسي مية فيي كيل مكيان:
ولييع الًيياعقة ،وبييدأ كثيييرون ميين شييباب اإلس ي

يبييدون رغبييتهم فييي رًييرة
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إخيوارهم الم تضيعفين فيي األر  ،وهللا تعيالى يقييولَ { :و َمااَّلَ ُك َّۡام َََّلَّت ُ َٰقَتِلُاونَ َّفِاايَّ
ن} [الن يياء .]75 :وإن كييان
َّو ۡٱل ِو ۡل ا َٰدَ َِّ
َّو ۡٱل ُم ۡست َ ۡ اعَ ِفينَ ِ
َّوٱلنِ َ
َ
س اا ٓ ِء َ
َّٱلر َاااا ِل َ
س ابِي ِلَّٱّللِ َ
َّماانَ ِ

الوصييول إلييى البوسيينة ع يييرا ،والحًييول علييى لطعيية س ي ح أع يير وأشييد.
ولكل مجتهد رًيب ...
اغتًاب الًرب للن اء الم لمات:
وليييم يكييين الًيييرب يكتفيييون بيييذبح الرجيييال فقيييط ،بيييل وينتًيييبون الن ييياء
اغتًابا ،والغتًاب بالن بة للمرأة الم يلمة جريمية وفضييحة ومذلية ،وهيي
تفضّل الموت على أن يقع لها ذليد .ولكين هيؤلء الوحيوش اآلدمييين الترفوهيا
بكييل ولاحيية ،ولييم تكييد ت ييلم ميينهم ص يبية ول عجييوز .وتحكييى فييي ذلييد وليياوع
وفظاوع ل يًدلها عقل.
التراح األستاذ فهمي هويد :
وكان أخوريا الكاتيب اإلسي مي الكبيير األسيتاذ فهميي هوييد مهموميا بيامر
البوسيينة والهرسييد ،وينبييه الم ييلمين فييي مقالتيييه التييي تنشيير فييي عييدد مييين
الًح

إلى ما يجر في البوسنة .حتى إره الترح أن يؤجل النياس الحي هيذا

العا  ،ويجعلوا رفقاته إلرقاذ البوسنة والهرسد.
دعوص األستاذ محمد عمر الزبير إللامة مؤتمر في زغرب:
وكييان أخورييا الحبيييب الييذ يتولييد غيييرة علييى لضييايا اإلس ي  ،ول يكتفييي
بييالتحر  ،حتييى يتبعييه بييالتحرك ،وهييو األسييتاذ الييدكتور محمييد عميير الزبييير،
ي عى لعمل ما ،لنًرة إخوارنا الذين يًرخون ول يجدون من يًُرخهم.
وكان من سعيه :أن اتًل بفضيلة شييانا النزاليي ،وبيي ،وباألسيتاذ فهميي
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هويييد  ،وبعييدد ميين الشاًيييات اإلس ي مية المهتميية بييامر األميية ،ولضيياياها،
إللامة مؤتمر في زغيرب عاصيمة كرواتييا ،مين أجيل إخوارنيا البوسينيين ،فيد
هللا أسرهم ،و َجبَر ك رهم ،وعجل رًرهم.
الستجابة لدعوته الكريمة:
وليييم ي يييعنا إل أن ر يييتجيب لهيييذه اليييدعوة الكريمييية .فيييذهبنا عييين طرييييق
«النم ييا» ومنهييا إلييى زغييرب ،والتقينييا هنيياك فييي زغييرب ،وهييي عاصييمة
الكروات ،وفي البلد أللية إس مية ،ويبدو أرها كان لها شيان فيي ييو مين األييا
لبييل عهييد الشيييوعية ،حتييى إن ميين أكبيير الميييادين فيهييا ميييدارا ي ييمى «ميييدان
الجامع» ،والجامع موجود فع  ،ولكنه ُحول إلى متح .
سئ حيديثا صيلينا فييه الجمعية ،يم ارعقيد
وهناك مركز إس مي في المدينة أ ُ ّ
المؤتمر هناك ،وحضره َمن دعي من اليب د العربيية واإلسي مية ،ومين ارضيم
إلينا من اإلخوة في البوسنة والهرسد.
زيارة المع كرات:
وكنا لبل ذلد ،زررا المع كرات التي تؤو الشيوي واألطفال والن اء .أميا
الشييباب ،فهييم إمييا استشييهدوا وإمييا ذهبييوا للقتييال .وكارييب حاليية النيياس فييي غاييية
البييؤس ،فهييم يحتيياجون إلييى كييل شيييء ،إلييى النييذاء والك يياء والنطيياء والييدواء
والبندلية وغيرها .وكان معنا األخيب الشياعرة الداعيية األسيتاذة عليية الجعيار،
ولييد أحضيييرت معهيييا بعيييض الحليييوص لتوزعهييا عليييى األطفيييال ،اليييذين كييياروا
يتكا رون عليها ،لينالوا ّ
حظهم منها.
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ارعقاد المؤتمر:
وارعقيد الميؤتمر ( ) 1991وحضيره منيدوب الحيزب اليذ يرأسيه الييدكتور
المثق ي المجاهييد علييي عييزت بيجييوفيتا ،وحضيير الشيييخ الييدكتور مًييطفى
سيرتا ،الذ عرفناه ألول مرة ،وهو حاصيل عليى اليدكتوراه مين كليية اللنية
العربية في األزهر ،وعلى دكتوراه أخرص من النرب.
وتحدّع اإلخوة ا لضيوف ،وفي مقدّمتهم الشيخ النزالي ،واألستاذ هوييد ،
والشاعرة عليه الجعار ،ود .الزبير ،وتحدع الفقير إليه تعالى ،وتحدع اإلخيوة
البوسنيون ،وأفا

الجميع فيما يجب على األمية اإلسي مية أن تقيو بيه إلرقياذ

إخييوارهم فييي البوسيينة والهرسييد ،وبااصيية :أن اإلسيي

يوجييب علييى األميية

اإلسيي مية رًييرة إخييوارهم إذا غييزوا فييي أرةييهم ،أو اعتييدص علييى دمييياوهم
وأعراةهم وحرماتهم ،وإذا عجز القو عن الدفاي عين أرف يهم ،وجيب اليدفاي
علييى َميين يليييهم ،ييم َميين يليييهم ،حتييى يشييمل الم ييلمين كافيية ،فاألميية م ييئولة
م يييئولية تضيييامنية بمقتضيييى العقييييدة المشيييتركة واألخيييوة المشيييتركة{ ،إِن َمااااَّ
َّۡٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ َّإِ ۡخ َوٗ} [الحجرات« ،]10 :المسلمونَّيسعىَّباامترمَّأدناارم َّورامَّيادَّ

علىَّمنَّسوارم»(.)101
إجابتي عن التراح األستاذ فهمي هويد :
ولييد سييالني بعييض اإلخييوة عمييا لالييه األسييتاذ فهمييي هويييد  :ميين أن إرقيياذ
البوسنة أهم من الح هذا العا !

مارجيوه :صيحيح وهيذا إسيناد ح ين ،وأبيو داود ()2751
( )101رواه أحمد ( )6692وليال
َ
عن عبد هللا بن عمرو.
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للب لهم :إن فقهه مؤسئ على اعتبيار شيرعي صيحيح ،وهيو أن الفيراوض
إذا تزاحمب أو تعارةب ،يجب أن يقد أولها ،بالترجيح  ...وفي الشيري :إذا
تعييار

الفيير

المتعلييق بحييق الفييرد ،والفيير

المتعلييق بحييق الجماعيية أو

األمة ،يقد ما يتعلق بحق األمة.
ولهيذا أجمييع الفقهياء علييى أن الجهياد إذا كييان فيير

كفايية ،في بيد فيييه ميين

استئذان الوالدين ح ب رص األحاديث الًحاح .ولكين إذا كيان الجهياد فير
عين ،كما إذا دخل العدو ب د الم لمين ،فهنيا ي يقط اسيتئذان الواليدين :ألن بير
الوالدين فر  ،والدفاي عن أر اإلسي فير  ،ولكين بير الواليدين يتعلّيق
بحق فرد والدفاي عين أر اإلسي يتعلّيق بالجماعية أو األمية ،وميا يتعليق
بحق الجماعة يقد على ما يتعلق بحقو األفراد.
ومييع هييذا رحيين فييي غنييى عيين منييع النيياس ميين أداء الفريضيية ،فييالوالع أن
الموسييم فييي بعييض ال يينوات يض ي ُّم مليييورين أو

يية م يييين ميين الم ييلمين،

واإلحًاءات تؤكيد أن أكثير مين  %60مين الحجيا يح ُّجيون للميرة الثاريية أو
الثالثة أو العاشرة أو العشرين أو ميا هيو أكثير وهيؤلء هيم اليذين رطيالبهم :بيان
يتركوا الح هذا العا  ،وياًًوا رفقات ح ّجهم لنًرة إخوارهم في البوسنة.
سؤالي عن حكم إجها

حمل المنتًبات من الًرب:

وكييان أخطييير األسييئلة التيييي وجهيييب إلييي فيييي أ نييياء المييؤتمر :سيييؤال مييين
األخوات الم لمات ال تي اعتد على أعراةيهن لهيرا ،واغتًيبن اغتًيابا
تحب إكراه ال

ح ،وكان الًربيون المتوحشون ،يفعلون ذليد ارتقاميا وإذلل

للم لمين والم لمات ،ولد حمل من هذا الغتًاب عيدد مينهن ،وهين يكيرهن
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هييذا الحمييل فييي بطييورهن ميين أعييداوهن وأعييداء دييينهن ،ويييردن الييتالّص منييه
باإلجها

 ،ول يردن ولدا يحمل هذه الذكرص ال يئة والمريرة.

ولد أبتهم عين هيذا ال يؤال فيي حينيه ،وسيجلب اإلجابية فيي كتيابي «فتياوص
معاصرة» ،الجزء الثاري(.)102
وكارييب خ صيية الفتييوص :أن هييؤلء األخييوات الممتحنييات ل ذرييب عليييهن
يوجه إلييهن أ إسياءة
إط لا في هذه البلوص ،ول يجوز لم لم ول لمواطن أن ّ
بالعبييارة ول باإلشييارة ،ألرهيين فعليين مييا فعليين تحييب سييي اإلكييراه ،والمكييره
معذور باإلجمياي ،وليد أجياز اإلسي

للمكيره أن ينطيق بكلمية الكفير ،كميا ليال
ُۢ

ن} [النحييل ،]106 :ولييال تعييالى عيين
اٱِلي َٰ َم َِّ
تعييالى{ :إَِلَّ َما َّۡ
انَّأ ُ ۡكا ِار َه َ
َّوقَ ۡلبُااهَُّ ُم َٰۡ َم ائِ ونَّبِا ۡ ِ
َّم ُۢانَّبَ ۡعادَِّإِ ۡك َٰ َار ِر ِرنَّ َ
ايم}
غفُ ٞ
المكرهات على البنياءَ { :و َمانَّي ُۡكا ِرررونَّفَا ِإنَّٱّللَ ِ
اورَّر ِح ٞ

[النور.]33 :
وعلييى اإلخييوة البوسيينيين أن يتقييدموا للييزوا ميينهن ،وعلييى المجتمييع أن
يحتضن مواليدهن إذا ولدوا ،ويربيهم عليى اإلسي  ،وليد وليدوا عليى الفطيرة،
ول يحملون و ْزر آباوهم ،ولعل هللا يار منهم ذرية صالحة تاد اإلس .
وأزيد هنا :أن مين ليم يبليغ حملهيا األربعيين يوميا فيمكنهيا أن تجهضيه ،كميا
هو رأ جماعة من الفقهاء ،بل أجياز بعضيهم اإلجهيا

فيي مثيل هيذه الحالية

إذا لم يبلغ الحمل ماوة وعشرين يوما ،وهي التيي جياء فيهيا الحيديث الًيحيح:
«أنهَّينففَّفيهَّالروۡ».

( )102ارظر :الجزء الثاري من كتابي «فتاوص معاصرة» (ص .)609
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تكوين لجنة لزيارة أمراء الالي :
تمر بامراء دول الالي العربيية،
ولد كان من لرارات المؤتمر :تكون لجنة ُّ
وتحرةهم على م اعدة إخيوارهم فيي البوسينة ،وتايييدهم ميادًّا وأدبيًّيا ،فيي كيل
المجالت التي يحتاجون إليها.
وكارب اللجنة م َكورة من الشيخ النزالي ومني ومن األسيتاذ فهميي هوييد ،
والدكتور الزبير ،والدكتور مًطفى سيريتا ،وبعض األشااص ر يتهم.
وليد لابليب اللجنيية أميير دولية لطيير ال يابق الشييخ خليفيية بين حميد آل يياري،
وكان استقباله للجنة حفيًّا ،ووعد خيرا.
وطلبييب اللجنييية مقابلييية الشييييخ زايييد آل رهييييان ،روييييئ اإلميييارات العربيييية
المتحدة ،بواسطة م تشاره الثقافي الدكتور عز الدين إبراهيم ،ولد رتّيب للجنية
لقياء معيه فيي ةيحى أحيد األييا  ،ولقينياه فيي الموعيد المحيدّد ،وليد رحيب بنييا،
وكارب زبدة ك مه معنا :إرنا يجر علينا ما يجير عليى إخوارنيا ،فميا يتفقيون
عليييه فيينحن معييه ،فيينحن ل يينا الدوليية الكبييرص ،فييي الييب د العربييية ،ول الدوليية
األغنى ،ول الدولة األلوص.
وبعييد ذلييد ذهبييب اللجنيية إلييى المملكيية ،واعتييذرت عيين عييد اللحييا بهييم
لواجبات أخرص ،كنب مرتبطا بها.

***
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أحداع الجزاور
متابعتي بعقلي وللبي صحوة الجزاور الهاولة:
كنب مع بعد ج مي عن الجزاور ،أتابع ما يجر فيها بعقليي وللبيي ،أفيرح
لما يفرحها ،وأحزن لما يحزرها ،فقد كنب أرص رف ي م ّمين شياركوا ميع شييانا
النزالي ،في صنع صحوتها الهاولية ،التيي هيدمب ميا بنياه السيتعمار فيي ليرن
و لييث القييرن ميين الزمييان ،وأرشييات جييي جديييدا ميين الم ييلمين والم ييلمات،
والمؤمنين والمؤمنات ،رةي باهلل ربًّا ،وباإلس

دينا ،وبمحمد ربيًّا ورسيول،

وبالشييريعة مرجعييا ومنهاجييا  ...فكنييب أخيياف علييى ه يذه الًييحوة أن تضيييع
مراتهييا بييين غلييو بعييض اإلسي ميين ،وطنيييان بعييض الع ييكريين «جنييرالت
فرر ا كما ي مورهم» ،وت يُّب بعض الفرركفيوريين ،وأطمياي بعيض النيربيين،
الذين عز عليهم أن تفلب الجزاوير مين لبضيتهم ،وتعيود إليى أصيالتها ،وترجيع
إلى اإلس

بقوة.

متابعة أحداع الجزاور المؤلمة:
كنب أتابع الجزاور وأحدا ها ،وأتالم آللمها ،وما ي فد فيها مين دمياء ،وميا
يحدع فيهيا مين فيتن وميذابح ،ل ييدر مين الم يئول عين إشيعال رارهيا :أهيي
ال ييلطة ورجييال األميين والجيييا؟ أ هييي الجماعييات الم ييلحة التييي تنتمييي إلييى
اإلس ي ؟ فقييد اخييتلط الحابييل بالنابييل ،وولييع ميين الفظ ياوع مييا تقشييعر ميين هولييه
األبدان ،وما تشيب لشناعته الولدان ،من لتيل األطفيال والن ياء والشييوي ومين
ل رالة له ول جمل في ال ياسة ول في الجهاد.
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القتال بين اإلس ميين:
وكيييان أشيييدّ ميييا آلمنيييي واعتًييير للبيييي مييين األسيييى واألسييي  :أن يقتيييل
اإلسيي ميون بعضييهم بعضييا ،بمجييرد النييون والشييبهات ،مييع أن األصييل فييي
النفييوس هييو العًييمة ،واألصييل فييي الييدماء هييو الحرميية ،ول يبيياح لتييل امييرئ
م لم إل ببينة اهرة ،تقطع الشد باليقين ،فلي ب استباحة دماي النياس بياألمر
ساادَّ
سااَّبَِِ ۡي ِارَّنَ ۡف ٍ
اََّأ َ ۡوَّفَ َ
الهين ،ولد لرر القرآن مع كتب ال ماء :أره { َمانَّقَتَالََّنَ َّۡف ُۢ َ
فِ ۡ
اسَّ َا ِميعا} [الماودة ]32 :ولال الرسيول الكيريم« :لازوالَّ
يَّٱۡل َ ۡر ِ
ضَّفَ َكمَن َماَّقَتَلََّٱلن َ

الدنياَّأرونَّعندَّهللاَّمنَّقتلَّامر َّمسلمَّبِيرَّحق»(.)103
تح ُّر وإركار على لتل األي محمد أبو سليماري:
ولهذا ذهبب رف ي ح رات ،وذرفيب عينيي عبيرات ،حيين سيمعب ربيا لتيل
األي الداعية الًالح ،والم لم الملتيز  ،ذ الاليق الكيريم ،وال يلوك الم يتقيم:
الشيييخ محمييد أبييو سييليماري راوييب الشيييخ محفييو رحنيياح زعيييم حركيية المجتمييع
الم ييلم «حميياس» ،والييذ يشييهد لييه اإلس ي ميون جميعييا فييي الجزاويير ب ُح ْ يين
ال يرة ،وطهارة ال ريرة ،واستقامة الم يرة.
ولقد عبرت عن فييض مشياعر برسيالة تقطير أسيى وحزريا وإشيفالا عليى
الجزاويير ،أرسييلتها إلييى اإلخييوة هنيياك ،ورشييرتها الًييح المعنييية ،تتضييمن
مواساة وتعزية من راحية ،وتتضيمن إركيارا وغضيبا للحاد ية مين راحيية اريية،

( )103رواه الترمييذ ( )1395مرفوعييا ومولوفييا ولييال بعييد سييند المولييوف :هييذا أصييح ميين
الحييديث المرفييوي ،والن يياوي ( )3987عيين عبييد هللا بيين عمييرو ،وصييححه األلبيياري فييي
«صحيح الترغيب» (.)2439
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كما تتضمن رًيحة وتوجيها وتحذيرا من راحية أخرص(.)104
وبعد مدة لليلة فاجاتنيا الًيح

وأجهيزة اإلعي

بنبيا اغتييال األي الكيريم،

والداعية الًالح ،والًحفي الملتز  ،الشيخ لَحْ ين بين سيعد هللا الناويب الثياري
لرويئ جمعيية اإلصي ح واإلرشياد ،اليذ اغتييل أميا داره ب يب رصاصيات
لضب عليه في الحال.
ولد أرسلب إلى اإلخوة في الجزاور رداء بمناسبة هذه الفاجعة ،أدعيوهم إليى
أن يتّقوا هللا في أرف هم وإخوارهم ،وأن يكفّوا عن سيفد دمياوهم بعضيهم بعضيا،
فهيذا ميين عمييل الجاهلييية التيي أوصييارا النبييي صييلى هللا علييه وسييلم فييي خطبيية
اااراَّي ااار َّبع اااكمَّرقاااا َّ
اليييوداي ألّ رعيييود إليهييياَ« :لَّتراعاااواَّبعاااديَّكفا ً
بع

»(.)105

***

( )104ارظر رص الرسالة :في الملحقين رلم (.)5 ،4
( )105سبق تاريجه ،وارظر الملحق رلم (.)6
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التقاوي لطفي الاولي
1991/11/12
ميين الشاًيييات التييي لقيتهييا فييي تلييد الفتييرة مميين زاروا لطيير :الكاتييب
الي ار المعروف ،األستاذ لطفي الاولي ،الذ يكتب في األهرا باستمرار.
ردوة في تليفزيون لطر:
وليييد أراد تلفزييييون لطييير :أن رلتقيييي أريييا وهيييو فيييي ريييدوة حيييول القضيييية
الفل ييطينية .ولييد التقينييا لبييل النييدوة وتعارفنييا باعتباررييا «بلييديات» كمييا يقييول
المًييريون ،فهييو ميين لرييية القرشييية ،وأرييا ميين صييفط تييراب ،وبينهمييا عييدة
كيلومترات .كما أن بيننا صلة أخرص ،وهي :أن أسيتاذرا البهيي الايولي ،يعتبير
عييم لطفييي .ولييد حييد ني أرييه التقييى عمييه عييدة مييرات ،واسييتمع إليييه ،وأعجبتييه
رظرتييه العميقيية إلييى الييدين ودوره فييي الحييياة ،ول سيييما الجارييب الروحييي فيييه،
وأره ل ينظر إلى الدين رظرة سطحية تهت ّم فيه بالشكل دون الجوهر ،كما ريرص
لألس

عند كثير من علماء الدين.

للب له :وله رنية أخيرص فيي النظير إليى الجاريب اللتًياد  ،وفيهيا :ألي
كتبه« :الثروة في ل اإلس »« ،اإلس

ل شييوعية ول رأسيمالية» ،وكتابيه

«الشتراكية بين النظرية والتطبيق».
اإليمان بالربوبية فطرة بشرية:
تعرةنا للشيوعية ومولفها من لضية األلوهيية ،وأرهيا تقيول :ل
وفي الندوة ّ
إله ،والحياة مادة .وللب فيها :إن اإليمان باأللوهيية فطيرة بشيرية .تشيترك فيهيا
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كييل أمييم ،كمييا لييال أحييد المييؤرخين :لييد ُوجييدت فييي التيياريخ مييدن ب ي لًييور،
ومدن ب حًون ،ومدن ب مدارس ،ولكن لم توجد أبدا مدن ب معابد!
وذكرت له لًة أحد المًريين الذين تعلموا في أوربا ،م عاد لييعلن عليى
الناس :أره ملحد ،فقال له بعض الحضور :ل رًدلد ،أرب تايدي رف يد .فقيال
لهم في حماسة :وهللا العظيم أرا ملحد!
ولد أُعجب الاولي بهذه الحكاية ،فكان يردّدها بعد ذلد في كل مناسبة.
أهمية الدين في المعركة بيننا وبين اليهود:
وفي الندوة اختلفنا في لضية مهمة فيما يتعلق بفل طين ،وهيي :ميدص أهميية
الدين في المعركة بيننا وبين اليهود .فكان هو يرص أن األهميية لنعيداد العلميي
والتكنولوجي ،ورقل العرب إلى التقد .
ولليب ليه :أريا أول اليداعين إليى ذليد كليه ،وأراه فريضية وةيرورة ،ولكيين
للييدين ف يي أمتنييا أهمييية كبييرص ،فهييو الييذ يعطييي الفييرد الحييوافز ،وهييو الييذ
يحر
ّ

على التضحية والبذل ب تردّد ول تايوف ،وهيو اليذ يجميع القليوب

صية ،ألرهيا تتعليق بيار
على الهدف الكبير ،ول سيما في لضيية فل يطين خا ّ
لهييا حرمتهييا ولدسيييتها عنييد الم ييلمين ،أر

اإلسييراء والمعييرا والم ييجد

األلًى الذ بارك هللا حوله  ...م ّ
إن عدورا هنيا ي يتاد اليدين بقيوة وبراعية
في هذه القضية ،وعلى أساس عقيدة التوراة ،ومفاهيم التلمود ،جمع اليهيود مين
أرحيياء العييالم إلييى «أر

الميعيياد» ومييا زال إلييى اليييو يييذيع فيييهمّ :
أن الهجييرة

واجبة دينيا عليهم ،وميا زال لألحيزاب الدينيية سيلطان فييهم ،للحاخاميات كلمية
م يموعة .حتييى العلميياريون ميينهم اليذين ل يؤمنييون بالييدين ،يؤمنييون بضييرورة

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

تو ي

683

الدين في المعركة مع العرب والم لمين.

في يجييوز أن يييدخلوا المعركيية معنييا يهييودا ،ول رييدخلها رحيين م ييلمين ،ول
يجيييوز أن يقوليييوا :التيييوراة ،ول رقيييول رحييين :القيييرآن .ول يجيييوز أن يقوليييوا:
الهيكل ،ول رقول رحن :األلًى.

***
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وفاة األستاذ عمر بهاء الدين األمير سنة 1412ه
فييي  12ميين شييوال 1412هيي الموافييق  13أبريييل  1992أبلننييي بعييض
اإلخييوة بنبييا وفيياة األي الحبيييب ،والًييديق الكييريم ،األسييتاذ عميير بهيياء الييدين
األمير  ،الشاعر والداعية وال فير والمحاةر.
معرفتي به لبل أن يعرفني:
ولييد عرفييب األسييتاذ األمييير لبييل أن يعرفنييي ،حييين لييرأت فييي «سييجل
التعييارف اإلسيي مي» فييي مجليية «الشييهاب» «التييي كييان اإلمييا ح يين البنييا
يًدرها» في عددها الثاليث :صيورة األميير  .وليد ُكتيب تحتهيا :سيور مين
صييفوة أبنيياء حلييبُ ،ولييد سيينة 1329ه ي  ،ولضييى بعييض عمييره المبييارك فييي
وتار من «الحقو ال يورية» سينة  ، 1940وكيان رجاحيه
الدراسة بفرر ا،
ّ
منقطييع النظيييير ،واشييتنل بالمحامييياة ،مشييترطا عليييى موكليييه أن يتاليييى عييين
دعياويهم ،إذا هير وجيه الحيق فيي غيير جاربهيا! واشيتنل بالحركية اإلسي مية
منذ رعومة أ فاره ،وأسئ مركزا لليدعوة اإلسي مية فيي بياريئ ،وهيو شياعر
مطبوي ،ومجاهد مؤمن.
مناجاة في الحب اإللهي:
كما لرأت ليه أبياتيا مشيرلة بالمعياري الرباريية رشيرتها ليه «الشيهاب» أيضيا
تحييب عنييوان «خماسيييات األمييير » :وهييي مناجيياة يحلّييق فيهييا بييد فييي سييماء
الحب اإللهي ،ويااطب فيها ربه:

ييييمب فيييييي غيييييوره الرهييييييب
كلمييييا أمعيييين الُّجييييى وتحالييييد شي ْ
ج لُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد
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وتيييييراءت لعيييييين للبيييييي براييييييا ميين جمييال آر ييب فيهييا جمالييد
وتييراءص لم يييمع العقييل هميييئ من شفاه النجو يتليون الثنيا ليد
واعترارييييييي تولّييييييه وخشييييييوي واحتواري الشيعور :أريي حياليد
ييير كييييياري سييياجدا عابيييدا ،ومييين يتماليييد؟
مييييا تمالكييييب أن ياي ّ
لقاوي األول به:
وكييان أول مييرة ألتقييي فيهييا األمييير وجهييا لوجييه ،حييين كلفنييي األسيييتاذ
الدكتور محمد البهي المدير العا للثقافة اإلس مية باألزهر :أن أليد محاةيرة
دُع يي إللقاوهييا فييي الموسييم الثقييافي لألزهيير ،بقاعيية اإلمييا محمييد عبييده ،عيين
«العروبية واإلسي » وكيان د .البهييي م يافرا ،فارييابني عنيه ،ولدّمتييه بميا يليييق
به ،وعقبيب علييه بعبيارات أعجيب بهيا المحاةير ،وليم يكين تعيرف عليي لبيل
ذلييد ،فعييارقني بعييد المحاةييرة بحييرارة ،وارعقييدت بيننييا أخييوة صييادلة ،ومييودة
عميقة.
ولد زادتها األيا لوة على لوة ،حين ت لينيا فيي بييروت فيي الفتيرة التيي ليم
أكن أستطيع النزول فيها إلى القاهرة.
أستاذ زور في كلية الشريعة بقطر:
م بلنب ذروتها حين دعوته إلى لطر أستاذا زاويرا لكليية الشيريعة ،لييدرس
مقييررا عيين «المجتمييع الم ييلم» لط ي ب الكلييية طالباتهييا ،وذلييد فييي أكثيير ميين
فًل دراسي .وذلد بموافقة مدير الجامعة أ .د .إبراهيم كا م الذ كيان ح ين
الًلة به كذلد.
م التقينا في الجزاور في ملتقيات الفكير اإلسي مي ،وفيي ال ينة التيي ذهبيب
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فيهييا إلييى الجزاويير  1991 - 1990معييارا ميين دوليية لطيير ،شييارك معييي فييي
محاولة الًلح بين إخوارنا في الجبهة اإلسي مية لنرقياذ ،وإخوارنيا فيي حمياس
والنهضة ،وإن لم رفلح في هذا التوفيق.
سفير اإلس :
عمل األمير سفيرا لب ده سوريا في باك تان والمملكة العربية ،وكان فيي
الحقيقة سفيرا لنس  ،وألمته ،كميا عميل محاةيرا وأسيتاذ كرسيي «اإلسي
والتيييارات المعاصييرة» فييي دار الحييديث الح يينية بالربيياط ،ول ييم الدراسييات
درس الحضييارة اإلس ي مية فييي كلييية
اإلس ي مية العليييا بجامعيية القييرويين ،كمييا ّ
اآلداب بجامعة محمد بن عبد هللا في فاس.
األمير الشاعر:
ولكن مما ل ريب فيه ول رزاي علييه :أن اليذ غليب علييه وعيرف بيه هيو
الشعر ،فإذا ذكر األمير ذكر الشاعر لبل أ وص

آخر .وهيو شيعر متمييز

باتجاهه الرباري واإلر اري.
ولقييد كنييب كتبييب كلميية ة يافية عيين األمييير رشييرتها فييي كتييابي« :وداي
األع » ل أستنني عن التباس فقرات منها هنا ،وخًوصا عن شعره.
لًيدة «أب»:
فمن لًياوده الجميلية والراوعية التيي لرأتهيا ليه لبيل أن ألقياه :لًييدة «أب»
التي رشرتها له مجلة «الم يلمون» الشيهرية التيي كيان األسيتاذ سيعيد رمضيان
ّ
الحق من رواوع الشيعر العربيي
يًدرها ،وتًدر من خار مًر .وهي في
الحيديث ،كتبهييا وهيو فييي مًي «لررايييل» بلبنيان ،ولييد سيعد باسييرته وأولده
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خ ي ل الًييي  ،ييم ارتهييب العطليية ،ورحييل األولد عنييه ،وعييادوا إلييى حلييب،
وبقيي الشيياعر وحييده فييي البييب الييذ أصييبح اليييو ُمحشيا كييالقبر ،بعييد أن كييان
باألمئ جنّة وارفة الظ ل ،بما فيه من حياتة وحركة ،وبركة وسعادة.
يقول األمير في لًيدته:

يييب؟
ب؟ أييييين التييييدارس شييييابَهُ اللعي ُ
ب والشيعَ ُ
أين الضجي ُ الع ْذ ُ
أيييييين الطفولييييية فيييييي تولُّيييييدها؟ أييييييين الييييييدُّمى ،فييييييي األر ،
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب؟
والكت
يييبب؟
التيشيييياكي مييييا لييييه سي
َيير ٍ ؟ أييييين
أييين التش ُ
َيياكئ دورمييا غ َ
والطيرب؟
أييين التب ي اكي والتضيياحد ،فييي ولب مع ا ،والحيزن
ُ
أييييين الت ييييابق فييييي مجيييياورتي شييينفا ،إذا أكليييوا وإن شيييربوا؟
يتزاحمييييون علييييى مجال ت يييي ي والقيييرب منيييي حيييي ثما ارقلبييي وا
فنشييييي يدهم (بابيييييا) إذا فرحييييي وا ووعييييدهم( :بابيييا) إذا غضييي بوا
ومنها ،وهو يً حاله وبكاءه حينما ودعهم وودعوه راجعين إلى حلب:

دمعيييي ي اليييي ذ كتمتيييي ُهُ َجليييي َدا لمييييا تبيييي اكوا عندميييي ا ركبيييي وا
ييب
حتييي ى إذا سييي اروا وليييد رزعيييوا مييين أةيييلعي للبييي ا بهييي م يجي ُ
كب
ألفي تيييييي ُني كالطفييييييل عاطف يييييي ة فييييإذا بيييي ه ك يييي النيث ين يييي ُ
لييد يَع جيي ب العييذال ميين رجييل يبكييي ،ولييو ليي م أبيي د فالعجييب
أب
ييور إري  -وبي ع ز ُ الرجي ال ُ -
هيهييي ات مييي ا كييي ل البكيييا خي َ
لًيدة فريدة:
لقد ّ
هزتنيي هيذه القًييدة الفرييدة ،لميا احتوتيه مين ليوة ا لتًيوير ،وروعية
التعبييير ،عيين مشيياعر األبييوة الحارييية ،وعواطيي الطفوليية ال هييية ،ودليياوق

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

688

الالجات النف ية ،التي لد تراها متنالضة الظياهر ،من يجمة البياطن ،وميا فيهيا
والحيئ الًياد  ،والشيعر الراويق،
من صيورة حيية رسيمها الحيرف النياطق،
ّ
المعبّيير ب

سييلة منقطعيية النظييير ،عيين أعمييق أعمييا المشيياعر ،وأحنييى حنايييا

العواط ي  ،فييي لنيية جزليية ،وجمييل عذبيية ،وعبييارات رشيييقة ،وأسييلوب أ ّخيياذ،
متدفق كالعذب الزلل ،وال حر الح ل.
وعرفب بعد ذلد أن الشاعر واألديب الكبيير األسيتاذ عبياد العقياد ،كيان مين
أشدّ المعجبيين بهيذه القًييدة ،حتيى ليال عنهيا فيي ريدوة مين ردواتيه المعروفية،
التي كان يعقدها في منزله بمًر الجدييدة ،فيي صيباح كيل جمعية ،وكيان ذليد
في رمضيان 1381هي  ،ليال :ليو كيان ليألدب العيالمي دييوان مين جيزء واحيد،
لكارب هذه القًيدة في طليعته!
كما عرفب أرها تُرجمب إلى الفرر يية ،ولُورريب بقًياود الشياعر الفرر يي
الكبير «فيكتور هوجو» في األطفال.
ولد رشرها الشاعر بعد ذلد في ديواره «ألوان طي » كما رشرها كيذلد فيي
ديوان «أب» مع ت ع لًاود أخرص حول األبيوة والبنيوة ،وليد كتبيه بايط ييده،
ورشيير مًييورا كمييا هييو باطييه الجميييل ،ولييال فييي تقييديمها :عشيير لًيياود ميين
وحييي األبييوة  ...لوحييات فيهييا مكابييدة ومعاريياة  ...صييور وجدارييية  ...معييدّدة
متحولة ،يعيا ألوارها وأكوارها كل إر ان أب ،وكل أب إر ان!
ديوان «مع هللا»:
ولييرأت لألسييتاذ األمييير ديوارييه الراوييع «مييع هللا» فييي طبعتييه الثارييية ،ولييد
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ي(.)106
تفضل بإهداوه إل ّ
كييان ديييوان «مييع هللا» صييلوات وابتهييالت ،وترريمييات إلهييية ،كارهييا ميين
مزامير داود  ...إره شعر يحلّق في آفا ال يماء ،وينيوص فيي أعميا الينفئ،
وي يح في َجنَبات الوجود وي تحضر معية هللا عيز وجيل فيي كيل مكيان ،وفيي
تميو
كل حين ،وفي كل حيال :فيي ابت يا ال يحر  ...فيي التمياي القمير  ...فيي ُّ
النيو  ...في احتباك النجو  ...فيي الربييع الطليق  ...فيي الاريي
هو «مع هللا» في سجود  ...في شيرود  ...فيي وةيوح  ...فيي غميو

الحيزين ...
 ...فيي

رزوة  ...في رشوة  ...في حزن شيديد  ...فيي جيو سيعيد  ...فيي األفيق المدييد ...
في النور البعيد « ...مع هللا».
ولد ليد الشياعر لديواريه بكلميات هيي شيعر منثيور ،أو رثير «مشيعور» ،أو
لب ات من رور ،تااطب العقل والوجدان ،وكل الكيان في اإلر ان.
كما بدأ الديوان براوعته «مع هللا»:

مييع هللا فييي مضييمرات الكييرص ميييييع هللا عنيييييد امتيييييداد ال يييييهر
ميييييع هللا والقليييييب فيييييي رشيييييوة مييع هللا واليينفئ تشييكو الضييجر
ميييع هللا فيييي أم يييي المنقضيييى مييييع هللا فييييي غييييد المنتظيييير
الًييييبا مع هللا فيي الضيع
مييييع هللا فييييي عنفييييوان ّ

عنيد الكبير

مييييع هللا لبيييييل حييييياتي ،وفيهيييييا ومييا بعييدها عنييد سييكنى الحفيير
إلييى آخيير مييا ذكييره ميين ألييوان ومجييالت معيتييه فييي هللا ،وهييي معييية مييألت
والحئ والفكر ،والضمير والوجدان.
المكان والزمان،
ّ
( )106ارظر الملحق رلم (.)7
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ل أستطيع أن أتاير من هذا الديوان بعض لًاوده ،فكلها خييار مين خييار،
ولكنييي أرتقييي «خماسييية» كنييب لييد لرأتهييا فييي مجليية «الم ييلمون» التييي كارييب
تنشر بين الحين والحين بعضا مما تنتقيه من لًاود الشاعر ،أو مما يرسيل بيه
إليها ،فكان منه هذه القًيدة عن «الكعبة» يقول فيها:

الكعبيييية الشييييماء فييييي مييييذهبي ليمتهيييييييا لي يييييييب باحجارهيييييييا
والقييرب ميين خالقهييا ليييئ فييي تشييييييييبث المييييييييرء باسييييييييتارها
لدسيييييية الكعبييييية فيييييي جمعهيييييا أمتنييييييا ميييييين كييييييل ألطارهييييييا
وأرهيييييييييا محيييييييييور أمجادهيييييييييا وأرهييييييييا مًييييييييدر أروارهييييييييا
وكعبيييييية المييييييؤمن فييييييي للبييييييه يطيييوف أريييى كيييان فيييي دارهيييا
الشعر اإلر اري:
وله  -بجوار الشعر الرباري  -سبحات ورفحيات فيي الشيعر اإلر ياري ،اليذ
تتجلى فيه عواط

اإلر ان من حيث هو إر ان ،ومين حييث هيو أب ،كميا فيي

ديوان «أب» ومن حيث هو ابن ،كما ديوان «أمي» ومين حييث هيو إر يان ذو
للب ،كما في ديوان «ألوان طي » .ومن جميل شعره في ديوان «أب»:
ماَّلكَّياَّقلبيََّّ...علىَّالدرو ََّّ !!...
تبحثََّّ...عنَّكلَّحشاَّمنكو !! َّ
تصنعَّمنَّأناتهَّوايبيََّّ !...
رلَّأنتَّياَّقلبيََّّ...أبوَّالقلو ؟! َّ
ومن أبياته المؤ رة:
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ويييييذود عييييين عينييييي الكيييييرص هيييييي ّم  ...وهييييييم  ...ذو ررييييييين!
هييييييييييي ّم الثماريييييييييييية الًييييييييييينا ر ،وبعييييد  ...تاسييييعهم جنييييين!
ومن المشاعر اإلر ارية التيي تح يها وتلم يها فيي شيعر األميير  :الشيعور
بالنربة عن بلده وأهله وولده سنين طالب ،فهو في النرب ،وهم في الشر .
يقول في إحدص لًاوده:

أريييييييا فيييييييي امتيييييييدادات األذان كيييييييان فيييييييي ر يييييييبي ربييييييياح
أرييا فييي الربيياط وفييي الريييا

ولييييييئ عييييين حلبيييييي بيييييراح!

الشعر الجهاد :
وبجوار الشعر اإليماري ،والشعر اإلر اري لألمير  ،رجد الشيعر الجهياد ،
وكلييه أو جلييه يًييبّ فييي لضييية األميية المركزييية والمحورييية ،وهييي لضييية
األلًى ،لضية أر

اإلسيراء والمعيرا  ،لضيية فل يطين ،وليد أصيدر عيدّة

دواوييين فييي ذلييد ،مثييل :ملحميية الجهيياد ،وملحميية النًيير «شييعر ميين وحييي
معركة العاشر من رمضان 1393هي » ،ومين وحيي فل يطين «شيعر وفكير»،
و «حجارة من سيجيل» .وليد صيدر بعيد ارتفاةية أطفيال الحجيارة ،الرتفاةية
األولى ،التي ارطلقب أول ما ارطلقب مين م ياجد ّ
غيزة ،وأطليق عليهيا فيي أول
األمر :اسم « ورة الم اجد»!
ولفة مع شعر األمير :
 ،وينييزي إلييى الطييين والحمييا

وإذا كييان بعييض الشييعراء يالييد إلييى األر
الم نونّ ،
فإن األمير يُحلّق بشعره على أجنحة م وكية ،إلى آفا علوية.

الحئ ،وسجنه الج د في لفًيه ،فيإن األميير
وإذا كان منهم من استنرله
ّ
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لد سما بشعره إلى فردوس الروح ،وسماء الربارية ،وتحرر مين لبضية الج يد
الحديدييية ،بفضيييل ميييا منحيييه هللا تعيييالى مييين رحييييق اإليميييان ،وفييييض اليييروح
المشر بنور اليقين.
لقييد جعييل األمييير للعييرب «إلبييال» كمييا للهنييود «إلبييالهم» ،وأحيييا شييعر
«الحييب اإللهييي» فييي لنيية جزليية عذبيية معاصييرة ،تااطييب الكينوريية اإلر ييارية
كلها :عق وروحا ،وعاطفة وةميرا ،ول تااطب «اإلر يان الج يد» وحيده،
كمييا فعييل بعييض الشييعراء المعاصييرين ،الييذين اختًييروا اإلر ييان فييي المييرأة،
واختًروا المرأة في الج يد ،واختًيروا الحيياة فيي التنياص الليذات ،واتبياي
الشهوات.
لهييذا كييان أحييب األوصيياف واأللقيياب إلييى شيياعررا :لقييب «شيياعر اإلر ييارية
المؤمنة» ،فهو شاعر اإليمان ،وشاعر اإلر ان.
ع ي ْذب جميييل ،أحيارييا ياييتلط بشييعره ،كمقييدّمات وتعليقييات،
ولألمييير رَثْيير َ
وأحيارا ي تقل في كتب ورساول ،ولكن لكل رثره رنمة أدبية وشعرية اهرة.
اهتمامه بالفقه الحضار :
وكييان مشيينول فييي سيينيه األخيييرة بإص ي ح األميية وتحريرهييا ميين داخلهييا.
مركييزا علييى مييا أسييماه فييي عييدد ميين كتبييه ومحاةييراته« :الفقييه الحضييار »،
وهييو فقييه يعنييي بييالتركيز علييى األسييئ الحضييارية ،والاًيياوص الحضييارية،
تفيري علييه ،وإن
وأن على األمة أن تبذل جهدا فكريًّا و قافيًّا حتيى تؤ َ
صيله ،يم َ
لم يبين لنا رحمه هللا معالم هذا الفقه وم محه.
ولد حاولب في كتابي «ال نّه مًدرا للمعرفة والحضيارة» أن ألقيي بعيض
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الضييوء علييى معييالم «الفقييه الحضييار » و «ال ييلوك الحضييار » التباسييا ميين
ال نة النبوية وأحاديثها الًحاح.
اعتزازه باصالته اإلس مية:
وكييان ميين مزايييا األمييير أرييه كييان حريًييا علييى أل يييؤري أل كتيياب
يًيينفه ،أو أ رسييالة يرسييلها ،أو أ عمييل ميين األعمييال يريييد أن ي ييجله ،إل
بالتاريخ الهجر  ،والتاريخ الهجر وحده.
وفييي القًيياود التييي ينشييئها يضييع تحييب كييل لًيييدة تارياهييا الهجيير  ،ول
يلحييق بهييا أ تيياريخ آخيير .وفييي هييذا اعتييزاز باصييلتنا اإلس ي مية دون شييعور
بالحاجة إلى أ أمة أخرص.
رحم هللا أبا البراء عمر األمير  ،وغفر له ،وأ ابيه شياعرا وريا را ،وداعيية
ومحاةييرا ،وباحثييا ومؤلفييا ،وغيييورا ومجاهييدا ،وتقبلييه فييي الييدعاة الربيياريين
الذين صدلوا ما عاهدوا هللا عليه ،وما بدلوا تبدي .

***
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وفاة أ.د .إبراهيم كا م سنة 1992
كان أ.د .محميد إبيراهيم كيا م أول عمييد لكليتيي التربيية فيي لطير منيذ سينة
 ، 1973وحييين أرشييئب جامعيية لطيير سيينة  1977كييان أول مييدير لهييا .حيييث
بيييدأت بكلييييات أربيييع ،هيييي :التربيييية والعليييو والشيييريعة واإلر ييياريات «أ
اآلداب» .وبعد ذلد أةييفب كليية الهندسية ،وكليية اإلدارة واللتًياد ،والكليية
التكنولوجية.
والحقيقيية :أن د .كييا م حشييد للجامعيية مجموعيية ماتييارة ميين األسيياتذة فييي
جميع التاًًات ،وكان رج خبيرا بالرجالُ ،م تن ًّ ع لاته الواسيعة فيي
اختيارهم واجتذابهم إلى لطر.
وكييا رج ي دمث يا ح يين الالييق ،عفي ي الل ييان ،مييا سييمعته يييتكلم عيين أحييد
ب وء ،ح ين الًيلة بزم ويه ومين يعميل معيه ،حتيى بيالط ب ،وكيان يح ين
الك

في المناسبات الماتلفة ،وياتار كلماته بعناية ،ويضعها في موةعها.

ع لة ود وتعاون :
ولييد تحييد ب عيين الع ليية بيننييا ،وأرهييا كارييب لاوميية علييى ودّ وتعيياون ،منييذ
تعارفنييا فييي إدارة األزهيير  1973حتييى غييادر لطيير  . 1986ولييد كن يا رلتقييي
باسييتمرار فييي مناسييبات شييتى :فييي مجلييئ الجامعيية ،وفييي المجلييئ األعلييى
للتربية ،الذ يجمع بين رجال الجامعة ورجال وزارة التربيية ،ويرأسيه وزيير
التربية والتعليم ،وفي مجلئ إدارة مركز بحيوع ال ينة وال ييرة ،وفيي غيرهيا
مين المناسييبات .وبااصيية أن د .كيا م كارييب روحييه إسي مية ،وكييان ذا اهتمييا

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

695

بالشان اإلس مي ،ول سيما ميا يتعليق بيب د الشير األلًيى ،التيي عميل فيهيا
فترة من الزمن ،وتعرف على كثير من رجالت اإلس

بها .ولهيذا سيعى إليى

تنظيييم رحليية إلييى الشيير األلًييى ،كارييب ميين أخًييب الييرح ت وأطيبهييا
مرات.
وداي العمل الجامعي:
بعد أربع سنوات عميدا لكليتي التربية ،وت ع سينوات ميديرا للجامعية :رأص
د .كا م ببعد رظره ،ورور بًيرته :أن ييودي لطير ماتيارا ،ول سييما بعيد أن
وجييد ميين أبنيياء لطيير ميين ي ييتطيع أن يحمييل العييبء ،ولييد كارييب لطيير تطلييب
التجديد له من مًر ،فيًدر لرار من رويئ الجمهورية بتجديد إعارته.
الليالي الكا مية:
وودّعب جامعة لطر مديرها األول د .كا م وداعيا مفعميا بيالمودة والوفياء،
وروهيب بيدوره وفضيله،
كل كلية ألاميب ليه احتفيال خاصيا ،وليدّمب ليه هدييةّ ،
ومنهييا كلييية الشييريعة ،وذلييد فييي ليييال جميليية سييماها بعييض أخواتنييا «الليييالي
الكا مية»!
المدير اإللليمي لمنظمة اليور كو:
وارتقل د .كا م إليى منًيبه الجدييد ميديرا إلليمييا لمنظمية اليور يكو ،وكيان
مقره عمان ،وإن كان داوم التنقل بين عمان وباريئ وساور العواصيم العربيية،
حتى لدر هللا له أن يًاب بيذلد المير
وةعفه أما

العضيال ،اليذ أ بيب عجيز اإلر يان

س ُ
انَّضَا ِعيفا} [الن
ٱِلن َٰ َ
القيدر المنييب عنيهَ { ،و ُخ ِلاقََّ ۡ ِ

ياء ،]28 :أصييب

الرجييل النشيييط المتحييرك المثييابر ب ييرطان فييي المييخ ،وهييو فييي عي ّيز عطاوييه،
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واألبًار تررو إلييه ،واألعنيا تشيروب رحيوه ،وترشيحه لمناصيب كبييرة فيي
الداخل والاار  ،ولكن لضاء هللا ل يُردّ.
لقد زرته في مرةه مرتين في منزليه بمًير الجدييدة بالقياهرة  ...فيي أول
مرة كان متماسكا حاةر الذهن ،وفي المرة الثارية تنير حاليه ،وبيدأت زهرتيه
في الذبول ،وودعته وعيني تملؤها دموي حب تها .ور يب لحيال أسيرته ،وهيي
تراه في هذه الحال ،زميلتنا الدكتورة صفاء األع ر ،أستاذة عليم الينفئ «التيي
تحمل بين جنبيهيا أسيى عميقيا ،وأولده ،د .ي ير» وشيقيقها وشيقيقتها ،كيان هللا
لهم.
الذكر الطيب والثناء الح ن:
وبعد استكمال مارية عشر شهرا من بداية المر

رحل الرجيل عين درياريا

في  ، 1992/9/12تاركا ذكرا طيبا ،وسمعة ح نة ،و ناء مين كيل مين عرفيه
وخالطه .ولد ليل :أل نة الاليق ألي

الحيق .وليال النبيي صيلى هللا علييه وسيلم

ألصحابه« :أنتمَّشرداءَّهللاَّفيَّأرضه»(.)107
رحم هللا أخارا إبراهيم كا م ،وغفر ليه ،وتقبليه فيي الًيالحين ،وجيزاه عين
دينيييه وأمتيييه ،وعييين العليييم والتربيييية ،خيييير ميييا يجيييز بيييه العلمييياء الميييربّين
والمؤس ين المالًين ،وخلفه في أهليه وذريّتيه بايير ميا يالي

بيه الميؤمنين

الًادلين.

***
( )107متفق عليه :رواه الباار ( ،)1367وم لم ( )949ك هما في الجناوز ،عن أرئ.
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زايد سنة 1992

فييي  1992/12/14ودعييب وودي معييي أهييل العلييم والييدين فييي لطيير :أخييا
حبيبا ،وعالما عام  ،وداعية مالًا ،ومربيًّا كريما ،وهو الشيخ عبد اللطيي
زايد.
في مع كر التدريب:
ولد عرفب األي الشيخ عبد اللطي أول ما عرفته حين كان طالبيا فيي كليية
أصول الدين بجامعة األزهر ،وكان ذلد في مع كر التدريب ،اليذ ألمنياه فيي
رحيياب كليييات األزهيير بالدراسيية بجييوار الجييامع األزهيير العريييق .وكييان هييذ
المع ييكر ي ييتقبل الطيي ب الييراغبين فييي ال ييفر إلييى منطقيية القنيياة ،لمقاوميية
الحت ل البريطاري .وهم في هذا المع كر يتلقون التدريبات األولية التي ل بيدّ
منها ،ومعظمها رظر  ،ألرنا رعيا في منطقة سكنية ،ل تتح ّمل تجربة إطي
النار من بندلية أو رشاش ،أو إلقاء لنبلة ،أو تفجير ديناميب أو رحو ذلد.
ّ
المتعطشون للجهاد:
الشباب
ّ
المتعطشيين إليى الجهياد
بالدراسة ،التقى عدد من الشباب
وفي هذا المع كر
ّ
في سبيل هللا ،وتحرير األوطان من كل سلطان اسيتعمار  ،وكيان جيل هيؤلء
الط ب من أبناء الكلييات ،وبعضيهم مين طي ب معهيد القياهرة الثيارو  .أذكير
ميينهم األي الًييالح الطيياهر عبييد الييرحمن الييديب ابيين لرييية «العمييار» لليوبييية.
وكان معنا ط ب من كليات األزهر الث ع ،ومنا ط ب فل طينيون.
وكان الذ لفب رظر إلى عبد اللطيي زاييد أحيد رفاليه مين بلدتيه «وييا
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ال َح َجر» مركز المنًورة ،ولد سالوري عنيه ،وأعيينهم تيذرف ،فقليب لهيم :إريه
باير ،فقالوا لي :إرد ل تعرفه ،إره شهيد حي .فهو رجل رقيي ال يريرة ،طياهر
لوا  ،غيور على اإلسي ُ ،محيبٌّ هلل ورسيوله،
صوا ّ
ال يرة ،م تقيم ال لوكّ ،
ُمتَفَييان فييي خدميية إخوارييه  ...إلييى آخيير مييا وصييفوه لييي ،ولييالوا :إن مثلييه أهييل
للشهادة ،ولذا رريد أن رلقاه لبل سفره ،فقد يكون هذا اللقاء األخير!
هذه الكلمات من لو عرفوا الرجل معرفة معايشية ومرافقية طويلية ،حببيب
إلي الرجل ،وجعلتني ألترب منيه وأجيد فيي حيب مثليه شيفاعة ليي ييو القيامية.
فارا كما لال القاول :أحبُّ الًالحين ول ب منهم!
ولما سافرت كتيبة األزهر مين القياهرة إليى القنياة ،أو إليى منطقية الشيرلية،
أخذرا ر تكمل تدريبنا ،ورتهيا للذهاب إلى القناة للقيا بعملييات ةيرب اإلركلييز
ف يي مع ييكراتهم ،وإصييابتهم بمييا يمكيين ميين الا يياور ،أو علييى األلييل إدخييال
الرعب في لليوبهم .وفيي هيذه المنطقية الالويية ،التقينيا شيباب األزهير وشيباب
الجامعات المًرية الماتلفة.
وبعد ميدة مين اليزمن ل أذكير كيم اسيتنرلب ،وليد تحيدّ ب عنهيا فيي الجيزء
األول ،عدرا إلى دراستنا في كلياتنا .وعاد عبد اللطي زايد الذ زاد حبي له.
وتفرلب بنا األيا  ،حتى شياء هللا أن
وبعد ذلد تارجب ،وتار هو بعد ّ ،
رلتقي مرة أخيرص فيي لطير ،فقيد سيافر إليى لطير لبليي متعاليدا لتيدريئ العليو
الشييرعية فييي مدارسييها .وذهبييب إلييى لطيير ُمعييارا ميين األزهيير ألعمييل مييديرا
للمعهد الديني الثارو .
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إلى التدريئ بالمعهد الديني:

ولد كان من أواول ما طلبته مين فضييلة الشييخ عبيد هللا بين تركيي الم يئول
األول عيين العليييو الشيييرعية وتدري ييها ومدرسييييها ،هيييو تحويييل الشييييخ عبيييد
اللطي زايد إلى التدريئ بالمعهد الديني .فقال :أرا ل أمارع في ذلد ،ولكن هيو
يعمل في أ ص ل علي ،وأرص أن من المناسيب أن تيزور شييخ القريية الشييخ
علييي بيين جاسييم آل يياري ،وت ييتاذره فييي رقييل الشيييخ عبييد اللطيي إلييى المعهييد،
ي فييي
وأعتقييد أرييه سيييلبّي طلبييد .وهييو مييا حييدع بالفعييل .فقييد زرت الشيييخ عل ي ّ
مجل ييه واحتفييى بييي ،وتحاد نييا فييي ش يئون العلييم واألدب ،وكييان مهتمييا بييذلد،
وكان مالكي الميذهب ،وكاريب جل ية طيبية .يم فاتحتيه فيي حياجتي إليى الشييخ
عبد اللطي

ليعاورني في المعهد الديني .فوافيق الرجيل ،وليم يتيردد .رحميه هللا

وغفر له.
ولد كان الشيخ عبد اللطي رعم العون لي ،طوال فترة إدارتيي للمعهيد .وليد
تحد ب عن ذلد في الجزء الثاري من هذه المذكرات.
ولد تولى إدارة المعهد فترة من الزمن ،م عميل مفتشيا للعليو الشيرعية ميع
فضيلة شيانا الشيخ عبد المعز عبد ال تار.
وليد ليب الًيلة بيننيا أبيدا طيبية و يقية ،ل تشيوبها شياوبة ،ألرهيا بييدأت هلل،
واسييتمرت هلل ،إلييى أن اشييتكى وجعييا باطنيييا ،دخييل بعييده الم تشييفى ،ولييم يكيين
يبدو أن مة شيئا خطيرا يااف منه ،وإرميا ليالوا :هنياك شييء ليديم فيي القليب،
يُرجى تداركه.
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ربا وفاة األستاذ عبد اللطي زايد:
ولقييد لُيدّر لييي أن أسييافر لحضييور رييدوة فييي البحييرين لمييدة يييومين ،وأعييود،
ألكون بجوار األي العزييز ،سيافرت صيباحا ،وعيدت م ياء الييو التيالي ،وليد
استقبلني ابني أسامة واجما ،وأح

ب ّ
أن وراءه شييئا ،ولكين خطير ببيالي كيل

شيء إل أن يكون أمرا يتًل باألي عبد اللطي .
فقلب :هل حدع شيء؟
لال :رعم.
للب :وما هو؟
لييال :تييوفي الشيييخ عبييد اللطي ي اليييو  ،وهييم اآلن يييذهبون إلييى دفنييه فييي
المقبرة؟
للب :إرا هلل وإرا إليه راجعون .ولماذا لم تتًّلوا بي؟
لييال :فييوج الجميييع بييالابر ،وارتبكييوا ،ولييم تكيين هنيياك طيياورة يمكيين أن
تحضر فيها لبل هذه الطاورة.
للييب :فلن ييري إلييى المقبييرة ،ع ييى أن رييدرك الً ي ة عليييه .وأسييرعنا مييا
أمكننا ،ولكن وجدراهم يواروريه التيراب .فًيلّيب علييه عليى لبيره ،ميع مين ليم
يُدرك الً ة عليه.
لرييب منيه ،يم
يا عجبا لما يًنع القدر! لقد عاش الرجيل لريبيا منيي ،وأريا
ٌ
ييياتي المييوت بنتيية فياتطفييه اختطافييا ،حتييى يحرمنييي تشييييعه والً ي ة علييى
جثماره.
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الرجال لليل والًادلون عملة رادرة:
لقد كيان عبيد اللطيي رجي  ،والرجيال للييل ،أخيا صيدولا ،وليد ليال اإلميا
علي رةي هللا عنه:

فما أكثير اإلخيوان حيين تعيدهم ولكيييينهم فييييي الناوبييييات لليييييلُ!
عملة ريادرة ،إذا فيرت بواحيد مينهم ،فقيد
صاد والًادلون في هذه الدريا ُ
فرت بكنز عظيم .كما لال الشاعر لًديق له:

ييييديق فَيي ْرد ٌ ،ف ُك ْ
ح يييييبي مييييين اليييييدريا صي ٌ
يين ،ول احتيييا لثيييان!
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد
رحييمصي
زايييد ،وغفيير لييه ،وأسييكنه الفييردوس األعلييى،
هللا أخارييا عبييد اللطي ي
وتقبله في عباده الًالحين ،وجزاه عن دينه وأمتيه خيير ميا يجيز بيه العلمياء
العاملين والدعاة المالًين.
عبرات في العين وزفرات في الًدر:
لقييد تييرك فييرا عبييد اللطي ي  :عبييرات فييي العييين ،وزفييرات فييي الًييدر،
وحزارا في القب .وأحيارا إذا فقد المرء حبيبيا ،ذ ّكيره بيآخرين مين األحبية مياتوا
لبله ،فهو إذا بكى فإرميا يبكيي عليى الجمييع ،ولهيذا بكييب بميوت عبيد اللطيي :
موت أخي مًباح محمد عبده اليذ وافياه المنيون فيي لطير ،ودُفين فيي لريتيه
محلة أبو علي ،وبكيب بموته موت أخي محمد اليدمرداش ميراد ،وبكييب أحبّية
شتى.
غلبة عاطفة الحزن:
ول أكتم القارئ أري رجل تنلب عليه عاطفة الحزن ،أكثير مميا تنليب علييه
عاطفيية الفييرح وال ييرور ،ولييذا تييؤ ّر فييي رف ييي الحييوادع المؤلميية ،والموالي
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المحزرة ،تا يرا بلينا ،وتحفر في للبي حفرة عميقة ،با ف الحوادع ال ارة.
طبيعة الشعب المًر :
ويبيييدو أن هيييذه طبيعييية جمهيييور الشيييعب المًييير  ،فهيييو  -رغيييم ةيييحكه
ومزاحه  -رراه شعبا يبكيي طيوي عليى موتياه ،ويعًيره الحيزن عًيرا عنيد
ولييوي اآلل  ،وإذا جلييئ جماعيية يومييا وةييحكوا كثيييرا ل ييبب ميين األسييباب،
لالوا :اللهيم اجعليه خييرا .كارميا يتولعيون أن الضيحد لييئ أصي فيي حيياتهم،
فإذا حدع فهم ياشون أن يعقبه بكاء طويل.
وعنييدما ذهبنييا إلييى الالييي  ،وجييدرا النيياس هنيياك ي ييتقبلون المييوت بعفوييية
وسييهولة ،ول يبييالنون فييي الحييزن كمييا يبييالغ المًييريون ،ولقييد رأيييب أحييد
المًريين يبكي بكاء حارا عليى ميوت أحيد القطيريين ،وهيو واليد صيديق ليه،
وابن المتوفّى لم يندّ من عينه دمعة ،وكاره يعجب لهذا البكياء مين هيذا الًيديق
المًر .
بل أرا في الحقيقية رجيل لرييب اليدموي ،أبكيي أل ّ مولي إر ياري يهزريي،
حتى ليو كيان فيي تمثيليية أو فيي فييلم فيي التلفزييون ،وليد كيان النبيي صيلى هللا
عليه وسلم ي تعيذ باهلل من أربع :من عليم ل ينفيع ،ومين لليب ل ياشيع ،ومين
عين ل تدمع ،ومن رفئ ل تشبع(.)108

( )108رواه م لم في الذكر والدعاء ( ،)2722والن اوي في الستعاذة ( )2458عن زييد بين
أرلم دون لفظة« :ومن عين ل تدمع» فقال بدلها« :ومين دعيوة ل ي يتجاب لهيا» ولفظية:
«عين ل تدمع» ذكرها الحاف في «الفيتح» ( )136/11بعيد أن ذكير عيدة أحادييث وليال:
كلها صحيحة.
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وأسييال هللا أن يجعييل عينييي ميين األعييين الث يية التييي ل تم ييها النييار :عييين
بكب من خشية هللا ،وعيين غضّيب عين محيار هللا ،وعيين سيهرت فيي طاعية
هللا.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

704

كتابي «م مح المجتمع اإلس مي»
وفييي هييذه الفتييرة «يوريييو  » 1993هيير كتييابي «م مييح المجتمييع الم ييلم
الذ رنشده» في ( )400صفحة.
مكورييات هيذا المجتمييع بييدءا
وهيو يتكي ّيون مين أحييد عشير فًي  ،تشييمل كيل ّ
بيي «العقيييدة واإليمييان» التييي هييي أسيياس هييذا المجتمييع ،ومييرورا بالعبييادات
والشعاور ،م األفكار والمفاهيم  ...المشاعر والعواط  ...األخي

والفضياول

 ...اآلداب والتقالييييد ،القييييم اإلر يييارية  ...يييم التشيييريع والقيييارون  ...اللتًييياد
والمال  ...اللهو والفنون ،وختاما :المرأة في المجتمع الم لم.
ي بطبعه:
اإلر ان مدر ّ
ولييد بينيب فييي مقدميية الكتيياب :أن اإلر ييان كمييا لييال القييدماء :مييدري بطبعيه،
وكما لال ال ُم َحدّ ون :حيوان اجتماعي .أ  :أره ل ي تطيع أن يعيا وحيده ،بيل
ل بييد أن يتعيياون مييع غيييره ،حتييى ت ييتقيم حياتييه ،وتتحقييق مطالبييه ،وي ييتمر
روعه .ولد لال الشاعر العربي:
الناسَّللناسَّمنَّبدوَّوحاضرٗ َّبع
واإلس

َّلبع

ََّّ-وإنَّلمَّيشعرواََّّ-خدم!َّ َّ

يًيوره فيي مجتميع،
ل يًيور اإلر يان كاونيا يعييا وحيده ،إرميا
ّ

ولهذا توجهب التكالي

إليه بًينية الجماعيةَٰ { :يَٓمَيو َرااَّٱلا ِاينَ َّ َءا َمنُاوَّاْ} .وليم يجي

فيي القيرآن «ييا أيهيا المييؤمن»؛ وذليد أن تكييالي اإلسي

تحتييا إليى التكييا

والتضامن في حملها والقيا باعباوها .ي تو في ذلد العبادات والمعام ت.
فييإذا رظررييا إلييى فريضيية كالً ي ة وجييدرا أرهييا ل يمكيين أن تقييا كمييا يريييد
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اإلس  ،إل بم جد يتعاون المجتمع على بناويه ،وميؤذن يعلين النياس بموالييب
الً ة ،وإما يؤمهم ،وخطيب ياطبهم ،ومعلم يعلمهيم ،وهيذا كليه ل يقيو بيه
الفرد ،وإرما ينظمه المجتمع.
وليد جعييل القييرآن أول أعمييال الدوليية الم ييلمة إذا ُم ّكيين لهييا فييي األر

 :أن

تقيم الً ة ،كما لال تعالى{ :ٱل ِاينَ َّإِنَّمك َٰنرُمۡ َّفِ ۡ
َّو َءاتَاوُ َّاَّْ
يَّٱۡل َ ۡر ِ
ضَّأَقَاا ُمواَّْٱلصالَ َٰوَٗ َ
ٱلزك ََٰوَٗ} [الح

.]41 :

ومثييل ذلييد يقييال فييي فريضيية الًييو  ،وةييرورة ترتيييب أمييور الحييياة فييي
رمضان ترتيبا يعين على الًيا والقيا وال حور وغيرها.
ي تشيرف عليييه
ومين بياب ْأوليى :الزكياة ،فاألصيل فيهييا أرهيا تنظييم اجتمياع ّ
رص عليهم القيرآن [التوبية .]60 :وكيذلد
الدولة ،بواسطة { ََّو ۡٱل َٰ َع ِم ِلينَ َّ َعلَ ۡي َرا} الذين ّ
كل شعاور اإلس
أما األخ
في

وأركاره.
والمعيام ت في يتًيور أن تقيو  -كميا ينشيدها اإلسي

 -إل

ل مجتمع ملتز باإلس  ،يتعبد هلل بإلامة حياته على أساس اإلس .
ولد علّم اإلس

َّو ِإيااََ َّ
الم لم أن يقول إذا راجى ربه في ص تهِ { :إياََ َّنَ َّۡعبُادُ َ

نَ ۡست َ ِع ُ
ين} [الفاتحية .]5 :فهو يتكلم بل ان الجماعة ،وإن كان وحده ،وكذلد إذا دعيا
اَّٱلص َٰ َار َط ۡ
ربه دعا بًينة الجمعۡ :
َّٱل ُم ۡسات َ ِقي َم} [الفاتحية ... ]6 :فالجماعية حيّية
{ٱر ِدنَ ِ

في وجداره ،حاةرة على ل اره.
والمجتمييييع الم ييييلم مجتمييييع متميّييييز عيييين سيييياور المجتمعييييات بمكوراتييييه
وخًاوًه ،فهو مجتمع رباري ،إر اري ،أخ لي ،متوازن.
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أهمية إلامة المجتمع الم لم :
والم لمون مطالبون بإلامة هذا المجتمع ،حتى يم ّكنوا فيه لدينهم ،ويج ّيدوا
فيه شاًيتهم ،ويحييوا فيي لّيه حيياة إسي مية متكاملية :حيياة تو ّجههيا العقييدة
اإلسيييي مية ،وتز ّكيهييييا العبييييادات اإلسيييي مية ،وتقودهييييا المفيييياهيم اإلسيييي مية،
وتح ّر ُكهيييا المشييياعر اإلسييي مية ،وتضيييبطها ا ألخييي

اإلسييي مية ،وتج ّملهيييا

األداب اإلسييي مية ،وتهييييمن عليهيييا القييييم اإلسييي مية ،وتحكمهيييا التشيييريعات
اإلس مية ،وتُو ّجه التًادها وفنورها وسياستها :التعاليم اإلس مية.
تًوير خاط للمجتمع الم لم:
يًيور كثييرون  -هيو فقيط  -اليذ
فليئ المجتمع الم لم ،كميا يتًيوره أو
ّ
يطبييق الشييريعة اإلس ي مية فييي جاربهييا القيياروري ،وخًوصييا جارييب الحييدود
والعقوبات ،فهذا تًور وتًيوير لاصير ،بيل يالم لهيذا المجتميع ،واختًيار
لك ي ّل مقوماتييه المتعييددة فييي مقييو واحييد هييو التشييريع ،وفييي جارييب واحييد ميين
التشريع هو التشريع الجزاوي ،أو الجناوي.
المكوريات أو الم ميح األساسيية
لهذا كان من المهم هنا :إلقياء الضيوء عليى
ّ
لهذا المجتمع الذ رنشده ،والذ لاميب حركيات وجماعيات إسي مية فيي شيتى
أرحاء العالم العربي واإلس مي تدعو إليه ،ليحيل محيل المجتمعيات الحاةيرة،
التي اختلط فيها اإلس

بالجاهليية ،سيواء أكاريب جاهليية وافيدة ،مميا غزاريا بيه

السييتعمار النربييي بشييقيه :الرأسييمالي والشييتراكي ،أ جاهلييية مورو يية ،ميين
رواسييب عًييور التال ي  ،التييي سيياء فيهييا فهييم الم ييلمين لييدينهم ،كمييا سيياء
تطبيقهم له ،حكاما ومحكومين.
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صيييدَر ليييي كتييياب منيييذ سييينين ،هيييو« :غيييير الم يييلمين فيييي المجتميييع
وليييد َ
اإلس مي» وهو في الحقيقة جزء مين هيذا الكتياب .وليد تقيد الحيديث عنيه فيي
المذكرات.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

708

رساول ترشيد الًحوة
ي عدد من اإلخوة القريبين مني ،المعنيين بإرتاجي الفكير  ،أذكير
الترح عل ّ
منهم اإلخوة الكرا  :عبد الحليم أبو شقة ،وعبد العظيم الديب ،وعًا البشيير،
أن أستل بعض الفًول فيي الموةيوعات المه ّمية مين كتبيي الكبييرة ،لتًيدر
فييي صييورة «رسيياول صيينيرة» ي ييهل شييرانها والتنانهييا ،وي ييهل لراءتهييا
واستيعابها.
وكان كتابي «م ميح المجتميع الم يلم اليذ رنشيده» ليد صيدر حيديثا ،وهيو
يشييمل موةييوعات علييى جارييب ميين األهمييية للقييارئ الم ييلم ،مثييل موةييوي
«الردة» وموةوي «المرأة» وموةوي «الفنون» ،ورحوها.
وهناك موةوعات في كتب الفتاوص ،مثيل موةيوي النقياب وغييره تحتيا
إلى أن تفرد في رسالة ،ليقرأه عشرات األلوف من الناس الذين لد ل تتياح لهيم
لراءة الكتاب الكبير.
ولد التنعب بهيذه الفكيرة ،وبيدأت أرفيذها بإصيدار سل يلة عنوارهيا« :رسياول
ترشيييد الًييحوة» بييدأتها بفًييل اسييتللته ميين كتييابي «بيارييات الحييل اإلس ي مي
وشبهات العلماريين والمتنربين» ،وهو فًل «الدين في عًر العلم».
يم جعليب الرسيالة الثاريية بعنيوان« :اإلسي

والفين» ،وهيي فًيل ارتعزتييه

من كتابي «م مح المجتمع الم لم» بعد أن رقحته وأةفب إليه.
وبعض هيذه ال ل يلة :رسياول أو كتيب جدييدة ألفتهيا لهيا ،مثيل« :المب ّ
شيرات
بارتًييار اإلسييي »« ،م يييتقبل األصيييولية اإلسييي مية»« ،القيييدس لضيييية كيييل
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م يلم»« ،حاجية البشييرية إليى الرسييالة الحضيارية ألمتنييا»« ،البابيا واإلسي »
وغيرها.
ولد وصلب حتيى كتابية هيذه الميذكرات (فبرايير  ) 2008إليى سيب عشيرة
رسالة.

***
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تكريم شعبي في جدة
ا نينية الشيخ عبد المقًود خوجة
الًديق الوجيه عبد المقًود خوجة:
من الشاًيات التي أعتز بًدالتها األدييب والوجييه ال يعود المعيروف
الشيييخ عبييد المقًييود خوجيية ،الييذ ي ييعي أبييدا إلييى صييدالة العلميياء والييدعاة
والمفكرين واألدباء والشعراء من بي د العيرب والم يلمين ،ل يبنيي مين وراء
التعيرف عليى هيؤلء الًيفوة مين رجيال
ذلد رفعا مادييا ،ول مك يبا أدبييا ،إل
ُّ
األميية والتعريي بهييم ،والتنويييه بشييارهم ،وفيياء لهييم بمييا ينبنييي لهييم ميين تكييريم،
وتنبيه األجيال العربية والم يلمة عليى مكيارهم ومكيارتهم ،ودورهيم ورسيالتهم،
وأ رهم في أمتهم.
دعوته لي في أكثر من رمضان:
عرفب الرجل منذ سنين ،وسعدت بزيارته في منزليه الجمييل بجيدّة ،بيدعوة
منه لي في أكثر من رمضان ،حيث كيان ييدعوري ،وييدعو عيددا مين رجيالت
جدة ومكة وأحيارا المدينة والرييا
بمييا كييان يفعييل أمييين األر

 ،لنلتقيي ميع عليى مدارسية القيرآن ،التيداء

مييع أمييين ال ييماء ،أ كمييا كييان يفعييل الرسييول

البشيير محمييد ،مييع الرسييول الملكييي جبريييل عليييه ال ي مب .ورتشيياكى همييو
الم ييلمين ،ورتباحييث فييي مشييك تهم الفكرييية والدينييية والجتماعييية وال ياسييية
وغيرها ،محاولين أن رجد لها حلول.
كنيب عنييده ألتقييي بكثيير ميين األسييتاذة الماضيرمين ،د .أحمييد زكييي يميياري،
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ود .محمد عبده يمياري ،والشييخ صيالح كاميل ،واألسيتاذ عبيد العزييز الرفياعي
من الريا

.

والتقيييب فييي منزلييه مييرة مييع شيييانا وصييديقنا الع ميية الشيييخ أبييي الح يين
الندو  ،من أجل رًيرة بعيض القضيايا التيي أسيهم فيهيا الشييخ عبيد المقًيود
بنًيب وافر.
ردوة ال نينية:
ولد اعتاد الشيخ عبد المقًود أن يعقد في بيته بجدة ردوة تجميع صيفوة مين
المثقفين الم تنير الفكر ،المتنوعي الثقافة ،المشنولين باإلص ح ،ليتدارسيوا
موةوعا من الموةوعات التي تشنل المجتمع ،وذلد في م اء كل ا نين مين
األسبوي ،ولهذا عرفب باسيم «ال نينيية» .كميا اعتياد الشييخ خوجية ظي  ،أن
يكر في كيل ميدّة فيي إحيدص «ال نينييات» أحيد العلمياء أو المفكيرين البيارزين
ّ
الذين لهم أ رهم في تنوير األمة ،وهدايتها إلى الحيق والايير ،ومقاومية الباطيل
والشر .وذلد بإلامة احتفال كبير ،يُدعى إليه ج ٌّم غفيير مين الرجيال المرميولين
في جدة ومكة ،وتلقى فيه الكلمات من عدد من الميدعوين ،يم تًيدر بعيد ذليد
في كتاب .ويعطى لوحة تذكارية بهذه المناسبة.
تكريمه أع

األمة:

ولييد كي ّير عييددا ميين أعي

األميية فييي الفقييه أو الييدعوة أو الفكيير أو األدب أو

التربييية أو غييير ذلييد ميين الميييادين ،أذكيير ميينهم :الداعييية الكبييير شيييانا الشيييخ
محمد النزالي ،والفقيه الكبير شيانا األستاذ مًطفى الزرليا ،والداعيية الكبيير
الع مية الشيييخ أبيا الح يين النييدو  ،وصيديقنا الداعييية والشياعر الكبييير األسييتاذ
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عمر بهاء الدين األمير  ،والمحدّع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ...
تكريمي في حفل ال نينية :
وفي م اء يو  25من شهر ربيع اآلخر سنة 1414ه أراد األسيتاذ خوجية
عييا إلييى حفييل
أن يلحقنييي بهييؤلء الكبييار األج ي ء ،فحشييرري فييي زمييرتهم ،ودَ َ
تكريمي حضره عدد كبير من أهل جدة ،ليل لي :إريه ليم يحضير مثليه فيي مثيل
هذه المناسبة من لبل.
المتكلمون في هذه المناسبة:
وتكلم في هيذه المناسيبة عيدد مين كبيار العلمياء والمفكيرين والميربين ،مينهم
سماحة الشيخ اليدكتور محميد الحبييب بين الاوجية ،األميين العيالم لمجميع الفقيه
اإلس مي الدولي ،ومعالي األستاذ الدكتور محمد عبيده يمياري ،ومعيالي الشييخ
الع مة عبد هللا بن بية ،واألستاذ أحميد الشييباري  ...وخيتم الكلميات الشييخ عبيد
المقًود .وكان المفرو

أن يتكلم في هذا لحتفال األسيتاذ اليدكتور معيروف

الدواليبي ،ولكن طاروا صحيًّا عر

له فاعتيذر عين عيد الحضيور ،واتًيل

بي متاسفا رحمه هللا .
ولد ألب وري وبا فضفاةا بما لالوه عني ،أسيال هللا أن يجعلنيي عنيد ح ين
نهم ،وأن ينفر لي ما ل يعلمون.
ولييد رشييرت هييذه الكلمييات فييي كتيياب كمييا هييي العييادة ،يييوزي مجارييا علييى
المهتمين.
كلمة الشيخ بن بية:
ومما جاء في كلمة الع مة الشيخ ابن بية ظ :
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ماذا ع ا أن ألول بعدما لاليه األخيوة ،فيي ّ
حيق عيالم جلييل وإميا عظييم؟
لعلّي ألول ما لال اآلخر« :والًمبُ أبلغ حيين يعييا المنطيق» ،ولكين ميع ذليد
ساتحدع؛ أول :ما ذ ّكررا به أخورا الشييخ عبيد المقًيود عين رواد كياروا إخيوة
لنييا وزمي ء علييى الييدرب ،درجييوا ومضييوا إلييى الييدار اآلخييرة ،ل رقييول إل مييا
يرةيي اليرب ،إل هلل وإريا إلييه راجعيون ،هلل ميا أخيذ وليه ميا أبقيى وكيل شييء
عنده باجل م مى ،أستنفر هللا لنا ولهم.
بالن بة ألم يتنا هيذه ،فنقيول  -أيهيا الجميع الكيريم  -إرنيا رهني أخاريا الشييخ
عبد المقًود خوجة بهذا الضي

الكريم  ...إذا كان الشاعر لد لال:

إن الًيييينيعة ل تعييييد صيييينيعة حتيييييى تًييييييب بهيييييا طرييييييق
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينع
فارييب فييي هييذه الليليية أصييبب طريييق المًي
للتكييريم،
المًيينع ،وصييادفب أهيي
وللتييوفير؛ إرهييا سيينة سييننتها ،فن ييال هللا ععييع أن يرزلييد أجرهييا ،سيينة تكييريم
العلماء وهيم أحيياء ،بينميا العيرف والعيادة أن يكير اإلر يان بعيد موتيه ،فلعليد
رظرت إلى لول الشاعر:

ل ألفينّيييد بعيييد الميييوت تنيييدبني وفيييي حيييياتي ميييا زودتنيييي زاد
فلقد زودتهم زادهم وعظمتهم ،فجزال هللا على ذلد خيرا.
المحتفي به الّذ ركرميه الليلية لييئ عالميا فقيط ،وإرميا هيو إميا  ...مين هيو
اإلمييا ؟ دعييوري أحكييي لكييم حكاييية ترجييع إلييى القييرن ال ييابع الهجيير  ...وفييي
الشا بالذات كان العلماء  -في بعض األحيان  -تعيروهم الحاجية ،ول يزاليون،
وينشون من أجل الحاجة القًور.
الحيياف أبييو شييامة ميين هييؤلء ،سييمع أن الحيياكم  -فييي ذلييد الزمييان  -طلييب
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لاروا ،وهو ينظم مناورة لختيار أفضل لارئ فجياء اإلميا أبيو شيامة مترشيحا
ومعه أحد القراء اسمه :أبو الفتح ،فكبير العلماء اختبرهميا ،وبعيد الختبيار ليد
التقويم التالي إلى الحاكم .لال له عن الشيخ أبي شامة :إما من أومية الم يلمين،
ولال عن أبي الفتح :هذا لارئ .وكان الحاكم ليه هيوص ميع أبيي الفيتح ول يمييل
إلى اإلما أبي شامة ،فقال :إرما رريد لاروا .فوجد أبو شامة من ذليد فيي رف يه،
ولال لشيخ العلماء :ماذا فعلب؟ لال له :ما كنب أ ن أرهم يافى عليهم ك ميي،
للب لهم :هذا إما من أومة الم لمين ...
معنى اإلمامة :
إذن أرا ساشرح اإلمامة  ...لعل أن يافي علييكم ك ميي ،اإلميا هيو المتقيد
علييى غيييره واإلمييا هييو المقتييدص بييه ،واإلمييا هييو َمي ْين يؤ ُّمييه النيياس ميين كييل
صي ْيوب ،ليجييدوا عنييده مييا يحتيياجون إليييه  ...بهييذه العتبييارات وبهييذه المعييايير
َ
رعتبر أخاريا الع مية اإلميا الشييخ :يوسي

القرةياو مين أومية الم يلمين ،ل

رُز ّكيييه علييى هللا  ...فهييو لييد تقييد علييى هييذا الجييل فييي علمييه ،وفييي فقهييه ،وفييي
ديارته  -إن شاء هللا  -ل رز ّكيه على هللا ،فهو إما يقتد بهن يرجيع النياس إليى
فتيياواه لي ييالوا عيين الحي ل والحييرا  ...هييو إمييا يؤ ُّمييه النيياس ميين كييل صييوب
ليجدوا ح ًّ لمشاكلهم؛ الشيخ القرةاو هو فقيه  -أيضا  -بميا فيي هيذه الكلمية
ميين معنييى ،فقيييه عييالم باألحكييا  ،فقيييه م ييتنبط لألحكييا  ،فقيييه رف ييي ،وفقيييه
والعي ،وفقيه عملي ،كل كتبه تشهد على ذلد.
إةادة ابن بية بعنايتي بالجارب المالي:
أعتقييد أن ميين يحيياول أن يايير موةييوعا خاصييا يهييتم بييه الشيييخ اإلمييا
يوس  ،ف يجد موةوي المال؛ وأرا أعتقد أره وجد الميال مين أكبير الفيتن التيي
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تواجييه األميية ،وتواجييه هييذا العًيير بالييذات ،فبحييث عيين كيفييية التناوييه ،وكيفييية
إخراجييه ،فكتييب فييي الح ي ل والحييرا وأرييواي المعييام ت ،ييم كتييب فييي كيفييية
إخراجه في الزكوات والًدلات ،لكنه ليم يكتيب فقيط بيل سياهم عمليًّيا فيي لييا
مؤس يييات تقيييو عليييى هيييذا الفكييير ،وهيييذا التجدييييد ،فقاميييب بنيييوك إسييي مية
ومؤس ييات كييان راوييد ليامهييا وكييان موجهييا لهييا  ...ولامييب مؤس ييات خيرييية
لجمع الزكيوات والًيدلات ،وتوزيعهيا عليى الفقيراء فيي أرحياء العيالم  ...كيان
مقترحييا ،بييل موجهييا ،بييل مؤس ييا لهييذه الهيئييات الايرييية ،وأرييا أتكلييم عيين علييم
بذلد.
ناء ابن بيّة على منهجي العلمي:
الشيخ يوس

سيع ،وهيذا دلييل عليى
يقول بعض الناس عنه إره يرخص ويو ّ

فقهيييه ،فهيييو إذا رخيييص ووسيييع يهيييي الضيييوابط ،وإذا ةييييق وشيييدد يهيييي
الماار  ،كي

ل وليد جميع علميا كثييرا ،جميع التف يير والحيديث ،واألصيول

إلى الفقه ،واللنة وعلومها :النحو والًرف والب غة ،فيالتط مين جنيى هيذه
العلو  ...فتوسيع وأوسيع ،فكيان الشياعر عنياه وهيو شياعر مين بي د  ،عنيدما
يقول في القرن الماةي:

فيييييه تجمييييع سيييييبويه ومالييييد والشييافعي واألشييعر وأشييهب
«األشعر هناك عندرا لدوة».
الجارب التربو عند القرةاو :
فالشيخ يوس جميع كيل هيذه الاًيال ،ولكين زييادة عليى ذليد هيو ُميربّ ٍ،
وهيذا جاريب عظييم وأساسيي فيي حيياة هيذا الع مية؛ هيو ُم َيربّ ٍ ربيى األجييال،
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ربى مين شيافهه وتعلّيم علييه ،وربيى مين يبعيد عنيه فيي أمكنية شيتّى مين أرحياء
العييالم  -وأرييا أتكلييم عيين علييم  -عيين شييباب إفريقيييا ،حيييث تًييل فتيياوص الشيييخ
وكتبييه ،وحيييث تًييل أراشيييد الشيييخ  -أيضييا  -لميين ل يعييرف أن لييه أراشيييد،
وحيييث يتربّييى النيياس ،تربّييى هييذه األشييياء؛ وهييو ميين دع ياوم الًييحوة الييذين
حركوها ول أريد أن أتهمه ،ولكنيه مين اليذين رشيدوها أيضيا ،فهيو إميا ُمجيدّد
في هذا العًر ،ر ال هللا ععع أن يثيبه على ذلد ،وأن ينفعيه وينفيع عليى يدييه
الم لمين ،وأن تتار أجيال على منهجه مين العليم ،وال يمب ،والتقيوص .إرنيي
أفرح كثييرا بفتياواه ،ليد ياتلي الميرء ميع بعيض ميا يقيول ،ولكنيه يقيدّر لوليه،
ويحتر هذا القاول ،وهذا القول ،ألره ل يتكلم عين هيوص ،ول ييتكلم عين جهيل،
والفتوص إذا سلمب من هذين العيبين ،فإرها فتوص مؤيدة وفتوص صالحة.
ل أسييتطيع أن أُع يدّد منالييب اإلمييا الفقيييه الشيييخ :يوس ي  ،بييل أكتفييي بهييذا
القدر ،وأعترف بالعجز .اه .
وبعد هيذه الكلميات ليدموري أللقيي كلمتيي ،وأجبيب عين أسيئلة الحاةيرين،
وهي م جلة في كتاب التكريم.
ل أسييتطيع إل أن ألييول :جييزص هللا الجميييع عنييي خيييرا ،في أسييتطيع إل أن
أشيييكرهم وأشيييكر الًيييديق الكبيييير الشييييخ عبيييد المقًيييود ،وأليييول :اللهيييم ل
تؤاخذري بما يقولون ،واجعلني خيرا ما يظنون ،واغفر لي ما ل يعلمون.

***
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وفاة د .على ج ّماز سنة 1993
تعرفي على األي الشيخ علي جماز:
عرفب أخارا الشيخ علي ج ّماز في لطر ،وكيان مين المجموعية التيي سيبقتنا
متعالييدة مييع وزارة التربييية  -أو وزارة المعييارف  -لتييدريئ العلييو الشييرعية.
وكان الشيخ عبد هللا بن تركيي مفيتا العليو الشيرعية والم يئول األول عنهيا،
حريًا على استحضار علماء األزهر لتدريئ هذه العلو  ،وكان يفار بيذلد.
وكان لهذه العلو أهميتها ويترتّب عليها رجاح ورسوب .وكيان مين ُح ين حي
اإلخوان الم لمين الذين رفضب الحكومة تعيينهم في مدارسها :أن يجدوا بياب
لطر ودول الالي مفتوحا لهم ،فولجوه بقوة مع من ولجه من أبناء األزهر.
كييان الشيييخ علييي عالمييا وداعييية ،يتميّييز بحضييوره و ُح يين فهمييه ،وح يين
ت وتييه للقييرآن الكييريم ،ولييذا كنييب ألدّمييه أحيارييا ليًييلي بالنيياس بعييض ص ي ة
التراويح ريابة عني.
ترشيحي الجماز إلدارة المعهد الديني:
وبعييد ارتقييالي ميين المعهييد الييديني إلييى الجامعيية ،للييب سيينة كامليية محتفظييا
بيييإدارة المعهيييد ،ميييع العميييل فيييي الجامعييية ،يييم اسيييتعفيب مييين المعهيييد ألتفييير
للجامعة ،ورشحب األي الشييخ عليي ج ّمياز ،ليقيو بيإدارة المعهيد .وليد ليا بهيا
فاح ن القيا  ،كما لا بها من بعده الشيخ عبد اللطي زايد.
والتحييق الشيييخ علييي بتفتيييا العلييو الشييرعية بييالوزارة ،فعمييل مييع شيييانا
الشيخ عبد المعز عبد ال يتار ،يم سيعى للحًيول عليى اليدكتوراه فيي الحيديث
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ع ييّن معييي بكلييية الشييريعة ،مدرسييا للحييديث،
ميين األزهيير ،وحًييل عليهييا ،و ُ
وبقى بها حتى وفاته رحمه هللا .
ابت نه بالفشل الكلو :
ابتلي الشيخ علي بالفشل الكلو  ،أعاذرا هللا وإيياكم منيه ،فتكلّي فتيرة عنياء
الن يل في م تشفى حمد ،الذ ياخذ ساعات كيل ميرة .وهيو يحتيا ميرتين أو
ا في األسبوي ،حتى هيال هللا له ال فر إلى أمريكا لزري كلية هناك.
زراعة الكلية وفشلها:
وزراعة ال ُكلى مشوارها طويل ،ف بد من الرتظار حتيى ياتييد اليدور ،يم
تاتييار لييد الكلييية المناسييبة ،ييم تجييرص العملييية ،وبعييدها تحتييا إلييى فتييرة حتييى
ت تقر ،فالج م بطبيعته يطردهيا ،ألرهيا شييء غرييب عنيه ،ومين هنياك تكيون
األدوييية المضييادة للطييرد .ول بييد ميين الييتحفُّ ميين ماالطيية النيياسّ ،
ألن أدرييى
عدوص لد تحبط العملية كلها ،ويضيع تعب المرء ب فاودة.
ولد أجرص أخورا على هذه األمور كلها ،وعياد بحميد هللا ،واحتفلنيا بعودتيه،
ومييارس عملييه كالمعتيياد ،ومييا هييي إل مييدة لليليية ،حتييى ارعكييئ عليييه األميير،
ورفض الج م الكلية النريبة ،وعاد لميا كيان علييه مين الن يل فيي الم تشيفى،
على ما فيه من عنب وإرها .
سفره إلى أمريكا لزراعة الكلية مرة ارية:
م سافر الدكتور الجماز إلى أمريكا مرة ارية ،ليبحيث عين فرصية أخيرص،
لعلها تكون أفضل من األولى ،فميا ينبنيي لميؤمن أن يقينط مين رحمية هللا .فهيو
سييبحاره يكش ي الضيير ،ويجيييب المضييطر إذا دعيياه ،كمييا كش ي الضيير عيين
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أيوب ،وكما ردّ البًر على يعقوب.
وسافر هو وأهله إلى أمريكا ،يرتقب الفرصية ،وليد طاليب هيذه الميرة ،وليم
يات دوره لكثرة الطالبين من راحية ،ولتشديد أمريكا رف ها من راحية أخرص.
ال عي لمنحه مهلة مفتوح للع

:

ووفقا للنظا  ،ليئ الباب مفتوحا على مًراعيه ،بالن يبة لميو فّي الدولية،
فلييه مييدة معينيية ،ييم يكييون بقييانه وع جييه علييى ح يياب رف ييه .ولييد طلبييب ميين
الدكتور كا م مدير الجامعة الك

مع ولي العهد بشيان اسيتثناء د .الجمياز مين

المدة المعتادة لضيرورته إليى العي

 ،فرجياري د .كيا م أن أصيحبه فيي ذليد،

ولييال :إرهييم يحترمورييد وي ييتحيون منييد ،ول يييردون لييد طلبييا ،فتعييال معييي
لتطلب أرب لًياحبد ميا ترييد  ...وليد فعليب وبينيب عجيزه عين رفقاتيه .وكيان
ولييي العهييد هييو الشيييخ حمييد بيين خليفيية  -أمييير لطيير اآلن  -ظ ي  .فلييم يُايييب
الرجل رجاءرا .وأعطاه مهلة مفتوحة .جزاه هللا خيرا.
معاراته وعيادته :
وطالب مدة وجود د .الجمياز فيي أمريكيا ،وأرجيب ابنتيه ميريم هنياك ،وعياد
بعد ذلد ،يمارس رشاطه ،مع غ يل الكليى المعتياد ،حتيى اشيتدّ علييه المير

،

ودخل الم تشفى في مرةه األخير ،الذ عارى فيه معاراه أسيال هللا تعيالى أن
يجعلها كفارة له ،وأن يزيد بها من ح ناته ،ويرفع بها من درجاته.
لقد كنب أذهب لعيادته ،فاسمع أهات من بعييد ،فيتزليزل بهيا للبيي ،وتيذرف
لها عيني ،وأحيارا ل أجد لي لدرة على أن أدخل عليه ،فاعود من حيث جئب.
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وفاته ودفنه:
إلى أن أتاه أجليه رحميه هللا ييو الجمعية  ، 1993/8/20ولألسي

ليم أكين

في الدوحية يومئيذ ،وصيلى علييه وشييعه إخواريه وت مذتيه ومحبيوه إليى مثيواه
األخير ،حيث دفن في الدوحة ،لريبيا مين لبير أخييه عبيد اللطيي زاييد .رحميه
هللا ا.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

721

دعوة الع مة الشيخ أبو غدة لمركز بحوع ال نة
العالم المتمكن:
وفييي هييذه ال يينة الدراسييية (1413ه ي  ) 1993 -دع يوت صييديقنا الع ميية
المحدع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،أستاذا زاورا لمركز بحوع ال نة وال ييرة،
لي ييتفيد ميين علييه البيياحثون والباحثييات ميين القطييريين والقطريييات ،فاسييتجاب
رحمه هللا  ،وسعدرا به فً دراسيا.
والشيخ أبو غدة عيالم ميتم ّكن مين عيدّة عليو شيرعية ولنويية ،مين الحيديث
والتف يييير والفقيييه الحنفيييي ،واللنييية واألدب .ميييع يييرف وخفّييية روح ،ودعابييية
محببة ،على ما عرف لدص كثير من أهل العليم ،إليى وري واسيتقامة وتقيوص هلل
تعالى ،رح به كذلد ،وهللا ح يبه ،ول أزكيه على هللا عز وجل.
ولد تعارفنا وت لينا مرات ومرات في ساحات العليم ،وفيي سياحات اليدعوة
والعمل اإلسي مي ،فيي بييروت ،وفيي عميان ،وفيي ال يعودية ،وفيي الجزاوير،
وفي لطر وب د الالي وغيرها.
ترشيحي لفضيلته لجاوزة سلطان برورا :
ولد كنب رشحته باسم المركز لجاوزة سلطان برورا  ،التيي ينظمهيا مركيز
أوك ييفورد للدراسييات اإلسي مية ،وكارييب الجيياوزة فييي خدميية ال يينة وعلومهييا،
فنالها عن جدارة ،بما لدّ مين كتيب ودراسيات وتحقيقيات حيول ال ينة ،حيازت
رةييا المشييتنلين بهييا وإعجييابهم ،وكارييب هييي أول جيياوزة ،أعطاهييا لييه سييلطان
برورييا  ،الييذ جيياء إلييى لنييدن ،ولييدّ الجيياوزة للشيييخ فييي حفييل بهييي شييهدراه،
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وشهده ج ّم غفير من رجالت الم لمين.
أ ر زيارته لمركز بحوع ال نة وال يرة:
ولييد كييان لوجييود الشيييخ أ يير فييي أبناونييا وبناتنييا المييو فين والمو فييات فييي
المركييز ،فقييد أعطيياهم دروسييا منهجييية فييي الحييديث وعلومييه ،ول سيييما فييي
تاري الحديث ،وفي اللنة والنحو ،ولد أحبّيه ط بيه ،وارتفعيوا بعلميه النزيير،
وبتجربتييه الثرييية ،وبادبييه الرفيييع ،ول سيييما أرنييا لييم روفييق فييي تو يي أسيياتذة
للمركز ،كما طلبنا وتمنينا ،وول الروتين عاوقا دون ذلد ،و يل أخوريا العيالم
األزهر الجلييل الشييخ اليدكتور موسيى شياهين لشيين ،هيو األسيتاذ والابيير
الوحيييد فييي المركييز ،لييم يهي ي لنييا الييروتين اإلدار الًييار أن رُعي ّيززه بثييان،
فض عن الث ورابع .ولم ي تطع وحده أن يفعل شيئا ذا بال .ومن هنا ارتيدب
لتدريئ الحديث في كلية الشريعة.
استجازتي من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:
ولد ارتهزت وجود الشيخ أبو غدة في الدوحية ،فطلبيب منيه أن يجيزريي فيي
علم الحديث ،على طريقة أس فنا فيي ذليد ،وكنيب ليد أخيذت إجيازة ليديما مين
المحييدع المنربييي المعييروف الشيييخ أحمييد بيين الًييدّيق النُمييار  ،حييين زار
مًر أيا عبد الناصر حوالي سنة .)109( 1957
والحقيقيية أرييي لييم أ ُ ْعيينَ ميين لبييل بطلييب اإلجييازات ميين العلميياء ،وإل لكنييب
( )109ولد أصدر لي تلميذ المحب المحدع المحقق محمد أكير النيدو
الييراو فييي إجييازة الشيييخ يوس ي

بتيا سيماه« :كفايية

القرةيياو » .ولييد طلبييب  -لكثييرة الم ييتجيزين  -ميين

أرجب ت ميذ الشيخ عبيد الفتياح أبيو غيدة العيالم المحقيق المحيدع الشييخ محميد عوامية أن
يجيزري ،وألححب عليه في الطلب فاجازري إجازة موسعة.
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أخذت من عدد من المحدّ ين الكبار الذين لقيتهم ،مثل الشيخ أحمد عبد اليرحمن
البنيييا «ال ييياعاتي» ،والشييييخ أحميييد محميييد شييياكر ،والشييييخ حبييييب اليييرحمن
األعظمي ،وغيرهم.
ولكنّي رأيب فيي إجيازة الشييخ أبيي غيدة شيرفا وبركية ،لميا أعتقيده فييه مين
فضل وخير وصد  ،ولد رفيض أول األمير ،وليل :مثليد يُجييز ول يُجياز ،أريا
الييذ أطلييب منييد  ...وهييذا ميين تواةييعه رحمييه هللا  ،ولكنييي أصييررت علييى
أتبرك وأتشرف بهذه اإلجازة ،في تحرمنيي منهيا ،فكتيب ليي
طلبي ،وللب :أرا ّ
هذه اإلجازة باطه ،تقبله هللا في العلماء الرباريين الًادلين(:)110
رص اإلجازة:

( )110ارظر رص اإلجازة باطه في الملحق رلم (.)8
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ب م هللا الرحمن الرحيم
الحمييد هلل رب العييالمين ،والًي ة وال ي

علييى سيييدرا محمييد سيييد األولييين

واآلخييرين ،وعلييى آلييه وصييحبه أجمعييين ،وعلييى تييابعيهم بإح ييان ميين العلميياء
العاملين من الفقهاء والمحد ين ،وساور المتّقين.
أما بعد فيقول العبد الضعي

عبد الفتاح محمد أبو غدة الحلبيي منشيا ودارا،

تاب هللا عليه ،وغفر له ولوالديه :لد طليب منيي اإلجيازة فيي الحيديث الشيري
الدراكييية الداعيييية الجييييل ،والمحيييدّع الفقييييه
وعلومييه أخيييي وصيييديقي الع مييية ّ
الحاذ النبيل ،األستاذ المفضال الشييخ جميال اليدين أبيو المحاسين يوسي عبيد
هللا القَ َرةاو  ،النني عن التعري  ،حفظيه هللا تعيالى ورعياه ،ورفيع بيه العبياد
واليييب د وأولده ،وهيييو صييياحب التًييياري المفييييدة الراوقييية ،واآل يييار النافعييية
ي عميا طليب،
الفاوقة ،الشاعر المفكر اإلس مي ،الموهوب المحبوب .وهيو غني ٌّ
بمييا آتيياه هللا تعييالى ميين العلييو الواسييعة ،والمواهييب العالييية ال يياطعة .فامتنعييبُ
أول األمر من تلبيته ،إج ل وتقديرا لفضله ومنزلتيه؛ متيى اسيتقب البحيار مين
الركايا؟! ولكنه أصر واستمر ،فاجبته إلى طلبته ،فالول:
أجييزتُ أخييي الع ميية الجليييل الش ييخ يوس ي القرةيياو بمييا أجييازري بييه
شيوخي األجلة رحماتُ هللا عليهم ،في ب د الشا ومًر والحيرمين الشيريفين
والهند وباك تان والمنرب والييمن والعيرا وغيرهيا مين البليدان ،ليكيون ذليد
اتًييال منييه ب يياداتنا المحييدّ ين الكبييار ،وعلماونييا األفاةييل األخيييار .واإلجييازة
لم تحقها وأهلها سنة أولئد األومة األبرار.
فاجيزه بما أجازوري به ،وبكل ما صح ليي وعنيي روايتيه وكتابتيه ،ليتًيل
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سنده ب ندهم ،ويكيون فيي سيلد ليافلتهم ،وتنيالني دعيواتهم الًيالحة .وأوصييه
ورف ي  -كما أوصاري شيوخي وأساتذتي  -بتقوص هللا تعالى فيي ال ّير والعلين،
والتييولير ألهييل العلييم والييدين ،وال ييل الًييالحين ،وأن يكييون خييير ُمعلّييم لميين
يتعلم منيه العليم واليدين ،رحمية وشيفقة وأمارية وورعيا وإتقاريا فيي التولييع عين
ي المتقييين ،والحمييد هلل رب العييالمين ،وصييلى هللا علييى
ّ
رب العييالمين ،وهللا ول ي ُّ
سيدرا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في الدوحة من لطر يو الث اء  4من ذ الحجة سنة 1413ه
وكتبه
الفقير إلى هللا تعالى
عبدَّالفتاَّۡأبوَّغدٗ َّ

***
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زيارة إلى أوزبك تان والمشاركة
في مؤتمر اإلما الباار ب مرلند
أكتوبر 1993
مشروي تجديد وتوسعة م جد اإلما الباار :
كان مركيز أك يفورد للدراسيات اإلسي مية ليد تبنيى مشيروعا مه ًّميا ،ولكنيه
بعييد أن مشييى خطييوات طيّبيية أصيييب بمييا ّ
عطلييه عيين النجيياح ،وهييو مشييروي
«تجديييد وتوسييعة م ييجد اإلمييا الباييار وبنيياء معهييد علمييي بجييواره» .وذلييد
بولييية سييمرلند ميين جمهورييية «أوزبك ييتان» التييي كارييب إحييدص جمهوريييات
التحاد ال وفييتي ،ولد استقلّب حيديثا ،وإن بقيي حكامهيا الشييوعيون كميا هيم،
عليييى غيييير ميييا حيييدع فيييي أوربيييا الشيييرلية ،فيييي رومارييييا وبولنيييدا والمجييير
وتشيكوسييلوفاكيا وغيرهييا ،التييي حرصييب أمريكييا وحلفانهييا علييى أن ينيّييروا
ويحولوهيا إليى بي د ديمقراطيية ،ياتيار النياس فيهيا حكاميا
أرظمة الحكيم فيهيا،
ّ
غير الحكا القدامى .ولكنهم لم يفعلوا ذلد فيي الجمهورييات اإلسي مية ،خشيية
من بروز تيار إس مي ،يكت ح هؤلء الشيوعيين ،ويرع األر

من بعيدهم،

فآ روا أن يظل الشيوعيون على احتمال أن تجيء الديمقراطية باإلس ميين.
تفاهم إدارة مركز أك فورد مع رويئ جمهورية أوزبك تان:
ومع هذا تفاهمب إدارة المركيز ميع روييئ الجمهوريية «إسي

كريميوف»

عليى إلاميية هيذا المشييروي ،علييى اعتبيار أرييه يح ّيين صيورتهم عنييد الم ييلمين،
التبرعيات مين بي د الاليي
وهم لن يتكفوا فيه شيئا ،بل على المركيز أن يجميع ُّ
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ومن العالم اإلس مي كله ،ول سيما أريه ميرتبط باسيم «اإلميا البايار » اليذ
له دَيْن على الم يلمين جميعيا بادمتيه لل ينة بكتابيه «الجيامع الًيحيح» ،اليذ
هو أصح كتاب في اإلس

بعد كتاب هللا.

مؤتمر اإلما الباار :
ولد رأت إدارة المركيز :أن تبيدأ هيذا المشيروي بإلامية ميؤتمر عين «اإلميا
البايار » يت ييع فيييه المقييا للحييديث عمييا لدمييه الباييار لألميية اإلسي مية ميين
كتييب فييي الحييديث وعلومييه :أعظمهييا« :الجييامع الًييحيح» ،وكتبييه فييي تيياريخ
الرجال ،ومنهجه اليذ تمييز بيه ،وفقهيه اليذ وةيعه فيي مًياف المجتهيدين
الكبار.
ودُعي إليى ذليد عيدد مين كبيار العلمياء ،ول سييما المشيتنلين بعليو ال ينة،
وعلى رأسهم رويئ مجلئ أمناء المركز الشيخ أبو الح ن رحميه هللا  ،ومينهم
الع مة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،واألستاذ الدكتور محمد راصر الدين األسيد،
والفقير إليه تعالى.
إلى طشقند عاصمة أوزبك تان:
ولد ذهبب إلى طشقند عاصمة أوزبك تان مع وفيد مين المملكية عليى رأسيه
راوب رويئ مجلئ األمناء الدكتور عبد هللا رًيي  ،وعضيو المجليئ األسيتاذ
عبد هللا علي رةيا ،اليذ صيحبناه فيي طاورتيه الااصية ،التيي رقلتنيا مين جيدة
إلييى طشييقند  ...ولييد أكرمييوا وفادتنييا ،وأرزلورييا فييي لًيير الضيييافة الايياص،
وعاملورا معاملة طيبة .وهذه أول ميرة أزور فيهيا جمهوريية مين الجمهورييات
اإلس مية ،التي كاريب تعيد جيزءا مين التحياد ال يوفييتي ،ويعتبرهيا كثيير مين
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الم لمين من «ب د األلليات اإلس مية»! وكنب أليول :ييا إخوارنيا ،هيذه لي يب
ب ي د ألليييات ،بييل هييذه ب ي د إس ي مية أصيييلة ،كييل أهلهييا م ييلمون ،ولييد دخلييب
اإلس

منذ القرن األول ،فاعتبارها ب د ألليات :لون مين التحريي والتزييي

للوالع.
على كل حال بقينيا ييومين عليى ميا أذكير فيي «طشيقند» ،وهيي التيي كاريب
عرف ب «شاش» ،وين ب إليها الشاشيون الفقهاء وغيرهم.
وطشيييقند تنق يييم إليييى ل يييمين :جدييييد وليييديم :فالجدييييد فييييه مظييياهر المدريييية
الحديثيية ،والشييواري والميييادين والحييداوق والمتيياح والتما يييل ،وغييير ذلييد.
وإليه كاروا ياخذورنا لنطلع على هذه األشياء.
وهناك ل م لديم من المدينية ،بقيي عليى حاليه ،يمثيل الفقير والتالي

وسيوء

الحال .فهذا الق م من المدينة ل ينتمي إلى هذا العًر ول يعرفه ،إرما هيو مين
مالفات الماةي.
أ ر الشيوعية في أوزبك تان:
هذا هو أ ر الشيوعية التي حكمب هيذه البليدان طيوال عقيود مضيب .سيبقب
أمريكا في غزو الفضاء ،وامتلكب ترسارة ع كرية هاولة ،منهيا أسيلحة اليدمار
الشييامل ،واألسييلحة النووييية ،ولكنهييا لييم تييوفر لشييعوبها الرخيياء الييذ حًييلب
عليه شعوب أخرص.
لقد أركرت المارك ية جنة اآلخرة ،التي وعدت بها أدييان ال يماء ،ووعيدت
أتباعها بجنة بديلة في هيذه اليدريا ،سييجدون فيهيا كيل ميا تشيتهيه األرفيئ ،وتليذ
األعين ،حين تحكم الشيوعية ،وتطبيق منهجهيا اللتًياد والجتمياعي ،كميا
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 ،بيدل المليوك

والحكا ال ابقين.
ولك ين الوالييع الييذ عاشييته الييب د الشيييوعية ،وشيياهدراه وشيياهده النيياس فييي
العالم ،لم يجدوا لجنة المارك يين أ را في ديارهم ،ول حدع أن الطبقة العاملية
سيعدت مين شيقاء ،وطعمييب مين جيوي ،وأمنيب ميين خيوف ،بيل وجيدرا الطبقيية
العامليية فييي ب ي د الرأسييمالية أسييعد حييال ،وأروح بييال ،وأكثيير فاهييية منهييا فييي
الب د الشيوعية.
ي ،وشياهد رياطق ،عليى أن المارك يية
وهذه الب د «أوزبك تان» رموذ ح ّ
أو الشيوعية أخفقب تما اإلخفا فيي اإليفياء بوعودهيا ،وتحقييق أح مهيا .بيل
كارب كما لال الشاعر كعب بن زهير:

كاريييب مواعييييد عرليييوب لهيييا ومييييا مواعيييييدها إل األباطيييييل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييث
يياري واألحييي
ف ميينرريد ميا منيب ميا
وعيدت إن األمي ّ

تضيييليل

ص ة الجمعة في طشقند:
ولد أدركتنا الجمعة ،ورحن في طشقند ،فاصطحبورا إلى م جد ،كان معظيم
المًلّين فيه من الشيوي ،وكان عنًر الشباب فييه لليي  ،عليى عكيئ ميا هيو
واليع فيي العييالم اإلسي مي كلييه :أن الشيباب هييم اليذين يعمييرون الم ياجد ،وهييم
العمييود الفقيير للًييحوة اإلس ي مية .وكييان الاطيييب تقليييديًّا ،تُييوحي خطبتييه
بالموت أكثر مما تبعث الحياة.
يرحبون بنيا ،ولكنيي كنيب أشيعر بيارهم خياوفون
ولد رآرا الناس فالبلوا علينا ّ
غير منطلقين ،كان هناك أغ ل في أعنالهم ،وليودا في أرجهلهم.
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إلى مدينة سمرلند وزيارة لبر الباار :
م أعدوا لنيا طياورة خاصية رقليب الميدعوين جميعيا إليى مدينية «سيمر لنيد»
المدينيية التارياييية المعروفيية ،وهييي عاصييمة المحافظيية التييي فيهييا لرييية اإلمييا
الباار  ،واسمها «باَرت َند» ولد زرراها ،وزررا لبر اإلما  ،ودعوريا باليدعاء
الما ور في يزارة القبور ،وصلينا في م جده ،وهيو م يجد ليديم بالفعيل يحتيا
إلى توسعة وتجديد.
آ ار فامة راوعة :
ولد زررا اآل ار اإلس مية في مدينة سمرلند ،وهي حقًّيا آ يار فامية راوعية،
من الم اجد والقًور والق ي والمدارس ،وغيرها ،بناها تيمورلند وخلفيانه،
وهي ل تزال تنب عين المجيد والعظمية والرفعية التيي ارتفعيب إليهيا أمتنيا فيي
المشر والمنرب.
لبر لُث َم بن العباس:
وأذكر من اآل ار التي زرراها :لبر لُثَم بن العباس ،ابن عم رسيول هللا ،أحيد
الفاتحين األولين ،الذين رشروا اإلس

في هيذه اليب د منيذ العهيد األميو  ،وليد

ليل ألمه أ الفضل زوجية العبياس رةيي هللا عنيه ،وليد ذكير أن أحيد أولدهيا
دفن في المشر واآلخر دفين فيي المنيرب ،ف يئلب عين ذليد ،فقاليب :باعيدت
بينهم الهمم!
ييرف عليييى اآل يييار
لضيييينا يوميييا فيييي زييييارة اإلميييا البايييار  ،يييم فيييي التعي ُّ
اإلس مية في المدينة.
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افتتاح المؤتمر:
وفييي اليييو التييالي :بييدأ المييؤتمر العلمييي ،الييذ افتتحييه اإلمييا أبييو الح يين
الندو بكلمية ليمية ،وليدمني أللقيي كلمية بهيذه المناسيبة ،وكيان ذليد فيي شيهر
أكتوبر سنة . 1993
م لد أصيحاب البحيوع بحيو هم أو ماتًيرات لهيا ،جل ْيوا فيهيا ميا ليا بيه
هييذا اإلمييا الجليييل ميين خدميية لعلييو ال يينة ،وكيي أن هللا لَيييض علميياء العجييم
ليادموا حديث ربيه .فاصيحاب الكتيب ال يتة كلهيم أعياجم :محميد بين إسيماعيل
الباار  ،وم لم بن الحجا الني ابور  ،وابو داود ال ج يتاري ،وأبيو عي يى
الترمذ  ،وأحمد بن شعيب الن اوي ،وابن ماجه القزويني.
حفل عشاء مًحوب بالموسيقى:
وفييي الم يياء ألييا لنييا محيياف سييمرلند :حفييل عشيياء ،تكريم يا للعلميياء الييذين
لدموا من ب د العرب واإلس  ،ودعا إليه عددا من الشاًيات العامية وذو
الوجاهيية فييي المدينيية .ولييدموا لنييا فييي هييذا الحفييل مييا لييذ وطيياب ميين أطعمييتهم
وأشربتهم ،التي عرفوا بها.
وكان مما لدموه لتكريمنا والحتفاء بنا :فرلية مين فيرلهم مين الرجيال ،تقيد
بعض األلحان واألغاري المحلية ،مًحوبة ببعض الموسيقى!
ورة المشايخ على الموسيقى:
ومييا إن سييمع بعييض المشييايخ هييذه الموسيييقى ،حتييى ييارت يياورتهم ،وهييا
هاوجهم ،وهمئ بعضهم في أذن بعض ،وسرعان ما تحول الهمئ إليى جهير:
اللهم إن هذا منكر ل يرةيد ،وألبل بعضهم إلي يقول :كيي ترةيى ييا شييخ
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أن تجلئ في حفل فيه منكر؟

للب:يا جماعة ل بيد أن يكيون العيالم حكيميا ،ل بيد أن يراعيي الظيروف ...
تتحيرر منهيا تماميا،
هذه الب د حكمتها الشيوعية الملحدة سبعين عاما ،وهي ليم
ُّ
ل يييزال حكامهييا القييدامى يم ييكون بزمامهييا.وأرتم تعلمييون أرييه يجييوز ال ييكوت
عليى المنكير ماالفيية منكير أكبير منييه ،وهيذا منكير صيينير ،بيل أمير الموسيييقى
ماتل فييه .والماتلي فييه يجيوز ال يكوت علييه .بيل اإلجمياي :أل ينكير أمير
ماتل فيه .ولد علمب أن هيؤلء يننيون بميداوح ربويية ،لًيدوا منهيا تكريمنيا
والحتفاء بنا! ل بد أن تًيبروا وت يكتوا عليى هيذا حتيى ل يافيق مشيروعنا.
للب هذا أو لريبا منه بًيوت خافيب ،وبيدون أن تحيدع ةيجة .وكنيب أجليئ
عيين يمييين الشيييخ أبييي الح يين الييذ يجلييئ عيين يمييين المحيياف الييداعي إلييى
العشيياء .وأبلنييب الشيييخ أبييا الح يين ،فابييدص أسييفه ،ولييال :ل حيليية أمامنييا إل
ال كوت.
إخرا الفرلة الموسيقية:
ولكيين إخوارنييا  -سييامحهم هللا  -لييم يقيدُروا األميير لييدره ،وأرادوا أن يعيياملوا
هذا البليد كاريه بليد إسي مي ،يحاسيب عليى الكبييرة والًينيرة والشيبهة .وكيان
أشدهم في ذليد شييانا الشييخ عبيد الفتياح أبيو غيدة ،واليدكتور محميود الطحيان
العالم ال ور وأستاذ الحديث بالكويب ،وبعض من ر يب اسمه ،م ليم يكتفيوا
بالقول ،فترك جماعة منهم ماويدة العشياء ،وخرجيوا تباعيا ،مميا جعيل المحياف
ي يييال :ميييا األمييير؟ فييياخبروه :أن المشيييايخ يعترةيييون عليييى وجيييود الفرلييية
الموسيقية! لال :إرما أردرا تكريمهم .م أمر بإخرا الفرلة من المكان.
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عودة الشيوي وهدوء اورتهم وغضب المحاف :
ار باطنه عليى

وهنا عاد الشياوي الناةبون ،وهدات اورتهم .ولكن الذ
الجميع هو المحاف الذ أرهى العشاء ،ولد بيدا علييه التيا ّر والنضيب ،وإن ليم
يقل شيئا ،وصافحنا وارًرف.
وفي اليو التالي ،طلب من الجميع أن يعودوا إليى طشيقند فيي الم ياء ،بعيد
أن كان سمح لهم بالبقاء

ة أيا في سمرلند ،ومن أراد البقاء أكثر في حير

عليه.
وليب األمر ول عند هذا الحيد ،بيل إن المشيروي ليد تولي بعيد ذليد ،وليم
ي ر إلى األما خطوة واحدة ،وأ نه ارتهى إلى اإلخفا .
ولفة رقد وتحليل:
ّ
يتحق هيذه
وهنا يق الميرء ولفية رقيد وتحلييل لميا حيدع .هيل كيان األمير ي
ضرية من المشايخ العلماء؟ ألم يكن هنياك مين األعيذار والمافّفيات
النضبة ال ُم َ
ما ي توجب مولفا أخ

وأي ر من مول

اإلركار الشديد؟

إن األميير الييذ أركييره المشييايخ ليييئ منكييرا مجمعييا عليييه ،بييل هييو منكيير
ماتل ي فيييه لييديما وحييديثا ،وح ييبنا أن رج ي مثييل ابيين حييز يتم ييد بظيياهر
ًييا ميين لييرآن ول سيينة يحي ّير الننيياء
النًييوص وحرفيتهييا ،لييم يجييد عنييده ر ًّ
واآللت «الموسييييقية» .ويكفيييي أن رقيييرأ كتابيييا مثيييل «رييييل األوطيييار» لنيييرص
الا ف منتشرا بين األومة والفقهاء في ساور العًيور ،فيي الننياء بآلية وبنيير
آلة.
وميين القواعييد المتفييق عليهييا :أن ل إركييار فييي الم يياول الماتل ي فيهييا .ولييد
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ألفب في الموةوي كتياب «فقيه الننياء والموسييقى» رجحيب فييه أريه ل يوجيد
رص صحيح الثبوت ،صريح الدللة ،على حرمة الموسيقى .ولد ال عدد مين
العلماء المعاصرين ارتهوا إلى ما ارتهب إليه.
وميين راحييية أخييرص :كييان يمكيين ال ييكوت علييى هييذا المنكيير  -لييو سييلمنا
بمنكريته  -لجملة أسباب ،منها :روف البلد الذ ي تضيفنا ،وأريه خيار مين
شيوعية سافرة حكمته رحيو سيبعين عاميا ،وأرنيا ةييوف عليى هيذا البليد ،وأرنيا
رحاول إلامة مشروي ررجو ليه النجياح ،وأن الرفيق فيي معالجية المولي أوليى
من العن  ،وما دخل الرفق في شيء إل زاره ،ول رزي من شيء إل شاره.
م هذا أمر عمب به البلوص فيي داخيل بي د الم يلمين التيي رعييا فيهيا ،ول
ر تطيع أن رمنعه ،وعمو البلوص من أسباب التافي

والتي ير فيه.

في فند طشقند:
عليى كيل حيال وليع ميا وليع ،وعيدرا إليى طشيقند جميعيا فيي طياورة واحييدة،
وأرزلورا في فند من أكبر فناد العاصمة ،حتى رحن الذين كياروا أرزلوريا فيي
لًيير الضيييافة عنييد لييدومنا ،سييحبوا منييا هييذه الميييزة ،ورزلنييا مييع المجموعيية،
ولع ّل هذا خير.
ولكيين الفنييد الضييام ،فنييد رد ء فييي أ ا ييه وفييي فراشييه وفييي خدماتييه،
رد ء فيييي طعاميييه وشيييرابه ،الابيييز رد ء ،الطعيييا المطهيييو رد ء ،اللحيييم
رد ء ،ولليل ما هو ،سريره صنير جدًّا ،ويوجد فيه تلفزيون صينير ليديم ،ل
تجد فيه غير محطية طشيقند رف يها .ل تجيد فييه

جية فيهيا ليارورة مياء بيارد.

أهييذا مييا أرجزتييه الشيييوعية طييوال تلييد العقييود ،وهييي التييي وعييدت النيياس أن
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تعوةهم عن جنة اآلخرة التي تعدهم بهيا األدييان ،بجنية فيي اليدريا تجير مين
تحتها األرهار ،ويقطفون فيها أطيب الثمار؟!
أعجيب مين ذليد كليه :أريد إذا خرجيب مين الحجيرة لتنيزل إليى المطعيم ،أو
أل ّ سبب ،ل بد أن ت لم مفتاح الحجرة ،إلى مكتب في كل طابق.
ولييذا لييم يفكيير أحييدرا أن يبحييث عيين أسييوا فييي هييذ البلييد ،أو ميياذا يمكيين أن
يشتر منه ،بل كان كل همنا هو سرعة الايرو منيه .ورظيرا ألرنيا ليدمنا فيي
طياورة خاصيية ،وليد عيياد بهيا صيياحبها منيذ أيييا  ،في بييد أن ربحيث عين طيياورة
تقلّنَا.
عودة على طاورة الشارلة:
والحمييد هلل وجييدرا ةييالتنا فييي «طيياورة الشييارلة» التييي تنقييل الركيياب بييين
طشقند والشيارلة ،أكثير مين ميرة فيي األسيبوي ،ييذهب النياس مين طشيقند إليى
الالي  ،ليملئوا حقاوبهم من أسواله مين كيل ميا يتيوافر فيي الاليي مين منتجيات
كهرباوية وإلكترورية وغيرها ،وهو ما ل يوجد في هذه الب د التي بيدت للعييان
متاخرة عن هذا العًر ،ليبيعوا هذه األشياء في بلدهم ،ويربحوا من وراوها.
ووصييلنا الشيييارلة بحمييد هللا ،ومييين الشييارلة أخيييذرا الطيياورة إليييى الدوحييية.
والحمد هلل رب العالمين.

***
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تقديمي لكتاب تقرير «األمة في عا »
ورقد األستاذ سيد ياسين له ورد عليه
مبادرات الدكتور محمود عاك

التجديدية:

أخورا وصيديقنا د .محميود عياك مين الرجيال أصيحاب المبيادرات ،اليذين
يتحركييون باسييتمرار ،مجتهييدين فييي اسييتحداع وسيياول جديييدة غييير الوسيياول
التقليدييية ،التييي يق ي عنييدها اإلس ي ميون غالبييا ،ول يكييادون يبتك يرون أسييلوبا
جديييدا ،بييل يكييادون يعلنييون سيياطهم علييى كييل مجييدّد .وكييارهم يؤمنييون بقييول
القاول :ما ترك األول لآلخر شيئا!
إرشاء مركز الدراسات الحضارية:
ولكيين أخارييا عاكف يا يييؤمن بالتجديييد أبييدا ،وي ييعى إليييه .ولهييذا أرشييا «مركييز
الدراسات الحضارية» في سنة  ، 1993وجعل له فرعا أو مكتبيا فيي القياهرة.
وارظر إلى ت مية المركز ،حيث لم يحمل عنوارا إس ميًّا ،وذلد لي يع الجمييع،
ول ياي

غير الم لمين.

أرشطة المركز المتنوعة:
ولد لا المركز بارشطة متنوعة ،منها ردوات كارب تبحيث فيي موةيوعات
يبتعد عنها اإلسي ميون ،مثيل التعدديية والحرييات ،وشيرعية تكيوين األحيزاب
فييي الدوليية اإلس ي مية ،والمول ي ميين المييرأة ،وةييرورة النقييد الييذاتي للحركيية
اإلس مية .على آخره.
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مشاركة عدد من المفكرين:
وكييان يشييارك فييي هييذه الحلقييات عييدد ميين المفكييرين اإلسي ميين األحييرار،
مثيل :الم تشيار طيار البشير  ،ود .محميد عميارة ،واألسيتاذ فهميي هويييد ،
ود .أحميد كميال أبيو المجيد ،ود .محميد سييليم العيوا ،ود .أحميد كميال إميا  ،كمييا
شييارك فيهييا عييدد ميين اإلخييوان الملتييزمين بييالتنظيم ،مثييل :د .عبييد الميينعم أبييو
الفتييو  ،ود .عًييا العريييان ،حتييى األسييتاذ مًييطفى مشييهور راوييب المرشييد
العا  ،م المرشد العا بعد ذلد شارك في بعض الندوات.
مشاركتي في بعض الندوات::
ولييد شيياركب أيضييا فييي بعييض النييدوات حييين أكييون فييي القيياهرة فييي إجييازة
الًي  ،أو عند مرور بالقاهرة ل بب أو آلخر.
ومن الندوات التي أذكرها مميا شياركب فيهيا :ريدوة تكيوين األحيزاب داخيل
الدوليية اإلسيي مية ،حيييث للييب :إن تعييدد األحييزاب فييي ال ياسيية أشييبه بتعييدد
الميييذاهب فيييي الفقيييه ،ويمكننيييا أن رقيييول :إن األحيييزاب ميييذاهب فيييي ال ياسييية،
والمذاهب أحزاب فيي الفقيه ،وليد رقلهيا الكاتيب المعيروف فهميي هوييد عليى
ل اري في مقالته األسبوعية الشهيرة في «األهرا » وغيرها.
إصدار تقرير «األمة في عا »::
وكيان مين أعظيم ميا أرتجيه هييذا المركيز :إصيدار تقريير «األمية فيي عييا »،
وهو تقرير إستراتيجي إس مي ،على غرار التقريرات ال نوية التيي تًيدرها
جهيييات ماتلفييية فيييي مًييير وخارجهيييا ،وأشيييهرها :تقريييير مركيييز الدراسيييات
ال ياسية واإلستراتيجية باألهرا .
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وهييذا التقرييير يعتبيير عمي علميًّييا موةييوعيًّا عًييريًّا مه ًّمييا ،يشييرف عليييه
أساتذة في العلو ال ياسية ،مثل :أ .د .رادية مًيطفى ،وأ .د .سيي

اليدين عبيد

الفتاح ،ود .هبة رءوف ،وعدد من الشباب الباحثين الواعدين.
ولييد صييدر عيين المركييز عييدة تقريييرات فييي عييدة سيينوات ،وفييي كييل تقرييير
يكتب مقدمته أحد المفكرين المعروفين.
وفييي سيينة ( ) 1994طلييب منييي د .عيياك أن أكتييب مقدميية التقرييير لييذلد
العا  ،كما طلب من الم تشار طار البشر أيضا ،فحظي التقرير بمقدمتين.
وكتبب كلمية عين «األمية» التيي جعلهيا التقريير عنواريا ليه ،ومحيورا ييدور
حوله ،وما المقًيود بهيذه األمية ،وهيي  -بنيير شيد  -األمية اإلسي مية ،وهيل
توجد «أمة إس مية» بالفعل أو هي أوها في رءوس اإلس ميين ل حقيقية لهيا
في الاار ؟
األمة اإلس مية حقيقة ل وهم::
ولد بينب في مقدمتي :أن هذه األمة حقيقية ل رييب فيهيا :هيي حقيقية دينيية،
وحقيقيية تارياييية ،وحقيقيية جنرافييية ،وحقيقيية سياسييية ،وحقيقيية قافييية ،وحقيقيية
بمنطق المًلحة المشتركة والمًير المشترك ،بل هي حقيقة بمنطق األعيداء
أرف هم التي ينظرون إليها ككتلة واحدة من المحيط إلى المحييط  ...وليذا ييزع
إسراويل كل اإلزعا أن تمتلد باك تان القنبلة النووية ،وأن ت يعى إييران إليى
امت ك الطالة النووية.
ولد ذكرت أن هيذه األمية أمية واحيدة بحكيم وحيدة العقييدة والشيريعة والقبلية
والمفاهيم واآلداب المشتركة .وأن اإلس

حاف على وحيدتها بيان ج يدها فيي
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ة هي:

 - 1وحيدة المرجعييية العليييا ،التييي تتمثييل فيي الشييريعة اإلسي مية الم ييتمدة ميين
القرآن وال نة.
 - 2وحييدة الييدار ،وأعنييي بهييا :دار اإلسي

التييي تجعييل أوطييان الم ييلمين وإن

تباعييدت وطنييا واحييدا ،يجييب علييى الجميييع أن يييدافعوا عنييه ،ويييا مون إذا
فرطوا في ذلد.
 - 3وحييدة القيييادة التييي تتمثييل فييي الا فيية اإلسي مية ،التييي لييب تجمييع األميية
تحيييب رايتهيييا

ييية عشييير لرريييا ،حتيييى ألناهيييا كميييال أتييياتورك فيييي سييينة

( ،) 1924حين هد الا فية العثماريية ،التيي كاريب تمثيل  -عليى ميا بهيا -
آخر تجمع للم لمين تحب راية العقيدة  ...إلى آخر ما للب في هذه الكلمة.
ولييد علييق الكاتييب المعييروف األسييتاذ سيييد ياسييين رويييئ مركييز الدراسييات
ال ياسييية فييي األهييرا علييى مقييالي ،بارييه يمثييل «حلييم الفقيييه» بإمبراطورييية
إسييي مية ،ول ي يييتند إليييى رصييييد مييين الواليييع ،عليييى حيييين ميييدح مقيييال أخيييي
الم تشار البشر باره يمثل تحليل المؤري.
رد على األستاذ سيد ياسين:
ولد رددت على كل ما أ اره األستاذ ياسين في األهرا فيي صيفحته الثقافيية
التي يكتب فيها مقاله أسبوعيًّا ،م رد األستاذ عليى مقيالي فيي األسيبوي التيالي،
ورددت عليه أيضا.
وأشييهد أرييه كييان يكتييب بييادب واحتييرا  ،دون إسيياءة أو إسييفاف ،وإن كارييب
زاوية الرنية تاتل

اخت فا شاسعا بينيي وبينيه ،فمنطلقاتنيا متباعيدة ،وغاياتنيا
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متفاوتة ،ومًادررا متباينة ،فمن الع ير أن رلتقي ،كما لال الشاعر:

أيهييييا الميييينكح الثريييييا سييييهي

ييييرك هللاَ! كيييييي يلتقييييييان؟
َ
ع ْمي َ

هييييي شيييييامية إذا مييييا اسيييييتقلب وسيييييييهيل إذا اسيييييييتقل يميييييييان!
ول يت ييع المقييا هنييا إليييراد هييذه الم يياج ت ،ولييد تضييمنها جميعييا كتييابي:
«األمة اإلس مية حقيقة ل وهم»(.)111

***

( )111رشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ،ومؤس ة الرسالة ببيروت.
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جاوزة الملد فيًل في الدراسات اإلس مية
ترشيحي لجاوزة الملد فيًل لادمة اإلس :
رشيييحتني جهيييات عيييدّة لجييياوزة المليييد فيًيييل لادمييية اإلسييي  ،وأول مييين
رشحني لها من لديم :جمعية اإلص ح الجتماعي بالكوييب .يم رشيحتني عيدة
جامعات إس مية ومدرية أكثر مين ميرة ،حتيى ليال ليي صيديقنا الع مية الشييخ
عبييد هللا بيين بييية :للنييا فييي جامعيية الملييد عبييد العزيييز ررشييحد لجيياوزة خدميية
اإلس

لعدّة سنوات ،ول أدر من الذ يق في سيبيل هيذا الترشييح ،ميع أن

أهليتد للجاوزة واةحة للعيان؟!
حجب الجاوزة عني!!
وفي إحدص ال ينوات ،رشيحتني سيبع جامعيات لهيذه الجياوزة ،منهيا :جامعية
لطيير ،وجامعيية أسيييوط ،وجامعيية إس ي

آبيياد ،وجامعيية الملييد فهييد للبتييرول،

وجامعيية الملييد عبييد العزيييز ،وغيرهييا ،ولكيين لعتبييارات عنييدهم ل أعلمهييا،
حجبوها عني!
وفييي هييذه ال يينة (1414ه ي ) رشييحتني جامعيية األزهيير لجيياوزة الدراسييات
اإلس مية في الفقه ،كما رشح آخرون أخارا الكبير الشيخ سيد سيابق رحميه هللا
 ،على كتابه النافع «فقه ال نة».
اشتراكي مع الشيخ سيد سابق في الجاوزة:
ولد اشتركنا رحن ال نين في هذه الجاوزة ،وفي الحقيقة لم أفيرح بهيا كثييرا؛
ألرهييا تحمييل اسييم رجييل أحببنيياه فييي هللا ،لموالفييه الًييادلة فييي ص ي القضييايا
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وحرماته ورجالته في كل مكان.

وفي الموعد المحدد دُعيب إلى حضور الحتفال  -بمدينية الرييا

 -لت يلُّم

الجاوزة مع الفاوزين اآلخرين :أستاذرا الشيخ سيد سابق ،والدكتورة عاوشة عبيد
اليييرحمن «بنيييب الشييياط » ،واليييدكتورة وداد القاةيييي مييين أمريكيييا «لبناريييية
األصل» ،كلتاهما في األدب والنقد ،وآخيرين مين األوروبييين واألمريكيان فيي
الطب والعلو .
سفر إلى الريا

:

ولد سافرت إلى الريا

ومعي ا نان من أبناوي :هما :محمد البين األكبير،

الييذ لييد ميين أمريكييا حيييث يييدرس الييدكتوراه هنيياك فييي الهندسيية ،مبتعثييا ميين
جامعة لطر .وابني األصنر أسامة الذ كان بيدوره فيي كليية الهندسية بجامعية
لطر.
وكان األمير سلطان بن عبد العزيز الناوب الثاري ووزير الدفاي والطييران،
والمفتا العا  ،هو الذ ي لمنا الجاوزة ،بحضور األمير خاليد الفيًيل األميين
العا لمؤس ة الملد فيًل الايرية.
كلمتي بهذه المناسبة:
ولييد كتبييب كلميية بهييذه المناسييبة ،ولييم أرتجلهييا كعييادتي ،فهييم ل يرةييون
بالرتجييال ،وألقيتهييا علييى جمهييور المييدعوين لهييذا الحفييل ،وكلهييم شاًيييات
مرمولة من المملكة ومن خارجها.
ومن فضل هللا :أن للب كلمتيي استح يارا ملحو يا مين الحضيور ،وصيفق
لها الجميع تًفيقا طيوي  ،وبعضيهم كيان مين العلمياريين األلحياح اليذين كياروا
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يشاركون في مهرجان الجنادريية المعيروف .وليال كثييرون ليي :إن كلمتيد ليم
تكن مجرد كلمة مدح أو شكر ،بل كارب تعبيرا عن منه فيي الفقيه اإلسي مي،
ما أشدّ حاجة الم لمين في عًررا إليه.
رص الكلمة ،وبااصة أرها مركزة ولًيرة(.)112
وساورد في الم حق هنا ّ
والت ييمب أرييا والشيييخ سيييد سييابق الجيياوزة المالييية :وكارييب كلهييا رحييو ()75
خم ة وسبعين أل دولر ،على أن أهميتها لي ب فيي ليمتهيا الماديية ،بيل فيي
ليمتها المعنوية.

***

( )112ارظر الملحق رلم (.)9

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

744

تاسيئ المؤتمر القومي اإلس مي
مواجهة دعاة التطبيع:
في سنة  1994تنادص اإلس ميون والقوميون «العروبيون» إليى ةيرورة
الت ليييي بينهميييا ،لتاسييييئ كييييان مشيييترك يجميييع الفيييريقين فيييي جبهييية واحيييدة،
العدو الًيهيوري ،وتيذويب الحيواجز  -ول سييما
لمواجهة دعاة «التطبيع» مع
ّ
الحواجز النف ية والثقافية  -بينه وبين أمة العرب واإلس .
وكييان دعيياة التطبيييع ،والست ي  ،كمييا يريييده الًييهاينة واألمريكييان ميين
وراوهم ،لد علب أمواجهم ،وارتفعب أصواتهم ،وتبجحوا بدعاواهم فيي اليوطن
العربييي كلييه ،وفتحييب لهييم أجهييزة اإلعيي

الرسييمية األبييواب ،وأتاحييب لهييم

ويشوشوا ويُضللوا في المجال الفكر وال ياسي ،ميا شياءت
ليشوهوا
ّ
الفرص ّ
لهم أهوانهم ،وما شاء لهم سيادتهم ،وليد وحيدوا صيفوفهم ،وصيوبوا سيهامهم،
وكارما ح بوا أن الجو لد خ لهم .كما لال الشاعر لديما:

خيييييي لييييييد الجييييييو فبيضييييييي ورقّيييير مييييا شييييئب أن تنقّيييير
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفر
والقوميين:
واصيلي بين اإلس ميين
ةرورة الت
وكاريييب القيييوص الوطنيييية والقوميييية واإلسييي مية مبعثيييرة موزعييية الجهيييود،
ماتلفيية المواليي والمنيياه  ،ومتًييارعة القيييادات ،وإن كييان هييدف الجميييع
واحدا ،بالن بة لقضية األمة الجوهرية ،وهيي لضيية فل يطين ،التيي ل ياتلي
ا نان منهم في وجوب تحريير أرةيها ،وجوبيا دينيًّيا ،ووجوبيا لوميًّيا ،ووجوبيا
إر اريًّا.
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ييل فيييه الفريقيييان يهيياجم ك همييا اآلخييير،

وبااصة الن ة من الطرفين.
فاإلس ي ميون يتهمييون القييوميين  -وخًوصييا غ تهييم  -بييارهم ل يؤمنييون
بالدين عامة ،ول باإلس

خاصة ،ويعتبيرون القوميية العربيية كارميا هيي ربيوة

جديدة ،بديلة عن ربوة محمد ،وأرهم ي وون بين أبي جهل وعمر بين الاطياب،
وبين حمالة الحطب وفاطمة بنب محمد ،وبعضهم سيمى ابنيه« :لهبيا» لينيادص:
يا أبا لهب! إلخ ما ليل.
حتى لال أحد شعراوهم:

بييي دك ليييدمها عليييى كيييل ملييية وميين أجلهييا أفطيير ،وميين أجلهييا
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
هبوري دينا يمينح العيرب وحيدة صي
ديييين
وسييييروا بجثمييياري عليييى
سييي

بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرهم
بجهيييينم
عليييى كفييير يو ّحيييد بيننيييا وأهيييي وسييييه بعييييده

رشاة القومية العربية:
ومن المعروف أن القومية وعاء يمكين أن يميأل بيا أيديولوجيية ،يمينيية أو
ي ييارية ،أو إسي مية ،ولكيين القومييية العربييية رشييات رشيياة علمارييية مفرغيية ميين
اللتزا بالدين ،أ دين .هكيذا دعيا إليهيا «أبيو القوميية» سياطع الحًير فيي
كتبه ورساوله الماتلفة ،وهكيذا دعيا إليهيا حيزب البعيث منيذ ميي ده فيي سيوريا
علييى يييد ميشيييل عفلييق ورفالييه وأسيياتذته ،وارتقييل إلييى العييرا  ،متض ي ّمنا هييذا
المولييي المعييياد مييين اليييدين ،ميييع أن ّ
منظييير القوميييية ألاموهيييا عليييى اللنييية
والتييياريخ ،ل عليييى العييير ول عليييى األر

 .وهيييذان العنًيييران  -بالن يييبة

للقومية العربية  -يربطارها ربطا متينا باإلس  ،إذ ل معنى للنية العربيية بنيير
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القرآن الذ حفظها وخلدها ووحدها ،ول معنى لتياريخ العيرب بنيير اإلسي ،
فهو صارع مجد العرب ،وهو الذ جعل لهم رسالة في العالمين.
ولد كان عفلق يشيد بمحمد بن عبد هللا باعتباره عبقرية عربية ،ل باعتبياره
صاحب رسالة ربارية لهداية العالم وإخراجه من الظلمات إلى النور.
والقوميون يتهمون اإلس ميين :بارهم ل يجعلون للعروبة مزية فيي فكيرهم،
ول للعييرب مكاريية فييي بررييامجهم ،مييع أن النبييي محمييدا ميينهم ،والقييرآن رييزل
بلنتهم ،والكعبية البييب الحيرا فيي أرةيهم ،وكيذلد الم يجد النبيو والم يجد
األلًييى  ...وكييذلد َح َمليية رسييالة اإلس ي

األولييون الييذين رشييروا اإلس ي

فييي

العالم منهم.
ولد ل هذا التباين بل التًياري رحيو أربعية عقيود ،منيذ الام يينات حتيى
أواوييل التع ييينات  ...وبعييد تبنييي عبييد الناصيير للقومييية العربييية ،ودخولييه مييع
اإلس ميين في صراي سقط في شهداء :ازدادت الفجوة بين التيارين.
تداول األيا :
سيينة ميين سيينن هللا ،التييي لررهييا القييرآن ،كمييا لييال
ولكيين «تييداول األيييا » ُ
اااس} [آل عميييران .]140 :واليييدريا تتنيييير،
ااكَّ ۡٱۡلَياااا ُمَّنُااادَا ِولُ َراَّبَا ۡااينَ َّٱلنا ِ َّ
تعيييالىَ { :وتِ ۡلا ََّ
واألحييوال تتنييير ،والنفييوس تتنييير ،وال ياسييات تتنييير ،ول ينبنييي للنيياس أن
يجمدوا على حالة واحدة ،وإن تنير العالم من حولهم.
ول غرو أن ول ممثلو التيار اإلس مي وممثليو التييار القيومي ولفية تت يم
بالحكمة والعق ريية ،وتبعيد عين الرفعاليية والعاطفية ،وعين إفيرازات الموالي
التاريايييية ،وميييا تركتيييه مييين ميييرارات فيييي أرفيييئ الجمييييع ،ول سييييما التييييار
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اإلس مي الذ يشعر باريه كيان هيو المظليو والمكليو ومقيد الضيحايا .ورأص
الجميع أن المول

اليو ي توجب من كل عق ء األمية أن يتراصيوا فيي جبهية

واحدة ،ليواجهيوا بحقهيم باطيل اليدعاة إليى الست ي

والتطبييع أو التطوييع أو

التركيع لماطط العدو الًهيوري.
التركيز على القواسم المشتركة:
وبعد لقاءات ومشاورات من حكماء القيادتين :روي أن تتكون من كل فرييق
لجنة تقدّ ورلة تتضمن رنيته في معالجة المول  ،متضمنة ةيرورة اليت حم
بييين القيييادتين ،مركييزة علييى القواسييم المشييتركة بينهمييا ،مجتهييدة فييي تعميقهييا،
مجتثييية مواةيييع الاييي ف ،ومثييييرات النيييزاي ،فعنيييد الشيييداود تيييذهب األحقييياد،
ياوب يجمعيين المًييابين ،والمحيين الكبييار تجمييع ول تفي ّير  ،وأ محنيية
والمًي ُ
أكثر من محاولة الًهيورية أن تبتلع فل طيننا ،وأن تتحدّص أمتنيا ،وأن تنتًير
على

ماوة مليون من العرب ،وراءهم أل مليون من الم لمين أو تزيد؟!

وتكورييب اللجنيية اإلس ي مية ميين رابيية ميين مفكييريهم المرمييولين :الم تشييار
ّ
طار البشر  ،ود .محمد عميارة ،ود .محميد سيليم العيوا ،وأ .فهميي هوييد ،
والفقير إليه تعالى ،وارض ّم إليهم د .أحميد صيدلي اليدجاري ،اليذ شيارك أيضيا
مييع التيييار القييومي ،فكييان هييو همييزة الوصييل بييين الفييريقين .كمييا تكورييب لجنيية
مما لة من النابة المعتدلية مين مفكير القيوميين المرميولين .وأعيدوا ورليتهم،
كما أعد اإلس ميون ورلتهم.
واتفق الفريقان على أن يلتقييا فيي صيورة ميؤتمر عيا  ،يقيد فييه كيل منهميا
ورلتييه ،لتنييالا بحرييية وصييراحة  ...وبعييد مييا يقييرر المييؤتمر ميين الحييذف أو
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التعديل أو التح ين ،أو اإلةافة ،ينبثق من هذا اللقاء كيان عا يضيم القيوميين
واإلس ميين معا في هذه المرحلة العًيبة التي تمر بها أمتنا.
ولييم توجييد  -لألس ي

 -دوليية عربييية تر ّحييب بييالفريقين غييير واحيية العييرب:

لبنان ،الذ وسعب أرةه ،ووسع صدره هذا المؤتمر التارياي.
وفي المؤتمر لد الدكتور محمد سليم العوا ورلة اإلس ميين.
ولد الدكتور أحمد صدلي الدجاري ورلة القوميين.
كلمتي في المؤتمر في شرعية هذا الت حم:
وتحييدع عييدد ميين اإلس ي ميين والقييوميين ،ميينهم :يوس ي القرةيياو  ،فقييد
ألقيب كلمة في تاصيل شرعية هذا الت حم ،وأريه فريضية وةيرورة ،فريضية
يوجبها الدين ،وةرورة يحتمها الوالع ،وإذا ليم ييتم هيذا الت ليي ويتاسيئ هيذا
الكيان ،فليئ هناك غير الطوفان.
لقييد ارتهييى عًيير الًييراي بييين الفييريقين ،الييذ كييان يقييوده النيي ة ميين
الطييرفين .وبييدأ عًيير جديييد ،عًيير التقييارب والتواصييل والتضييامن ،التييي
يُوجبها علينا اإلس

والعروبية والمًيلحة وطبيعية المرحلية ،أ عًير أهيل

الحكمة والعتدال.
وتحدع ع مة الشيعة الشيخ محمد ح ن فضل هللا ،وألقيى كلمية حيول هيذا
المعنى.
والحمييد هلل لقييد اربثييق عيين هييذا التجمييع الكبييير :تاسيييئ المييؤتمر القييومي
اإلس ي مي ،وأجمييع المييؤتمرون علييى اختيييار األي الحبيييب المفكيير المناةييل
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المعتدل الدكتور أحمد صدلي الدجاري رحميه هللا من يقا عا ًّميا للميؤتمر ،وكيان
موةع ارتياح الجميع.
وكييان ميين أعظييم إرجييازات هييذا المييؤتمر بعييد فتييرة :إرشيياء مؤس يية القييدس
الدولية.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

750

دعوات مكثفة إلى مؤتمرات
ومحاةرات في أرحاء العالم
كثرة الدعوات من الجامعات والمؤس ات العلمية:
كييان عقييدا الثمارينييات والت ييعينات ميين أخًييب العقييود فييي رشيياطي العلمييي
والدعو ؛ فقد ارهالب علي الدعوات من الشر والنرب ،والشيمال والجنيوب،
إللقيياء محاةييرات ،أو المشيياركة فييي مييؤتمرات أو رييدوات ،عربييية وإس ي مية
وعالمية.
كارييب الييدعوات تيياتي ميين الجامعييات والمراكييز الثقافييية ،والمعاهييد العلمييية
والفكرية ،والمؤس ات العلمية والتربوية واألكاديمية ،شعبية ورسمية.
وكنب أعتذر عن كثير منها ،وأستجيب لبعضها ح يب أهميتهيا مين راحيية،
صة من راحية أخرص.
وح ب روفي الاا ّ
وأحيارا يكون في الموعد الواحد أكثر من ردوة أو مؤتمر! ف بيد للميرء مين
أن ييير ّجح أحييدهما علييى اآلخييرَ ،و ْفييق معييايير عنييده ،وكثيييرا مييا يعتيب اإلخييوة
الداعون ،ويلومورني ،وأرا وهللا ل حيلية ليي ،فيولتي وجهيد وليدرتي ل تت يع
للجميع  ...ولديما لالوا :رةا الناس غاية ل تُدرك .ولال الشاعر:

وميين فييي النيياس يرةييي كيي ّل وبيييييين هيييييوص النفيييييوس ميييييدص
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئ
ولد رفي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد؟!تيرص
بعييأو مركزهيا أو مؤس يتها:
بزيارة بلدها
رأيب كل جماعة تطالبني
رف ها أولى الناس بي ،وأن حقّهم مقد على ّ
حيق غييرهم ،بيل ينظيرون ،وكاريه
ل يوجد أحد غيرهم ،وما الذ يمنعني من الستجابة لطلبهم؟
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كثرة الواجبات وازدياد المطالب:
ولقييد كنييا فييي مطلييع شييبابنا رحف ي الوصييايا العشيير لنمييا ح يين البنييا عليييه
رحمة هللا ،وهي وصايا تربوية عملية ،ومنها وصية تقول :الواجبات أكثر مين
األولات ،فعاون غيرك على الرتفاي بولته ،وإذا كاريب ليد حاجية ،فياوجز فيي
لضاوها.
«الواجبيييات أكثييير مييين األوليييات» كنيييا رحفظهيييا ليييول ،فاصيييبحنا رعيشيييها
فع ؛×فاألولات محدودة جدًّا ،والواجبيات المطلوبيات مين أمثالنيا واسيعة جيدًّا،
وكثيرة جدًّا ،وهي داوما في ازدياد.
والعجيييب أرييي كلمييا تقييدمب فييي العميير ات ييعب هييذه الواجبييات ،وازدادت
المطالب ،بقدر قة الناس وحبهم ورجاوهم فيي اسيتجابتي لهيم .فيالقوة تضيع ،
واألعباء تتضاع  ،بًورة عك ية.
فماذا يًنع العالم الداعية أما هيذه المطلوبيات منيه ،إل أن ياخيذ بقيول أحيد
يقيو
الحكماء :ل ت ال هللا أن يافّ حملد ،ولكين سيله أن ّ
يرص أن تافي

هيرك! يبيدو أريه

الحمل غيير وارد ،فليم يبيق إل تقويية الظهير ،وهيو ميا يرجيوه

من هللا.
لال لي بعضهمّ :
وزي الحمل على األييا  ،ميا ل تفعليه الييو  ،افعليه غيدا ،أو
بعد غد!
للب له ما لاله عمر بن عبد العزيز ،ولد راء هيره بالعميل اليداوب فيي أحيد
األيا فقيل له :أخيره إليى النيد .فقيال :لقيد أعجزريي عميل ييو واحيد ،فكيي إذا
اجتمع علي عمل يومين معا؟!
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أجل ،إن كل يو تشر شم ه ،ياتي بواجبات جديدة ،تشنل كل دليقية فييه،
فكي

رنفقها في غيره؟ وما أبليغ ميا لاليه ابين عطياء هللا فيي حكميه :حقيو فيي

األولات يمكين لضيانها ،وحقيو األوليات ل يمكين لضيانها ،إذ ميا مين وليب
يرد ،إل وهلل عليد فييه ّ
حيق جدييد ،وأمير أكييد ،فكيي

تقضيي فييه حيق غييره،

وأرب لم تقض حق هللا فيه؟!
الشيخ الطاور:
كنب في تلد ال نين أليد مين سيفر ،ألسيتعد ل يفر آخير ،في أكياد ي يتقبلني
أهلي حتى يودعوري .وكان بعض اإلخوة يقولون عني :الشيخ الطاور.
ولد ذكرت من لبل ما لاله لي مرارا شيانا وأخورا الكبير الشيخ عبد المعيز
عبد ال تار في لطر ،وكيان يشيفق عليي مين كثيرة الترحيال ومتابعتيه ،ويقيول:
ارفق بنف د ،وخذ مين شيبابد لهرميد ،ومين صيحتد ل يقمد .ويحكيي ليي ميا
لاله بعض شيوخه له يوما من حكمة بالنة :مين جيار عليى شيبابه جيارت علييه
شياوخته.
ورًحني بعضهم بما رًيح بيه رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  :عبيد هللا
بن عمرو بن العاص ،حين بالغ في العبيادة ،فقيال ليه« :إنَّلبادنكَّعلياكَّحقًّاا َّ
نَّلزورََّعليكَّحقًّاَّ )113(»...الحديث.
َّْ
وإنَّۡلرلكَّعليكَّحقًّا َّوإ
ولكن هذه النًاوح على رغم صحتها وح ن رية لاوليهيا ،ليم تجيد لهيا  -مين
الناحية العملية  -مكارا ،فيإن حاجية النياس ،وحاجية اليدعوة ،والقضيايا ال ياخنة
في األمة ،ومعركة اإلس

وأمته مع أعداوهما ،وميا يتطلبيه ذليد مين جهيود ل

( )113متفق عليه :رواه الباار ( ،)1975وم لم ( )1159عن عبد هللا بن عمرو.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

753

تملييد األميية عشيير معشييارها :أوجييب علينييا أن ربييذل مييا ر ييتطيع لتلبييية بعييض
الحاجات.
اإلشارة بإجمال إلى أهم الزيارات التي لمب بها:
ل أستطيع أن أحًير  -وليو بالتقرييب  -الجامعيات والمراكيز والمؤس يات
والهيئييات التييي دعتنييي فييي تلييد الفتييرة ،والتييي لبيييب دعوتهييا بالفعييل ،ولكنييي
أستطيع أن أشير إلى رءوس أل

أو عناوين ألهمها على األلل.

لقييد شييياركب فيييي ملتقيييات الفكييير اإلسييي مي فيييي الجزاويير كلهيييا مييين سييينة
( ) 1982إلى ( ،) 1990إل ملتقيين تالّفب عنهما ألعذار ذكرتها في حينها.
وشيياركب فييي عييدد غييير لليييل ميين مييؤتمر «اتحيياد الط ي ب الم ييلمين فييي
الوليات المتحدة وكنيدا»  -اليذ يعبّيرون عنيه بي « - »MSAوميؤتمر رابطية
الشباب الم لم العربي ،الذ يطلقون عليها اسم« :المايا».
وشاركب في مؤتمرات الطلبة الم لمين في بريطاريا «الفوسيئ» فيي لنيدن
ومارش تر وغيرهما لعدد من ال نوات.
وشيياركب فييي رييدوات البركيية اللتًييادية ،التييي تييدعو إليهييا «دليية البركيية»
ًًيية فييي لضييايا اللتًيياد
برواسيية الشيييخ صييالح كامييل ،وهييي رييدوات متا ّ
اإلس مي ،والتي عقد أكثرها داخل المملكية :جيدة ،ومكية ،والمدينية ،وبعضيها
عقد في الجزاور.
وشييياركب فيييي ميييؤتمرات «لضيييايا الزكييياة المعاصيييرة» التيييي عقيييدت فيييي
الكويب والقاهرة وعدد من بلدان الالي .
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وشاركب باستمرار في المؤس ات والمجيامع التيي اختيارتني عضيوا فيهيا،
مثل :المجمع الفقهي لرابطة العيالم اإلسي مي بمكية ،ومؤس ية آل البييب للفكير
اإلسيي مي ،أو «المجمييع الملكييي لبحييوع الحضييارة اإلسيي مية» فييي عمييان،
ومركييز «أوك ييفورد» للدراسييات اإلس ي مية فييي لنييدن ،ولييد اختييرت عضييوا
بمجلئ أمناوه.
كميييا حضيييرت عيييددا غيييير للييييل مييين دورات «المجميييع الفقهيييي اليييدولي»،
المنبثيييق عييين منظمييية الميييؤتمر اإلسييي مي ،بوصيييفي أحيييد خبراويييه ،لبيييل أن
ياتاروري عضوا فيه.
عقيدت فيي عيدد مين
كما شاركب في مؤتمرات المًيارف اإلسي مية التيي ُ
البلدان :دبي ،والكويب ،وإستاربول ،والقاهرة ،وغيرها.
وكيييذلد شييياركب فيييي النيييدوات والميييؤتمرات التيييي دعيييب إليهيييا المنظمييية
اإلس مية للعلو الطبية في الكويب ،والتي تجمع بين الفقهاء واألطباء.
محاةراتي في الجامعات:
وحاةيييرت فيييي عيييدد مييين الجامعيييات ،بعضيييها أكثييير مييين ميييرة ،بعضيييها
محاةرات للطي ب ،وبعضيها ألعضياء هيئية التيدريئ :فيي جامعية القياهرة،
وجامعييية عيييين شيييمئ ،وجامعييية اإلسيييكندرية ،وجامعييية األزهييير ،وجامعييية
المنًيورة ،وطنطيا ،وشييبين الكيو  ،وأسييوط ،والمنيييا ،وغيرهيا مين جامعييات
مًر.
وحاةرت كذلد في جامعة الملد عبد العزيز بجدة ،وخًوصا في مركيز
أبحاع اللتًاد اإلس مي بهيا ،وجامعية أ القيرص ،وجامعية المدينية المنيورة،
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ولد كنب عضوا بالمجلئ األعليى بهيا ،وخًوصيا فيي عهيد األسيتاذ اليدكتور
عبد هللا زايد.
والتقيب األساتذة في كلية التربية بجامعة الريا

«الملد سيعود» فيي عهيد

عميدها الدكتور أحمد التيويجر  ،وكيذلد فيي ل يم الثقافية اإلسي مية بالجامعية
رف ها ،في عهد روي ه األي الدكتور أحمد الع ال.
وحاةيييرت أكثييير مييين ميييرة فيييي جامعييية الظهيييران« :جامعييية المليييد فهيييد
للبترول» ،وأذكر أن الحضور في آخير ميرة كيان كثيفيا جيدًّا ،حتيى كيان اليذين
خار القاعة  -وهي كبيرة  -أةعاف الذين كاروا داخلها.
وحاةرت أكثر من مرة في جامعية المليد فيًيل باليدما واألح ياء ،وليي
لًة معها حول محاةرة للطالبات حكيتها في مقا آخر.
وحاةرت في جامعيات الجزاوير :جامعية الجزاوير ،وجامعية بياب اليزوار،
وجامعيية العلييو والتكنولوجيييا ،وجامعيية وهييران ،وجامعيية األمييير عبييد القييادر
للعلو اإلس مية ،وجامعة ل نطينة  ...وغيرها.
وحاةرت فيي جامعيات المنيرب :جامعية محميد الايامئ ،وجامعية محميد
بن عبد هللا بفاس ،وجامعة القاةي عيا

 ،وبعض كليات اآلداب ،وغيرها.

وحاةرت في الجامعة األردرية ،وجامعة اليرموك ،من جامعات األردن.
وحاةرت أكثير مين ميرة فيي جامعية الكوييب ،وجامعية اإلميارات العربيية
المتحدة ،وجامعة البحرين ،وجامعة الالي .
وحاةيييرت أكثييير مييين ميييرة فيييي جامعييية الارطيييو  ،وجامعييية أ درميييان
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اإلس ي مية ،وجامعيية إفريقيييا ،وجامعيية القييرآن الكييريم ،وغيرهييا ميين جامعييات
ال ودان.
وحاةيييرت أكثييير مييين ميييرة فيييي جامعيييات ماليزييييا اإلسييي مية والوطنيييية،
وبااصييية الجامعييية اإلسييي مية العالميييية .وكيييذلد فيييي الجامعيييات الكبيييرص فيييي
إردوري يا .كما حاةرت في بعض جامعات اليابان ،وكوريا الجنوبية.
كما حاةرت في جامعة «دار العليو » التابعية لنيدوة العلمياء بلكنهيو ،أكثير
من مرة ،بدعوة من الشيخ أبي الح ن الندو  ،وفيي الميرة األوليى كيان الشييخ
غاوبا ،والمرة الثاريية كاريب بحضيوره وتشيريفه ،ومثيل ذليد «جامعية الفي ح»
فيييي مدينييية ببلريييياكن  ،وجامعييية «دار الهيييدص» فيييي حييييدر آبييياد ،والجامعييية
اإلس مية في حيدر آباد ،وجامعة عليكرة أكثير مين ميرة ،والجامعية المليية فيي
ريو دلهي.
كمييا حاةيييرت فييي بعيييض الجامعييات اإلسييي مية فييي «بييينج ديا» مثيييل
«جامعيية فتيييا» ،وجامعيية الحضييارة ،والجامعيية العلمييية اإلسيي مية فييي شييتيا
غور .
وكييذلد جامعيية دار العلييو فييي كراتشييي ،وجامعيية البنجيياب فييي لهييور،
ومعهييد اإلمييا المييودود بالمنًييورة فيييي لهييور .ولبييل ذلييد فييي الجامعييية
اإلس ي مية العالمييية فييي إس ي

آبيياد ،لمييرات عييدة ،ولييد كنييب عضييو مجلييئ

أمناوها.
كما لبيب دعوة مركز أوك فورد ،والكلية الشرلية بلندن للمحاةرة فيها.
وكييذلد دعييوة ميين ُم َج ّمييع البحييوع اإلس ي مية ،لمحاةييرة عيين القييدس فييي
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لندن.
وحاةرت في عدد من كليات اإللهيات في تركيات.
وحاةييرت فييي بعييض الجامعييات اإليرارييية حييين زرت إيييران فييي عهييد
الرويئ ال ابق محمد خاتمي في طهران ولم ومشهد وأصفهان وغيرها.
واسييتجبب لييدعوات وفيييرة يًييعب حًييرها ،ميين األردييية العلمييية واألدبييية
والثقافية في ب د الالي والبحرين واإلمارات وعمان والكويب.
وكيييذلد الجمعييييات العلميييية واإلصييي حية واإلسييي مية فيييي بييي د الاليييي
وغيرها.
وأساله تعالى أن يجعل عمليي فيي هيذا كليه ،خالًيا ليه ،وابتنياء مرةياته،
فربما فتح هللا لد باب الطاعة وما فتح لد باب القبول ،ولد مر
الًييالحين ميير

أحيد العلمياء

موتييه ،فييزاره بعييض ت ميييذه ،فوجييدوه يبكييي ،فقييالوا :مثلييد

يبكي ،وأرب الذ فعلب كذا وكذا  -يعددون ح ناته وفضاوله  ...فقال لهيم :وميا
َّمانَ َّ
يدريني أن شييئا مين ذليد ليد تقبيل منيي ،وهللا تعيالى يقيول{ :إِن َمااَّيَتَقَبالَُّٱّللُ ِ
ين} [الماودة.]27 :
ۡٱل ُمت ِق ََّ

***
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محاةرات مكثفة في مدن المملكة العربية ال عودية
وفي هذه الفترة  -من أواسط العقد ال ابع إلى أواسط العقد التاسع من القيرن
العشيييرين  -لميييب بزييييارات ومحاةيييرات مكثفييية فيييي ميييدن المملكييية العربيييية
ال يييعودية الماتلفييية ،بيييدعوات مييين جامعاتهيييا ،أو مراكزهيييا وأريييديتها األدبيييية
والثقافية ،أو غيرها من المؤس ات.
دعوات من جامعات المملكة في أكثر من مدينة:
دُعيييبُ إلييى جامعيية الملييد عبييد العزيييز بج يدّة ،وخًوصييا :مركييز أبحيياع
اللتًاد اإلس مي ،الذ أُرش بتوصية من المؤتمر العيالمي األول ل لتًياد
اإلسيي مي ،وكييذلد الجامعييية اإلسيي مية بالمدينيية المنيييورة ،وهييي التييي كنيييب
عضيييوا فيييي مجل يييها األعليييى فيييي إحيييدص دوراتيييه .وليييد ألقييييب فيهيييا بعيييض
المحاةرات العامة ،ول سيما في عهد مديرها أ .د .عبد هللا الزايد ظ .
ودُعييب مين جامعية الرييا

أو المليد سيعود ،ول سييما كليية التربيية التيي

كان عميدها صديقنا الدكتور أحمد التويجر .
لًة طريفة:
وأذكر في هذا اللقاء طرفة يح ين بيي أن أحكيهيا ،فقيد التقييب أسياتذة الكليية
لقيياء أح ييب أرييه كييان مثمييرا ،فنالشيينا فيييه أصييول التربييية ،وحقيقيية التربييية
اإلس ي مية ،وأرهييا تشييمل بضييعة عشيير روعييا ميين التربييية :العقلييية ،والالقييية،
والبدرييييية ،والل يييييارية ،والعلميييييية ،والمهنيييييية ،والجتماعيييييية ،واللتًيييييادية،
وال ياسييية ،والع ييكرية ،والجن ييية ،والفنييية «الجمالييية» ،والدينييية ،فالتربييية
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الدينية تمثل فرعا من فروي التربية اإلس مية ،ولي ب هي التربية اإلسي مية،
كما يتوهم البعض.
وهنا سرب إلي أحدهم ورلة يقول فيها :ك مد جميل يا أسيتاذ ،فلييب فعليد
يكييون مثييل لولييد ،فييإري أرص جبتييد لي ييب إلييى رً ي ال ييا  ،كمييا جيياء فييي
الحديث!
والحديث  -لو أخذرا بحرفيته  -جاء في شان اإلزار ،ل الجبة ول البدلية ول
خاص.
غيرها .واإلزار له وةع
ّ
أما إذا رظررا إلى مقًود النًوص فقيد بينتيه األحادييث األخيرص :أن علية
النهي هي المايلة ،أ  :الختيال والتباتير ،وهيي مين معاصيي القليوب ،وهيذا
واةح لمن يتامل مجموي األحاديث.
محاةرة الفقيه الم لم وتحديات العًر بالريا
ومن الدعوات التي جاءتني من الرييا

:

 :دعيوة مين مؤس ية المليد فيًيل

ي محاةييرة عنوارهييا:
الايرييية فييي أحييد مواسييمها الثقافييية ،ولييد الترحييب عل ي ّ
«الفقيه الم لم وتحديات العًر» .ولد حضر عدد من رجال الشيريعة ورجيال
اللتًاد ،ورجيال الثقافية بًيفة عامية  ...وأذكير مين اإلخيوة اليذين أسيعدوري
بالحضييور األخييوين الييداعيين الشييهيرين :الشيييخ منيياي القطييان ،والشيييخ محمييد
الييراو  ،ولييد لقييياري لبييل المحاةييرة ،ولييال لييي :لميياذا لبلييب الحييديث فييي هييذا
يورطييوك ،لتقييول ك مييا يًييطد بفكيير
الموةييوي الشيياود؟ إرهييم يريييدون أن ّ
المشايخ هنيا .لليب لهيم :ل تراعيوا ،سياعال الموةيوي بطريقية علميية والعيية
ليئ فيها تحدّ ألحد ،ولن يحدع شيء تاافاره إن شاء هللا.
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وهذا ما كان .ولال ليي األخيوان الكريميان :لقيد لليب ميا يجيب أن يقيال دون
أن يُحْ ي َير أحييد ،وأكملييب هييذا باستشييهادك بشييياي الجماعيية :ابيين تيمييية وابيين
القيم .للب :الحمد هلل الذ هدارا لهذا ،وما كنا لنهتد لول أن هدارا هللا.
مهرجان الجنادرية:
وفييي الريييا

أيضييا جيياءري أكثيير ميين مييرة دعييوة للمشيياركة فييي مهرجييان

الجنادرية الشهير ،الذ يح ب على األمير عبد هللا بن عبد العزيز وليي العهيد
ولتئذ .وكان في أول أمره ليد غليب علييه اللبرالييون والعلمياريون والي ياريون.
م ما زالب العناصر اإلسي مية الواعيية تجهيد جهيدها ،لتطعييم هيذا المهرجيان
بمشاركات إس مية من شاًيات لها وزرها ،وخًوصا من المجموعية التيي
تجمع بين ال لفية الحقة والتجديد األصيل.
ولهذا تردّدت في أول األمر  ...م لميا عرفيب هيذا التوجيه الجدييد ،سيرعان
مييا اسييتجبب ،ولييد ألقيييب بعييض المحاةييرات ،وشيياركب فييي بعييض النييدوات.
صا.
واحتفى بي األمير عبد هللا بن عبد العزيز ولي العهد احتفاء خا ًّ
محاةراتي في راديي مكة وجدة األدبيين:
وممييا شيياركب بييه فييي مكيية المكرميية :أرييي اسييتجبب أكثيير ميين مييرة لييدعوة
الناد األدبي فيها وإلقاء أكثير مين محاةيرة ،أذكير أن إحيداها كاريب بعنيوان:
«الداعية الم لم وتحيديات العًير» ،عليى غيرار محاةيرة الرييا
الم لم وتحديات العًر».
كما ألقيب محاةرة في الناد األدبي بجدة.

« :الفقييه
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جامعة الملد فهد للبترول:
ودُعيب أكثر من مرة للمحاةيرة فيي جامعية المليد فهيد للبتيرول والمعيادن
«جامعييية الظهيييران» .وفيييي إحيييدص الميييرات حاوليييب أن أعتيييذر ،فقيييالوا :إن
المحاةيييرات ل تقيييا إل بموافقييية ملكيييية سيييابقة ،أو بتعبييييرهم :موافقييية المقيييا
ال امي ،ف تضيع علينا هذه الموافقة.
ولد علمب أن كل المحاةرات ل بيد أن توجيد فيهيا هيذه الموافقية ،وليد أكيد
لي كل الذين دعوري :أن الموافقة علي من الجهيات العلييا تًيدر ب يهولة ،فقيد
كان مرةيًّا عني في تلد الفترة.
ومما أذكره :آخر محاةرة لي في جامعة الملد فهد ،فقد كيان فيهيا حضيور
كثي

ميأل القاعية الكبييرة جلوسيا وولوفيا ،وخيار القاعية ،مميا ليدره بعضيهم

بنحو خم ة آلف ،وهذا للما يحدع.
جامعة الملد فيًل في األح اء والدما :
ومن الجامعات التيي دعييب إليهيا أكثير مين ميرة :جامعية المليد فيًيل فيي
األح اء واليدما  ،بيدعوة مين ميديرها األسيتاذ اليدكتور محميد سيعيد القحطياري
ظ .
لقاء للطالبات لم يتم:
ومما ل أر اه في إحدص هيذه الزييارات :أريي حيين وصيلب بعيد الظهير إليى
األح يياء ،لييال لييي الييدكتور القحطيياري :أعييرف أرييد تعبييب ميين ال ييفر ،ولكيين
الطالبيييات رغيييبن أن يلتقينيييد فيييي لقييياء خييياص .لليييب :ولمييياذا ل يحضيييرن
المحاةرة العامة في الم اء؟

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

762

لال :الدعاة المشاهير يزدحم علييهم الجمهيور ويكيون الحضيور كبييرا ،في
يجدن ّ
لهن مكارا؛ لهيذا أردن هيذا اللقياء ،حتيى ي يتطعن الحيوار معيد وي يالند
وتجيبهن.
للب :على بركة هللا ،إرما جئب ألس َمع وأُسمع.
وصحبني عميد كلية اآلداب ،ولال لي :إن عدد الطالبات ربما يبلغ ألفا.
للب :أليئ هناك مكبّر صوت «ميكروفون»؟
لال :بلى .للب :فليكن العدد ما يكون.
ل أستطيع أن أل

ألكلم الكراسي!

وارتقلب ميع عمييد كليية اآلداب إليى القاعية التيي فيهيا اللقياء ،ودخلنيا بالفعيل
لاعة كبيرة ،فيها ما يقرب من أل مقعيد أو كرسيي ،وليال العمييد :تفضّيل إليى
ًة؟
ًة ،للب :أ من ّ
المن ّ
ًة القاعة.
لال :من ّ
للب :ولكني ل أجد طالبات في القاعة!
ليييال :الطالبيييات فيييي لاعييية مجييياورة ،وهييين يشييياهدرد عييين طرييييق جهييياز
تليفزيون.
للب :ولكين ل يوجيد هنيا فيي القاعية مين أخاطيب ،أألي وحيد فيي القاعية
ألكلم الكراسي؟!
لال :تكلم الطالبات ،ولكن من وراء ستار.
للب :وما المحظور في أن أكلمهن مباشيرة بي سيتار ول حجياب؟ أليم يكين
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الن اء يحضرن في مجلئ النبي صلى هللا عليه وسيلم ميع الرجيال ،ويااطيب
الجميع؟ وحتى حين طلبن يوما لهن خاصة ،كان يلقاهن وجها لوجه.
وفي الم جد يًلي الجميع خل

النبي صيلى هللا علييه وسيلم  ،وخلي كيل

إما بعده الًفوف األمامية للرجال ،والًفوف الالفيية للن ياء ،ولييئ بينهميا
أ حاجز من بناء أو خشب أو لماش أو غير ذلد.
ول يوجييد فييي اإلسيي

م ييجد خيياص بالن يياء .الم ييجد للرجييال والن يياء

ّ
وهين ألي
جميعا ،م ماذا يحدع إذا خاطبتهن وجهيا لوجيه ،وأريا رجيل واحيد،
امرأة؟!
لال الدكتور :وما الحل؟
للب :الحل عندكم ،أرا شاًيًّا ل أستطيع أن أل في لاعية لييئ فيهيا أحيد،
وأكلم أراسا ل أراهم.
لال :ر تشير مدير الجامعة .واتًل العميد بالميدير ،وأبلنيه بميولفي .فقيال:
أعطني الشيخ ،فكلمني ،ولال :هذا أمر ل أملكه ول أستطيع أن أتاذ فيه أميرا،
هذه سياسة عليا.
للب :وأرا ل ب ملزما بهذه ال ياسة.
لال :هذا من حقد ،ورحن رعتذر للطالبات بعذر أو آخر .وهذا ما كان.
التعاون مع رابطة العالم اإلس مي:
ومييين المؤس يييات التيييي كنيييب أتعييياون معهيييا فيييي المملكييية :رابطييية العيييالم
اإلس مي .وأول دعوة جاءتني منها :المشاركة في «ميؤتمر رسيالة الم يجد»،
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وكان مؤتمرا كبيرا ،حضره ج ٌّم غفير من أهل العلم والدعوة من أرحاء العالم.
المجلئ األعلى العالمي للم اجد:
وكييان يشييارك فيييه شيييانا اإلم يا األكبيير الييدكتور عبييد الحليييم محمييود شيييخ
األزهيير ،وكييان ميين األفكييار العملييية التييي طرحهييا شيييانا :أن رايير ميين هييذا
المييؤتمر بشيييء عملييي ينفييع األميية اإلس ي مية ،وهييو تاسيييئ المجلييئ األعلييى
العالمي للم اجد ،ليكون في مقابلة «المجلئ العالمي للكناوئ في أمريكا».
واستحيب لدعوة الشيخ ،واتُّاذ لرار بهذا األمر.
مع األمين الم اعد للرابطة األستاذ صفوت ال قا:
وكان األمين الم اعد للرابطة األستاذ صفوت ال يقا أميين ،وليد كلي

لجنية

من بعيض اإلسي ميين مين ال يعوديين والاليجييين ،لترشييح أعضياء المجليئ
المنشييود ،فكييان حييوالي ( )80%ميين الماتييارين ميين اإلخييوان الم ييلمين فييي
اليييب د العربيييية والجماعييية اإلسييي مية فيييي باك يييتان والهنيييد .فيييرفض األميييين
الم يياعد هييذا الختيييار ،وحييق لييه ،فييالتوازن مطلييوب فييي هييذه األمييور .وكنييب
مميين اختيياروهم ف يي اللجنيية األولييى ،فاختيياروا لاوميية أخييرص معظمهييا منيياير
للقاومة األولى.
وعر

علي األستاذ صفوت ال قا :أن أتولى منًب األمين العا للمجميع

ي والفكيير
الفقهييي للرابطيية ،وللييب لييه :أرييا ل أسييتطيع أن أدي عملييي العلميي ّ
ل شتنال با ّ عمل إدار مهما تكن منزلته ،وك ٌّل مي ر لما خلق له.
اختيار عضوا بالمجمع الفقهي:
وبعييد ذلييد ،اختيياروري عضييوا بييالمجمع الفقهييي لرابطيية العييالم اإلس ي مي،
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الذ يرأسه الع مة الشيخ عبد العزيز بن باز ،ومعه الشيخ النيدو  ،والزرليا،
وأبييو سيينة ،والًييواف ،وابيين جبييرين ،والفييوزان ،والب ييا  ،وغيييرهم .ولييد
حرصب على حضور جل اته ،وتقديم األبحاع إلييه ميا اسيتطعب ،ول أتالي
إل لعذر.
الندوة العالمية للشباب الم لم:
وميين المؤس ييات ال ييعودية التييي تعاورييب معهييا :النييدوة العالمييية للشييباب
الم لم ،منذ بداية تاسي ها ،وكان أمينها العا اليدكتور عبيد الحمييد أبيو سيلمان،
والييذ دعييا فييي أحييد اجتماعاتييه األولييى عييددا كبيييرا ميين رجييال الفكيير والعلييم،
ورجال المال واألعمال ،لينش صندولا لنرفا على أرشطة هذه المؤس ة.
وكان يرعى هذا الجتماي العالم الفاةيل ،واليوزير الًيالح :معيالي الشييخ
ح ن عبد هللا آل الشيخ رحمه هللا ي.
ولد أوصى هذا الجتماي بوصايا كان لها أ رها فيما بعد.
ولد تعاورب مع كل من توليوا األمارية العامية لهيذه النيدوة ،وخًوصيا األي
الحبيب الداعية الواعي الماليص النشييط :د .ميارع الجهنيي رحميه هللا  ،وتقبليه
في الشهداء.
وحضييرتُ معهيييم مايميييات للشيييباب ،فيييي بيي د شيييتى ،فيييي أوروبيييا ،وفيييي
األردن ،وفي ماليزيا ،وفي غيرها.

***
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محاةرات مكثفة في محافظات مًر
وفييي هييذه الفتييرة ،وفّقنييي هللا للقيييا بنشيياط مكث ّي فييي مًيير :فييي القيياهرة،
واإلسييكندرية ،وفييي سيياور محافظييات مًيير ،بييدعوةٍ ميين الجامعييات ،أو ميين
األردية ،أو من النقابات والجمعيات الماتلفة.
محاةراتي في جامعة القاهرة:
أكثيير محاةيييراتي كارييب فيييي جامعيية القييياهرة ،التييي دُعييييب إليهييا ميييرارا
وتكرارا ،أحيارا بدعوة من رويئ الجامعة ،وأحيارا من وكيل الجامعة ،مثيل :أ.
د .علي ال ّ ْيلمي ،أو أ .د .أحميد فتحيي سيرور ،وأحياريا بيدعوة مين عمييد كليية،
وكارب أكثر الكليات دعوة لي هي كليية الطيب؛ وكاريب تحضير جميوي حاشيدة
تمأل القاعة ،ويق

األكثر داخل وخار القاعة.

كمييا كنييب أحضيير مع ييكراتهم أو مايّميياتهم الًيييفية التييي يعقييدورها داخييل
الجامعة ،أحاةرهم وأحاد هم وأتلقى أسئلتهم في كل اتجاه وأجيب عنها.
وكثيييرا مييا ل يكتفييون بمثييل هييذا اللقيياء فيزورورنييي فييي بيتييي ،وي ييتكملون
النقيياش فييي القضييايا العلمييية الماتل ي فيهييا بييين ال ييلفيين وغيييرهم ،والقضييايا
الفكرية الماتل

فيها بين التحرريين وغيرهم ،والقضايا العقدية الماتل فيهيا

بين التكفريين وغيرهم.
كميييا حاةيييرت فيييي جامعييية عيييين شيييمئ ،وجامعييية األزهييير ،وجامعييية
اإلسييكندرية ،وجامعيية طنطييا ،وجامعيية المنًييورة ،وجامعيية أسيييوط ،وجامعيية
المنيا ،وغيرها.
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كما دُعيب من جهات أهلية و قافية وخيريية ،ل حتفيال بمناسيبات إسي مية،
كالمولد والهجرة ،أو إللقياء محاةيرات فيي لضيايا إسي مية :فكريية ،و قافيية،
وتربوية ،وسياسية ،وغيرها.
ولقييد دعيييب مييرات ومييرات ميين لبييل رقابيية األطبيياء بييدار الحكميية بالقيياهرة،
وميين لبييل رقابيية المهندسييين ،وميين جهيية رقابيية الًييحفيين ،ورقابيية المحييامين،
وغيييرهم .ودعيييب ميين المحافظييات والمييدن الماتلفيية :طنطييا ،وشييبين الكييو ،
والزلازيق ،ودمياط ،ورشيد ،وكفر الشيخ ،ودمنهور ،ومحافظات الًعيد.
كمييا دعيياري إخييواري فييي المحليية الكبييرص بمناسييبات شييتى ،وكارييب تحتشييد
ل ماي المحاةرة جموي هاولة تاتي من كل الب د المحيطة بالمحلية؛ ألن بينيي
وبينهم روابط روحية وفكرية و يقة ولديمة.
خطبة العيد في اإلسكندرية:
وفي إستاد اإلسكندرية خطبيب العييد أكثير مين ميرة ،ومنهيا ميرة كيان اليذ
رتب ليي اليذهاب إليى اإلسيكندرية ،ولطيع ليي التيذكرة :هيم رجيال أمين الدولية
أرف ييهم ،وهييم الييذين حجييزوا لييي الفنييد علييى كييورريا اإلسييكندرية ،وأليياموا
بالشتراك مع وزارة األولاف حفل اإلفطار يو الولفة ( )9من ذ الحجة.
وكيياروا أرسييلوا إلييي منييدوبهم مييع منييدوب وزييير األوليياف «المحجييوب»
يرجييوري أن ألبييل الييذهاب إلييى صيي ة العيييد ،ولييالوا :إن الجمييوي المحشييودة
للً ة كبيرة ،وإذا لم يكن الاطييب حكيميا وماموريا ،ياشيى أن يفليب الزميا .
ومثلد َم ْن يؤمن على ذلد.
وفييي الًييباح عنييد الييذهاب إلييى السييتاد ،تنييازي رجييال األميين والشييباب
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المشييرف علييى الً ي ة :أيهمييا الييذ يتييولى رقلييي إلييى الً ي ة؟ فقلييب لرجييال
األميين :دعييوا الشييباب يتييولى هييذا األميير؛ فهييذا أكيير لييي ميين أن أذهييب فييي
صحبتكم!
العودة إلى القاهرة بالقطار:
وبعد ارتهاء الً ة وخطبة العيد ،أخرجني الشيباب باعجوبية ،لبيل أن يهي
علي المًلّون ،ف أملد الفكاك منهم ،وكنب لطعب تذكرة طياورة للعيودة إليى
القاهرة بًورة أسري ،ولكن بعد ذهابنا إلى المطار ،وجيدرا المطيار منلقيا فيي
ارتظييار إليي ي طيياورة الييرويئ ح ييني مبييارك ،الييذ كييان يًييلي العيييد فييي
اإلسكندرية ،ول يُدرص متى يفتتح المطار.
وهنيياك لييال م ييئول األميين الييذ صييحبني إلييى المطييار ،وأميير أن تفييتح لييي
لاعة التشريفات :إذن رقطع ليد تيذكرة عليى القطيار ،وركلّي مين ينتظيرك فيي
محطة القاهرة ،ليوصيلد إليى البييب .وعبثيا حاوليب أن أدفيع لهيم مين التيذكرة
أبوا .وأ نها كارب في ذلد الولب بام ة جنيهات!
العقيدة محمد رفعب:
وفي المحطة وجدتُ أحد رجال أمن الدولية ينتظرريي عليى الرصيي  ،وليد
احتفى بي ولدّ رف ه لي ،ولال :أرا العقييد محميد رفعيب .لليب :سيمعب باسيمد
أتشرف باللقاء إل اليو .
من لبل ،ولم
ّ
لال :أرا في خدمتد إذا أحببب أن تذهب إلى أ ّ مكان فارا حاةر.
للييب :جييزاك هللا خي يرا ،إرمييا أريييد أن أذهييب إلييى أولد  .ولييد لييا العقيييد
رفعب بالمهمة على ما يرا  ،وحاولب أن أدعوه لشرب فنجيان شيا  ،فاعتيذر،
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ولال :لعل ذلد يتم في مناسبة أخرص.
وكييان وزييير األوليياف محمييد المحجييوب ،لييد لييال لييي :إذا أحببييب أن تبقييى
أسبوعا أو عشرة أيا أرب وأهلد في الفند  ،هيّارا لد ذلد بكل سرور.
للب له :شكرا يا سيادة الوزير ،أرا أتيب لمهمة ،فإذا أديتهيا عيدت مين حييث
أتيب .وأرا بحميد هللا عنيد شيقة فيي اإلسيكندرية عليى الكيورريا ،إذا احتجيب
إلى شاط اإلسكندرية ذهببُ إلى شقّتي.

***
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الم اهمة في المشروعات اللتًادية اإلس مية
تفاوت حظو الناس في الرز :
أشرت في الجزء األول إليى ّ
حظيي فيي التجيارة والمشيروعات اللتًيادية
أو الستثمارية ،وذكرت أن الناس متفاوتو الحظو فيي هيذا ،فمينهم مين يضيع
يده في «الناشفة» فتًيبح خضيراء ،وليو تياجر فيي التيراب ليربح منيه ،ومينهم
من ل ح له في ذلد ،وذكرت أمثلة لذلد مما حدع لي في الًنر.
واليو بعد أن صارت لي مدخرات مما جمعتيه مين راتبيي فيي لطير ،ومين
حقو تالي كتبي ،وبعضها يطبع مرات وميرات ،ومين مكافيآت عليى أعميال
ماتلفة ،أصبحب أشارك بنًيب في المشروعات اللتًيادية اإلسي مية التيي
يعرةها أصحابها على الم لمين ،وخًوصا من صنار الم تثمرين.
إسهامي في بعض المشاريع اللتًادية:
وكنب ل أكاد أدي مشروعا من هذه المشيروعات إل سياهمب فييه ،تشيجيعا
ل ستثمار اإلس مي من راحية ،وألري ل أستطيع أن أسيتثمر ميالي بنف يي مين
راحية أخرص ،حيث ل خبرة لي ،ول ولب عند .
خ ارتي في ُج ّل الم اهمات المالية:
ولكين  -لألسي

ُ -جي ّل المشييروعات التيي سيياهمب فيهيا خ ييرت ،وبعضييها

حًلنا فيها على لليل من رأس المال ،وبعضها لم رحًيل فيهيا عليى رقيير ول
لطمير ،بل ذهبب كلها هباء.
حدع هذا معي في البند اإلس مي األوروبي.
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وفي المًرف اإلس مي الدولي ل ستثمار والتنمية في مًر.
المتفرعة منه.
وفي الشركة اإلس مية للًوتيات والمرويات
ّ
وفي الشركة اإلس مية للتنمية في الارطو .
وفييي شييركات تو ي ي األمييوال التييي اشييتهرت فييي مًيير ،مثييل :شييركة
الريييان ،وشييركة الشييري ومًييارعه ،وشييركة الحجيياز ،التييي لييم رحًييل ميين
رصيدرا فيها على دينار ول درهم ول فلئ .ل أرا ول أولد ول أصهار .
ورطيييب أولد معيييي بعيييد أن عمليييوا وأم يييب لهيييم
ومييين المؤسييي  :أريييي ّ
صيية ،فييدخلوا فيمييا دخلييب فيييه ،فاصييابهم مييا أصييابني.
رواتييبهم ومييواردهم الاا ّ
وآخر هذه الكوارع :بند التقوص ،الذ ةاي كيل ميا أودعنياه مين أسيهم ،ومين
مضاربات ،ومن أرباح ،وهي خ ارة كبيرة بالن بة لنا.
رحن  -الم لمين  -عادة رركن هررا إلى األلدار وتق ييم األرزا  ،ورقيول:
ل يدّر هللا ومييا شيياء فعييل ،ورييريح أرف يينا بهييذا الرةييا والت ييليم ،ول ر ييال عيين
األسباب وفق رظا ال نن التي ألا هللا عليها هذا العالم.
لماذا تا ر المشروعات اللتًادية اإلس مية؟
ولكن يجب أن ر ال أرف نا :لماذا تا ير كيل هيذه المشيروعات التيي تن يب
إلى اإلس ؟ ويزعم أصحابها :أرهم يطبقون المعام ت اإلس مية.
يمكننييا أن رلجييا إلييى التف ييير التييآمر  ،ورقييول :هنيياك خطييط جهنمييية ،وأيييد
خفية ،ومكاييد صيهيورية وصيليبية ،تعميل فيي الافياء وفيي العلين ،لتيدمير هيذه
المشيييروعات ،ووةيييع العقبيييات فيييي طريقهيييا ،والحيلولييية بينهيييا وبيييين النمييياء
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الطبيعي .وهذا له وجه ،وهو والع.
ولكن إلقياء الليو عليى الايار داوميا ،يُبعيدرا عين محاسيبة أرف ينا ،ومعرفية
تقًيررا ،وأسباب إخفالنيا  ...وليد علمنيا القيرآن أن رليو أرف ينا أول ،كميا ليال
الَّ
مَّم ۡثلَ ۡي َرااَّقُ ۡلاتُمۡ َّأَن َٰاىَّ َٰ َرااَ ِۖاَّقُ َّۡ
ص ۡابت ُ ِ
وصايبَ ٞةَّقَ ۡادَّأ َ َ
تعالى بعد غزوة أُحد{ :أ َ َولَمآَّأ َ َٰ َ
صابََّۡت ُكمَّم ِ
َّم ۡنَّ ِعندَِّأَنفُ ِس ُك َّۡم} [آل عمران.]165 :
ُر َو ِ
إن بعض المشاريع كارب راجحة ومبنية على أسئ متينة ،فلما تيدخلب فيهيا
الحكومة خ رت وةاعب ،مثل :مًارع الشري

وشركاته ح بما شهدراها.

كما أن كثيرا من هذه المشروعات تقو لبل أن ت يتكمل الدراسيات ال زمية
إللامتها ،المبنية عليى األرليا واإلحًياء والمعلوميات الًيحيحة ،وإذا ليدمب
يومييا دراسييات فيكتفييى منهييا بمييا ل يشييفي النليييل ،وينييير ال ييبيل ،وكثيييرا مييا
ًًييين ،الييذين ليييئ لهييم فييي اللتًيياد النظيير  ،ول
يتولهييا غييير المتا ّ
اللتًاد العملي رالة ول جمل.
ولقييد سييالب بعييض اإلخييوان الم ييلمين يومييا :لميياذا اعتبييرتم ف رييا ميين أهييل
اللتًاد ،وز ّكيتموه لياخذ عشرات الم يين ومئاتها من الناس ،وليئ هو مين
أهل اللتًاد ،ل دراسة ،ول ممارسة؟!
فقيل لي :إره كان فيي ال يجن ييدير فليوس اإلخيوان فيي شيراء ميا يحتياجون
إليييه ،وتوزيعهييا عليييهم ،وتييوفير مييا يمكيين تييوفيره منهييا ،وكييان راجحييا فييي هييذا
العمل.
للب :سبحان هللا! تقي ون على هذا العمل الهيّن الي ير ،بهيذه المبيالغ القليلية
المحدودة :عشرات الم يين ومئات الم يين مين أميوال النياس؟ والعميل داخيل
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ال جن لم يكن عم التًاديًّا ول استثماريًّا ،بل كان عم إر اريًّا تنظيميًّا؟!
تجربة شركة الريان:
ولقد سمعب بنف ي من األي األكبر فيي جماعية الرييان ،ورحين فيي اجتمياي
المًارف اإلس مية في إستاربول ،كي

بيدءوا مشيوارهم ،مين مطعيم صينير

سيعوا شييئا فشييئا،
عندهم ،م بتجارة البيض يجمعوره من القرص حيولهم ،يم تو ّ
وفتحوا الباب لمن يشياركهم مين ألياربهم وأصيدلاوهم وجييرارهم ،حتيى وصيلوا
إلى المليارات ،ولم يكوروا مهياين لذلد.
ولم يكن لهذه الشركات مجيالئ إدارة منتابية منتظمية ،مين جميعيات عامية
للم اهمين ،ول هيئات رلابة شرعية ،ول رلابة معروفة من جهات الحكومية،
ول حتى من الجمعية العمومية ،كما في البنوك اإلس مية.
من أخطاء البنوك اإلس مية:
وحتييى البنييوك اإلسيي مية ،التييي لهييا جمعيييات عمومييية ،ومجييالئ إدارة،
وهيئيات رلابيية ،ليد ولعييب فيي خ يياور هاولية ،كمييا وليع بنييد فيًيل اإلسي مي
المًيير  ،ب ييبب تورطييه مييع بنييد العتم ياد والتجييارة ،وكمييا خ ييرت «دار
المال اإلس مي» في سوي را :خ ارة هاولية ،حيين تعامليب باليذهب ،بواسيطة
أحد مو فيها ،الذ ةربها ةربة لاصيمة ،ليب سينين عيددا ،تحيول اإلفالية
منها ،وهي ل تقدر.
م إن الحكومة عالجيب لضيية شيركات األميوال معالجية ف ّجية ،غيير علميية
ول مدروسييية ،ول راعيييب حاجيييات النييياس ،مميييا سيييبب ةيييياي أكثييير حقيييو
المودعين من أصحاب األموال.
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خ ارتي في بند التقوص:
وكارب أكبر خ اور أرا وأولد  :خ ارتنا فيي بنيد التقيوص اليذ وةيعنا
فيه ُجل مدخراتنا ،واليذ تجمعيب علييه عيدة عواميل شيتى ،ارتهيب بيه إليى أن
ةييياي رأس ماليييه كليييه ،عليييى اليييرغم مييين براعييية إدارتيييه التنفيذيييية ،وأمارتهيييا
وحرصييها علييى رظافيية التعامييل مييع الناحييية الشييرعية؛ ولهييذا لييم يييدخل بيييع
المرابحيية ،التييي غرلييب فيييه كييل البنييوك والمؤس ييات اإلس ي مية ،كمييا أرييه لييم
يتورط بالدخول في سو ال لع والمعادن؛ لميا يشيوبه مين شيبهة الشيكلية ،للميا
توجييد سييلع حقيقييية .ولكيين البنييد خ يير حينمييا ةييربب العم ي ت فييي ماليزيييا
وإردوري يا ،وأفل ب بعض الشركات التي تعاميل معهيا البنيد ،وربميا كيان مين
الاطا تركيز العمل في بلد أو بلدين .م توالب عليه البت ءات من كيل جاريب،
حتى هلد كله .والعو

عند هللا(.)114

تاييد البنوك اإلس مية:
وممييا يتعلييق بالناحييية اللتًييادية :أرييي أيييدت ليييا البنييوك اإلسي مية حينمييا
كارييب فكييرة فييي رءوس بعييض اللتًيياديين اإلس ي ميين ،وحلمييا فييي رفييوس
بعض رجال اإلسي ميين ،وكاريب هنياك دراسيات لليلية تنشير هنيا وهنياك عين
إمكان ليا بنوك ب فواود ،م عن ةرورة إرشاء هيذه البنيوك ،عليى الم يتوص
النظر  .م هيا هللا رجال من أهل الفكير والنظير التقيوا رجيال مين أهيل الميال
والعمل ،وكان من مرات هذا اللقاء :تاسييئ أول بنيد تجيار إسي مي ،وهيو
( )114أشهد أن هللا سبحاره لد عوةنا بعد ذلد ،بما ليم يكين فيي الح يبان ،بفضيله تعيالى ،يم
بفضل أولد الذين أح نوا استثمار أموالنا ،وبارك هللا جهيودهم ،فعوةينا خييرا كثييرا.
ومنها ولفب ولفا كبيرا للدعوة والفكر وللاير .أرجو أن يكون ذخرا لي يو القيامة.
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بند دبيي اإلسي مي اليذ تحميئ ليه الرجيل العمليي الم يلم الحيا سيعيد لوتياه
ظ .
ولييد دعيياري إلييى التعيياون معييه فييي أول األميير ،واعتبررييي كيياري م تشييارا
للبند تطوعا ،م عقد البند ميؤتمره األول اليذ كيان بحيق أول ميؤتمر للبنيوك
اإلس مية ،دعا فييه عيددا مين العلمياء المشينولين بفقيه المعيام ت وباللتًياد
اإلس مي ،وذلد في شهر مارس سنة (.) 1975
م رشا بعيد ذليد بنيد فيًيل اإلسي مي المًير  ،وبنيد فيًيل اإلسي مي
ال وداري ،وبند التمويل الكويتي ،والبنيد اإلسي مي األردريي ،وبنيد البحيرين
اإلسييي مي ،وت حقيييب بعيييد ذليييد البنيييوك اإلسييي مية ،مثيييل :مًيييرف لطييير
اإلس مي ،والمًرف اإلس مي الدولي في مًر ،وغيرها.
التحاد الدولي للبنوك اإلس مية:
وكييان التحيياد الييدولي للبنييوك اإلسي مية  -برواسيية األمييير محمييد الفيًييل،
وأمارة د .أحمد عبد العزيز النجار( - )115يقو بدور علميي ورظير فيي ت يديد
م يييرة البنييوك اإلس ي مية ،وأصييدر موسييوعة البنييوك اإلس ي مية؛ وهييي تضييم
أبحا ا ومؤشرات حول المًارف اإلس مية ،وإن كان بعضها لم ينض بعد.
وحاول د .النجار أن ينش معهدا لتايري مًيرفيين إسي ميين ،أو تيدريب
العيياملين فييي المًييارف ميينهم ،وتهيئيية دراسيية منهجييية :شييرعية ،والتًييادية،

( )115هو أول من أسئ بنكا اجتماعيًّا بي فواويد فيي مًير وفيي العيالم العربيي ،فيي منطقية
ميب غ ْمير ،وليد كيان ال ياعد األيمين لألميير محميد فيًيل آل سيعود فيي تاسييئ التحياد
الدولي للبنوك اإلس مية وتقويته ،وله عدة بحوع وكتب في مجال اللتًاد اإلس مي.
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ومحاسبية ،وإدارية ،وغيرها .وكان مقر هيذا المعهيد فيي لبيرص ،وليد اسيتمر
فترة من الزمن م تولّ ؛ ألن تكلفته كثيرة ،ب بب مولعه.
الهيئة العليا للفتوص والرلابة الشرعية للبنوك:
ولقد حاول التحاد أن يشدّ أزر البنيوك اإلسي مية ،فارشيا هيئية علييا للفتيوص
والرلابيية الشييرعية للبنييوك ،اختييير الشيييخ محمييد خيياطر مفتييي مًيير األسييبق
وروييئ هيئية الرلابية الشيرعية لبنيد فيًيل اإلسي مي المًير  :روي يا لهيا،
واختاروري راوبا له .واجتمعنا في إسي

آبياد فيي ةييافة اليرويئ ةيياء الحيق

رحميه هللا  .كمييا اجتمعنييا فييي القيياهرة وغيرهيا ،ولييد اسييتمرت هييذه الهيئيية عييدة
سنوات ،م تولفب؛ لعد تجاوب البنوك اإلس مية معها ألسباب عدة.
الهيئة العامة للمحاسبة للبنوك والمؤس ات المالية:
ييم أرش ي مجلييئ للمعييايير مهمتييه ترشيييد المًييارف والمؤس ييات المالييية
اإلسي مية ،يم تطيور إليى الهيئية العامية للمحاسيبة للبنيوك والمؤس يات الماليية
يئ للمعييايير .ولييد ا ُ ْختييرت فييي مجلييئ أمناوهييا لع يدّة
اإلس ي مية ،ويتبعهييا مجلي ٌ
سيينوات ،وكييان مقرهييا :البحييرين ،كمييا كييان روي ييها :األي الًييديق ،الشيييخ
إبييراهيم آل خليفيية ظي  .وراوبييه :صييديقنا اللتًيياد الكبييير األسييتاذ الييدكتور
عبد العزيز حجاز رويئ وزراء مًر األسبق ،وراويب روييئ مجليئ إدارة
بند فيًل اإلس مي لعدة سنين.
المجلئ الشرعي للهيئة العامة:
م أرشي فيي هيذه الهيئية مجليئ شيرعي يضيم عيددا ل بياس بيه مين علمياء
الشريعة المهتمين بفقه المًارف اإلس مية .ولد ُر ّ
شحب لرواسة هذا المجليئ
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فاعتذرت ورشحب له أخي الع مية الهنيد الشييخ محميد تقيي العثمياري؛ وهيو
فقيه يجميع بيين األصيالة والمعاصيرة .وميا زال المجليئ يعميل ويشيرف عليى
إصدار المعايير التي تًدر من الهيئة ،وةبطها بضوابط الشيري .وليد صيدر
عنه عدد كبير من المعايير لها وزرها وليمتها العلمية والعملية.
تكا ر البنوك اإلس مية:
ولييد تكييا رت البنييوك اإلس ي مية ،وأصييبحب تُع يدّ بالمئييات ،حتييى أصييبحب
البنييوك العالمييية األوروبييية واألمريكييية ،حريًيية علييى أن تكييون لهييا فييروي
إس مية في الب د العربية واإلسي مية الماتلفية؛ لميا رأوا إلبيال أبنياء الشيعوب
اإلس مية على هذه البنوك ،فليم ييدعوا هيذه ال يو للم يلمين وحيدهم ،وليالوا:
رضع لهيم المعيام ت التيي يرييدورها .وليد رأوهيا فيي واليع األمير وفيي بعيض
األحيييان ،ل تاتل ي اخت فييا جوهريًّييا عيين معييام تهم ،وهييو مييا سييهل األميير
عليهم.
تقرب البنوك اإلس مية من البنوك الربوية:
دخول معام ت صورية ّ
وليد دخليب عليى البنييوك اإلسي مية فيي ال يينين األخييرة معيام ت ،جعلتهييا
تت ييم بالًييورية والشييكلية ،وتقربهييا ميين البنييوك الربوييية ،بحيييث ل تكيياد تجييد
فارليييا جوهريًّيييا بينهيييا وبيييين البنيييوك التيييي يفتييير

أرهيييا كاريييب بيييدي عنهيييا،

سع كثييرون فيي عمليية المرابحية التيي باتيب هيي أسياس
وخًوصا بعد أن تو ّ
معييام ت البنييوك اإلس ي مية ،ولييم تعييد ت ييمع عيين المضيياربات والمشيياركات
والبييييوي والتجيييارات ورحوهيييا ،ولييييتهم يطبقيييون هيييذه المرابحييية بشيييروطها
وةييوابطها كمييا تقرهييا الهيئييات الشييرعية ،بييل إن بعييض الهيئييات الشييرعية
أدخلوا فيها صورا غريبة يعجب المرء لها.
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التور في معيام ت كثيير مين المًيارف ،حتيى سيماه بعضيهم:
كما دخل
ُّ
«التور المبارك» ،إلى غيرها من العقود والمعام ت.
وهذا مما جعلنيي أصيري متاوفيا مين مًيير هيذه البنيوك إذا اسيتمر الحيال
على ما هو عليه ،بل ربما تزداد تدهورا؛ وهو ما دفع أخي الع مة الشييخ تقيي
العثماري إلى أن ي تنجد بي لعمل شيء لول

هذا التيار.

ومنذ سنوات دعا صديقنا الشيخ صالح كامل رويئ مجموعية بنيوك البركية
إليييى ريييدوة فيييي شيييهر رمضيييان المبيييارك ،ي تًيييري فيهيييا النييييورين عليييى
المًارف والمؤس يات الماليية اإلسي مية ،مين معاملية «التيور » اليذ غيزا
بعض البنوك اإلس مية ،وكنب ممن استجاب له ،وولفب معه ةيدّ هيذا النيزو
الاطييير الييذ يضييرب البنييوك اإلس ي مية ميين داخلهييا .وكييان ميين ألييوص الييذين
هاجموا هذا التوجه صديقنا العالم الفقيه الشيخ صالح الحًين ظ .

***
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تاسيئ م جد عمر بن الاطاب بالدوحة
م اجد الدوحة:
كان كثير من الم اجد بالدوحة متروكا لألهالي مين أهيل الايير والبير ،مين
الشيوي والت ّجار ،ينشيئون الم ياجد الًينيرة أو الجامعية بيالقرب مين منيازلهم
ولًورهم.
ولم يكن لدص الدولية  -والشيئون الدينيية خاصية  -خطية لبنياء الم ياجد ،ول
سيما الجوامع الكبييرة ،ح يب تطيور المبياري وات ياعها فيي لطير عامية ،وفيي
العاصمة  -الدوحة  -خاصة.
جامع الشيوي:
لقييد أرشييات لطيير جامعهييا الكبييير ،الييذ ي ييمى« :جييامع الشيييوي» ،وكلميية
«الشيوي» هنا تعني :الحاكم ،ولد كان هذا الجامع بجوار ديوان الحاكم.
وكان أكبر م جد في ذلد الولب ،وفي سيقفه رجفية أو ُرييا كبييرة مين أكبير
الثريات في ذلد الولب في المنطقة كلها.
زخرفة الم اجد بين ابن محمود ولاسم درويا فارو:
ولييد اعتيير

سييماحة الع ميية الشيييخ عبييد هللا بيين زيييد المحمييود رويييئ

المحاكم الشيرعية ،وخطييب الجيامع الكبيير فيي ذليد الوليب عليى هيذه النجفية،
وعلى ما يراه من بيذي فيي بنياء الجيامع ،وليد جياء فيي اآل يار كراهيية زخرفية
الم اجد.
وكان الشيخ لاسم درويا فارو الذ يشيرف عليى بنياء الم يجد هيو اليذ
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الشيخ ابن محميود ،وليال ليه :إن الجيامع هيو جيزء

من المجتمع ،ويجب أن يكون صورة من تقدّ المجتميع وتطيوره ،ل يجيوز أن
ربنييي م ييجدا جامعييا علييى الطييراز القييديم ،وبيوتنييا مبنييية علييى أحييدع طييراز،
فم ييجدرا القييديم كييان صييورة لمجتمعنييا فييي تلييد المرحليية ،وم ييجدرا هييذا مييرآة
لتقدمنا في هذه المرحلة.
وأعتقييد أن هييذا ك ي

مقنييع ،وميين ينظيير إلييى الم ييجد بإرًيياف ل يجييد فيييه

زخرفة ول تكلفا ،إرما يجد المتارية والفاامية وال يعة والجميال ،وهيذا ميا يجيب
أن تت م به م اجدرا الجامعة.
خطابتي في جامع أبي بكر م عمر:
ييم بييدأت الشييئون الدينييية ت ُ ّ
اطييط لبنيياء جوامييع كبييرص فييي منيياطق الدوحيية
الماتلفة ،بدأتها ببناء جامع أبي بكر الًديق ،وهو ُمشيدٌ على م ياحة واسيعة،
ولييه «بيييدرو » عليييى رحيييو هييذه الم ييياحة ،فهيييو يت يييع ألكثيير مييين ألفيييين مييين
المًلين ،ولد طلب إلي أن أتولى خطبة الجمعة فيه ،و للب ألو بيذلد ،حتيى
أرش جامع عمر بن الاطاب ،وهو في منطقة أكثر حيويية وسيكارا مين منطقية
جامع أبيي بكير؛ فارتقليب إلييه ،وأريا أخطيب الجمعية فييه إليى الييو  ،ميا ليم أكين
مريضا أو على سفر.
رقل خطبة الجمعة في التليفزيون القطر :
ولد التز تليفزيون لطر بنقل خطبة الجمعة منذ تاسيئ الم جد ،إلى الييو .
وبعييد أن أةييحب محطيية لطيير فضيياوية عالمييية ،أم ييى العييالم كلييه يشيياهد هييذه
الاطبة ويتابعها.
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وأود أن أند هنا شهادة هلل :إن أحدا فيي لطير ليم يقيل ليي كلمية واحيدة فيي
شييان خطبييي فييي الم ييجد ،أو دروسييي فييي رمضييان ،أو برامجييي فييي اإلذاعيية
والتليفزيون ،أو يضيع أميامي خطوطيا حميراء ل أتجاوزهيا  ...ليم يحيدع ذليد
من أمير ول من وزير ،حتى إري في بعض األحيان كنب أخطب خطبية راريية
في موةوي من الموةوعات الح اسية ،يم أسيافر لفتيرة مين اليزمن ،فيارقطع
عن الاطبة جمعتين أو

ا ،فيقول القاولون :منع الشيخ مين الاطابية بعيد تليد

الاطبة! وت َ ْر اإلشاعة م رص النار في الهشيم ،م سرعان ما يراري النياس
أعتلي المنبر بعد ذلد ،وأعاود خطبي كما كنب من لبل ،لم أتبدل ولم أتنير.
خطبي ودروسي في

ة م اجد:

أصبح جامع عمر بن الاطاب هو م جد لاطبة الجمعة ،والجامع الكبيير
هو م جد لً ة التراويح ودروس التف ير بينهيا ،وم يجد الشييخ خليفية بين
حمد أمير الب د يومئذ هيو م يجد ليدروس العًير فيي رمضيان ،اليذ كيان
يحضره باستمرار ،ولد للب أنديه ،و ل يداو عليه ستة و

***

ين عاما.
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الحتفال بفتح الق طنطينية
كان من ال ُّنة الح نة التي سنّها الدكتور رجم الدين أربكيان ،إلحيياء اليروح
اإلس ي مية فييي تركيييا :الحتفييال بالييذكرص ال يينوية لفييتح «الق ييطنطينية» ،ولييد
فُتحب في ( )29مايو سينة ( .) 1453وليد حياول الكمياليون أن يهيليوا التيراب
على كل ما هو إس مي ،كان يحمل األمجاد والمآ ر لتركيا!
ملحمةٌ تاريايةٌ فريدةٌ:
وفتح الق يطنطينية ملحمية تاريايية فرييدة ،جيديرة بيان تعيرف ،وييذ ّكر بهيا
الناس؛ لما فيها من دروس وعبر ،كي فكر الشابّ العثمياري محميد بين ميراد،
وهييو لييم يتجيياوز العشييرين ،ولييم يييزل ولييي عهييد والييده ،فييي فييتح هييذه المدينيية
الحًييينة العريقيية ،ولييم يييزل يفكيير ويييدبر ،حتييى تييولّى الحكييم ،ووة يع خطيية
محكمة لفتحها؛ ولذا أطلق عليه اسم« :محمد الفاتح».
يقييييم أربكيييان هيييذا الحتفيييال فيييي أكبييير م عيييب «اسيييتادات» إسيييتاربول،
ويحضره مئات األلوف ،ويعاد تمثييل لًية الفيتح أميا الجمهيور ،حتيى ييدخل
ال لطان على فرسه إلى المدينة ،وتتعالى صيحات التكبير فيرت الستاد.
مشاركتي في هذه المناسبة مرتين:
وييدعو أربكيان كيل عيا عيددا مين القيادة والعلمياء واليدعاة اإلسي ميين ميين
أرحيياء العييالم العربييي واإلس ي مي ،ولييد سييعدت بالمشيياركة فييي هييذه المناسييبة
مييرتين ،ألقيييب فييي ك ي ٍّل منهمييا كلميية مناسييبة ترجمييب للجميياهير ،التييي لابلتهييا
بالحماسة والهتاف :هللا أكبر ،هللا أكبر.
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رجب الطيب أردوغان:
وفي إحدص المرتين لد الشاب الناهض النابض ،رجل اإلص ح والتجدييد،
رويييئ بلدييية إسييتاربول المنتاييب :رجييب الطيييب أردوغييان ،فاسييتقبله الجمهييور
بالتًفيق الحياد ،والهتياف المتعيالي؛ دللية عليى ميا يكنيه الشيعب ليه مين حيب
وتقييدير .وكارييب الع ليية بينييه وبييين أسييتاذه أربكييان علييى أح يين مييا يييرا  ،ييم
اختل

الجتهاد ،فاختل

الطريق.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

784

أرجوزة «األصوليون»
أرا والشعر:
لقييد بيّنييب مييولفي ميين الشييعر فييي لًيييدتي بعنييوان« :أرييا والشييعر» ،وهييي
لًيدة باوية من بحر الطويل ،وفيها للب:

أُرييييد ليييه هجيييرا ،فينلبنيييي ُحبّيييي وأريو  ،ولكين ل يطياوعني للبييي
وكي

أطييق الًيبر عنيه ،وإرميا أرص الشيييييعر للوجيييييدان كالمييييياء

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب؟
صعب!
فكييم شييد ميين عييز  ،وبًيير ميين وأيقللعشيمن رو  ،وذلل من
ع
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى الشيعراء وأصينافهم واتجاهياتهم .وفيي
وفي َمهذه القًييدة أوةيحبُ موالي
َ
رهايتها للب:

يد يييا شييعر علييى الحي ّ
يق فيييإن ليييم أريييل إله ،لليييبُ لهيييم:
َولَ ْفتي َ
ْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده
ليه:
ييب :وإن َح لال ليي :حزبيي ،أليول
يير :روتيييي ،للي
وإن لي
وحيييال غي ٌّ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوتي وييربي
يييييياطين
ييييينقض رجمييييييا للشي
دعيكوكبا ييا شيعر يهيد إليى
فعا
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهب
وكم العُي
والفكير،
كالشيأغر في بحار العليم
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالشعر ،حين
تمر علي فترات أر ى فيها
وأر يى بحيور الشييعر ،وتياتي عليي أحيييان ت يتيق فيهيا القريحيية ،ويتيدفق فيهييا
الشعر ،وأكثر ما يكون ذلد أيا المحن والمعتق ت.
لًيدة «يا رفئ»:
ومما أذكره في الفترة التي أتحدع عنها :جملة لًاود أرشياتها فيي مناسيبات
ماتلفة ،مثل :لًيدة «يا رفئ» بمناسبة بلوغي ال تين ،وفيها:

ييييييييروب؟!
حتييييييييييييا َ أرييييييييييييب لعييييييييييييوب ولييييييييد تيييييييييدارى الني
ُ
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ييييييييب؟!
يييييييا رفييييييئ مييييييا لييييييد ميييييياص واليييييييييورد منيييييييييد لريي ُ
يييييب؟!
يييييييا رفييييييئ مييييييا لييييييد غ َْر ييييييى والكيييييون مرعيييييى خًي ُ
كفيييييييياك مييييييييا ةيييييييياي لييييييييب

والنًيييييييين منييييييييد رطيييييييييب

ييييييييييب
يييييييييوب لشي
يييييييييييير والعميييييييييير ي
كفييييييييييييياك غفلييييييييييييية دهي
ٌ
ُ
ٍ
يييييييييييب
رعييييييييييم النيييييييييييذير المشي
أتييييييييييييياك منيييييييييييييد ريييييييييييييذير
ُ
َ
ومنها «أرا باهلل عزيز»:

هيييييييات ميييييييا عنيييييييدك هيييييييات يييييييييييا زمييييييييييانَ األزمييييييييييات!
يييييييييارثر كيييييييل ميييييييا فيييييييي ْال َج ْعبيييييييات!
ييييييييياك ،في
أرييييييييييا ل أخشي
َ
ْ
وار مييييييين رَبْليييييييد ميييييييا شئييييييي

يييييييب ،فلييييييين تثنيييييييي لنييييييياتي
َ

القًيدة الضادية:
ومنها بعض القًاود التي أراجي فيها ربي ،وخًوصا فيي فتيرة مرةيي،
حيين أصيبب باوجياي الظهير ،والعميود الفقير  .مثيل لًييدتي الضيادية ،التييي
للب فيها:

ييييا جيييابر العثيييرات ،كييين ليييي كيييييم عيييييا ٍر إن تييييير َ عنيييييه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينهض!
جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابرا
يافيض؟!
ييدك منسيترفع اللهم من ذا
وارفيييع مكييياري  -رب  -عني
ُ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتقى
يط فيييإن تب ييييط فمييين ذا يقيييبض؟!
واببي ييط علييى عطيياء رب باسي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير،
ميا وأريييب تقبيييل مييين ذا ييييرفض؟!
أرا بَيعاود لحماك فالبلني عليى ّ
بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وأليييم بيييه ليييي حجييية ل تيييدحض
آتيتنيييييي القيييييرآن فيييييارفعني بيييييه
بييييض بيييه وجهيييي بييييو لييياد فيييييه الوجييييوه م ييييود ومبيييييض
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لًيدة ابتهال:
وهناك لًيدة «ابتهال» ،وفيها:

يا من له ت َ ْعنيو الوجيوه وتاشيع وألميييره كيييل الا ويييق تاضيييع
أعنُيييو إلييييد بجبهييية ليييم أ َ ْحنهيييا إل لوجهييييد؛ سيييياجدا أتضييييري
وإليييد أب يي ُ
يلد تُرفييع
ط كيي ذ ٍّل لييم تكيين يومييا لنييير سييؤال فضي َ
وفيها:

يا رب عبدك عنيد بابيد والي

ييييييدعوك دعيييييوة مييييين ياييييياف

فإذا خشيبُ فقد عًيتد جياه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع
ويطمييوتُ فييإن عفييوك أوسييع
وإذا رج

ييييييا رب ْ
إن أكُ فيييييي الحقيييييو

فألرييب أبًي ُير بييالقلوب وأسييمع

مفرطي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ويضيق كرها بالذروب ويجيزي
الجوارح خافق يهيوص التقيى
بين ّ
يور بَ ْلقييع
ويحيييييب ذكيييييرك والقليييييوب إذا ميين ذكيير ربييي فهييي بُي ٌ
ييم ذكرتيييد خالييييا فوجيييدت ُ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
ولكيخلي
ني والقلب في وجل ،وعينيي تيدمع
عيوا يومييييييا إليييييييد ولييييييال :توبييييييوا
هل لي رجاء :إرنيي ممين د َ
وارجعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا؟!
ييطع؟
وحملب مًباح الهداية مرشيدا أهنييياك كيييالقرآن ريييور ي ي
ومشيييب فييي ركييب ال ُهييداة ،وإن أبطييات فييي طلييب الكمييال يشييفع
أكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ولكييم أرص حييب األكييابر يشييفع
ح يييبي أحيييبُّ ُه ُم وألفيييو خطيييوهم
يا ربّ ما ليي غيير بابيد َم ْفيزَ يٌ آو إليييييييه إذا يعي ُّ
يييييز المفييييييزي
ما لي سوص دمعيي إلييد وسييلة وةييييييراعتي ولميييييين سييييييواك
إن لم أل

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري؟
يري؟!
ساةيياب غييير بابييد ألي
بالباب راجي رحمية فييأل ّ بي
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أراشيد إس مية:
ومنها مجموعة من األراشيد اإلس مية الثورية ،التي تحر

الشيباب عليى

الستم اك بالعروة الو قى ،وعلى معاري اإليمان والربارية ،وعليى روح القيوة
والجهيياد .وخًوصييا إذا أرشييدها الشييباب بًييورة جماعييية ،وبالحييان مييؤ رة
لوية .ولد أرشات من لبل :رشيد «م لمون» اليذ تننيى بيه الشيباب الم يلم فيي
أرحاء العالم.
من هذه األراشيد :رشيد «فتى القرآن» أو «أرا م لم»:

سييالب القييو عنييي ميين أرا ميؤمن سياعيا دوميا مؤمنيا
أرييا إن
َ
أرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا؟
يييييا لن أرحني ،لين أرثنيي ،لين أركنيا
فليييييييعلم الفجييييييار أرييييييي ههني
أرا م لم هيل تعرفيون الم يلما؟ أرا رور هذا الكون إن هو أ لميا
أرييا فييي الاليقيية ر ُّ ميين يشييكو وإذا دعيييا اليييداعي ،أريييا حيييامي
الحميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى
الظم
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وبنييير هييد محمييد ل أهتييد !
يني جنييود هللا حييزب محمييد
أرييا مي
حاشا أن أصني ليدعوة ملحيد وأرا فتى القرآن وابن الم جد؟!
ومنها :رشيد «هللا أكبر»:

هللا أكبييييييييييييييير ،هللا أكبييييييييييييييير ت ييييييييبيحة العابييييييييد المطهيييييييير
هللا أكبيييييييييييييييير ،هللا أكبيييييييييييييييير أرشييييييييودة الفيييييييياتح المظفيييييييير
هللاَّأكـــــــــبرََّّ...هللاَّأكـــــــــبر َّ

فييي مطلييع الفجيير ،فييي الم يياء فييي الظهيير ،فييي العًيير ،فييي
رقيييييييييييرب األر

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء
لل يييييييييييماء مي العشي
رييييييييييداء
يييييييييرددين ألييييييييييوص
هللاَّأكـــــــــبرََّّ...هللاَّأكـــــــــبر َّ

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

788

عنيييييد التنييييياد إليييييى الجهييييياد ييييييو الت ليييييي ميييييع األعييييياد
فييييو الروابييييي ،وفييييي الوهيييياد رزليييييييييزل األر

إذ رنييييييييياد

هللاَّأكـــــــــبرََّّ...هللاَّأكـــــــــبر َّ
أرجوزة «األصوليون»:
ومن أهم ما أرشات من الشيعر فيي هيذه المرحلية :أرجيوزة «األصيوليون»،
وهييييي لًيييييدة ميييين بحيييير «الرجييييز» المعييييروف ب ييييهولته واسييييتجابته لكييييل
األغرا

 ،ومن أجل ذليد كيان هيو معتميد النيا مين فيي العليو الماتلفية :فيي

النحيييو ،والًيييرف ،والحيييديث ،والفقيييه ،واألصيييول ،والتوحييييد ،والمنطيييق،
وغيرها.
وليييد كنيييا رحفييي ألفيييية ابييين ماليييد فيييي النحيييو والًيييرف ،وألفيييية العراليييي
وال يوطي في الحديث ،ومرالي ال عود في األصول ،والجوهرة في التوحييد،
وال لم في المنطق  ...إلخ .وأعرف أن إخوارنيا مين علمياء موريتارييا يحفظيون
ألوف األبيات في العلو الشرعية والعربية.
المهييم أرييي أرشييات هييذه األرجييوزة عيين «األصييوليين» علييى ل ييان أهييل
السييتابارات وأمثييالهم وميين يناصييرهم ميين العلميياريين؛ ولييذا اعتمييدت فيهييا
أسلوب ال ارية ،كما اعتمدت ال

سة وال هولة في التعبير والتًيوير؛ وليذا

راجب هذه األرجوزة بين الشيباب فيي البليدان العربيية كافية ،وحفظهيا األليوف
المؤلفة ،وبعضهم أدخل فيها ،وأةاف إليها من عنده!
مطلع األرجوزة:

ْ
أبلغ رجا َل األمن حتى يزحفيوا فههنييييييييا جماعيييييييية تطرفييييييييوا
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ميين األصييوليين أعييداء الييوطن أخطيير ميين جميييع عبيياد الييو ن
لييييد رييييامن الهنييييدوس واليهييييودا ولييييييد رقيييييييم معهييييييم العهييييييودا
يير!
إل أولء ،فيييييييييياذاهم ي ُْح
ييييييييييذر فهيييم علينيييا مييين يهيييودَ أخطي ُ
ُ
ولييد طوفييب األرجييوزة فييي جوارييب الحييياة الماتلفيية ،ومول ي األصييوليين
منها ،إلى أن لالب:

أوليييييييئكم هيييييييم األصيييييييوليون لييد خربييوا الييدريا وشيياروا الييدينا
فاسييتنفروا لحييربهم كييل القييوص فميييا لهيييم غيييير الفنييياء مييين دوا
فكيييييل ييييييو يك يييييبون أرةيييييا تمتيييييد طيييييول بيننيييييا وعرةيييييا
حتيييى غيييزَ ْوا سييياحة أهيييل الفي ّ
يين وأف يييييدوا الماييييير والمننّيييييي
وميين غريييب مييا رييرص ور ييم ُع توبييية أهيييل الفييين ،ذاك المفجييي ُع
ييب العجابيييا؟!
مميييييييث تٌ ترتيييييييد الحجابيييييييا ألييييئ ذليييد العجي َ
ورالًيييياتٌ يعتييييزلن الييييرلص كييان هييذا الييرلص كييان رقًييا!
ميييين ذا يعيييييب الهييييز للبطييييون وذاك ميييييين رواوييييييع الفنييييييون؟
ألييييييئ مييييين ميرا نيييييا الثقيييييافي رياةييية الاًيييور واألرداف؟
وارتهب القًيدة إلى هذا المقطع المهم:

ل بيييييد مييييين حيييييل ومييييين عييييي
والحيييل أن يُحييياربوا مثيييل الجيييربْ

ميييييين غييييييير تطويييييييل ول لجييييييا
()116

إن شئب سل بدرا وسل شييخ العيرب

ك همييييييا أعليييييين فييييييي صييييييراحة وفيييييي صيييييراحة اليييييوزير راحييييية

( )116المراد هنا :زكي بدر ،وعبد الحليم موسى الذ كاروا يلقبوره :شييخ العيرب ،وك هميا
كان وزيرا للداخلية في مًر  ...ومن ألد أعداء األصوليين.
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ليييييئ لهييييم عنييييد ميييين خيييي ص إل الكييييي ُ مييييين فيييييم الرصييييياص
ل ر ْفيييييييقَ ل سيييييييما َح ل هيييييييوادةْ فحقهيييييييييم منيييييييييا هيييييييييو اإلبييييييييياد ْه
أمييييييا ارتظييييييار موليييييي القضيييييياء فشييييان أهييييل العجييييز ل المضيييياء
ُ
يييارون فييييي القييييارون فتييوص اإلمييا حمييزة الب يييوري
رحيييين هنييييا القي

()117

وليقييييييييل القضيييييييياء مييييييييا يشيييييييياء فميييييييا لضييييييييناه هيييييييو القضييييييياء
واحيييذر مييين التميييييز والتًيييني

ميييا بيييين داعيييي الرفيييق والعنيييي

فكييييل هييييؤلء فييييي الهييييوص سييييوا مييين ليييم يميييارس عنفيييه فقيييد ريييوص
لكيين أهييل العتييدال علينييا أخطيير ألرهييييييم علييييييى الطريييييييق أصييييييبر
هيييييييييييييم يربحيييييييييييييون جولييييييييييييية وبعيييييييد ذاك يبلعيييييييون الدولييييييية!!
لًيدة «أصولي أصولي»:
وبعيييد أرجيييوزة «األصيييوليون» ال ييياخرة ،أرشيييات لًييييدة أخيييرص جيييادة،
ي»،
ي أصيييول ّ
تتحيييدع عييين األصيييولية بل يييان األصيييوليين ،بعنيييوان« :أصيييول ّ
ومطلعها:

ي
ي أجييييييييييل أرييييييييييا ل وصييييييييييول ّ
ي  ...أصيييييييييييييول ّ
أصيييييييييييييول ّ
ي
ي ،وليييييييييي أصيييييييييلي ولييييييييييي ر ييييييييييبي الحنيفيييييييييي ّ
أصيييييييييول ٌّ
ي
وأصيييييييييل أصيييييييييولي القيييييييييرآ ن ،دسييييييييييييييتور اإللهيييييييييييييي ّ
وسييييييييييينة أحميييييييييييد الماتيييييييييييا ر لييييييييييييي زاد ول يييييييييييي ي ر ّ
ي
ولييييييييييياروري شيييييييييييريُ اللييييييييييي ييييييييه ل الشييييييييري الفرر يييييييي ّ
ي
ي وميييييييييييييا ينفييييييييييييييه َمنفييييييييييييي ّ
فمييييييييييا يقضييييييييييييه َمقضييييييييييي ّ
( )117؟؟؟
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في اللتًاد اإلس مي»

كتبي المهمة في اللتًاد اإلس مي:
ّ
وأعتز بهيا:
من الكتب المهمة التي صدرت لي في تلد المرحلة (،) 1994
كتاب« :دور القيم واألخي

فيي اللتًياد اإلسي مي» ،وهيو كتياب كبيير فيي

( )440أربعماوييية وأربعيييين صيييفحة ،وهيييو أحيييد كتبيييي المهمييية فيييي اللتًييياد
اإلس مي ،وهي:
« - 1فقه الزكاة».
« - 2مشكلة الفقر وكي

عالجها اإلس ؟».

« - 3بيع المرابحة لآلمر بالشراء».
« - 4فواود البنوك هي الربا الحرا ».
« - 5الزكاة وأ رها في حل المشك ت اللتًادية وشروط رجاحها»(.)118
وال ييبب فييي تيياليفي هييذا الكتيياب :دعييوة ميين مجموعيية «دلّيية البركيية» التييي
يرأسيها الشييخ صييالح كاميل ،للمشيياركة ببحيث حييول هيذا الموةييوي يقيد إلييى
ردوتها التي عقيدتها بالقياهرة فيي شيهر أكتيوبر عيا ( ،) 1993بالمشياركة ميع
بييييب التموييييل المًييير ال يييعود  ،حيييول «تعريييي اإلع مييييين باللتًييياد
اإلسي مي» .فقييدمب لهييا بحثييا ،ييم أةييفب إلييه بحثييا آخيير ،لدمتييه لنيدوتها التييي

( )118ييم صييدر لييي أخيييرا« :مقاصييد الشييريعة المتعلقيية بالمييال» ،و «القواعييد الحاكميية لفقييه
المعام ت» ،و «أصول العمل الاير » ،و «رظا الول

في الفقه اإلس مي».
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عقدت بعد ذلد في دبي ،وبه اكتمل الكتاب.
ولد بينب في هذا الكتاب أهمية القيم واألخ

وميدص تا يرهيا فيي مجيالت

اللتًاد الماتلفة ،من :إرتا  ،واسته ك ،وتوزيع ،وتداول.
كما بينب فيه أن أبرز ميا يمييز اللتًياد اإلسي مي عين غييره مين ميذاهب
اللتًاد الوةعي :أره التًاد ليَم وأخ

.

وهو بحث مو ّق بادلته مين القيرآن وال ينة ،وهميا المًيدران المعًيومان
الهاديان ،فمن اهتدص بهما فلن يضل ،ومن اعتًم بحبلهما فلن يزل.
والعتًا بهذين األصيلين الربياريين الااليدين ل يننينيا عين الرجيوي إليى
علميياء األميية وأومتهييا الراسيياين ،ل سييتفادة ميين علييومهم فييي الشييرح والبيييان
والستنباط ،ول يُتًور في أ ّ علم كان  -ديني أو درييو  -أن يبيدأ عيالم مين
تكيون عليى مير األجييال ،وسياهمب فييه
الًفر ،ويطرح التيراع الهاويل اليذ
ّ
عبقريات شتّى.
منهجي في الستدلل باألحاديث:
وليد التزميب فيي هيذا الكتياب أل أسيتدل إل بحيديث صيحيح أو ح ين ،إذ ل
حجة في غيرهما ،ول أحت بحديث ةعي

بييّن الضيع  ،وإذا ذكيرت حيديثا

ةعيفا  -على ردرة  -فإرما يكون ل ستئناس ل ل حتجا .
وهذا التضاري أن أُبييّن درجية األحادييث ،وأُسيندها إليى مًيادرها ،وأذكير
َمي ْين صييححها أو ح ّيينها أو  -علييى األلييل  -و ّييق رواتهييا .وهييذا مييا ألتزمييه منييذ
زمن طويل ،على ما فيه من جهد ،ولكنه جهد غير ةاوع.
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لماذا اهتممب باللتًاد اإلس مي؟
ولقد بينيب فيي تقيديمي ليبعض كتبيي :لمياذا اهتمميب باللتًياد اإلسي مي؟
فهو جزء من النظا اإلس مي العا  ،ومن الشريعة اإلسي مية ،فهيو داخيل فيي
رظرتنا الشمولية لنس .
وارظر إلى كتاب مثل كتابي« :فقه الزكياة» هيل تعيده مين الفقيه أو تعيده فيي
اللتًاد؟ ربما تعده في كليهما.
على أن اللتًاد اإلس مي يتضمن أمورا في صلب اليدعوة ،مثيل التكافيل
والعداليية الجتماعييية ،وع ي

مشييكلة الفقيير ،وتقريييب الفييوار بييين الطبقييات

بعضها وبعض  ...إلى آخره.
عناية دعاة اإلس

باللتًاد:

وليييذا رأينيييا دعييياة اإلسييي

عليييى اخيييت ف ألطيييارهم واتجاهييياتهم يعنيييون

باللتًاد ،كما رأينيا فيي تيراع الميودود  ،وسييد لطيب ،وح ين البنيا ،وعبيد
القادر عودة ،ومحمد النزالي ،ومًطفى ال باعي ،رحمه هللا ت.
والحمد هلل أن أصبح اللتًاد اإلس مي حقيقة والعة ،معلومة للبياحثين فيي
شتى الختًاصات ،ولد كان من لبل مجهول كل الجهل.
وهذا ما لم ته بنف ي ،عندما اتجهب ريّتي إلى الكتابة في الزكاة فيي أواخير
الام ينات ،وشرعبُ أبحيث عين كتيب اللتًياد الوةيعي ألليرأ فيهيا ،وآخيذ
فكرة عن مضمورها ،وعن مولفها من اإلسي

ومولي

اإلسي

منهيا ،وكيذلد

كتب المالية العامة.
وحاولييب أن أجييد فييي هييذه الكتييب شيييئا عيين اإلسي  ،اعترافييا بييه أو تنويهييا
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بشيياره ،ولييو كناحييية تارياييية ،وكمييذهب أو فكيير سيياد هييذه األلطييار اإلس ي مية
وحكمها ة عشر لررا من الزمان ،كان هيو اليذ يمث ّيل المرجعيية العلييا لهيا
في تشريعها وتوجيهها وتفكيرها اللتًاد وال ياسي والقاروري وال لوكي.
ولكن وجدت الكاتبين على اخت ف مدارسيهم وتيّياراتهم ،واخيت ف بليدارهم
وفل فاتهم ،يهملون أمر اإلس

إهمال تا ًّما ،ول يذكروره مدحا ول لدحا.

ولد كان سبب ذلد هو جهل هؤلء األساتذة والبياحثين باإلسي

كليه :كتابيه

سيينته ،وفقهييه وعقيدتييه ،والتًيياده وسياسييته ،فمييا لييرءوا شيييئا عيين «الفقييه»
و ُ
بًييييفة عاميييية ،ول عيييين فقييييه «ال ياسيييية الشييييرعية» ،وفقييييه «األمييييوال» أو
«الارا » بًفة خاصية ،ور يوا أن اليركن العمليي الثاليث فيي اإلسي

يتعليق

باللتًاد ،وهو «الزكاة» .وأن إحيدص الموبقيات «الكبياور» ال يبع ،تتعليق بيه،
وهي «أكل الربا».
المؤلفات المعاصرة في اللتًاد اإلس مي:
ولم يكن على الجارب اإلس مي إل كتب لليلة كتبها بعض العلمياء واليدعاة،
فييي طليعتهييا كتييب الشيييخ محمييد النزالييي رحمييه هللا ي« :اإلس ي
اللتًادية» ،و «اإلسي

والمنياه الشيتراكية» ،و «اإلسي

واألوةيياي
المفتيرص علييه

بيييين الشييييوعيين والرأسيييماليين»  ...وكتييياب األسيييتاذ سييييد لطيييب رحميييه هللا :
«العدالييية الجتماعيييية فيييي اإلسييي » .وبعيييض المحاةيييرات والمقيييالت فيييي
جوارب التًادية من وجهية النظير اإلسي مية ،مثيل محاةيرة الشييخ اليدكتور
محمد عبد هللا دراز رحمه هللا عن «الربا» التي ألقاها في مؤتمر بياريئ سينة
( ،) 1951ومحاةرة المشايخ :أبي زهرة ،واليدكتور خي ف ،واليدكتور عبيد
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الرحمن ح ن فيي حلقية الدراسيات الجتماعيية بدمشيق عين الزكياة ،والولي ،
ورفقييات األلييارب سيينة ( ،) 1952ومقييالت األسييتاذ محمييود أبييو ال ييعود عيين
«استن ل األر

في اإلس » في مجلة «الم لمون» في الام ينات أيضا.

ولم أعرف رسالة أو أطروحة علمية لُدّمب لجامعة من الجامعيات فيي بي د
العيييرب عييين اللتًييياد اإلسييي مي أو جاريييب منيييه إل رسيييالة األسيييتاذ شيييولي
إسيماعيل عيين «رظييا المحاسيبة فييي الزكيياة» لييرأت عنهيا مقييال ،ولييم تُنشيير إل
أخيرا ،ولد لدّمها للحًول على الماج تير في المحاسبة.
هييذا فييي الجارييب العربييي ،وفييي القييارة الهندييية كارييب دراسييات األسييتاذ أبييي
األعليييى الميييودود  ،وفيييي مقيييدمتها :دراسيييته عييين «الربيييا» ،وعييين «أسيييئ
اللتًياد فيي اإلسي مقاررية بيالنظم المعاصييرة» ،وعين «م ْلكيية األر فييي
اإلس » ،وأخرص عن «معض ت اللتًاد وحلها في اإلس ».
الهتما باللتًاد اإلس مي:
م بدأ الهتما باللتًياد اإلسي

ينميو ويزدهير شييئا فشييئا ،فظهير خي ل

ال نوات العشير التيي كنيبُ أعيد فيهيا رسيالتي عين الزكياة عيدد مين الكتيب فيي
اللتًاد اإلس مي ،منها :كتاب األستاذ محمود أبي ال يعود «خطيوط روي يية
فييي اللتًيياد اإلس ي مي» ،وكتيياب الييدكتور مًييطفى ال ييباعي رحمييه هللا :
«اشييتراكية اإلسيي » ،وكتييب «المييؤتمر األول لمجمييع البحييوع اإلسيي مية»
باألزهر ،وفيه جملة بحوع أصلية( ،)119وكتاب األستاذ مًيطفى الزرليا عين

( )119من أهم ما جاء فيه :بحوع الدكتور محمد عبيد هللا العربيي ،والشييخ الافيي  ،والشييخ
ال ايئ عن ْالم ْلكية.
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«عقد التامين» ،وغيرها من كتب ودراسات.
عقييد المييؤتمر اإلسي مي العييالَمي األول ل لتًيياد اإلسي مي بمكيية
وعنييدما ُ
المكرمة ،تحيب رعايية جامعية المليد عبيد العزييز سينة ( ) 1976ليد األسيتاذ
الدكتور محميد رجياة هللا الًيديقي لاومية ببلوجرافيية عميا رُشير حيول اللتًياد
اإلس ي مي بفروعييه وجواربييه الماتلفيية ميين كتييب وبحييوع ومقييالت ،باللنييات
الث ع :العربية ،واألردية ،واإلرجليزية ،فكارب بضع مئات.
ولد لدمب مجلة «الم لم المعاصر» لاومة بالكتيب والدراسيات التيي رُشيرت
في اللتًاد اإلس مي ،في عددين ساهمبُ في أحدهما.
عقييييدت لييييه النييييدوات العاميييية
وات ييييع الهتمييييا باللتًيييياد اإلسيييي مي ،و ُ
ًًيية ،وأرشييات بعييض الجامعييات أل يياما علمييية لييه ،ورشييات كييذلد
والمتا ّ
مراكييز ألبحا ييه فييي أكثيير ميين بلييد ،منهييا :المركييز العييالمي ألبحيياع اللتًيياد
اإلسي مي بجامعيية الملييد عبييد العزيييز بجييدة ،ومركييز صييالح كامييل للدراسييات
التجارية اإلس مية بجامعة األزهر.
ولُيدّمب عشييرات  -وربمييا مئييات  -ميين رسيياول الماج ييتير والييدكتوراه فييي
عدد من الجامعات فيي كلييات الشيريعة والحقيو واللتًياد والتجيارة وأل يا
الدراسات اإلس مية حول عدد من موةوعات اللتًاد اإلس مي.
مؤس ات وبيوت الزكاة:
وميين الناحييية العملييية أُرشييئب مؤس ييات أو بيييوت الزكيياة فييي أكثيير ميين بلييد،
بعضييها عقييد مييؤتمرات ،وألييا حلقييات ،منهييا مييؤتمر الكويييب سيينة (،) 1984
الذ اربثق عنه توصيته بإلامة هيئية علميية عالميية لقضيايا الزكياة المعاصيرة،
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اختييير أول رويييئ لهييا صييديقنا الع ميية الشيييخ محمييد ماتييار ال ي مي مفتييي
عقيدت
تورئ فيي ولتهيا ،واختياروري راوبيا لليرويئ ،ميع أريي كنيب غاوبيا .كميا ُ
عقيد
مؤس ة الزكياة بال يودان ريدوات وميؤتمرات عيدة ،آخرهيا الميؤتمر اليذ ُ
بالارطو في مايو سنة ( ،) 1994ولد شاركب فيه.
ليا المًارف والبنوك اإلس مية:
كمييا أُليمييب مًييارف وبنييوك إسي مية تتعامييل بنييير الفواوييد الربوييية ،التييي
أجمعب كل المجامع الفقهية والمؤتمرات اإلس مية على تحريمها ،بيدأت ببنيد
دبييي اإلس ي مي ،ييم بنييوك فيًييل اإلسي مية ،فبيييب التمويييل الكييويتي ،والبنييد
اإلس مي األردريي ،وغيرهيا مين البنيوك التيي ارتشيرت فيي العيالم اإلسي مي،
والتي أبطلب مقولة« :ل التًاد بنير بنوك ،ول بنوك بنير ربا».
ولييد عقييدت هييذه المًييارف  -أو البنييوك  -اإلس ي مية مييؤتمرات عييدة فييي
دبي ،والكويب ،والقاهرة ،وإستاربول ،وغيرها ،وصيدرت عين هيئيات الرلابية
الشرعية لبعضها فتاوص ودراسات مفيدة.
ولييد ل يدّر لييي أن أتييرأس هيئيية الرلابيية الشييرعية فييي عييدد ميين المًييارف
اإلس مية ،بلنب ماري ،وربما أكثر ،في بعض األولات(.)120

( )120منها :مًرف لطر اإلس مي ،والبند الدولي اإلس مي في لطر ،والوطني اإلس مي
في لطر ،ومًرف فيًل اإلس مي بيالبحرين ،وبنيد التقيوص ب وي يرا ،ومًيرف أبيو
بيي اإلسي مي ،والبنييد اإلسي مي األول بييالبحرين ،والهيئية الموحيدة لبنييوك البركية فييي
جدة.
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إحياء فقه المعام ت:
ولييد أحيييب البنييوك اإلس ي مية «فقييه المعييام ت» المهجييور ،وأعييادت إلييى
النياس الثقية بإمكيان تطبيقهيا فيي عًييررا ،وخطيا بعيض هيذه البنيوك خطييوات
جيييدة إلييى األمييا  ،وبعضييها مييا زال يشييكو ميين ةييع القيييادة أو سييوء فقههييا،
وميين العنًيير البشيير الييذ هييو المحييور األساسييي لك ي ّل إص ي ح أو تجديييد،
والذ دخل هذه البنوك دون فقه بمضمورها ،ول إيمان برسالتها.

***

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

800

المرأة ومؤتمر ال كان في القاهرة () 1994
خطورة أهداف المؤتمر ولراراته:
وفي سبتمبر سنة ( ) 1994ارعقد مؤتمر المرأة وال كان في القياهرة ،اليذ
كان له صدص كبير في منطقتنا العربية واإلس مية ،ورظيرا ألهميتيه وخطيورة
أهدافييه ،فقييد تح يدّ ب عنييه فييي برامجييي التليفزيورييية ،وفييي خطبيية الجمعيية فييي
م جد عمر بن الاطاب ،وفي تًريحاتي للًح

القطرية وغيرها.

فقد أرادت األمم المتحدة أن تمرر  -مين خي ل هيذا الميؤتمر  -ليرارات جيد
خطيييييرة ،تتعلييييق بييييالمرأة واألطفييييال واألسييييرة والحييييياة الجتماعييييية منفليييية
خًوصيات األمم ،ةاربة عر

الحاوط بعقاود الديارات التيي تيدين بهيا هيذه

األمم ،وتتنلنل في حياتها ،وت ر في كيارها م رص الد في العرو .
كان اتجاه الميؤتمر أن يحًيل عليى ليرار بإباحية اإلجهيا

بيإط

 ،وأن

ي يحب ميين الوالييدين حي ّ
يق التوجيييه األخ ليي ألولدهمييا ،ول سيييما فيمييا يتعلييق
ييزو مييين تشييياء ،فتتيييزو الم يييلمة
بالناحيييية الجن يييية ،وحريييية الميييرأة أن تتي ّ
بالنًراري أو اليهود أو الو ني ،إلى غير ذلد من التوجهات.
ولد ذكرري بعض إخواري أري أصيدرت بياريا إسي ميًّا بهيذه المناسيبة ،رشير
في صيحيفة الشيعب المًيرية ولعتيه ،وولعيه معيي د .محميد عميارة ،وأ .عبيد
الحليم أبو شقة.
التفا اإلس مي الم يحي في وجه التيارات اإلباحية:
ومن اإلرجازات المهمة وال فتة للنظر في هذا الميؤتمر :التفيا اإلسي مي
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الم يحي للولوف في وجه التيارات اإلباحية ،فرأينا مشياة األزهير الشيري ،
ورابطييية العيييالم اإلسييي مي ،وجمهوريييية إييييران اإلسييي مية ،ومعهيييم الكني ييية
الكا وليكية ومندوب الفاتيكيان والبابيا فيي روميا ،يقفيون جميعيا جنبيا إليى جنيب
لنًرة القيم الدينية واألخ لية ،ةد دعاة اإلباحة والشذوذ والمثلية ،واسيتطاي
هذا التكتل أن يحبط تلد التوجهات.
وهذا يؤذن بان هناك مجالت عملية للتفاهم بين الدينين ،إذا صيفب النييات،
وصحب العزاوم.

***
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صدور كتابي« :فقه األولويات»
كييان ميين أهييم الكتييب التييي هييرت فييي هييذه المرحليية سييبتمبر (،) 1994
ولفتب األرظار إليها :كتابي« :فقه األولويات» .ولد كنبُ لبل صدوره ،تحيد ب
عنيييه فيييي محاةيييرات وريييدوات شيييتى ،حتيييى إن ريييدوة «دراسيييات الم يييتقبل
اإلسي مي» فيي الجزاويير التيي ارعقييدت سينة ( ) 1990حييين دعياري إليهييا األي
محمييد الهاشييمي الحامييد  ،لييال لييي :لقييد اختررييا لييد موةييوعا هييو ميين صييميم
اهتمامد في الفترة األخيرة ،وهيو ميا سيميته« :فقيه األولوييات» ،وليد رأينيا أن
تكتب في «أولويات الحركة اإلس مية فيي العقيود الث ية القادمية» .وليد كتبيبُ
فييي هييذا كتييابي« :أولويييات الحركيية اإلس ي مية» غييير مقيييد بييالعقود الث يية؛
لعتقاد أن العالم يتنيير ب يرعة ،ول ت يتطيع أن ترصيده لعيدة عقيود

ية،

ورحن ريرص أن التحياد ال يوفيتي ليد سيقط ب يرعة وبيدون مقيدّمات ،وإن كيان
هناك تنُّبؤات بال قوط ،ولكن لم يكن متولعا أن يتهاوص بهذه ال رعة الهاولة.
«فقه األولويات» هو واحد من «ألوان الفقه» التي أطالب بها فيي برريامجي
التجديد واإلص حي لألمة ،فهناك فقه ال نن ،وفقه المقاصد ،وفقيه الميآلت،
وفقه الموازرات ،وفقه الخت ف ،وفقه الوالع ،وفقه التنيير ،وفقه األولويات.
وليييد سيييميب فقيييه األولوييييات لبيييل ذليييد ،فيييي بعيييض كتبيييي« :فقيييه مراتيييب
األعمال» ،وذلد في كتابي« :الًحوة اإلس مية بين الجحود والتطيرف» ،يم
رأيب أن «فقه األولويات» أوفق بما أريد من هذا المًطلح.
ولد علمبُ أن بعض األخوة مين الشيباب اليدعاة سياري فيال كتابيا أو كتيّبيا
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سماه« :فقه األولويات» ،حتى ن بعض الناس أري أرا الذ أخذت المًيطلح
منه! وهذا تكذّبه كي ُّل الولياوع والمعلوميات ،فقيد حاةيرت فيي هيذا الموةيوي،
وكتبييبُ فيييه ميين عييدة سيينوات لبييل رشيير كتييابي ،وكييان علييى األي الكييريم الييذ
سيمى كتابييه« :فقييه األولويييات» :أن يبييّن ميين أييين أخييذ الت ييمية ،فهيذا مقتضييى
األمارة العلمية.
وكان مما للته في مقدمة الكتاب« :فهيذه الدراسية التيي أليدّمها الييو تتحيدع
عيين موةييوي أعييده غاييية فييي األهمييية؛ ألرييه يعييال لضييية اخييت ل النّ ييب
واةييطراب المييوازين  -ميين الوجهيية الشييرعية  -فييي تقييدير األمييور واألفكييار
واألعمال ،وتقيديم بعضيها عليى بعيض ،وأيُّهيا يجيب أن يُقيدّ  ،وأيُّهيا ينبنيي أن
سييلم األواميير اإللهييية
يُييؤخر ،وأيُّهييا ترتيبييه األول ،وأيُّهييا ترتيبييه ال ييبعون ،فييي ُ
والتوجيهييات النبوييية .ول سيييما مييع هييور الالييل فييي ميييزان األولويييات عنييد
الم لمين في عًررا.
وتحاول هذه الدراسية أن تلقيي الضيوء عليى مجموعية مين األولوييات التيي
جاء بها الشري ولامب عليها األدلية ،ع يى أن تقيو بيدورها فيي تقيويم الفكير،
وت ديد المنه  ،وتاصيل هذا النوي مين الفقيه .وحتيى يهتيد بهيا العياملون فيي
ّ
والمنظرون لهم ،فيحرصوا على تمييز ما لدميه الشيري وميا
ال احة اإلس مية
أخره ،وما شدد فيه وما ي ره ،وما عظمه اليدين وميا هيون مين أميره .لعيل فيي
هييذا مييا يجييد ميين غلييو النييالين ،ومييا يقابلييه ميين تفييريط المفي ّيرطين ،ومييا يُقي ّيرب
وجهات النظر بين العاملين المالًين».
ولد لقي الكتاب بحمد هللا لَبول واهتماما من كثيير مين المثقفيين والمف ّكيرين،
وترجم إلى عدد من اللنات.
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التقاوي أريئ منًور
() 1994/12/19
ممن لقييتهم بالدوحية فيي هيذه الفتيرة :الكاتيب الشيهير أرييئ منًيور ،وهيو
صاحب عميود ييومي فيي األهيرا أيضيا ،فيي مقابيل عميود أحميد بهياء اليدين،
وعنوارييه معييروف لييدص لييراء األهييرا  ،وهييو «موالي » .وهييو رجييل ذو قافيية
واسعة ،ولراءات متنوعة :في الفل فة ،وهي تاًًه األصلي ،وفيي األدب،
والتيياريخ ،وال ياسيية ،والجتميياي ،والييدين ،والعلييو الماتلفيية .ولييه آراء حييرة
تح ب في ميزاره وآراء أخرص يرفضها كثيرون.
وعلى الرغم من أري أليدّر قافية أرييئ الواسيعة ،وبدايتيه الفل يفية ،ورشيالة
للمه ،فإري ل أرهض إلى لراءة عموده ،كميا أرهيض لقيراءة عميود بهياء اليدين؛
ولذا لم يكن لقياوي أرييئ منًيور حيين دُعيي إليى محاةيرة فيي الدوحية ،مثيل
لقاوي باحمد بهاء الدين.
والحيييديث النبيييو اليييذ رواه البايييار وم يييلم ،يقيييول« :اۡلرواَّۡاناااودَّ
ُمجندٗ َّفماَّتعارفَّمنراَّاَتلف َّوماَّتناكرَّمنراَّاختلف».
سيييعيبُ ألشيييهد محاةيييرته ،مجاملييية ليييه ،فاريييا أعتبييير هيييؤلء
وميييع هيييذ َ
المحاةيرين الكبيار ةييوفا عليي فيي لطيير ،ومين حقّهيم عليي أن أُر ّحيب بهييم،
سييييواء وافقييييتهم أ خييييالفتهم .علييييى أن حضييييور ل سييييتماي إلييييى هييييؤلء
المحاةرين ،ورنيتهم لي في القاعة ،يُافّ من غلواوهم ،ويجعلهيم يتحفظيون
في ك مهم عن اليدين وعين العلمياء أو اإلسي ميين ،كميا لحي ذليد كثيير مين
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الحضور.
وبعد المحاةرة ،لقيبُ األستاذ أري ا وسلمب علييه ،وعرفتيه بنف يي ،فقيال:
وهل يافى القمر؟ أرب القرةاو الذ باسمه تُرتكيب بي و  ،وتقيع أحيداع،
كم باسمد يا شيخ لرةاو يقترف ما يقترف؟
للب له :أرب جعلتني مثل «الحرية» التي لال فيها من لال :كم باسيمد أيتهيا
الحرية يقتل من يقتل ،ويظلم من يظلم؟
وةحد وةحكب ،وارًرفنا.

***
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بيني وبين الم تشر األلماري
«وردلين ورزل تيوبر»
ميين األحييداع التييي ينبنييي أن أذكرهييا فييي هييذه الفتييرة :المراسييلة التييي تمييب
بينييي وبييين الم تشيير األلميياري «ورييدلين ورييزل تييوبر» ،بمبييادرة منييه .وهييي
تمث ّل تطورا مه ًّما فيي الع لية بيين الم تشيرلين النيربيين والعلمياء والمفكيرين
الم لمين.
فقيييد كيييان الم تشيييرلون يكتبيييون  -فيييي الناليييب  -ألرف يييهم ،فيقيييرأ بعضيييهم
لبعض ،ويؤيّد بعضهم بعضا ،أو يردُّ  -أحيارا  -بعضهم عليى بعيض .ول يكياد
الم ييلمون يعرفييون مييا يكتييب عيينهم ،راهيييد بييان يقييرءوه أو يدرسييوه ،إل بعييد
حين ،لد يطول ،حينما يترجمه بعض الدارسين والمهتمين إلى العربية.
ولكن في هذه المرة ،رأينا هذا الم تشر أو الباحث  -اليذ رح يبه منًيفا
وجييادًّا  -يبييادر ليكاتييب َمي ْين يؤلي عنييه ،وي يياله فييي بعييض مييا يه ُّمييه أو يُ ْشيكل
عليييه ،وهييذه  -فييي رظيير  -خطييوة إلييى األمييا  ،يجييب أن رر ّحييب ورُنَي ّيوه بهييا،
ورشكر صاحبها.
رص رسالة الم تشر األلماري:
وهذا هو ُّ
Wendelin wenzel - teuber,M.A
Schwabacher str. 61
D - 90763 Furth
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Germany
)(27) April (1995

الشيخ المحتر  :أ .د .يوس

القرةاو

كلية الشريعة والدراسات اإلس مية
جامعة لطر
الدوحة  -دولة لطر
ال

عليكم ورحمة هللا  -الذ رعبده كلنا على طريقتنا  -وبركاته!

تحياتي الاالًة الطيبة ،وبعد:
ف ي شييد فييي أركييم تعلمييون كي ي تييدور منالشييات كثيييرة فييي النييرب حييول
«اإلسيييي

ال ياسييييي» أو «اإلسيييي

المتطييييرف» أو «األصييييوليون» ،حتييييى

«الاطير اإلسي مي» ،وميا أشييبه ذليد ميين العبيارات ،علييى أن هيؤلء الكيياتبين
يجهليييون أو يتجييياهلون تييييار «الوسيييطية» اإلسييي مية اليييذ يتج يييد فيييي فكييير
فضيلتكم.
لهذا توجهب منذ سنتين إلى لراءة مؤلفاتكم ،حتى لرأت أكثرية ما كتبتميوه،
وبدأت بكتابة دراسة بعنيوان« :اإلسي

وال ياسية عنيد يوسي القرةياو » -

وإن لم أكن أرةيى بلفي العنيوان عليى اإلطي

 -فيي إطيار معهيد الدراسيات

العالييية فييي الشيير األوسييط المعاصيير ( )Graduiertenkollegالمش ي ّجع ميين
الدولة األلماريية وولياتهيا بجامعية إرلينجن ( )Erlangenطالبيا لليدكتوراه .أميا
موةوي الدراسة فليئ مجرد البحث فيي آراوكيم وعرةيها ،بيل كيذلد دراسية
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في ر يبة النظرييات النربيية األوروبيية مين جاريب إليى التيراع اإلسي مي مين
جارب آخر في تًور المجتمع اإلسي مي كميا تعرةيوره؛ هيذا ألن كثييرا مين
األوروبيييين ،بييل ميين الم تشييرلين مييا زالييوا يييرون اإلسي

ممييث تقليييد القييديم

والقييدماء ،حتييى الجمييود ،فكيير فكيير معاصيير أو حييديث فهييو أوروبييي األصييل،
مياخوذ مين النييرب ودخييل فييي اإلسي  .بمعنييى أن مفكير اإلسي

منيذ عهييد

مقييابلتهم األولييى بييالنرب الحييديث يحيياولون أن يبي ّيرروا ويُرجعييوا الثيياري إلييى
األول ،وأن يًَلُوا بين ما ل صلة له ،وهذا من الم تحيل كما يدعون.
وأودُّ أن أنكد هنا أن إعي ن ميا هيو «أصييل» أ «دخييل» فيي اإلسي  ،أو
تقرييير مييا هييو منييه ومييا ليييئ منييه ،ليييئ لييي ول ألحييد مثلييي ،إرمييا هييو شييان
الم ييلمين المييؤمنين برسييالة محمييد ،باجتهيياداتهم ييم اخييت فهم وإجميياعهم ...
ولكني أريد إ بات أن التفريق المذكور غير صيحيح ،وأريه يضيل عين الطرييق
إلى فهم جيد؛ ألن الذ يعايا هذا العًر هو بهيذا معاصير بحييث إن لقضيايا
العًر و روفه أو أحواله وتحدياته ،أ يرا كبييرا فيي فكيره ،ول سييما إن كيان
من الملتزمين بدينيه في يال رف يه :ميا المطليوب منيي فيي لضيية ميا؟ وسييبحث
عن تركيب حتى ل يتميز بيين واجبيات دينيه ومقتضييات والعيه ،ولين يكتفيي
بمجييرد التبرييير .وإذا كييان ميين أهييل الفكيير والتحقيييق ،بييل الجتهيياد ،فعليييه أن
يُر ّجح ويجمع بيين التيراع والتقالييد والم ياول العًيرية فيي تف ّهميه للنًيوص
من القرآن وال نة النبوية.
هييذا مييا فهمييبُ ميين لييراءة كتييب فضيييلتكم :أركييم تنشييدون مجتمعييا أصييي
عًريًّا ،وأركم تجددون مفاهيم التراع بحييث تفييد العًير الحيديث ،فيي حيين
أركم تن بون المفاهيم الحديثة إلى التراع ،بل إلى األصول رف يها ،وتحورورهيا
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بحيييث تًييبح جييزءا ل يتجييزأ منييه ،وإن كارييب غربييية األصييل؛ حتييى بعييض
الثوابب ،وإن بقيب على المعنيى رف يه ،يمكين تجدييد أشيكالها إلح يان إلامتهيا.
ومعنييى هييذا أن كي ًّ ميين مفيياهيم التييراع والفكيير النربييي الحييديث لييم يعييد تمامييا
رفيييئ الشييييء .ولعيييل المثيييال األوةيييح فيييي ذليييد ميييا للتميييوه فيييي «النظيييا
الييديمقراطي» و «تعييدُّد األحييزاب» ورحوهمييا ميين أسيياليب الدوليية اإلسيي مية
المنشودة .ولد أعجبني لولكم بان هذا هيو مينه «ال يلفية» :أ تكييي

تطبييق

األحكا للتوصل إلى األهداف الكبرص باعتبار م تلزمات العًر ومكت باته.
فارتهيب مين تحلييل المنهيا الفكير لفضييلتكم إليى أن الم يتحيل هنيا لييئ
الجميييع بيييين «العًييير » و «التقلييييد » أو «الترا يييي» ،بيييل الم يييتحيل هيييو
تفريقهمييا ،وإن افترةيينا أن المجتمييع «الًييناعي» الحييديث وتنييير مؤس يياته
وفييق تقييد الوسيياول التكنولوجييية ورحييوه ميين م ييلّمات العًيير ،حتييى النظييا
الدولي ،من ابتداعات النرب.
وسؤالي األول إليكم هنيا :هيل توافقيون عليى ميا أراه؟ وهيل تف ّهميي لفكيركم
صحيح أو غلط؟ وأين الاطا إن كنب خاطئا؟ أو بعبيارة أخيرص :كيي

تتمنيون

أن أتنيياول هييذه القضييية ،وفكيركم بًييفة عاميية؟ بييل لعلكييم تعارةييون منطلقييي
عموما؟؟
على أن هناك عدة أسئلة أخرص:
أولهيييا يتعليييق بالم يييتقبل :كيييي تقيييدّرون اآلميييال لنجييياح تييييار الوسيييطية
اإلس مية؟ أل ترون الاطر أن ين حق بيين اسيتبداد الحكيا اليذين ييابون عليى
القوص اإلس مية المعتدلية الوصيول إليى ال يلطة وليو عين طرييق الرتاابيات،
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وبييين رد فعييل المتطييرفين ميين اإلس ي ميين الييذين يميلييون إلييى العن ي  ،فتنشييب
حرب بيين الطيرفين ل مجيال فيهيا لكلمية اعتيدال؟ وبيا اسيتراتيحية توصيون
إذن؟
وهل العن

عندكم وسيلة مقبولة في حال من األحوال؟

و اريها يتعلق بالحاةر :كي

تح بون رفيوذ دعياة الوسيطية عنيد الجمياهير

وعند الشباب اإلس مي في بلد كمًر ،وبااصة  -وإن كيان الجيواب شياوكا -
رفوذ رف كم؟
و الثيييا يتعليييق بالماةيييي :هيييل تيييرون فيييي تفكييييركم  -ميييا عيييدا العتقيييادات
األساسية  -أ ّ تطور  -ول أعني تنالضا  -من ألوال الشاب الطالب إلى أليوال
الشيخ الناة  ،أو بين األربعينات والت عينات بما حدع فيي هيذه المرحلية مين
تنييرات الظييروف ال ياسيية والجتماعييية؟ وأييين يظهير هييذا التطيور إلييى كييان
موجودا؟
كارييب عنييد أسييئلة أخييرص متنوعيية ل أسييالها هنييا لكييي ل آخييذ ميين ولييتكم
الضيق أكثر مما ينبنيي ،وأريا عيارف لكثيرة مه ّمياتكم الشيتى ،ولكننيي اعتقيدت
أركم لد تهت ّمون بما يُكتب عنكم في النرب ،وينبني أن يكون لكم الك
إن أكرمتموري بان تعتبروري جديرا بالجواب أكون م رورا جدًّا.
حفظكم هللا ووهبكم التوفيق!
Wendelin wenzel - teuber

جوابي على رسالة الم تشر األلماري:

فيه.

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

812

1416/1/6ه
1995/5/4
أخي الكريم األستاذ  .فاردلين فارزل تيوبر ظ
()Wendelin wenzel - teuber,M.A
ألماريا  -فروع 90763
ال

عليكم ورحمة هللا وبركاتيه ،وأريا أرد تحييتكم باح ين منهيا ،وفيق ميا

َّردوو َ
ر اَّا ٓ} [الن
وجهنييا القييرآنَ { :وإِذَاَّحُيِي اتُمَّبِت َ ِحيااةَّفَ َحيواواَّْبِم َ َّۡ
ساانَ ِ
َّم ۡن َر اآَّأ َ ۡو ُ
ح َ

يياء،]86 :

وأرا أختار األح ن ،شان الم لم الذ أرشده القرآن إلى ذلد{ :ٱلا ِاينَ َّيَ ۡسات َ ِمعُونَ َّ
سنَ َّٓهُ} [الزمر.]18 :
ۡٱلقَ ۡولََّفَيَت ِبعُونَ َّأ َ ۡح َ

وأود أن أعتذر عن تياخر فيي اليرد عليى رسيالتد الكريمية ،فقيد وصيلتني
متيياخرة ،ييم سييافرت بعييدها فييي رحليية طويليية إلييى الكويييب ،ييم موسييكو ييم
إستاربول.
كما أحب أن أعرب لد عن سرور برسالتد؛ فقيد لم يب فيهيا اإلخي ص
فييي طلييب الحقيقيية ،والبحييث الييدنوب عنهييا ،كمييا لم ييب فيهييا روح العتييدال
واإلرًاف ،وهو ما رفتقده لدص كثيرين ،ممن يبحثون مين النيربيين فيي الشيان
ُحرفيييون الكليييم عييين مواةيييعه ،متبعيييين هيييوص أرف يييهم أو أهيييواء
اإلسييي مي في ّ
غيييرهم؛ لييذا أحيّييي فيييد هييذه الييروح ،وأدعييو هللا تعييالى أن ي يدّد خطيياك وأن
يجزيد عني وعن العلم خيرا.
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اهتمامي بما يكتب عني في النرب:
واعتقييادك أرييي لييد أهييتم بمييا يكتييب عنييي فييي النييرب اعتقيياد فييي محلييه،
وإشراكي في ذلد عن طريق ال يؤال والحيوار أمير ي يعدري كثييرا بي رييب.
وهذا التوجه يعتبر تطورا له ليمته من لبل الستشرا والفكر النربي عموميا،
فقييد كييان الم تشييرلون لييديما يكتبييون عيين اإلسي

والم ييلمين ،وينقييل بعضييهم

عيين بعييض ،ول يكيياد يييرص الم ييلمون هييذه الكتابييات إل فييي النييادر .ييم تطييور
األمر فنذا الم لمون يقرءون ما يكتبه الم تشرلون وينالشورهم فييه ،فبيدأ ريوي
من المشاركة والحيوار .أميا توجهيد اآلن فهيو خطيوة جدييدة؛ ألرهيا تقيو عليى
التعرف والستشفاف لبل الكتابة .وخًوصا ممن يُكت َب عنه ،فهيذا مميا يُحميد
لد ويح ب في ميزارد.
ولييد فهمييب ميين رسييالتد أرييد تجيييد العربييية ،وأرييد لييرأت كتبييي بهييا ،وهييذا
شيء راوع حقًّيا ،فقيراءة الينص بلنتيه األصيلية أدل علييه مين لراءتيه مترجميا.
وإذا كارب رسالتد إلي بلنتد وأسلوبد فهي لنة رالية حقًّا ،وأهنئد عليها.
سعادتي باهتما الم تشر بتيار الوسطية:
ولقييد سييعدت كثيييرا باهتمييامكم البييالغ بي «تيييار الوسييطية اإلسي مية» ،الييذ
أتبنيياه وأدعييو إليييه بقلمييي ول يياري وفكيير وجهييد منييذ سيينين طويليية ،والييذ
أعتبره هو المعبّر الحقيقي عن روح اإلس  ،ومنه أمته التي سيماها القيرآن:
سَٰا} [البقرة .]143 :وإن كان هناك أراس فيي النيرب ليد طفقيوا يحيذّرون
َّو َ
{أُمة َ
من هذا التييار .ويقوليون صيراحة :احيذروا اإلسي

المعتيدل ،فهيو أشيد خطيرا

وأطول عمرا ،وأوسع لاعدة .وهذا ما أعجب له يا أخي كيل العجيب ،فيإذا كيان
التطرف مرفوةا ،والعتدال ماوفا ،فماذا يًنع لم لم الملتز ؟
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إن األمل لد أصبح معقودا بالبياحثين المنًيفين ذو األفيق الواسيع ،والنيية
الًييادلة ،ميين أمثالييد ،فهييم الييذين ينيييرون الطريييق  -ببحييو هم الموةييوعية،
ورظراتهم العلمية  -أللوامهم ،ويهدورهم سواء ال بيل.
تا ر المجتهد بزماره ومكاره:
أمييا سييؤالد األساسييي حييول تو ُّجهييد فييي الكتابيية عيين فكيير فييي موةييوي
«اإلس ي

وال ياسيية» ،فارييا معييد فييي أن المفكيير  -أو «المجتهييد» بلنيية الفقييه

اإلس مي  -ل ي تطيع أن ينفًل عن زماريه ومكاريه ،أو عين عًيره وبيئتيه،
وهذا ميا جعيل المحققيين مين فقهاونيا يقوليون مين ليديم :إن الفتيوص تتنيير بتنيُّير
الزمان والمكان والعرف والحال.
والمجتهييد الم ييلم الييذ يعيييا فييي القييرن الاييامئ عشيير الهجيير  ،غييير
المجتهييد الييذ عيياش فييي القييرن العاشيير ،غييير المجتهييد الييذ عيياش فييي القييرن
الثاري أو الثالث ،ومين هنيا كيان ل بيد لنيا أن رتيا ر بعًيررا وتوجهاتيه الثقافيية
والحضارية ،شئنا أ أبينا ،إن كنا رعيا في هذا العًر حقًّا ،ولم رفير

عليى

أرف نا عزلة مًنوعة.
كيفية لراءتي للترا ي:
وسييتجلى أ يير هييذا فيي لراءتنييا للتييراع ،وفييي فهمنيا للنًييوص ،سيينجد فييي
التيراع أليوال مهجييورة ،وآراء مطميورة ،تتوافيق مييع العًير ،تحتيا إلييى أن
تتبنييى وتشييهر ،وسيينجد رًوصييا مهميية لييم تاخييذ حقهييا فييي الظهييور يجييب أن
تظهيير ،ورجييد رًوصييا أخييرص فهمييب فييي ةييوء زميين معييين ينبنييي أن تعيياد
لراءتها.
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كييل مييا فييي األميير أن هنيياك لومييا ينلييب عليييهم العًيير حتييى يييذوبوا فيييه،
وين ييوا أصييالتهم و ُهييويتهم ،ويُبي ّيرروا ذلييد بتاويييل النًييوص تيياوي متع ّييفا
يقنعهم ب داد طريقهم  ...ولوما آخرين ياخذون من إيجابيات العًر ما ييت ء
مييييع أصييييالتهم ،ويشييييد أزرهييييا فييييي الولييييب رف ييييه ،مييييوازرين بييييين الثوابييييب
يقيو الثوابيب،
والمتنيّرات ،مقتب ين من األساليب ،واآلليات والضيمارات ميا ّ
حورين فيما راخذه ورقتب ه ،بحيث يًبح جزءا منا ،ويفقد جن يته األولى.
ُم ّ
مولفي من الحضارة النربية:
ليئ النرب كله مرفوةا ،ول النرب كله مقبول؛ هناك لضيايا م يلمة فيي
النرب ،ل يقبلها منطيق المفكير أو المجتهيد الم يلم الملتيز  ،مثيل :لضيية الربيا
فييي المجييال اللتًيياد  ،ولضييية التبيير فييي المجييال الجتميياعي ،ولضييية
العلمارييية فييي المجييال ال ياسييي ،ومثييل :النزعيية المادييية فييي المجييال الفكيير ،
والنفعية «المطلقة» في المجيال األخ ليي ،ورحيو ذليد مميا ل ي يوغه اإلسي
سنته.
بحال في ةوء لرآره و ُ
وما عدا ذلد فهو مجال َرحْب ل لتباس ،حتى ذكيرت فيي بعيض كتبيي أرنيا
وإن كنييا رييرفض الفل ييفة الكلييية ل ي «ميياركئ» أو «فرويييد» أو «دوركييايم» أو
«داروين» ،فإن هذا ل يمنعنا أن راخذ من رظرياتهم ما ل ياالفنا ،فليئ كل ميا
لالوه خطا ،بل فيه الًواب والاطا ،شان البشر غير المعًومين.
وأعتقييد أركييم وجييدتم  -وسييتجدون  -فييي كتبييي مييا يلقييي الضييوء علييى هييذه
القضايا ،وخًوصا في كتبي« :فتاوص معاصرة» الجزء الثياري ،و «أولوييات
الحركييية اإلسييي مية» ،و «اإلسييي

والعلماريييية وجهيييا لوجيييه» ،و «الًيييحوة
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اإلس ي مية بييين الجحييود والتطييرف» ،و «الًييحوة اإلس ي مية وهمييو الييوطن
العربييي واإلس ي مي» ،و «أييين الالييل؟» ،و «الثقافيية العربييية اإلس ي مية بييين
األصيالة والمعاصيرة» ،وسل يلة «حتمييية الحيل اإلسي مي» ،و «الجتهياد فييي
الشيييريعة اإلسييي مية» ،و «م ميييح المجتميييع الم يييلم» ،و «فقيييه األولوييييات»
وغيرها.
أعود إلى أسئلتد الفرعية في رسالتد.
م تقبل تيار الوسطية اإلس مية:
أما سؤالد األول ،المتعلق بالم تقبل :م تقبل «تييار الوسيطية اإلسي مية»،
فنحن الم لمين عادة رقول بمنطق اإليمان :الم يتقبل بييد هللا وحيده ،ول يمنعنيا
هييذا أن رقييول فييي ةييوء المنظييور ميين األسييباب :إن هييذا التيييار هييو صيياحب
الم تقبل ،وهو الذ سيرجع إليه كثير من الني ة بعيد أن تبينيوا أن التطيرف ل
ًييرين أن يلحقييوا بييه،
يفيييد ،والعن ي ل يجييد  ،كمييا سيييحاول كثييير ميين المق ّ
واللحا به م تطاي ومي ور؛ فإره ل يطلب من الناس ما يعنتهم في ديينهم ،أو
يحرجهم في درياهم.
وأملييي أن الشييعوب سييتعي ليميية هييذا التيييار وتتبنّيياه ،حييين تملييد أميير رف ييها
حقيقيية .أمييا الحكييا فالنالييب أرييه ل أمييل فيييهم ،فهييم ل يعملييون ميين أجييل أمييتهم،
وتحقيييق مشييروعها الحضييار  ،بييل يعملييون لًييالح أرف ييهم ،أو لًييالح ميين
يدينون له بالولء.
ول أرص العن

وسييلة مجديية بحيال مين األحيوال فيي التنييير واإلصي ح،

وهيييو محظيييور أبيييدا ،إل فيييي حالييية الضيييرورات التيييي تبييييح المحظيييورات،
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وللضرورات في الشريعة اإلس مية أحكامهيا .ولكين حتيى هيذه لهيا ةيوابطها
المعروفة فيي الشيري ،إن ميا أبييح للضيرورة يقيدر بقيدرها ،وبضيوابهاَ { ،
غ ۡيا َرَّ

َّو ََلَّعَادَّ} [البقرة ،]173 :كما لال القرآن.
بَاغ َ
اين}
َّح ُۢ َِّ
{ولَات َ َّۡعلَ ُمنَّنَبَامَهَُّبَ ۡعادَ ِ
والا صة :إن تيار الوسيطية هيو تييار الم يتقبلَ ،

[ص.]88 :
أ ر الوسطية عند الجماهير الم لمة:
وأمييا ال ييؤال الثيياري ،المتعلييق بالحاةيير ،ومييدص رفييوذ دعيياة الوسييطية عنييد
الجماهير ،وعند الشباب اإلس مي في بليد كمًير ،ورفيوذ فكير وتيا ير أريا
خاصية ،وإن كييان شيياوكا ،فيالول بًييراحة :إن هييذا التييار هييو أوسييع التيييارات
رفييوذا ،وأكثره يا جمهييورا ،وأعرةييها لاعييدة ،يتبييين ذلييد عنييدما تتيياح فرصيية
ليعبّر هذا التيار عن رف ه بحرية ،فياتار دعاته وممثليوه كميا فيي أرديية هيئيات
التييييدريئ ،واتحييييادات الطيييي ب بالجامعييييات ،ورقابييييات األطبيييياء والًيييييادلة
والمهندسين والمحيامين وغييرهم مين أصيحاب المهين الماتلفية ،اليذين يمثليون
مثقفي األمة.
وأرييا وإن كارييب إلييامتي فييي لطيير كمييا تعلييم ،ول أذهييب إلييى مًيير إل فييي
إجييازة الًييي  ،فإرييد ت ييتطيع أن تحكييم مييدص رفييوذ تيييار الوسييطية ميين خ ي ل
أمرين:
 - 1ارتشييار كتبييي بحمييد هللا ارتشييارا ل رظييير لييه ،حتييى إن عييددا منهييا طبييع
عشرات المرات.
 - 2الحضور المكث

لما أُدعى إليه من محاةرات ،سيواء فيي القياهرة أ فيي
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مدن األلاليم .ويو كنب أخطب العيد في ميدان عابدين ،كان يحضر مئيات
اآللف .ومن المعلو  :أن الشباب الذين ل يدينون بفكير يحترموريه؛ ألريه
مؤصل تاصي شرعيًّا.
وهذا لد عايشته ولم ته في ألطار عربيية وإسي مية كثييرة زرتهيا ،ورأييب
فيها هذا التجارب الهاول ،الذ يتمثل في اإللبال على محاةراتي ،وفي التنياء
كتبي ،وهلل وحده الفضل والمنة.
وإن أرئ ل أر ى تلد الجملة التيي يبيدأ بهيا كثيير مين األورا التيي تردريي
بعد إلقاء المحاةرات ،وهي تقول :رحبد في هللا!
التطور في تفكير بين الماةي والحاةر:
وأما ال ؤال الثالث ،المتعلق بالماةي ،وهيو عين التطيور فيي تفكيير بيين
الماةي والحاةير ،بيين األربعينيات والت يعينيات ،مين أليوال الشياب الطاليب
إلييى ألييوال الشيييخ الناةي  ،في شييد فييي أن اإلر ييان الحييي يتطييور بتطييور مييا
حولييه ،ويتنييير بتنيُّيير زمارييه ومكارييه ،فليييئ اإلر ييان آليية صييماء ،بييل هييو فكيير
وشعور وإرادة .ول سيما إذا لم يكن إر ارا جامدا ول مقلدا.
ياس الشييباب ،وخيييا ُل الشيياعر،
لقييد كييان ينلييب علييي فييي األربعيني يات حمي ُ
وأسلوب الواع  ،ولكني  -طوال حياتي  -لم أكن جامدا ول مقلدا تقليدا مطلقيا،
ُ
فكنب منذ المرحلة البتداوية أرالا شيوخي ،وألبل منهم وأدي ،وكنب وأريا فيي
أدرس الفقه في لريتي مت َايّرا مين الميذاهب ،كميا حكييب ذليد
المرحلة الثاروية ّ
في مقدمة كتابي« :فتاوص معاصرة» .كما ليم أجينح إليى النليو ول إليى الت ييُّب
فييي أ ّ فتييرة ميين عميير ؛ كارييب الوسييطية كارمييا هييي جييزء ميين كييياري ،فطييرة
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فطرري هللا عليها .يتبيين ذليد فيي أول مؤلي حقيقيي أدخيل بيه مييدان التيالي ،
وهو كتاب« :الح ل والحيرا فيي اإلسي » ،اليذ كتبتيه فيي سينة (،) 1959
بناء على تكليي مين مشيياة األزهير ،وفييه يتجليى مينه العتيدال والتي يير،
كمييا يتجلييى روح الجتهيياد والتجديييد ،فييي الفكييرة واألسييلوب .ولييد كييان الكتيياب
موةع اهتما من اإلخوة في جامعات باك تان ،بوصفه رهجا جدييدا فيي كتابية
صل إليهم الكتاب مبكرا «أواول ال يتينيات» ،فقيدمب فييه
الفقه المعاصر .ولد َو َ
طالبةٌ في جامعة البنجاب بحثا حًيلب بيه عليى درجية الماج يتير ،وآخير فيي
جامعة كراتشي.
ُّ
خط الوسطية اإليجابية:
خطييي األساسييي  -وهييو خي ُّ
ّ
يط الوسييطية اإليجابييية  -لييم يتنييير ،بييل زاد تا ُّكييدا
وتعمقا ووةوحا  ...وربميا حيدع تنيير ميا أو تطيور ميا ،فيي بعيض القضيايا،
وهيييو تنيُّييير فيييي الدرجييية ل فيييي النيييوي ،مثيييل المولييي مييين القوميييية ومييين
الديمقراطية .فارا اآلن أكثر ت امحا في هيذه القضيايا منيي فيي عًير الشيباب،
كما أري اآلن أكثر ارفتاحا ،و َمي ْي إليى الحيوار ميع المايالفين ،وأحياول تاصييل
هييذه القضييايا ميين الوجهيية الشييرعية ،بعييد أن ات ييعب المعرفيية ،ورض ي الفكيير،
وازدادت الابرة بالدين وبالحياة معا.
أخي ،أرجو أن تكون هذه اإلجابات ال ريعة كافيية ومقنعية ليد ،كميا أرجيو
أل تتردد في طلب ما ُّ
يعن لد مين أسيئلة تراهيا لبحثيد ،وأن تطليب ميا تحتاجيه
من كتبي ،ألجتهد في إرساله إليد ،وحبذا لو طلبب ذلد من مدير جامعية لطير
«د .إبراهيم صالح النعيمي» ليتولى هو إرسال هذه الكتب إليد.
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أخيرا ،أرجو أن تقبل خالص تحياتي ،وأطيب تمنياتي ،وأخلص دعاوي ليد
بالتوفيق وال داد.
وال

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مدير مركز بحوع ال نة وال يرة
أ .د .يوس

القرةاو

***
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مؤتمر «موسكو» لألديان 1995
بررام «التواصل مع أحفاد اإلما الباار »:
وفيييي شيييهر ميييايو  -عليييى ميييا أذكييير  -سييينة  1995زرت مدينييية موسيييكو
عاصمة روسيا ألول مرة ،ألحضر مؤتمرا لألديان يعقد فيها ،ويقا في إحيدص
جامعاتها.
وكان الذ دعاري للمشاركة في هذا المؤتمر ،وألي ّح عليي هيو لجنية م يلمي
آسيا في الهيئة الايرية اإلس مية العالمية بالكوييب ،والتيي يشيرف عليهيا األي
اإلع مييي الحركييي النشيييط د .عييادل الف ي ح ،الييذ تبنييى بررامجييا لييه إيحييانه
وإغرانه تحب عنوان« :التواصل مع أحفاد اإلما الباار ».
ويقًد باحفاد اإلما البايار  :م يلمي الجمهورييات اآلسييوية التيي كاريب
جزءا من التحاد ال وفيتي ،وكارب ترزح وراء ال تار الحدييد  ،وليد تنف يب
الًعداء أخييرا حيين تف ّكيد التحياد ال يوفيتي ،وارتفضيب بعيض دول التحياد
عليى حكامهييا الشيييوعيين ،مثييل :رومارييا ،وبولنييدا ،ميين دول أوروبييا الشييرلية،
وغييييرت أرظمتهيييا الدكتاتوريييية المت يييلطة إليييى أرظمييية ديمقراطيييية ،تاضيييع
ل رتاابات ،وما تقوله صناديق الرتاابات.
وفي هذا اإلطار استجبب لدعوة األي :عيادل الفي ح لحضيور هيذا الميؤتمر
الذ يتاذ صيبنة عالميية ،وليد وجيدتها فرصية للتعيرف عليى هيذه اليب د التيي
كاريب تنييازي أمريكييا ال يييادة علييى العييالم ،والتيي كييان اتحادهييا يضي ُّم عييددا ميين
األلطييار اإلس ي مية العريقيية فييي اإلس ي  ،والتييي سيياهمب فييي بنيياء الحضييارة
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اإلس مية ،والثقافة اإلس مية.
وحتى روسيا التحادية رف ها ،فيها أكثر من عشرين مليوريا مين الم يلمين،
«اآلن  26مليورا».
بعض العلماء المشاركين في المؤتمر:
ولد سافرت إلى روسيا ،ووصيلب إليى موسيكو ،ووجيدت عيددا مين علمياء
ي جمعية ،اليذ كيان أسيتاذا
الم لمين المشاركين في هذا الميؤتمر ،مينهم د .علي ّ
ي جاد الحيق
في جامعة األزهر ،وجاء ممث لشيخ األزهر الشيخ جاد الحق عل ّ
رحمه هللا  .ومنهم :أخي وصديقي القديم ،ورفيقي في ال يكن وفيي معتقيل سينة
 1949د .عبييد الييودود شييلبي ،وميينهم :د .محمييد أركييون الييذ التقيتييه ميين لبييل
الجزاور ،وغيرهم ممن لم أعد أذكر أسماءهم.
كنا في أواول الًي  ،وكنب أخشى أن رجد بعيض البيرد فيي موسيكو التيي
حيارا ،وليد
كثيرا ميا تكيون عشيرين درجية تحيب الًيفر ،ولكين وجيدت الجيو ًّ
أرزلورييا فنييدلا ل أذكيير اسييمه ،يع يدّ ميين أح يين الفنيياد عنييدهم ،ولكيين لألس ي
وجدتييه دون الم يييتوص فييي كيييل شيييء ،فيييي تكييفييه وأ ا يييه وطعامييه وشيييرابه
وإةاءاته وتجهيزاته! وهيذا ميا لم يته مين لبيل عنيدما زرت طشيقند مين بي د
التحاد ال وفيتي ،لبل ذلد ،في مؤتمر الباار الذ تحد ب عنه من لبل.
وكنييب أح ييب أن روسيييا بوصييفها العاصييمة الكبييرص ل تحيياد ال ييوفيتي،
ستكون شيئا آخر ،ولكني لم أجد ما تولعته.
مفاجاة لم تكن بالح بان:
ومما أذكره ول أر اه أبدا :ما رأيتيه ولم يته فيي دورات ميياه الجامعية التيي
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أليم بها المؤتمر ،فقيد فوجئيب بميا ليم يكين فيي ح يباري حيين دخليب مرحيا
الجامعية أللضييي حيياجتي ،وبعييد أن ارتهيييب تلفييب حييولي ألبحييث عيين صيينبور
«حنفية» للمياه أو خرطو  ،أو وسييلة ماويية ل سيتنجاء ،فليم أجيد ،فبحثيب عين
مكييان للييور يمكيين أن ي ييتاد  ،فلييم أجييد ورلييا ول مكارييا للييور ! ولييول أرييي
أحميييل األورا التيييي ي يييمورها« :الكلينييييكئ» فيييي جيبيييي عيييادة ،لحيييرت فيييي
أمير ! مياذا أفعيل لتنظيي رف يي ،وت ياءلب :مياذا يًيينع هيؤلء النياس حييين
يقضيييون حاجييياتهم ك ييياور البشييير؟ ول مييياء عنيييدهم ول ور ليييديهم؟!! هيييل
يقومون ويارجون على النياس حياملين أليذارهم ورجاسياتهم كميا ر يميها رحين
الم لمين؟
لييو كييان هنيياك «ع ّ ليية» لييألورا  ،لقلييب :إن الييور رفييد ،ولكيين ل توجييد
ع ليية ،وللييب :لعييل المرحييا

الييذ دخلييب فيييه غييير المييراحيض األخييرص،

ف الب اإلخوة معي ،فكلهم شكوا مما شكوت.
وسالب بعيض الطي ب اليذين يدرسيون فيي موسيكو مين العيرب الم يلمين،
فاكييدوا هييذه الظيياهرة ،ولييالوا :إرنييا رحتيياط داومييا بحمييل لييوارير «زجاجييات»
رملؤها بالماء حين رريد دخول هذه الحمامات.
وكان الطلبة الروس يعجبون منيا ،ويقوليون :عجبيا لهيؤلء الطلبية العيرب!
ل يحلييو لهييم الشييرب إل عنييد دخييول الحمامييات!! يح ييبون أرنييا رحمييل هييذه
الزجاجات واألوعية للشرب وليئ للن ل والتطهير.
زيارات ولقاءات مع كبار الم ئولين:
ولد رتّب لنا لقاء رلتقيي فييه كبيار الم يئولين فيي الحكومية ،وفيي البرلميان،
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والع لييات الروسييية ،وحقييو الم ييلمين

داخل روسيا ،ولضية فل طين ،وعيدد مين القضيايا ليم أعيد أذكرهيا ،وكيان ليي
كلمات لوية للتها في هذا اللقاء ر يتها.
ولد زررا بعض المنياطق هنياك ،ومررريا بقًير الكيرملين أكثير مين ميرة،
وشيياهدرا بعييض ال يياحات التييي كييان يتج ّمييع فيهييا الجميياهير .وشيياهدرا بيير
موسيكو ولييل إن طولييه كيذا وكييذا .وليم ي ييعفنا الوليب لنقييو بًيعوده ،ورنييية
موسكو من فوله.
خطبة الجمعة في موسكو:
وزررا م جد الم لمين اليذ يًيلي فييه الم يلمون الجمعية ،وتعرفنيا عليى
الشيخ «زين الدين» مفتي الم لمين في روسيا التحادية .ولد كنيا تعرفنيا علييه
فييي المييؤتمر .ولييد خطبييب الجمعيية فييي م ييجدها العريييق ،والتقيييبُ جمهييور
الم لمين بعد الً ة.
ولد وجدتُ بعض اإلخوة من شباب الًحوة يعملون هناك في رشر اليدعوة
والثقافة اإلس مية ،بعد أن تنفئ الناس أجواء الحريية ،وليد ركيزوا عليى رشير
س ي ْعد ،خييري جامعيية األزهيير،
عييدد ميين كتبييي ،وميينهم :األي الطبيييب عبييد هللا َ
الييذ عرفنييي أرهييم ترجمييوا كتييابي« :الح ي ل والحييرا فييي اإلس ي » وبعييض
الكتييب األخييرص ،ولييد أوصيييته وإخوارييه أن يتعيياوروا فييي عملهييم مييع د .عييادل
الف ح ،ولجنة م لمي آسيا في الكويب ،حتى ل يتكرر العمل الواحيد مين أكثير
من جهة ،ولد وجدت فع كتابي« :الح ل والحرا » ترجمتيه أكثير مين جهية،
ول أدر أ الجهات ألو لي وأهدص سبي  .وفيي التعياون بركية ،واختًيار
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لقاء مع ةابط من أمن الدولة في مًر
عودتي إلى مًر بعد ارقطاي عن زيارتها:
تحييد بُ ميين لبييل عيين ارقطيياعي عيين زيييارة مًيير ت ييع سيينوات «ميين سيينة
 1964إليييى سييينة  ،» 1973وفيييي شيييهر يورييييو  1973عيييدت إليييى مًييير،
ودخلتها ،كما دخلها سيدرا يعقوب وأولده إخوة يوس  ،حين لال لهيمۡ { :ٱد ُخلُاواَّْ
ين} [يوس
امنِ ََّ
ِم َّۡ
ص َرَّإِنَّ َ
شا ٓ َءَّٱّللَُّ َء ِ

.]99 :

ولم ي الني أحدٌ أ سؤال :لماذا غبب هذه المدة؟ أو رحو ذلد.
ولم ي تدعني أحدٌ في الداخلية أو غيرها ،ليو ّجه إلي سؤال ،وإن كان سيالوا
بعييض النيياس عنييي ،مثييل :الحييا عبييده مًييطفى ،رجييل الجمعييية الشييرعية
ي،
المعييروف ،الييذ رآرييي مييرة أسييير فييي شيياري شييري  ،فاسييري ينيياد عل ي ّ
ويدعوري أن أشرب عنده فنجارا من القهوة.
كما سالوا أخيي وصيديقي الشييخ ح ين عي يى عبيد الظياهر «اليدكتور بعيد
ذلد» لماذا ينقلني ب يارته ويهتم بشاري؟
أما أرا فلم أُسال ،و للب هكذا ،طوال عهد الرويئ أرور ال ادات رحميه هللا
 ،ولم أكن أل في المطار ،ول يعولني عاوق في ال فر أو القدو .
تنيُّر األوةاي األمنية:
وبعييد لتييل الييرويئ ال ييادات ،وتييولّي الييرويئ ح ييني مبييارك للحكييم ،بييدأ
الوةع يتنير؛ ففي يو مين األييا  :لييل ليي :إن هنياك ةيابطا مين أمين الدولية
يريد أن تتًل به ،وترك لي رلم هاتفه.
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وكنب عليى أهبية ال يفر ،ول أجيد ولتيا ل تًيال ،ف يافرتُ دون أن أتًيل
به.
وعنييدما لييدمبُ لقضيياء اإلجييازة الًيييفية ،وجييدت الوةييع فييي المطييار لييد
تنير ،فاولفيب لليي  ،وأُخيذ جيواز ليُ ْعير عليى جهيات األمين فيي المطيار.
ولال ليي الضيابط اليذ ت يلم منيي الجيواز :إرهيا فرصية لتشيرب معنيا القهيوة،
ور الد بعض األسئلة ،التي لد ل رجد من يجيب عنها غيرك .وسالوري بعيض
األسئلة وأجبتهم عنها بما وفقني هللا إليه.
تعامل األجهزة األمنية معي بادب واحترا :
وبعييد رًيي سيياعة أو أكثيير جيياءوري بييالجواز ،وكيياروا غاييية فييي األدب
والتقدير والحترا .
ولال أحدهم :لقد تعلمنا منكم حديث الرسول صيلى هللا علييه وسيلم « :لايََّ
مناااَّماانَّلاامَّياارحمَّصااِيرنا َّويااوقرَّكبيرنااا َّويعاارفَّلعالمنااا»(« )121أ :
حقه».
وكييذلد تعيياملوا مييع بعييض اإلخييوة المًييريين فييي الاييار  ،الييذين يحملييون
جييوازات خليجييية ،مثييل :د .كمييال ريياجي ،الييذ يحمييل جييوازا لطريًّييا ،ود .عييز
الدين إبراهيم ،الذ يحمل جوازا إماراتيًّا.
ولد لال لي بعضهم :يمكند أن تطلب مقابلة الوزير ،وتشرح ليه وةيعيتد،
( )121رواه أحمد بلف « :لايََّمنااَّمانَّلامَّيارحمَّصاِيرنا َّويعارفَّحاقَّكبيرناا» (،)6733
عيين عبييد هللا بيين عمييرو بيين العيياص ،ورواه الترمييذ بلف ي « :لاايََّمناااَّماانَّلاامَّياارحمَّ
صِيرنا َّويعرفَّشرفَّكبيرنا» (.)1320
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وهو يعرفد وي مع عند ،ويقدرك حق التقدير ،وهو اليذ ي يتطيع أن يحيذف
اسمد من القاومة ...
للب لهم :إن رف ي ل تنشرح لهذاَ ،و ْل َيجْر علي ما يجر على غير  ،وأريا
ل أحب الذهاب إلى الداخلية ماتارا.
سياسة الوزير أحمد رشد :
ولم يلبث أن تنير وزير الداخلية ،وجاء الوزير أحمد رشد  ،ولد كاريب ليه
سياسة ماالفة لمن كان لبله ،فلم أول فيي عهيده ميرة واحيدة بالمطيار ،وأ ين
ذلد كان معاملة عامة .وبعده عاد األمر إلى ما كان عليه.
مع المقدّ محمد عبد الوهاب:
وفييي صييي سيينة  1995د جييرس الهييات فييي منزلييي بمدينيية رًيير،
فرفعب ال ماعة ،فقال المتًل :أرا المقد محمد عبد الوهياب مين مباحيث أمين
الدولة ،وأرجو أن أتشرف بمقابلة فضيلتكم في بيتكم فيي الوليب المناسيب لكيم،
وتحديده متروك لكم.
للييب لييه :مرحبييا بكييم فييي أ ولييب ،ولكنييي م ييافر غييدا إلييى اإلسييكندرية،
وسابقى هناك رحو خم ة أيا أو سيتة ،يم أعيود ،ويمكينكم أن تتًيلوا بيي بعيد
رجوعي لنحدد ولب اللقاء.
ليال :أن أتيرك لفضيييلتكم رليم تليفييوري ،وبعيد عودتييد واطمئناريد ،ت ييتطيع
التًال بي وليب ميا تشياء ،وتحيدد موعيد زييارتي وليب ميا تشياء .وأعطياري
رلم تليفوره.
وبعييد عييودتي فييي أواوييل أغ ييطئ علييى مييا أذكيير ،اتًييلب بييه ،وللييب لييه:
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يمكند أن تشرفني غدا في ال اعة الثامنة والنً م اء ،وأه بد وسه .
وفييي الموعييد المحييدد ،حضيير األي المقييد محمييد عبييد الوهيياب ،ولييد لييي
رف ه ،ولال :أرب رجل معروف فيي العيالم اإلسي مي كليه ،ورحين لألسي فيي
بلييدك ،ل رعرفييد حييق المعرفيية .ولييد جئييب أبلنييد تحيييات الم ييئولين عنييي،
وإعجييابهم بييد ،وإكبييارهم لييد .وأريييد أن أسييالد :هييل هنيياك أ متاعييب تشييكو
منها ،يمكن أن ر اعد في حلها؟
للب مبت ما :هل تريد الًراحة؟
لال :رعم ،ل شد.
للب :المتاعب تبدأ من عندكم!
لال :كي ؟
للب :إن لي زيارات شتى لب د كثيرة في أرحاء العالم اإلسي مي وخارجيه،
وفي كثير من الب د يقابلني الوزراء ،ومندوبو الرنساء ،إل في بليد ؛ فياول
فيه ويؤخذ جواز  ،وأرتظر ولتا لد يقًر ولد يطول.
لييال :أرجييو أن تاخييذ رلييم هيياتفي ،وتتًييل بييه لبييل حضييورك؛ ألرت ّييب لييد
األمر ،ول تحدع متاعب إن شاء هللا.
ولم أعلق على ذلد؛ ألن هذا التًيال قييل عليى رف يي ،ول أحيب أن ألييد
رف ي اختيارا بيإجراء روتينيي ،وليجير عليي ميا يجير عليى النياس ،يم طفيق
يلقي علي أسئلة أخرص ،وكان في الحقيقة معي في غاية األدب.
لال لي :هل عندك مارع أن أو ّجه إليد بعض األسئلة ألسمع إجابتد عنها؟
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للييب لييه :ل مييارع لييط ،أرييا رجييل ميين أواوييل مهمتييي أن أتلقييى أسييئلة النيياس
وأجيب عنها.
رأيي في المحاكمات الع كرية:
لال :ما رأيد في المحاكمات الع كرية؟ واألحكا التي صدرت فيها؟
للب :هل تريد رأيي بًراحة؟
لال :رعم.
للييب :األحكييا الع ييكرية كارييب لاسييية ،بييل شييديدة الق ييوة ،علييى أريياس لييم
يقترفوا جرما ،ولم يمارسوا عنفا .فمن المعليو ليديكم أن اإلخيوان منيذ خرجيوا
من سجون عبد الناصر إلى اليو  ،لم يثبب في حقهيم أرهيم اسيتادموا العني أو
شاركوا فيه ،ول لمرة واحدة.
بل أرتم  -ول شد  -تعلمون الًدامات التي ولعب بين شيباب اإلخيوان فيي
الًييعيد وشييباب جماعيية الجهيياد .حيييث يتهمييون اإلخييوان بييالتالي عيين مبييدأ
«الجهاد» ،والمهادرة لل لطة ،والست

للطواغيب  ...إلخ.

لال :ولكن ل يزال في اإلخوان جماعات تتدرب على ال

ح؟

للييب :جماعيية اإلخييوان جماعيية كبيييرة ،وممتييدة فييي شييراوح متنوعيية ميين
الشعب ،ول يبعد أن يوجد فيها عشرة أو عشرون يفكرون مثل هيذا التفكيير إن
صح ذلد ،وأرا أحكم على المجموي ل عليى الجمييع ،والمهيم هيو التجياه العيا
في الجماعة ،الذ تقو عليه التربية والثقافة والتوجيه العا  .ولد كيان اإلخيوان
لديما يحتاجون إلى هذا النوي من التدريب الع كر حين ليم يكين هنياك تجنييد
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إجبار  ،أما في عًر التجنيد اإلجبار فكل المًريين يدخلون الجييا ،في
حاجة لمثل هذا التدريب.
يييم عييياد الحيييديث إليييى األحكيييا الع يييكرية .ولليييب ليييه فيميييا لليييب :ولمييياذا
المحاكمييات الع ييكرية ألريياس مييدريين ليييئ فيييهم ع ييكر واحييد؟ ييم هييم لييم
يمارسوا أ عمليات ع يكرية؟ وليم يتجهيوا إليى العني

أو يجربيوه بوجيه مين

الوجوه ،فيما أعلم عنهم ،أو عمن أعرفه منهم على األلل.
أعرف من الدفعة األولى :اليدكتور عًيا العرييان ،أعرفيه منيذ كيان طالبيا
فيي كليية الطيب ،وكيان أمييرا للجماعيية اإلسي مية ،وليد كيان حريًيا علييى أن
ينتقيل بييالط ب ميين النلييو والتشييدد إلييى الوسييطية ،وكييان ي ييتعين بييي وبشيييانا
النزالييي علييى ذلييد .وأعرفييه بعييد أن رض ي وأصييبح وجهييا إس ي ميًّا مًييريًّا
مشي ّيرفا لييه حضييور واةييح فييي المييؤتمرات والنييدوات التييي تعقييد داخييل مًيير
وخارجها .ماذا ارتكب عًا العريان حتى يحكم عليه بامئ سنوات؟
وأعييرف ميين الدفعيية الثارييية :الييدكتور عبييد الحميييد النزالييي ،وهييو أسييتاذ
متاًص في اللتًاد اإلس مي ،ومدير لمعهد البحوع والتيدريب فيي البنيد
اإلسييي مي للتنميييية ،وليييد جمعتنيييي بيييه حلقيييات وريييدوات وميييؤتمرات خاصييية
باللتًييياد اإلسييي مي ،وهيييو يعييييا بجيييدة منيييذ سييينوات ،ولييييئ مييين رشيييطاء
اإلخوان.
لال :ولكنه صار من رشطاء اإلخوان بعد أن توفيب زوجته.
للب :هو لحق؟! إره عاد من جدة منذ عدة أشهر فقط.
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ال ماح بالوجود القاروري لنخوان:
لال :ولكن اإلخوان يقيمون تنظيمات ماالفة للقارون؟
للييب لييه :ساسييلّم معييد بمييا تقييول .ولكيين لميياذا تُلجئييون اإلخييوان لماالفيية
القارون؟
أرتم تعلمون أن اإلخوان جماعة موجودة بالفعل ،وتنميو وتتكيا ر ككيل كياون
حيي ،فلمياذا ل ت ييمحون لهيا بييالوجود القياروري؟ أريتم سييمحتم بيذلد للشيييوعيين
والناصريين والقوميين وساور الفئات ،إل اإلخوان ،ألييئ اإلخيوان مًيريين؟
أهم م توردون من خار تراب الوطن أ هم جزء منه؟
إن الًييواب فييي ذلييد :أن ي ييمح لنخييوان بالعمييل ع رييية وفييو األر

،

وتحب سيمع الدولية وبًيرها ،وبيإذن مين القيارون ،بيدل أن رلجيئهم إليى العميل
تحيييب األر
وباإلسييي

 .فهيييذا مييين حقهيييم بوصيييفهم مًيييريين  ...والتيييزامهم باليييدين
ل يجيييوز أن يكيييون سيييببا فيييي حرميييارهم مييين ممارسييية حقيييولهم

المشروعة.
ييم للييب :ولييد كييان اإلخييوان موجييودين بالفعييل منييذ عهييد الييرويئ الراحييل
ال ادات ،وكان األستاذ التلم اري رحمه هللا  ،يدعى فيي الجتماعيات الماتلفية
باعتباره مرشدا لنخوان!
ليييال :ولكييين األسيييتاذ التلم ييياري ،كيييان عنًيييرا ملطفيييا بطبيعتيييه الهادوييية،
وشاًيته الطيبة ،م لم يكن التنظيم ُمحكما كما هو محكم اليو .
للب :الذ أراه مالًا :أن ع

هيذا كليه يكمين فيي العتيراف بياإلخوان

جماعة لها كيارها وأهدافها ورشاطها في حدود النظا العا والقارون.
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ورحن أحو ما ركون إلى تجميع كل القوص ،وتوحيد صيفوف األمية للبنياء،
والتنمية والرلي بوطننا ،بعيدا عن التوترات والًراعات.
أرا ألول هذا بوصفي مًريًّا م لما ،يحبُّ الايير لوطنيه ،واإلعيزاز لدينيه،
ولد علمتني رح تي الماتلفة إلى ألطار العيالَم :أن مًير مين أرجيى بي د هللا
لنًرة اإلس  ،إن لم تكن أرجاها جميعا.
أرييا ألييول لييد هييذا بًييراحة العييالم ،ل بمنيياورة ال ياسييي ،وأرييا ليييئ لييي أ
وةع تنظيمي في اإلخوان!
استعفاوي من التنظيم العالمي لنخوان:
لال :رحن رعلم أريه لييئ ليد أ وةيع تنظيميي فيي اإلخيوان داخيل مًير،
ولكن في التنظيم العالمي أل يوجد لد مشاركة فيه؟
للييب :كييان لييي مشيياركة ميين لبييل ،ييم اسييتعفيب منييذ سيينين؛ ألتفيير لادميية
اإلس بالعلم والفكير واليدعوة ،وأعتبير رف يي م ْليد الم يلمين جميعيا ،ل مليد
اإلخوان وحدهم .وهذا ل يعني أري أتنكير لفكير اإلخيوان أو ليدعوتهم ،وهيم ليد
يعتبرورني ّ
منظرهم أو مفتييهم ،كميا أن كتبيي تعيدُّ مين ميراجعهم األوليية ،وهيم
أول الناس لراءة لها.
وهناك أسئلة أخرص جرت فيي هيذه المقابلية ،ل تهمنيا هنيا ،إرميا اليذ يهمنيا
هو التعليق على بعض األمور ،مثل األحكا الع كرية.
وبعيييد أكثييير مييين سييياعة ،ارتهيييب المقابلييية ،وارًيييرف الضيييابط الم يييئول
مشيييكورا ،وليييم أعيييرف الهيييدف مييين وراء المقابلييية ،ولعليييه مجيييرد التعيييرف
والستكشاف أو التعارف ،المهم أري للب ما أعتقيد أريه الحيق ،ليوصيله الرجيل
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وفاة الدكتور سعيد رمضان
وفييي هييذا الًييي  5أغ ييطئ  1995تُييوفي الداعييية اإلس ي مية الكبييير،
الدكتور سعيد رمضان عن عمر يناهز  69ت عة وستين عاما.
توفي في سوي را ،التي يعييا فيهيا منيذ عقيود مين ال ينين ،يم رُقيل جثماريه
إلى القاهرة ليدفن بجوار شياه وإمامه وحميه ح ن البنا ،كما أوصى بذلد.
وصول جثماره إلى القاهرة:
واتًل بي بعض اإلخوة في القاهرة ليبلّنني بوفاة سعيد ووصيول جثماريه،
وأن الً ة عليه ستكون في جامع رابعة العدوية في مدينة رًر ،حييث ألييم،
ولال لي :إن اإلخوة يشدّدون على حضورك ،لتقو بالً ة علييه .لليب ليألي:
األميير ل يحتييا إلييى تشييديد ،في ي ييع مثلييي أن يتيياخر عيين شييهود جنييازة مثييل
جنازة سعيد رمضان  ...والحميد هلل ،أريي موجيود فيي القياهرة ،ومين ّ
حيق األي
علييى أخيييه أن يشييهد جنازتييه ،فكيي إذا كييان مثييل سيعيد رمضييان ،بمييا لييه ميين
مييا ٍ مشيير وحافييل فييي خدميية الييدعوة ،ومييا لييه ميين صييلة ولربييى بإمامنييا
خاص علي ،باعتباره ابن طنطا أو النربيية مثليي ،وليد
حق
ٍّ
الشهيد ،وما له من ّ ٍ
تتلمذ على أستاذرا البهي الاولي ،كما تتلمذت علييه ،وميا ألبناويه اليذين تعرفيب
حق عليي ،وخًوصيا طارليا وهارييا.
عليهم في أوروبا في مجال الدعوة ،من ّ ٍ
كل هذا يحت ّم علي أن أحضر ول أغيب.
ص تي على جنازته في م جد رابعة العدوية:
وفع ذهبب إلى م جد رابعة لبيل ص ة الظهر ،وبعد دلياوق جياء الينعا،
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ولد حضر ج ّم غفير من اإلخوان ،ولدموري للًي ة علييه ،وجياء ميع الجثميان
ابنه هاري ،ف الته :ألم يكن في استطاعة طار أن يحضر معد؟ فقال :ليم يكين
ذلييد فييي اسييتطاعته؛ إن مول ي ال ييلطات المًييرية منييه سييي  ،ول يييؤمن أن
ياخذوه ويحققوا معه ،ول يدر ماذا تكون النتاو  .للب ليه :البركية فييد ،وكيل
اإلخوان هنا إما أي ل عيد وإما ابن له.
وبعد الً ة ُحملب الجنازة إلى مقابر اإلميا الشيافعي ،التيي أزورهيا ألول
حيارا ،وال ياوق اليذ معيي ل يعيرف المكيان ،وليد تفرليب
مرة  ...وكان الجو ًّ
ال يييارات بعضييها عيين بعييض .المهييم أرنييا وصييلنا إلييى المقبييرة التييي دُفيين فيهييا
اإلما الشهيد ،ودُفن سعيد بجوار أستاذه وصهره وحبيبه.
كلمتي في تابينه:
وبعد الدفن ،ألقيب كلمة ر ياء أودي بهيا أخاريا الحبييب سيعيدا ،ل أذكير اآلن
مضييمورها ،ولكيين أذكيير أرييي بكيييب فيهييا سييعيدا ،وبكيييب معييه شييياه وشيييانا
اإلما البنا رحمه هللا ب .ومن طبيعية تودييع األحبية أن ييذ ّكر بعضيهم بيبعض،
وأن الحزن الجديد يول الحزن القديم ،كما لال الشاعر:

ولييالوا :أتبكييي كييل لبي ٍير رأيتييه لقبْر يوص بيين الليوص واليدكادك
فقليييب لهييييم :إن األسييييى يبعييييث دعييوري ،فهييذا كلييه لبيير مالييد!
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى
رفيئ ذاوقية الميوت ،ولكين مين النياس مين إذا
األسيسعيد رمضان ،وكي ُّل
لقد مات
مات مات معه كل شيء ،ف يبقى له أ ر ول خبر ول ذكر  ...ومن الناس مين
يحيييا بعييد موتييه ،أعمييارا بعييد عمييره ،بمييا خل ي ممييا ينفييع النيياس .وأح ييب أن
سعيدا من هؤلء.
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ربوغه المب ّكر:
لقد ولد سعيد في ال نة رف ها التيي وليدت فيهيا ،ولكنيه حًيل عليى الثارويية
مبكرا ،في ال نة رف ها التي دخليب فهيا معهيد طنطيا ،وهيو تاير فيي مدرسية
طنطا الثاروية ،ولكنه هر وربيغ وهيو فيي المرحلية الثارويية ،واشيتنل باليدعوة
مبكرا ،وذهب إلى عيدد مين القيرص القريبية مين طنطيا ،ومنهيا :لريتنيا «صيفط
تييراب» التييي زارهييا بُعيييد حًييوله علييى الثاروييية ،وألقييى فيهييا خطبيية الجمعيية،
التي لقيب استح ارا من الناس ،ولم أكن موجيودا فيي القريية فيي ذليد الييو  ،ل
أذكر ال بب.
لقاءاتي به:
ارتقل سعيد من طنطا إلى القاهرة ليلتحق بكلية الحقو بجامعية القياهرة «أو
جامعة فؤاد األول» كما كارب ت ُ مى في ذليد الوليب .وليم يقيدر ليي أن ألقياه أو
أسييتمع إليييه إل مييرتين ،المييرة التييي أذكرهييا جيييدا ،حييين كييان مًيياحبا لنمييا
الشهيد في زيارة مدينة «دسو » .وليد ذهبنيا إليهيا لن يتمع إليى اإلميا الشيهيد،
أرا واألي أحمد الع ال ،واألي محمد الدمرداش مراد .وذليد عين طرييق لطيار
الدلتا .وكارب المناسبة مناسبة المولد النبيو  ،فيالقى سيعيد كلمية ةيافية أخيذت
بمجامع القلوب ،في هذه الذكرص العاطرة.
جواب مفحم:
والمرة األخرص أ نها كاريب فيي المركيز العيا  ،وسيمعبُ منيه كلمية حكيمية
وموفقة ،ل أذكر في أ ّ المحاةرتين كارب؟ وهي أره كان ياطب مرة ،فياراد
بعض الم تمعين أن يحرجه ،ف اله هذا ال ؤال :أريتم صيار لكيم عشيرون سينة

مذكرات ابن القرية والكتاب  -الجزء الرابع

838

تتكلمون فماذا فعلتم؟
وكان جوابه :وأرتم أيضا صار لكم عشرون سنة ت معون ،فماذا فعلتم؟!
فكان جوابا مفحما ومقنعا .فبعض الناس يجعل كل التبعية عليى الميتكلم ،ول
يح ّمل الم تمع شيئا .والوالع أن عليى الميتكلم أن ييدعو ويشيرح ويبييّن ،وعليى
الم يتمع أن يفهيم ويعمييل وينفيذ ،وليد سييمعب كلمية سيعيد رمضييان فيي الحفييل،
ولكني لم ألتق به .ولم ألقته مدة دراسته في الجامعة حتى تار .
قة اإلما الشهيد به:
كييان سييعيد رمضييان بموهبتييه وذكاوييه وحيويتييه وخبرتييه فييي الييدعوة منييذ
باكورة شبابه ،موةع قة اإلما الشهيد ،فقيد بعيث بيه إليى الًيعيد ،وبعيث بيه
إلى بعض الب د العربية.
مجلة الشهاب:
وحيييين أصيييدر اإلميييا مجلتيييه الشيييهرية العلميييية الشيييهيرة التيييي سيييماها:
«الشييهاب» علييى اسييم مجليية المًييلح الجزاويير «عبييد الحميييد بيين بيياديئ»،
وكان يريد أن تال هذه المجلة مجلة «المنيار» العلميية اإلصي حية الشيهيرة،
التي كان يًدرها اإلما المجيدد ال ييد محميد رشييد رةيا  ...هنيا عيين ح ين
البنا سعيد رمضان مديرا لهذه المجلة.
ولد تزو سعيد رمضان كبرص بنيات اإلميا الشيهيد «وفياء ح ين البنيا» أ
أيمن حفظها هللا.
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خروجه من مًر:
وخ ل هذه المدة لم يقدر لي أن ألتقي سعيد رمضان ،حتى ُحليب الجماعية،
واعتقل اإلخيوان واعتُقليب ميع بعيض زم ويي فيي معهيد طنطيا ،ولُيدّر ليي أن
ألقييى كثيييرا ميين اإلخييوة ميين زم ي ء سييعيد ،مثييل :مًييطفى مييؤمن ،وح ييان
حتحوت ،ومحمد عاك  ،ومن هو أكبر منهم سنًّا ،مثل :محمد النزاليي ،وعبيد
العزيييز كامييل ،وعبييد المعييز عبييد ال ييتار ،وعبييد الحكيييم عابييدين ،وعبييد البييديع
صقر ،وغيرهم ،ولكن لم يقدر لي أن ألقى سيعيدا ،فقيد كيان خيار مًير عنيد
ح ّل اإلخوان ،و ل بعيدا عن مًر ،حتى ارزاحب النمية ،وارفرجيب األزمية،
وعادت األمور إلى طبيعتها ،فرجع إلى مًر سنة . 1950
رشاطه ومقاب ته:
ولكننييا كنييا رتييابع رشيياط سييعيد ممييا ينشيير فييي الًييح ميين مقاب تييه مييع
المراسلين األجارب ،ولبالته في الردّ على أسئلتهم.
ولرأرا لقاءه بالملد عبد هللا اليذ رحيب بيه ،ولربيه منيه ،وكيان سيعيد يثنيي
عليييه ،ويقييول :هييو أذكييى ملييوك العييرب ،وأعلييم ملييوك العييرب ،وأتقييى ملييوك
العرب ،ولد عينه حاكما ع كريًّا لمدينة القدس.
مجلة «الم لمون»:
وبعد عودته إلى مًر وارتاياب األسيتاذ الهضييبي مرشيدا عا ًّميا لنخيوان،
كيان لريبيا منيه ،وليد فكير فيي إرشياء مجلية تالي مجلية «الشيهاب» التيي كيان
يديرها ،فاسئ مجلة «الم يلمون» التيي ليب تًيدر ميدة مين القياهرة ،وكيان
يكتب فيها كبار العلماء واليدعاة والمفكيرين الم يلمين .وليد كتبيب فيهيا ميرة أو
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مرتين.
في عنبر اإلدارة:
وبعيييد أن لاميييب الثيييورة ،فيييي  23يولييييو  ، 1952كيييان ليييه صيييلة بيييبعض
ةباطها ،و لب ع لته بهم طيبية ،فتيرة مين اليزمن ،حتيى اصيطدمب الثيورة
باإلخوان ،وكان الحل في األول  11يناير  1954اعتقل سيعيد ميع المعتقليين،
وهناك لقيتيه وجهيا لوجيه ألول ميرة ،ولكين ليم يقيع بيننيا حيديث أو حيوار .وليد
لدمني األستاذ المرشد ألصلّي باإلخوان إماميا ،فكيان يًيلي وراويي ميع سياور
اإلخييوان ،واسييتمر ذلييد عييدة أيييا  ،ييم رقييل مييع أعضيياء مكتييب اإلرشيياد ولييادة
الجماعيية ،فييي عنبيير خيياص ي ييمى« :عنبيير اإلدارة»؛ تمييييزا لهييم ،أو لتي ييير
التًال بهم.
الًراي مع عبد الناصر:
وبعييد ذلييد خيير اإلخييوان ميين معييتق تهم ،وذهييب عبييد الناصيير إلييى منييزل
األستاذ الهضيبي ،واعتذر له عميا حيدع ،واتُّفيق عليى بيدء صيفحة جدييدة بيين
ّ
المجن لنخيوان ،و هير
الجماعة والثورة ،ولكن سرعان ما للبب الثورة هر
جو مشحون بالتوتر والًراي ،وسافر األستاذ الهضيبي إلى سيوريا ،يم عياد،
ٌّ
والجييو يييزداد تلبييدا بييالنيو  ،وينيييذر برعييد لاصيي  ،وبيير خيياط  ،وسييييل
جارف.
تجريده مع جماعة من اإلخوان من جن يتهم المًرية:
وفي هذا الوليب كيان سيعيد فيي الايار ميع جماعية مين اإلخيوان ،فياتهمهم
رجييال الثييورة بييارهم يعملييون ةييد وطيينهم ،ويقومييون باعمييال مضييادّة للثييورة،
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فجييردوا هييؤلء ميين جن يييتهم المًييرية ،وهييم :عبييد الحكيييم عابييدين ،وسييعيد
رمضان ،وكامل الشري  ،وسعد الوليلي.
والعرب يقولون :رب ةيارة رافعية ،والًيوفية يقوليون :كيم مين محنية فيي
اَّويَ ۡجعَ الََّٱّللَُّفِي ا ِهَّ َخ ۡي اراَّ
سا َٰ ٓ
اىَّأَنَّت َ ۡك َر ُرااواَّْ َ
طيهييا منحيية ،وهللا تعييالى يقييول{ :فَعَ َ
شا ۡايَّ َ
َكثِيرا} [الن

اء.]19 :

فإن هذا القرار الظالم لد أعفى هؤلء اإلخيوة جميعيا مين اليدخول فيي محنية
 ، 1954الثاريييية والقاسيييية .والتضيييى بقييياءهم فيييي الايييار رشييييطين عييياملين
لنس .
و ييل سييعيد فييي الاييار  ،كمييا ييل يًييدر ميين سييوريا مجلتييه الشييهرية
«الم لمون» ،ولد جعل رواسة تحريرها للدكتور مًطفى ال باعي ،يم تيولى
هو رواستها بعد ذلد ،إلى أن تولفب.
إرشاء المركز اإلس مي ب وي را:
م أرشا «المركز اإلسي مي» فيي جنيي

ب وي يرا ،بمعاورية مين ال يعودية

وغيرها.
وفي هذه الفترة اتهمب ال لطات المًرية سعيد رمضيان ومعيه مجموعية،
بتهمة إعداد مؤامرة ةد مًر ،وإعي ن الرقي ب عليهيا .وكاريب هيذه التهمية
الملفقة «حبل النجاة» من العتقال والتعذيب ،ومعاراة محنة . 1954
وكيييان سيييعيد يطيييوف فيييي هيييذه المرحلييية بييي د العيييالم اإلسييي مي ،ي يييتنفر
ويحيرك ال ياكنين ،ويتعيرف عليى رجيالت األمية
القاعدين ،وييول النياومين،
ّ
اإلس مية في كل مكان.
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ولييد سييعى مييع بعييض إخوارييه سييعيا حثيثييا لييدص الملييد سييعود ،حتييى أرشييا
«رابطة العالم اإلس مي» لتكون منبرا شعبيًّا عالميًّا لنًرة اإلس

ولضاياه.

مزايا ل عيد رمضان:
كان سعيد رمضان يتمتع بجملة مزايا للما تتوافر لكثير من اليدعاة ،بعضيها
ًييلها
هبييات ميين هللا تعييالى يمحنهييا ميين شيياء ميين عبيياده ،وبعضييها مكت ييبة يح ّ
المرء بال عي وجهاد النفئ وبذل الجهد ،ومن جد وجد ،ومن زري حًد.
من هذه المزايا:
ً
أوَل :بشاشة وجهه ،وابت امته الداومية ،وشاًييته الجاذبية ،بي تكلي

ول

افتعال؛ وهو ما جعله لريبا محببا إلى الناس ،ول سيما الشباب.
ثانيًااا :لبالتييه وحضييور بديهتييه فييي الحييوار والييرد علييى األسييئلة المحرجيية،
واإلجابة المقنعة أو ح ن التالص منها.
ثالثًا :فًاحة ل اره ،ولوة تا يره في خطابته ،وشدُّ الجماهير إليه.
رابعًا :لوة عاطفته ،وحيوية مشاعره ،التي تنتقل منيه إليى سيامعيه ،فتجعليه
يبكي ويبكي ،ويتا ر ويؤ ر.
خامسًا :لربه من اإلما الشهيد ،و قة اإلما به ،حتى إريه كلفيه بمهيا كبييرة
على صنر سنه.
سادسًا :اتًاله بالدعوة ورجالها ،ورشاطه فيها منذ عهد مبكر من عمره.
سااابعًا :رحلتييه إلييى ألطييار شييتى ،وتعرفييه علييى كثييير ميين رجييالت العييالم
اإلس مي ،وخًوصا العاملين للدعوة اإلس مية ،والبعث اإلس مي.
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ثامنًا :لدرته على التًال بالشاًيات الكبييرة ،وتيا يره فييهم ،واسيتفادته
من ذلد لًالح الدعوة.
اركماشه في العقود األخيرة من عمره:
غير أن الذ يعجب له المرالب لحياة سعيد وم يرته  -وياسي ليه أيضيا -
أن هذه الحيوية الهاولة لم ت تمر في فَيْضيها وعطاوهيا بقيوة كميا كاريب .فقيد ليل
رشاطه المعهود والمرتجى فيه ،إلى حد كبيير .لقيد ليب هيذه الشاًيية الثريية
تدعو وتعطي ،ولكن ليئ بالقدر الذ كيان يتوليع منهيا ،واليذ يكياف ميا لدييه
من مواهب ،ويت ء مع تارياه الحافل والدافق بالاير والعطاء.
ْ
ولكن هنياك كثييرون ألياموا فيي
وربما كان إللامته في أوروبا أ ٌر في ذلد،
أوروبا ،وفي أمريكا ،ولم يمنعهم ذلد من مواصلة الفيض ،واستمرار العطاء.
ولد ف ر بعضنا بان الرجل ليد تفير للتا ُّميل والكتابية ،فليم يعيد يهميه الكلمية
المرتجلة ،بل همه الكلمة المكتوبة .وهذا يمكن أن يكيون عيذرا مقبيول ،ليو أرنيا
لرأرا للرجل كتبا ذات بال ،أصدرها خ ل تلد المدة.
حتييى لييال بعييض إخوارنييا :كييان عينييا أصييابب الرجييل ،فلييم يعييد تلييد الشييعلة
المتو ّهجة التي كارب تشع رورا ،وتقذف رارا.
على ك ّل حالَ ،ح ْ بُه ما لدمه في شبابه مما يندر أن يقدمه مثليه ،وع يى أن
يعو
ّ

أبنانه في شبابهم فينهضوا بما لم ينهض به أبوهم في شياوخته.

رحم هللا سعيد رمضان ،وغفر له ،وتقبله فيي الًيالحين ،وجيزاه عين دينيه
ودعوته وأمته ،خير ما يجز به الدعاة العاملين ،والمجاهدين الًادلين.
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وفاة األستاذ عبد الحليم محمد أبو شقة
الوداي األخير:
فييي صييباح يييو ال نييين  23ميين ربيييع اآلخيير 1416ه ي 1995/9/18 -
جاءري ربا وفاة األي الحبيب ،والًديق اليوفي ،والرفييق اليودود ،األسيتاذ عبيد
الحليييم محمييد أبييو شييقة ،الييذ كنييبُ ودعتييه ميين لريييب فييي القيياهرة ،وداي ميين
يرجو العودة والت لي من جديد .ولكين القيدر اليذ يايط مًياير اإلر يان أبيى
أل تكون لنا عودة ول لقاء بعيد ذليد فيي هيذه اليدريا .وكي ُّل شييء عنيد هللا باجيل
َّم ۡنَّ ُ
ل} [فاطر.]11 :
ع ُم ِر ِٓۦهَّ ِإَلَّفِيَّ ِك َٰت َ ٍَّ
َّو ََلَّيُنقَصُ ِ
{و َماَّيُ َعم ُر ِ
َّمنَّ وم َعمرَّ َ
م ّمىَ :

ل رملد عندما رفقد من رحيب إل أن رقيول ميا علمنيا القيرآن أن رقوليه عنيدما
اون} [البقييرة:
َّر ِاعُا ََّ
تنييزل بنييا المًيياوب ،ومنهييا مًيييبة المييوتِ { :إناااَّ ِّللِ َ
َّو ِإناآَّ ِإلَ ۡيا ِه َٰ َ

ّللِ} م ْلييد لييه يتًييرف فينييا كمييا يشيياء ،ليييئ لنييا ميين أميير المييوت
{ ... ]156إِناااَّ ِ َّ
والحياة شيء ،جئنا إلى الحياة بنيير إرادتنيا ،وراير مين الحيياة بنيير إرادتنيا،
َّر َِّاعُاونَ } فيي
بل بإرادتنا من يحيي ويميب ،وبيده ملكوت كل شيءَ { ،وإِناآَّإِلَ ۡيا ِه َٰ َ
دار الالود ،حيث يجد كل منا عند هللا حًاد ما زري ،وجزاء ما عمل.
ر اوي لألستاذ عبد الحليم أبو شقة:
ُّ
يتحق أكثير منهيا ،رشيرتها الًيح
ولد كتبب في ر اء عبيد الحلييم كلمية ي
القطرية وغيرها ،كما رُش َر ْ
ت في كتابي« :في وداي األع » الذ رشيرته دار
الفكر الدمشقية .ول أريد أن أعيد ما كتبتيه هنيا .ولكنيي مضيطر إليى أن ألتيبئ
منها بعض الفقرات ،مضيفا إليها أشياء أخرص لم أذكرها في الكلمة.
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لجنة الشباب الم لم:
لقييد عرفييب عبييد الحليييم لييديما علييى أرييه ميين «لجنيية الشييباب الم ييلم» فييي
اإلخييوان ،وهييي اللجنيية التييي أخييذت علييى عاتقهييا الهتمييا بالجارييب الفكيير
والثقييافي والتربييو  ،فييي مقابييل الجماعيية التييي جعلييب جييل اهتمامهييا بالجارييب
الجهاد  ،وهم جماعة «النظا الااص» الذ أطلقب الحكومة علييه فيميا بعيد:
«الجهاز ال ر ».
والعجب أن جماعة الشباب الم لم كاروا أساسا من النظيا الاياص ،وكياروا
ي ّمورهم« :جماعة األسئ» أ اليدعاوم والركياوز ،ولكين الممارسية والتجربية
علّمتهم أن هناك ما ينقًهم ،وهو التربية العقلية والعلمية المركزة.
فهييؤلء الشييباب ميين أمثييال عبييد الحليييم ،ورشيياد رفيييق سييالم ،ويوسي عبييد
المعطي ،وجمال عطية ،وعز الدين إبراهيم ،وغيرهم ،ليم يكوريوا بعييدين عين
الجهيياد والتنظيييم الايياص ،بييل اتهمييوا فييي لضييايا التنظيييم ،ودخلييوا ال ييجون،
ولُيدّموا للمحاكمييات ،وبعضييهم مثييل عييز الييدين اسييتطاي أن يهييرب مييع بعييض
إخواره من مًر إلى ليبيا ،ويلجا إلى الملد ال نوسي رحمه هللا .
رساول لجنة الشباب الم لم:
ولكن هؤلء الشباب رأوا أن هناك فراغا علميًّا وفكريًّا يجيب أن يميأل ،وأن
كثيرا منهم يفتي في أمور كبيرة ،وهو ليئ لهيا أهي  ،أو ياخيذ فتيواه فيهيا ممين
لي وا لها أه ؛ ولذلد بدءوا يعملون على ميلء هيذا الفيرا  ،وسيدّ هيذه الثُّنيرة،
بعدة وساول ،منها:
 - 1لراءات جديدة في كتب غير كتب اإلخوان ورساولهم .ول سيما أرها كاريب
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محييدودة فييي ذلييد الولييب ،تكيياد تكييون مقًييورة علييى رسيياول اإلمييا البنييا،
وبعض كتب اعتبيرت مين رسياول الجماعية ،مثيل كتياب« :تيذكرة اليدعاة»
للبهي الاولي.
وهذه القراءات لها مًادرها الرحبة .فمن القديم كتيب اإلميامين :ابين تيميية
وابيين القيييم ،وميين الحييديث أمثييال الشيييخ محمييد عبييد هللا دراز ،والشيييخ محمييود
شلتوت ،والشيخ خ ف والشيخ أبو زهرة.
 - 2ترجمة كتب مين اللنيات اإلسي مية األخيرص ،وأهيم ميا اتجهيب إلييه :كتيب
الع ميية أبييي األعلييى المييودود أمييير الجماعيية اإلس ي مية فييي باك ييتان،
وصيياحب الرسيياول اإلسي مية التييي تركييز علييى الجارييب الفكيير  ،وتنييالا
القضايا من منطلق العقل اإلس مي المعاصر ،النالد للحضارة النربية.
 - 3التتلمذ على علماء مين خيار اإلخيوان ،بيل ربميا كيان لهيم مولي راليد أو
متحامييل علييى اإلخييوان ،مثييل األديييب واللنييو والمحقييق الع ميية محمييود
محمد شياكر ،اليذ كيان ينقيد اإلخيوان ومرشيدهم األول ح ين البنيا بل يان
حاد.
ولكن هؤلء الشيباب ومين تيا ر بهيم ذهبيوا إليى محميود شياكر فيي بيتيه فيي
مًيير الجديييدة ،ليحضييروا دروسييه ،وي ييتمعوا إلييى توجيهاتييه ،ل يميينعهم ميين
ذلد ارتقاداته العنيفة لنخوان؛ لثقتهم بإخ ص الرجل ،وغزارة علمه.
تعرفي على عبد الحليم:
ُّ
ولد دعوري ألحضر معهم بعيض هيذه اليدروس ،واسيتجبب لهيم ،واسيتفدت
منها ،وهناك لقييب عبيد الحلييم ،وتعرفيب علييه ألول ميرة تعرفيا سيريعا .حيين
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التقينييا ،فرأيييب وجهييا بشوشييا ،و نييرا باسييما ورف ييا صييافية ،وشاًييية ترتيياح
إليها بمجرد رنيتها .وهذه هي المرحلة األولى من تعارفنا.
في ال جن الحربي يعد الحل األول:
م ازداد هذا التعارف أكثر حين ة ّمنا ال جن الحربي في عهد الثيورة ،فيي
العتقال األول يناير  ، 1954وخًوصا في الفترة التي سمحوا لنا فيهيا بفيتح
تعرفييب أكثيير علييى عبييد الحليييم ،الييذ
الزرييازين ،والت لييي فيمييا بيننييا .وهنيياك ّ
عرفب منه أره تار في ل م التاريخ من كلية اآلداب بدرجة مقبول! وعرفيب
منييه أرييه ليييئ مميين يح يين اإلجابييات فييي المتحارييات الرسييمية؛ ولييذا رجييح ب ي
«مقبييول» ،ولكنييه يح يين البحييث فييي المًييادر ،والمنالشيية العلمييية فييي لضييايا
الفكر الماتلفة .وهذه هي المرحلة الثارية.
في لطر:
أما المرحلة الثالثة ،فهي التي بدأت بإعارتي إلى لطر ،مديرا للمعهد اليديني
الثييارو هنيياك ،وكييان عبييد الحليييم لييد سييبقني ،ولييد عمييل ميين لبييل راوبييا لمييدير
المدرسيية الثاروييية الوحيييدة بالدوحيية ،ييم مييديرا لهييا ،ييم تييرك اإلدارة واكتفييى
بالتدريئ .وكان ييدرس الميواد الجتماعيية :الجنرافييا والتياريخ ،وليه طريقتيه
المتمي يزة فييي التييدريئ وابتكاراتييه الااصيية ،وكييان هييو المييدرس األول ،فكييان
يتعامل مع زم وه بروح األخوة المحببة ،وكان كل زم وه يحبوريه ويعتبروريه
األب الروحي لهم.
تقارب عقلي وللبي وأسر :
كان لريبا إلى عقليي وللبيي ،وكنيب لريبيا إليى عقليه وللبيه .وكاريب أسيرتي
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وأسرته تلتقييان وتتفاهميان ول حياجز بينهميا .وليد رز بيامرأة تعيدّ ليرة عيين
لًييياحبها ،يضيييرب بهيييا المثيييل فيييي الوفييياء ،ومكيييار األخييي

ميييع اليييزو

واألصدلاء ،ولد ارعقدت الًيدالة بينهيا وبيين زوجتيي ،كميا ارعقيدت بيين بناتيه
وبناتي ،ول تزال إلى اليو .
لقاءات خاصة:
وكان لنا في لطر لقاءات خاصة ،شبه منتظمة ،ورحن مجموعة تضم :عبيد
الحليم ،والع ال ،وح ن المعايرجي ،وأرا ،وكلنا مًريون ،وتضيم معنيا األي
ْ
ولكين مًيره التعلييم فيي
العالم البحا ة محمد مًطفى األعظمي ،وهو هند ،
مًر ،ودخول ال جن الحربي مع اإلخوان.
ولمييا عيياد األي الكييريم د .عييز الييدين إبييراهيم إلييى لطيير ،بعييد حًييوله علييى
الييدكتوراه فييي اللنيية العربييية ميين جامعيية لنييدن ،ارض ي ّم إلييى المجموعيية ،وكييان
يُ َ ّمى هذه الجل ات :جل ات «الت يليد» شيبهها بجل يات شييوي الًيوفية ميع
مريديهم الذين «ي لّكورهم» أ  :يعلمورهم أدب ال لوك.
ولد عين عبد الحليم مديرا للمدرسة الثاروية ،فقيا بمهمية خيير لييا  ،تربويًّيا
وإداريًّييا .وكييان معييه أحييد إخوارنييا األزهييريين الييواعين ،ولييد سييالته عنييه مييرة،
فقال :هذا رجل بنّاء ،ل يدي راحية من النواحي إل وةع فيها لبنة.
تحرره من ليود العمل الو يفي:
ُّ
ومع أن عبد الحليم في لطر ،كيان ميلء ال يمع والبًير ،فوجئنيا باريه يفكير
فييي السييتقالة ميين عملييه ،وتييرك لطيير وو يفتييه فيهييا ،التييي يتطلييع إلييى مثلهييا
كثيرون ،وكارب حجته أره يرييد أن يتحيرر مين لييود العميل اليو يفي ،ليتفير
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للبحث العلمي ،ولد أصبح لديه من مدخراتيه ميا يكفيي إللامية مشيروي تجيار
يتعيييا منييه ،وينطلييق هييو فييي مجالييه .وحيياول كثيييرون أن يثنييوه عيين عزمييه،
واعتبره آخرون مجازفا بم تقبله ،ولكنه كان ليد اختيار طريقيه ،وصيمم علييه:
تيدر علييه دخي مناسيبا ،ينفيق منيه عليى رف يه
أن ينش دار رشر في الكوييبُّ ،
وعلى مشروعاته العلمية ،ويشتنل هو رف ه بالبحث ،وعنده أدواته.
مشروعاته العلمية:
وكارب لديه مشروعات علمية أو فكرية ،يريد أن يبدأ بها ،أهمها :موةيوي
المرأة في اإلس  ،ورسيالتها فييه ،ومولفهيا مين الرجيل ومولي الرجيل منهيا.
ولد بدأ يجميع الميادة فيي هيذا الموةيوي مين مظارهيا الماتلفية .وكيان ييرص أن
يكتفي من المًادر بيالقرآن و«الًيحيحين» :البايار وم يلم ،وإن ليم يمنعيه
ذلييد ميين السييتفادة  -فييي بعييض األحيييان  -ميين كتييب ال يينن األخييرص ،مثييل:
«موطا مالد» ،و«م ند أحمد» ،و «ال نن األربعة» ،وغيرها.
ولد ل رحو عشرين سنة يعميل فيي إعيداد الكتياب ،وكلميا فير مين فًيل
منييه عرةييه علييى عييدد ميين إخوارييه الييذين يثييق بييرأيهم ورًييحهم .وكنييب ميين
هؤلء ،بل في مقدمتهم ،فقد كان شديد الحيرص عليى أن يُطلعنيي عليى كي ّل ميا
يكتبييه ،وي ييمع رأيييي فيييه ،وينالشييني وأرالشييه ،ول سيييما إذا اختلفييب وجهيية
رظررا ،وذلد في أمور لليلة ،فكان إميا أن يقنعنيي فاتنيازل ،أو ألنعيه فيتراجيع،
وهو صبور على المنالشة والمراجعة مرة بعد مرة.
وكنيب أحيارييا أليول هييل :يكفييي ليراءة في ن وفي ن لهيذا الفًيل ،فيقييول :ل
يكفي ،لراءتهم سنة ،ولراءتد فر

.
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موسوعة «تحرير المرأة في عًر الرسالة»:
وما زال كذلد حتى فر من كتابه أو من موسيوعته التيي سيماها« :تحريير
المرأة في عًر الرسالة» .يريد أن يقول لقاسيم أميين وجماعتيه :إن الميرأة ليد
تحررت لبلد منذ

ة عشر لررا ،منذ أرسل هللا محمدا بالهدص ودين الحق.

ولييد شييرفني بييان كتبييبُ مقدميية ةييافية ،بجييوار مقدميية شيييانا الشيييخ محمييد
النزالي ،تحد بُ فيها عن جهده الذ بذله ،وبذلته معه زوجه أ عبيد اليرحمن،
حتيى هير هيذا الموليود إليى النييور ،كبييرا ،يميأل اآلفيا  ،ويضيي إليى كتيياب
التجدييد فييي اإلسي  :صييفحة مشييرلة ،فيي موةييوي ةيياعب فييه الحقيقيية بييين
النلو والتفريط.
واسيييتقبلب كتابيييه كيييل الفئيييات الماتلفييية فيييي مجتمعنيييا العربيييي واإلسييي مي
بالترحيياب والتاييييد ،إل فئيية واحييدة ،هييم إخوارنييا «ال ييلفيون» الييذين رفضييوا
الكتيياب ،وأبييوا أن يلتقييوا مؤلفييه ،ولييد دعيياهم ليحيياورهم ويحيياوروه حييول رقيياط
الا ف ،فقالوا :إن الكتاب مرفو

عندهم جملة وتفًي .

ي الطنطياو
ولد علّق ع مة الشا فقيه األدباء ،وأدييب الفقهياء :الشييخ علي ّ
علييى هييذا الموليي  ،ليياو  :إذن هييم يرفضييون القييرآن ،وصييحيحي الباييار
وم لم! إذ لم يقم بنيان الكتاب إل عليها!
ولييد تييرك عبييد الحليييم أورالييا مكتوبيية فييي موةييوعات شييتى ،بعضييها شييبه
مكتمل ،وبعضها يحتا إلى شيء من الجهد حتى يًلح للنشر.
ولد رشر بعده كتابه الفرييد« :رقيد العقيل الم يلم» اليذ كتيب مقدمتيه المفكير
الم لم الكبير ،الدكتور محمد عمارة ،وأ نى عليه.
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وترك عبد الحليم وصية بمبلغ مين الميال ،رصيده لادمية الفكير اإلسي مي،
وأوصييى لجماعيية ميين إخوارييه ميين العلميياء والمفكييرين والييدعاة الم ييلمين أن
يتولوا هذا األمر من بعده ،وي دّدوه ،ويو ّجهوه إليى حييث كيان يرييد رحميه هللا
 .وأرا واحد من هيؤلء ،ميع اإلخيوة :طيار البشير  ،ومحميد عميارة ،وأحميد
الع يييال ،وفهميييي هوييييد  ،ومحميييد العيييوا ،وسييييد دسيييولي ،وجميييال عطيييية،
وآخرين.
مجلة «الم لم المعاصر»:
وكيان عبييد الحلييم مشيينول الفكير والقلييب بالتجدييد واإلصي ح ،وخًوصييا
للحركة اإلس مية ،واألمة اإلس مية  ...ففي ولب من األولات شينل  -وشَينَلَنا
معه  -بضيرورة عميل إيجيابي للتجدييد واإلصي ح ،وارتهيى إليى أن يكيون فيي
صييورة مجليية ذات وزن علمييي وفكيير

قيييل ،اجتمعنييا ميين أجلهييا اجتماعييات

شتى ،في بيروت ،وفي الكويب ،وفي غيرهما ،تيدعو إليى الجتهياد والتجدييد،
وتمييارس الجتهيياد والتجديييد .وارتهينييا إلييى ت ييميتها «الم ييلم المعاصيير» ،فهييو
صاحب الفكرة ومنفذها ومتابعها حتى خرجب.
ولد كتب في أعدادها األولى مقالت فكرية رقدية ،كيان لهيا صيداها وولعهيا
في المجيال اإلسي مي ،والمجيال الفكير  ،والمجيال اإلصي حي ،ول سييما ميا
اشتملب عليه من رقد شجاي للحركة اإلس مية ،والدعوة اإلسي مية ،ومين ذليد
مقاله« :أزمة العقل الم لم» ،ومقاله اآلخر« :أزمة ال ُالُق الم لم».
م اختل مع صديقه رويئ التحرير د .جمال عطية ،فترك له المجلة؛ ألريه
ل يحب أن يعمل في جو الا ف أو الًدا .
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سعيه إلرشاء جمعية فكرية:
عنييي بييان ينشي جمعييية فكرييية ،تضي ُّم جماعيية ميين معتييدلي أهييل
وبعييد ذلييد ُ
الفكر ،من المهتمين بالتجديد والت ديد ،وكان ييودّ أن يُ ي ّجلها فيي مًير ،ولميا
عجز عن ذلد ،سجلها في باريز.
وأراد أن يكون لهذه الجمعية لبل هورها رسميًّا :بيان يعلن عن مي د هيذا
التجاه الجديد ،فكتب م ودة هذا البيان وطفق يعرةه عليى أليرب النياس إلييه
ليح يين منييه ،ويعيدّل فيييه ،باإلةييافة أو الحييذف ،أو التقييديم أو التيياخير ،وكنييب
ممن أسهم معه في هذا الجارب ،م سيلمه إليى األسيتاذ اليدكتور أحميد كميال أبيو
المجييد ،ليًييوغه الًييياغة النهاوييية ،ويايير باسييمه ،معلنييا عيين هييذا التيييار
اإلس مي الجديد.
حفاوته بالشاًيات الفكرية:
وكان عبيد الحلييم حفيًّيا بكيل شاًيية يمكين أن تنفيع اإلسي

ول سييما فيي

الجاريييب الفكييير المشييينول بيييه ،وكيييل شاًيييية كيييان لهيييا مييييول علماريييية أو
مارك ية أو ليبرالية ،يم بيدأت تتجيه إليى اإلسي  ،يجتهيد فيي اللتيراب منهيا،
يعرفها على أصدلاوه من اإلس ميين.
ودعوتها إلى منزله ،ويحاول أن ّ
وهكذا عن طريقيه تعرفيب عليى الم تشيار طيار البشير  ،وعليى الكاتيب
المعييروف عييادل ح ييين ،ولييد صييحبهما لزيييارتي فييي منزلييي بمدينيية رًيير
بالقاهرة ،وارعقدت بيننا منذ تلد الزياة مودة عميقة ،ازدادت وتعمقب عليى مير
الزمان.
وكان كلما سمع بشاب ذ مواهيب ،يُرجيى لنيد هيذه األمية ،لربيه وشيجعه،
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وأخذ بيده ،ليمضي إلى األما  .وربما ساعده ماديًّا عند اللزو .
امتداد أعماله الايرية:
ولييم يكيين عملييه مقًييورا علييى مًيير ،بييل كييان يمتييد إلييى بي د شييتى ،ولييد
عرفب بعد موته :أره أمدّ إحدص الجمعييات اإلسي مية المنربيية التيي تعميل فيي
المجال العلمي بمبلغ جيد من ماله .ولد سالوري :ماذا رفعل بهذا الميال بعيد وفياة
الرجل؟ فقليب لهيم :أسيال لكيم أهليه وور تيه .فلميا سيالتهم ليالوا :رزييد مين أميده
وربقيه كما أراد رحمه هللا  ،ورطلب مينهم أن يابروريا بيين الحيين والحيين عين
أرشطتهم وإرجازاتهم.
حبه التجديد:
لم يكن عبد الحلييم تقلييديًّا ،بيل كيان يحيب التجدييد فيي كيل شييء ،حتيى فيي
ع لاتنا األسرية ،وهي ع ليات ليم يزدهيا ميرور األييا إل ليوة ،فكنيا إذا جئنيا
إلى القاهرة في الًي  ،يحياول داوميا أن يبتكير وسياول للقياء ،وتجدييد الحيياة،
فمييرة ي ييتاجر لنييا سييفينة شييراعية رركبهييا فييي النيييل ،ورتعشييى فيهييا ،وتكييون
فرصة لفرحة األولد ،وخروجهم من الروتين الممل.
ومييرة رلتقييي فييي رأس البيير ،ور ييكن فييي بيتييين لييريبين ،وكييان معييه سيييارة
صنيرة ،فكان يركب فيها أولدرا وأولده  -وبااصة البنيات  -يركبيون داخلهيا
وعلى جواربها ،وفولها ،وهم يضحكون ويلعبون.
ومرة أخرص يدعورا إلى الذهاب إلى الحقول في مزرعة له.
ّ
مقطييب الجبييين ،بييل يريييد أن ي ييتمتع
فلييم يكيين رج ي متز ّمتييا ،ول رجيي
بطيبات الحياة وي تمتع بها من حوله .مرددا لول الشاعر:
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أيهييييا المشييييتكي ومييييا بييييد داء كيين جمييي تيير الوجييود جمييي
يم فجيياة ،ارطفييا ذلييد ال ييرا المنييير ،واختطفييه منييا المييوت ،الييذ ياتطي
األب من بينه ،والبن من أبيه ،واألي من أخيه ،والًيديق مين صيديقه .ولكين
مما يافّ من هوله :إيمارنا بان الموت ليئ رهاية المطاف ،إرما هو رحلة إليى
الالود ،كما لال الشاعر الًالح:

وما الموت إل رحلة غيير أرهيا ميين المنييزل الفيياري إلييى المنييزل
رحم هللا حبيبنا عبد الحلييم ،وتقبليه فيي البي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي!وأمتيه
الًيالحين ،وجيزاه عين دينيه
خييير مييا يجييز بييه العلميياء العيياملين ،والمعلّمييين الربّيياريين ،وجمعنييا بييه فييي
الفييردوس األعلييى مييع الييذين أرعييم هللا عليييهم ميين النبيييين والًييديقين والشييهداء
والًالحين ،و َح ُن أولئد رفيقا.

***

الم حق
***
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ملحق رلم ()1
رسالة مفتوحة إلى رويئ الجمهورية «الرويئ مبارك»

()122

ب م هللا الرحمن الرحيم
ال يد الرويئ محمد ح ني مبارك ظ
رويئ الجمهورية
ال

عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:

فهذه أول رسالة ُّ
أخطها إلييد ،وكنيب أرييدها رسيالة منلقية تقرنهيا وحيدك،
خوفوري أرهيا ليد تُحجيب عنيد ،فليم أر باسيا مين رشيرها ،فلييئ
ولكن العارفين ّ
فيها ما يجب إخفانه ،وأرجو أل يضيق ولتد عن لراءتها.
والوالييع أن هييذه الرسييالة لييد تيياخرت كثيييرا حتييى طفييح الكيييل ،وبلييغ ال يييل
الزبيييييى بميييييا رشيييييرته صيييييح القييييياهرة ييييييومي الث ييييياء واألربعييييياء - 9
ي ٍ لاطيياب وزييير الداخلييية فييي مييؤتمرين
 ، 1990/1/10ميين ت ييجيل صييوت ّ
عا ّمين ،تضمن تطاول بيذيئا عليى شاًيي ،كميا تضيمن سيبًّا صيريحا ،وليذفا
رخيًا لعدد من علمياء األمية ومفكريهيا وكتّابهيا وزعماوهيا ،وهيئاتهيا العلميية
والنقابية وال ياسية  ...ولم يدي يمينا ول ي ارا ول وسطا حتى لذفه بحجارتيه.
ولم يشبع رهمته من سبّه من شرفاء األحياء ،حتى ربا المقابر ليوغل في سيب
شرفاء األموات ،متجاوزا كل الحدود والقيم التي توار تهيا أمتنيا ،وتعلمتهيا مين

( )122تقد ذكرها عند الحديث عن وزير الداخلية زكي بدر.
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أديارها ال ماوية :أن الموتى ل يُذكرون إل باير ،فإرهم أفضوا إلى ما لدّموا.
وليييد أسييي إسيييفافا يُ تبشيييع صيييدوره مييين النوغييياء ،فكيييي برجيييل يحميييل
م ييئولية وزارة ميين أخطيير وزارات الدوليية ،وهييو أميير لييم تعييرف مًييررا لييه
رظيرا في حاةرها أو ماةيها.
لقييد أصييبح الًييمب بعييد ذلييد جريميية ،وفييي ترا نييا :إن ال يياكب عيين الحييق
كالناطق بالباطل ،وال اكب عن الحق شيطان أخرس ،ول أحيب أن أكيون مين
الشياطين خرسا كاروا أو راطقين.
ول ريييب يييا سيييادة الييرويئ ،أن مييا صييدر عيين وزييير الداخلييية ميين تطيياول
وافتييراء تنكييره كييل أديييان ال ييماء ،وتعالييب عليييه كييل لييوارين األر

 ،ولكيين

الوزير مطمئن إلى أن يد القيارون لين تناليه ،محتميًّيا بالحًيارة البرلماريية التيي
أةفاها عليه تعيينكم له بمجلئ الشورص ،وبما يزعمه داوما من تاييدكم ليه فيي
تًرفاته المنكرة.
ومن هنيا رح ّملكيم أميا هللا يم أميا األمية م يئولية ميا يمارسيه هيذا اليوزير،
ورطالبكم بمقتضى م ئوليتكم الدستورية وال ياسية واألخ لية باتّاياذ المولي
الحكيم والحاسم الذ يفرةه عليكم واجيب الراعيي الم يلم رحيو رعيتيه ،التيي
هييو م ييئول بييين يييد هللا عنهييا ،كمييا يُمليييه عليييكم تمثيييلكم لشييعب فييي عراليية
الشعب المًر  ،الذ أولكم قته ،وح ّملكم أمارة ليادة م يرته.
ال يد الرويئ ،لي ب رسالتي هذه شكوص شاًيية مميا تنياولني بيه اليوزير
المذكور ،فقد سبق له مثل ذلد فيي داخيل مًير وخارجهيا ،دون رعايية ليذو
أو أ اعتبييار دينييي أو أخ لييي أو سياسييي ،هييذا مييع أرييي ليييئ لييي بييه احتكيياك
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مباشر ،فارا  -منذ ت ع وعشرين سينة  -أعييا فيي بليد عربيي كيريم أتمتيع فييه
بالحب والتقدير والتكريم من جميع أهله أميرا وحكومية وشيعبا ،فميا ليه وليي؟!
س ْ
يل سيفراء
س ْل عنّي إن شئب اليدكتورين :أسيامة البياز ،ومًيطفى الفقيي ،و َ
و َ
مًر في لطر :الحالي ،وال ابق ،واألسبق.
أنكيد لكيم ييا سييادة اليرويئ أن ميا لرأتيه وميا سيمعته مين شيتاوم وافتيراءات
يحيرك شيعرة منيي ،فهيي دبير أذريي ،وتحيب ليدمي ،وكي ُّل
تتعلق بشاًي ،ليم ّ
إراء بالذ فيه ينضح ،بل هي شهادة لي كما لال المتنبي .وح يبي هنيا ميا أدّبنيا
س ِمعُواَّْٱلل ِۡ َوَّأ َ ۡع َر ُ
ااَّولَ ُكامۡ َّأ َ ۡع َٰ َملُ ُكامۡ َّ
{وإِذَاَّ َ
َّوقَالُواَّْلَنَآَّأ َ ۡع َٰ َمَّلُنَ َ
ضواَّْع َۡنهُ َ
به القرآن الكريمَ :
علَ ۡي ُكمۡ َََّلَّنَ ۡبت َ ِِ ۡ
ين} [القًص.]55 :
يَّٱل َٰ َج ِر ِل ََّ
س َٰلَمَّ َ
َ

كمييا لييم أهييت ّم بإيقافييه لييي فييي المطييار كلّمييا دخلييب ،رغييم أرييي أحمييل جييوازا
صا صادرا من أمير لطر ظ .
لطريًّا خا ًّ
ولكيين الييذ أفزعنييي هييو مًييير مًيير العزيييزة علييى أرف يينا ،ورفييئ كييل
عربي وكل م لم.
مًر  -يا سيادة الرويئ َ -مهد الحضارة ،ولليب العروبية ،وللعية اإلسي ،
بلد األزهر ،ولبلية العليم للم يلمين ،وحارسية الثقافية اإلسي مية واللنية العربيية
ميين ألي عييا  ،كيي يُشيت َم علمانهييا ،ويُ َييبُّ أهييل الييرأ والفكيير فيهييا ،ويُهييدد
أبنانها بقطيع رليابهم وميوارة جثيثهم كميا يفعيل ّ
لطياي الطرييق؟! كيي يحيدع
هذا ،وأرتم صامتون؟!
لقد ر يب اليوزير إليى اإلميا الشيافعي ،زورا ،أريه يجييز لتيل الثليث إلحيياء
الثلثين ،ف مارع عنده من أن يقتل مارية عشر مليورا من أبناء مًير! أو عليى
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األلل ( )1%أ أكثر من رً مليون بهذه الفتوص الجاهلة!
كي

ساادَّفِ ۡ
ضَّفَ َكمَن َمااَّ
ساَّ ِبَِ ۡي ِرَّنَ ۡف ٍ
اََّأ َ ۡوَّفَ َ
والقرآن يقرر{ :أَن َّهَُّ َمنَّقَتَلََّنَ ۡف ُۢ َ
ايَّٱۡل َ ۡر ِ

اسَّ َا ِميعا} [الماودة.]32 :
قَتَلََّٱلن َ
وال ُّينة تقيول« :لاازوالَّالادنياَّأرااونَّعلاىَّهللاَّماانَّقتالَّرااالَّمسالمَّبِياارَّ
حق»(.)123
بل إن اإلس

يحتر حياة الحييوان األعجيم ،فكيي باإلر يان المكير ؟ وأ

م ييلم ل يحف ي هييذا الحييديث المتفييق عليييه« :دخلااتَّاماارأَّٗالنااارَّفاايَّراارٗ َّ
حبستراَّحتىَّماتات َّفاالَّرايَّأطعمتراا َّوَلَّرايَّتركترااَّتمكالَّمانَّخشااشَّ
اۡلرض»( ... )124فكي

بمن يحبئ البشر ويعذبهم بنير حكم لضاوي؟!

ال يييد الييرويئ ،إن النًيييحة ألوميية الم ييلمين وعييامتهم م ين لبيياب الييدين،
والتواصي بالحق والًبر من فراوضه األساسية ،وليئ في األمة أحيد أصينر
من أن َينًح ،ول أحد أكبر من أن يُنًح ،ولقد لال الهدهيد ل يليمان{ :أ َ َح ُ
َٰاتَّ
بِ َماَّلَ َّۡمَّت ُ ِح ۡ َّبِِۦه} [النمل.]22 :

وكان الفارو عمير يقيول عليى المنبير :رحيم هللا اميرءا أهيدص إليي عييوب
رف ي .وحين لال له رجل :اتق هللا .شيجعه لياو  :ل خيير فييكم إذا ليم تقولوهيا،
ول خير فينا إذا لم ر معها!

( )123رواه ابن ماجه في الديات ( )2619عين البيراء ،وصيححه األلبياري فيي «صيحيح ابين
ماجه» (.)2121
( )124متفق عليه :رواه الباار فيي بيدء الاليق ( ،)3071وم يلم فيي ال ي
ابن عمر.

( )4160عين
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وخييير مييا يقدّمييه العييالم لييولي األميير أن ينًييحه ويييذ ّكره ،والييذكرص تنفييع
المؤمنين.
وإرييي ميين مولييع م ييئوليتي باعتبييار أحييد علميياء الم ييلمين الييذين أخييذ هللا
عليهم الميثا أن يبيّنيوا ول يكتميوا ،ول يشيتروا بآييات هللا منيا لليي  -واليدريا
كلها من لليل  -وأن يقولوا الحق ل تاخذهم في هللا لومة لوم.
ميين هييذا المولييع أرًييح لكييم :أن تتييدارك الاطيير لبييل أن ي ييتفحل ،وتطف ي
الشيييرارة لبيييل أن تتحيييول ريييارا ،حفا يييا عليييى لييييم مًييير الدينيييية وال ُالُقيييية،
ومواريثها الثقافية ،وحماية لشعبنا ووطننا مين طوفيان ياشيى العقي ء ارفجياره
في أ لحظة ،ولن ت تطيع لوة منعه من الردلي ول الرتشيار ،ومعظيم النيار
من م تًنر الشرر.
ويحضرري هنا ما لاله ذلد المشير الناصح لحكا بني أمية:

أرص خلييل الرميياد وميييض رييار ويوشييد أن يكييون لهييا ةييرا !
إرها رًيحة خالًية ل أرجيو بهيا إل هللا واليدار اآلخيرة ،ومًيلحة األمية،
ول أريد من أحد جزاء أو شكورا ،فقد أغناري هللا عن درياكم ،ومناصيبكم التيي
يتهافب عليها كثيرون.
ال يد الرويئ ،إن أ ّمتنا أحو ما تكون إلى أمرين:
األول :إيمييان صيياد بيياهلل ورسييالته ،ولقاوييه وح ييابه ،تزكييو بييه األرفييئ،
وتحيا الضماور وت تقيم األخ

 ،إيمان يحفيز عليى الايير ،وييزي عين الشير،

ويول ي المييرء عنييد حييدود هللا فييي أمييره ورهيييه وح لييه وحرامييه ،ول ب يدّ أن
تتعاون كل األجهزة والمؤس ات على غرس هذا اإليمان.
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الثاري :منياي حير ،تتفيتح فييه النوافيذ ،وتيزول أحكيا الطيوارئ ،ويُعبّير فييه
الناس عن أرف هم ،وآراوهم ،في ل القيارون ،وحكيم القضياء ،دون خيوف مين
اعتقال ب محاكمة ،أو تهديد بجلد الظهور أو لطع الرلاب!
إن أمتنا لي ب لطيعا ي ا بالعًا ،أو مجموعة من العبيد تقاد بالقهر ،إرميا
هي أمية عريقية تقياد بالعيدل والت يامح والحيب  ...وسياسية العني واليبطا ل
تحييل مشييكلة ،بييل تنش ي التطييرف علييى كييل صييعيد ،وتن ّميييه ،وتييزري األحقيياد
والكراهية ،وتنتهي بدمار األمان والستقرار.
إن العًا النليظة لد تاي

العبيد ،ولكنها تثير األحرار.

إن العييالم ميين حولنييا يتنييير ،والشييعوب المقهييورة تنتًيير علييى الج دييين،
وعتيياة الفراعنيية يت ييالطون ،ول مكييان اليييو لطاغييية كبييير ،فكييي بطاغييية
صنير؟ وال عيد من اتّع بنيره.
حف هللا وطننا ،وحمى شعبنا ،ووفّق ليادته إلى الاير وال داد.
أ .د .يوس

القرةاو

تيياخرت هييذه الرسييالة للييي فييي وصييولها إلييى الًييح  ،ورُشييرت مييع إلاليية
الوزير زكي بدر في ولب واحد ،حيث استجاب الرويئ مبارك لنضب اليرأ
العا المًر  ،الذ بلغ سيله الزبى ،فاستننى عن الوزير المتجبّر البذ ء.
ين} [اليدخان:
َّو َماَّكَانُواَّْ ُمن ََ ِار ََّ
َتَّ َ
ولد لال تعالى{ :فَ َماَّبَك َّۡ
َُّو ۡٱۡل َ ۡرضُ َ
علََّۡي ِر ُمَّٱلس َمآء َ

.]29

***
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ملحق رلم ()2
رص بيان علماء الم لمين

()125

إن اإلص ح اليذ ينشيده اإلسي

للمجتميع فيي شيئوره كلهيا ،يعتميد أول ميا

يعتمد على اإللناي والتربية والحوار العالل ويرفض رفضا حاسما اللجوء إليى
العن

أو اإلكراه أو استباحة حقو اآلخرين باسم الدين.

النراء طرلا واةحة لتنيير العو والرحيراف لييئ
ولد وةعب الشريعة ّ
منها التها بالكفر أو الطفرة في بلو الهدف ،وذلد ما عنته اآلية الكريمة فيي
لوله تعالىۡ { :ٱد ُ
ايَّ
َّو ۡٱل َم ۡو َِّ
ع ََا ِةَّ ۡٱل َح َ
عَّ ِإلَ َٰىَّ َ
سانَ ِۖ ِة َ
َّر ِبكَ َّ ِب ۡٱل ِح ۡك َما ِة َ
س ِبي ِل َ
َّو َٰ َااد ِۡلرُمَّ ِباٱلتِيَّ ِر َ

ن} [النحل.]125 :
س َُّ
أ َ ۡح َ
ولد تعددت األحاديث النبويية الشيريفة التيي تنهيى عين تكفيير الم يلم ،ومين
ذلد ما أخرجه الباار وم يلم ،عين ابين عمير رةيي هللا عنهيب ،أن رسيول
هللا صلى هللا عليه وسلم لال« :إذاَّقالَّالرالَّۡلخيهَّ:يااَّكاافر َّفقادَّبااءَّبرااَّ
أحدرما َّفإنَّكانَّكماَّقالَّوإَلَّراعتَّعليه»(.)126

( )125تقييد الحييديث عيين محيياولت د .محمييد المحجييوب وزييير األوليياف المًيير  ،وطلبييه
حضور إلى القاهرة ،واجتماعه مع عدد من كبار العلماء إلصدار «بيان للناس» عُرف
فيما بعد :أن يكون ةد تًريحات الشييخ صي ح أبيو إسيماعيل التيي اتهيم فيهيا الحكومية
بالكفر والف و والظلم .وفي البيان صيغ متفق عليها ،وأجزاء أخرص ولع فيهيا الاي ف.
ولد ذكر اسمي مع المو ّلعين ،وأرا كنب  -كما سبق  -مع الحاةرين والمنالشين ،ولم أكن
من المولّعين.
( )126متفييق عليييه :رواه الباييار فييي األدب ( ،)6140وم ييلم فييي اإليمييان ( )60عيين ابيين
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وأخيير الباييار وم ييلم أيضييا ،عيين أبييي ذر رةييي هللا عنييه ،أرييه سييمع
ً
منَّدعاَّراالَّبالكفر َّأوَّقاالَّ:عادوَّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :
هللاَّ.وليََّكالكَّإَلَّحارَّعليه»(« )127أ  :رجع عليه».
ورحن رعتقد في إيمان الم ئولين بمًر بارهم ل ييردُّون عليى هللا حكميا ول
ينكييرون لنس ي

مبييدأ ،وأرهييم يعملييون علييى أن تبلييغ الييدعوة اإلس ي مية مييداها

تحقيقا وتطبيقا ،ولكن ارتظار الظروف المناسبة هو الذ يدعو إلى التريّث.
ولذلد رو ّجه إلى جمهور الشباب أن يكيون ولّافيا عنيد حيدود هللا ،وأن يبتعيد
عما يُ يء إلى اإلس  ،وأن يدرك أن التنيير الذ طالبيب بيه الشيريعة يكيون
ًييلها الحييديث الًييحيح الييذ يقييول« :ماانَّرأ َّماانكمَّ
علييى مراحييل رتيبيية ،ف ّ
منكراَّفليُِيرهَّبيده َّفإنَّلمَّيستَٰعَّفبلسانه َّفإنَّلمَّيساتَٰعَّفبقلباه َّوذلاكَّ
ً
أضعفَّاِليمان»(.)128
ولد اتفق العلماء على أن تنيير المنكر باليد واجب على ولي األمير ،وعليى
كييل إر ييان فييي حييدود وليتييه ،وأن تنيييير المنكيير إذا أدص إلييى مف ييدة أشييد كييان
التول

واجبا؛ ألن إباحة تنيير المنكر بنير ةوابط يؤد إلى شييوي الفيو

في المجتمع ،ويضر بمًلحة الدين والوطن.
وألرييه ميين الثابييب شييرعا أن تنفيييذ الحييدود إرمييا هييو ميين حي ّ
يق الحيياكم أو ميين
ينيبه ،ولم يحدع ول في العهد النبيو  ،ول فيي عهيود الًيحابة ،ول مين جياء

عمر.
( )127متفق عليه :رواه الباار في األدب ( ،)6045وم لم في اإليمان ( )61عن أبي ذر.
( )128رواه م لم في اإليمان ( ،)49وأحمد في «الم ند» ( )11150عن أبي سعيد.
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بعييدهم أن رًييبب جماعيية رف ييها لتنفيييذ الحييدود واألحكييا بييدون إذن الحيياكم
الشييرعي ،بييل الثابييب فييي كييل العًييور أن الييذ يقييو بتنفيييذ الحييدود وتنيييير
المنكر باليد ،هم أولياء األمور وحدهم.
ورحن على استعداد بوصفنا دعاة إلى هللا أن رجليئ ميع كيل مين لدييه شيبهة
أو فكر ماال

لكي روةح له الحق وررشده إلى الطريق القويم.

و قتنا كبيرة في دولتنا أن تزداد حرصا على إحقيا الحيق وإبطيال الباطيل،
وتييدعيم الفضيياول والقيييم الدينييية والالقييية؛ ألن ذلييد يييؤد إلييى سييعادة الفييرد
والجماعة .اه .
ولد ذكر اسمي ةيمن الميولعين عليى هيذا البييان ،ولكنيي رددتُ عليى ذليد
ببيييان رشييرته فييي صييحيفة «الشييعب» ل ييان حييزب العمييل .ولكنييي لييم أوفييق
للحًييول علييى ر يياة منييه ،فميين عثيير عليييه فليتفضييل بإرسيياله إلييي مشييكورا،
وجزاه هللا خيرا.

***
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ملحق رلم ()3
«القرةاو حجة العًر وهو من رعم هللا على الم لمين»
بقلم :الفقيه الكبير األستاذ مًطفى الزرلا

()129

أخي العزيز الدكتور عبد الحميد النزالي المحتر
ال

عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

كنب وعدتُ حين جياءتني دعوتيد لحضيور هيذا الحتفيال الميميون تكريميا
ألستاذ كريم هو الدكتور يوس

القرةياو بياري ساحضير ،وليو أريي سياكون

إذ ذاك م يييافرا بقضييياء إجيييازتي فيييي عميييان ،ألريييي أحببيييب األسيييتاذ اليييدكتور
القرةيياو فييي هللا لفضيياوله الجميية ،وألرييي  -منييذ عرفتييه لبييل

ييين عامييا -

رأيته في علماء الشريعة ولادة الفكر اإلس مي لمة .ومنذوذ رساب محبته فيي
للبي؛ ألري ولوي بهذا النوي النادر من العلماء الذين فيتح هللا تعيالى بًييرتهم،
ورور عقولهم ،وفقّههم في دينيه ،وألب يهم لبياس التقيوص ،إليى جاريب ميا وهيبهم
هللا من العلم والعقل ،حتى كاروا محيل الثقية .وميا أليل هيذا الطيراز النفييئ بيين
علماء الشريعة وفقهاوها أهل البًيرة في هذا العًر.
ولد أخبرتد أيهيا األي الكيريم ،بياري حيريص أيضيا عليى أن أتكليم فيي هيذه
المناسبة عن مزايا هذا األستاذ الكريم ،وأحاول أن أبيين بعيض ميا ي يتحقه مين
التقييدير ،مييا لييم تُعقنييي عواوييق ليياهرة عيين تحقيييق أمنيتييي هييذه بالحضييور .ولييد
( )129تقييد فييي حييديثي عيين جيياوزة البنييد اإلسي مي للتنمييية اإلشييارة إلييى كلميية الفقيييه الكبييير
الع مة الشيخ مًطفى الزرلا.
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سافرت وأرا أحمل بين جنبي هذه النية واألمنية.
ولكن يبدو أن صحيفة القدر المنيب مرسو فيها خ ف ما أتمنى.
فبعد وصيولي إليى عميان باييا لليلية عياودري ميا طرلنيي فيي الرييا

مين

سي َمح ليي الطبييب
المزعجات الًحيّة التي ُ
عولجيب منهيا هنياك حتيى زاليب و َ
بال ييفر ،فتجييدّدت لييد المعاريياة فييي عمييان ،ورًييحني الطبيييب بعييد ال ييفر
واإلخ د إلى الراحة التامة حتى رعال أسباب هذه العيوار

معالجية جذريية،

فلم يكن لي بدّ من طاعة هذه النًيحة التي هي في عرف المرةيى واألطبياء
كاألمر اإللزامي ،ول سيما لمن هم في الشياوخة من أمثالي.
فييارجو أن تتقبلييوا عييذر هييذا فييي إخ ي ف وعييد بالحضييور ،ولكنييي فييي
الوليييب رف يييه أرييييد ّأل يفيييوتني التعبيييير عييين مشييياعر رحيييو هيييذا الحتفيييال
التكريمييي ،حتييى إذا غيياب شاًييي عيين هييذه المشيياركة أكييون لييد شيياركتكم
بروحي ووجداري وعواطفي.
إن الدكتور الشيخ يوس القرةاو  ،وهو عند رعميةٌ مين هللا تعيالى أرعيم
بها على الم لمين في هذا العًير اليذ كثُير فييه أشيباه العلمياء ،وزاحميوا فيي
المظاهر العلماء الثقات ،فاشيتبه األمير عليى الم يلمين ،وأصيبح كثيير مينهم ل
يعرف ممن يجب أن ياخذ دينه ،ويلتز بفتواه ورأيه دون غيره.
إن أربعيية ميين أفاةييل علميياء اإلس ي

فييي هييذا العًيير ينطبييق عليييهم هييذا

الوص  ،أرهم رعمة من هللا تعالى على الم لمين في هذا العًر الذ ةياعب
فيييه المييوازين والمقيياييئ ،وارفًييل فيييه العلييم عيين التقييوص ،بعييد أن كييان العلييم
وتقوص هللا مت زمين في الًدر األول من اإلس  ،فمين كيان أكثير علميا كيان
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أكثيير تقييوص وخشييية ميين هللا تعييالى ومولفييه بييين يديييه فييي اآلخييرة .والم ييلمون
محتاجون في كيل عًير إليى مين يثقيون بعلميه وبًييرته فيي األسيئ الث ية
التالية:
 - 1عقيدة اإلس

الًحيحة.

 - 2فقه الشريعة وأحكامها.
 - 3الفكر اإلس مي العيا اليذ يحفي حيدود اإلسي

مين أن تضييع أو تايتلط

بها األفكار المزيفة.
إن أولئييد العلميياء األربعيية المعاصييرين الييذين أراهييم رعميية ميين هللا علييى
الم ييلمين فييي هييذا العًيير لييد ّ
وزعييب بييينهم المعرفيية والرسييوي والتع ُّمييق فييي
بعضها دون بعض .فكل واحد منهم هو اليو منًرف إلى بعض هذه األسيئ
الث يية أكثيير ميين اآلخيير ،بح ييب حاجيية بيئتييه والتيييارات المضييللة التييي تعبييث
بافكار الناس ،ول سيما الناشئة المثقفة.
إري اآلن أشعر بان كل واحد من ال ادة واألسياتذة الكيرا المحتفليين بتكيريم
الدكتور القرةاو لد أصيبح متشيولا إليى ذكير هيؤلء األربعية األعي

اليذ

للب إرهم اليو رعمة من هللا تعالى على الم لمين.
إري ساذكرهم لكم اآلن ،وأبدأ بذكر األسن فاألسن منهم:
أحدهم فضيلة األستاذ الشيخ علي الطنطياو اليذ رشيا مناةي عين حميى
اإلس

بقلمه ال حر ول اره وعمله ،في ل الستعمار الفرر ي فيي سيوريا

ولبنان .ولد زاملته منذ تليد المرحلية ،وكنيب معجبيا بكيل ميا يقيول ويكتيب ،يم
بعد ذلد بما يفتي.
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واآلخر هو فضيلة األستاذ الجليل الشيخ أبي الح ن عليي النيدو اليذ هيو
حجة اإلس

والم لمين في ب د الهند.

واآلخيير هييو فضيييلة األسييتاذ الشيييخ محمييد النزالييي الييذ حف ي هللا بعلمييه
وبًيرته اإلس مية وبقلمه ال يّال حدود اإلسي

الًيحيح فيي وجيه التييارات

العاصييفة المضييللة التييي تعبييث بعقييول الشييباب الم ييلم ،فقييا بتمييييز الحييق ميين
الباطل ،وأدحض الشبهات ،وشرح اإلس

خير شرح.

تيو ُ بيه هيذه الكلمية هيو األي المحتفيى بيه األسيتاذ الع مية
م األخير اليذ أ ُ ّ
الييدكتور يوس ي القرةيياو  ،الييذ أخييذ بح ي وفييير ميين كييل واحييد ميين تلييد
األسئ الث ة ،وتعمق في فقه الشريعة فكان بذلد ح ّجة العًر.
ولد تميز األستاذ القرةاو  -بيارك هللا فييه  -بإدراكيه العمييق لفقيه الواليع
الجتماعي واللتًاد وال ياسي ،أو كما لال هو في بعض كتبه القيمة «فقيه
األولويات» الذ به ي تطيع العالم القاوم بمهمية التوجييه واإلفتياء أن يمييز بيين
أصول اإلس

وفروعه ،وبين الكلي والجزوي ،واألهم والمهم.

والوالييع أن فقييه األولويييات هييذا الييذ أصييبح ميين الضييروريات التييي تييدعو
إليها وتل ّح عليها دواعي العًر ومشك ته ،ينبني أن يضاف إلى تليد األسيئ
الث ة ،فتًير به أربعة.
أسال هللا تعالى أن يمد في أعمار هؤلء األركان األربعة العلماء الذين أرعيم
هللا بهم على الم لمين اليو  ،ويؤيّدهم ومن هم على طريقتهم النيّيرة ،وييرزلهم
القيوة علييى متابعية أداء رسييالتهم ،ويجعييل فيميا يقدّمورييه لألجييال الًيياعدة ميين
تبًير وتنوير ،خيير زاد ينيذّ تليد األجييال بالمفياهيم اإلسي مية الًيحيحة،
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وال

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مصَٰفىَّأحمدَّالزرقا َّ

***
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ملحق رلم ()4
رص الرسالة التي بعثتُها
ُّ
إلى جمعية اإلرشاد واإلص ح أستنكر فيها
اختطاف الداعية محمد أبو سليماري

()130

اإلخوة األفاةل في جمعية اإلرشاد واإلص ح
ال

عليكم ورحمة هللا وبركاته  ...وبعد:

فقيييد أفزعنيييا ربيييا اختطييياف األي الداعيييية المجاهيييد ،صييياحب األدب الجيييم،
والالق الرفيع الشيخ محمد أبو سليماري حفظه هللا ورعاه.
وأعظييم مييا أفزعنييي :خشييية أن يكييون الييذين اختطفييوه ميين بييين المح ييوبين
يلوب مرفييو
علييى اإلس ي ميين!! فهييذا أسي ٌ

ميين جميييع الم ييلمين .ول يجييوز
إذا كيان هيذا

للم لم أن ياسر أخاه الم لم أو ياتطفه بحال مين األحيوال .فكيي

الم ييلم ميين َح َمليية الييدعوة إلييى هللا ،والعيياملين لنًييرة اإلس ي  ،والييوالفين فييي
وجييه التييييارات المعاديييية لًيييحوته وأمتييه؟! إن هيييذا  -وهللا  -لمنكييير يرفضيييه
الدين ،وياباه العقل ،وتنكره األخ

.

هيييذا وإن كنيييب أرجيييح أن ذليييد مييين فعيييل جهييية مشيييبوهة ،ترييييد أن توليييع
اإلس ميين بعضهم ببعض.

( )130تقييد فييي ذكرييياتي عيين أحييداع الجزاويير المؤلميية ،مييا يتًييل باطي

الداعييية الًييالح

الشيخ محمد أبو سليماري وأحلب إلى هذين النًين في الملحقين (.)5 ،4
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إرنا رتابع ما يجير فيي الجزاوير الحبيبية بقليوب مكلومية ،وأكبياد مقروحية،
وتتقطع أفئيدتنا لكيل لطيرة د تيرا بنيير حيق فيي جزاوير البطيولت ،وأر
الشهداء.
وإرنا  -من منطلق الحب للجزاور والحيرص عليهيا  -لننياد الجمييع حكاميا
ومحكومين ،ع كريين ومدريين ،إس ميين ووطنييين :أن يتّقيوا هللا فيي وطينهم
وشعبهم ،وأن ي عوا جادّين إلى مًالحة وطنية جادة شاملة ،تشيارك فيهيا كيل
األطراف ،تعود بها الب د إلى الحياة الطبيعية ،ويتولّي
سييي القهيير والت ييلّط ،ويييرد األميير إلييى الشييعب الحيير لياتييار لنف ييه ،فييي ييل
رزيي

اليدماء ،وينميد

حياة شورية ديمقراطية سليمة تًُيان فيهيا الحرميات ،وتُحتير فيهيا الحرييات،
وتُرعى الحقو  ،في ةوء الضوابط المحكمة التي وةيعتها شيريعة اإلسي ،
وفي إطار الثوابب التي ارتضاها شعب الجزاور المجاهد ،ول يفرط فيها أبدا.
وإن أبنيياء الجزاويير ألهييل أن ي ييتجيبوا لهييذا النييداء المالييص ميين كييل ميين
عرفييوا الجزاويير وأحبوهييا ميين علميياء اإلسيي

ودعاتييه ،وميين كيي ّل األحييرار

النيييورين .فعلييى الجميييع أن يجعلييوا المًييلحة العليييا للجزاويير فييو مًييالحهم
الشاًية أو الحزبية ،أو الطبقيية ،وأن ينتًيروا عليى شيهوات أرف يهم ،حتيى
ينًرهم هللا على عدوهم.
وإرا لهذا اليو  -الذ ي ود فيه التفاهم والتًالح في الجزاور  -لمنتظيرون،
ويومئذ يفرح المؤمنون بنًر هللا.
وال
أخوكم

عليكم ورحمة هللا وبركاته
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ملحق رلم ()5
رص الرسالة التي بعثتها
ُّ
إلى الجزاور أدين فيها لتل الداعية محمد أبو سليماري
ال

عليكم ورحمة هللا وبركاته  ...وبعد:

لقييد هزرييي هنييا النبييا الج يييم :لتييل األي الداعييية المجاهييد الشيييخ محمييد أبييو
سليماري ،الذ لم رعرف فيه غير الًد في القيول ،واإلخي ص فيي اليدعوة،
والنيرة على اإلس  ،والالق الكريم ،وال يلوك الم يتقيم ،ول رز ّكييه عليى هللا
تعالى ولد أفضى إلى ربه  ...يرحمه هللا.
ول ييبُ أبعييث هييذه الرسييالة معزيييا فييي األي الكييريم؛ فلييو سييا العييزاء لكنييا
معزيْن فيه مثلكم ،ولكن ل عزاء في الشهداء ،فهم أحياء عند ربهم يرزلون.
إرما أبعث إليكم منكرا على هذه الطنمة الضيالة مين النياس ،اليذين اختطفيوا
رج شريفا أعزل ،ووةعوه موةع األسيير ،وهيو م يلم ل يجيوز أسيره ،يم
لتلوه وهو أسيرهم الذ يجب أن يحرسوه ل أن ي فكوا دمه.
هييؤلء الجبنيياء األخ ّيياء ،الييذين يروغييون روغييان الثعالييب ،ويلييدغون لييد
العقارب ،ويندرون غدر الذواب ،إن كاروا يدعون الوطنية فلي وا مين الوطنيية
فيي شييء ،وإن كياروا ييدعون اإلسي  ،فقيد وصيفب األحادييث النبويية أمثييالهم
بييارهم« :يمرقااونَّماانَّالاادينَّكماااَّيماارََّالساارمَّماانَّالرميااة»( ،)131وبينييب

( )131متفق عليه :رواه الباار ( ،)5058وم لم ( )1064عن أبي سعيد.
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سمتهم المميزة :أرهم «يقتلونَّأرلَّاِلسالم َّويدعونَّأرلَّاۡلوثان».
لقييد كييان أولييى بهييؤلء أن يو ّجهييوا س ي حهم إلييى أعييداء اإلس ي  ،وأعييداء
األمييية ،بيييدل أن يو ّجهوهيييا إليييى دعييياة اإلسييي

وعلماويييه ،وأن يتحييياوروا ميييع

مايييالفيهم بيييالرأ والكلمييية ،ل بالرصييياص والقنبلييية ،وأن يعمليييوا فيييي النيييور
والع رية ،ل في ال يراديب المظلمية ،وأن يتح ّمليوا الم يئولية مثيل الرجيال ،ل
أن يقتلوا ويهربوا هروب األرذال.
إن هللا ورسوله وصالحي المؤمنين بريئون من صنع هؤلء اليذين ل أدر
من هم؟ ول ما هم؟ ول من وراءهم؟ هؤلء الذين ماتيب ةيماورهم ،واختلفيب
عقييولهم ،وةييل سييعيهم وهييم يح ييبون أرهييم يح يينون صيينعا ،وليين يضيييع د
الشييهيد أبييو سييليماري هييدرا ،ف ييت حقهم لعنتييه ،وسييتثار لييه عداليية ال ييماء إن
أخفقب عدالة أهل األر

 ،كما ارت مين لبليه ليد ح ين البنيا وعيودة ولطيب

ُون} [الشعراء.]227 :
سيَ َّۡعلَ ُمَّٱل ِاينَ َّ َظلَ ُم ٓواَّْأَيَّ ُمنقََّلَلَّيَنقَ ِلب ََّ
{و َ
وغيرهمَ :
رحم هللا أخارا الحبيب أبا سليماري ،وجيزاه عين دعوتيه ووطنيه وأمتيه خيير
مييا يجييز بييه الييدعاة الًييادلين ،وجعييل منزليية فييي الفييردوس األعلييى مييع ميين
أحب من النبيين والًديقين والشهداء والًالحين وح ن أولئد رفيقا.
إن العين لتيدمع ،وإن القليب ليحيزن ،ول رقيول إل ميا يرةيي ربنياِ { :إنااَّ ِّللَِّ

ُون} [البقرة.]156 :
َّر ِاع ََّ
َوإِنآَّإِلََّۡي ِه َٰ َ
وال

عليكم ورحمة هللا وبركاته

الدوحة في1414/8/18 :ه
الموافق1994/1/30 :
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ملحق رلم ()6
رداء إلى اإلخوة في الجزاور
ب م هللا الرحمن الرحيم
أيها اإلخوة األحبة في الجزاور الحبيبة
يا أبناء المجاهدين والشهداء ،وييا أحفياد األومية المًيلحين واليدعاة :األميير
عبيييد القيييادر ،والمقراريييي ،وعبيييد الحمييييد بييين بييياديئ ،والبشيييير اإلبراهيميييي،
والعربي التب ي ،والفضيل الورت ري ،وغيرهم من أبطال الدعوة والجهاد.
أحمد هللا تعالى ،وأصلّي وأسلم عليى رسيوله وعليى آليه وصيحبه ،وأحيييكم
جميعييا ،علييى اخييت ف رزعيياتكم واتجاهيياتكم بتحييية اإلس ي  ،فال ي

عليييكم

ورحمة هللا وبركاته.
أبعث إليكم  -أيهيا اإلخيوة األعيزاء  -بهيذه الرسيالة الحزينية ،بعيد أن ّ
هزريي
النبا الفاجع بمقتل أخينا الفاةل النبيل لَحْ َن بن سيعد هللا الناويب الثياري ليرويئ
جمعية اإلص ح واإلرشاد ،ورويئ تحريير مجلية اإلرشياد أميا منزليه ،ب ّ
يب
رصاصات لضب عليه في الحيال ،رحميه هللا وتقبليه فيي الشيهداء المرةييين
عند ربهم.
ولبل ذلد لتل إخوة له من الملتزمين باإلسي  ،واليدعاة إلييه ،ول ذريب لهيم
رعلمه إل أن يقولوا :ربنا هللا ،ورسالتنا هي اإلس !
فهل يا تُرص رخًب الدماء في الجزاور الحبيبة إلى هذا الحد؟ وبيا كتياب
سينة يُ يتباح اليد اليذ حرميه هللا تعيالى ورسيوله؟ وليد عًيم اإلسي
أ با ُ
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الدماء واألموال بكلمة الشهادة ،فيإذا ليال النياس« :ل إليه إل هللا ،محميد رسيول
هللا» ،فقد عًموا بها دماءهم وأموالهم إل بحقّها ،وح ابهم على هللا.
ولد روص ابن م عود وغيره من الًيحابة ،أن النبيي صيلى هللا علييه وسيلم
لييالَ« :لَّيحاالَّدمَّاماار َّمساالمَّإَلَّبإحااد َّثااالصَّ:الاانفََّبااالنفَ َّوالثياالَّ
الزاني َّوالتارََّلدينهَّالمفارََّللجماعة».
ُقيتص منيه؟ أو التيرف جريمية الزريى
فهل لَتَي َل لَحْ َين بين سيعد رف يا حتيى ي ّ
وهييو محًيين ،وشييهد عليييه أربعيية شييهداء؟ أو ارت يدّ عيين دينييه وفييار جماعيية
الم لمين؟
ك ّ  ،وهللا ،فميا عرفتيه إل م يلما م تم يكا بعيروة اإلسي

اليو قى ،ملتزميا

بالعميييل باإلسييي  ،واليييدعوة إلييييه والنييييرة عليييى حرماتيييه ،واليييبنض للكفييير
والطاغوت ،مع أدب ج ّم ،ول ان ع ّ  ،وسلوك مهذب ،وخلق كريم.
حتى تليد الجيراوم التيي ذكرهيا الحيديث الشيري مبيحيات للقتيل ،ليم ييدَعْها
لتقييدير األفييراد ،بييل للقضيياء العييادل يحكييم فيهييا بعييد أن ي ييتوفي كييل الشييروط
ي المتهم يدافع عن رف ه ،ويدعو المرتدّ الًريح إلى التوبية،
واإلجراءات ،ويدَ َ
ويزيح عنه الشبهة ،حتى ل يترك عقاب المجرمين لفرد متح ّمئ ،مراهيق فيي
ال يين أو مراهييق فييي الفكيير ،يعميييه النضييب ف ي يييرص ،أو تً ي ّمه العجليية ف ي
ي ييمع ،يجعييل ميين رف ييه مفتيييا ولاةيييا ومنفييذا ،وبهييذا يتعيير

المجتمييع كلييه

للاطر.
أرا ل أبعث بهيذه الرسيالة معزييا فيي رجيل عرفتيه ،فقيد لُتيل مظلوميا ،وهيو
شييهيد عنييد ربييه إن شيياء هللا ،والشييهداء ل يُعي ّيزص فيييهم ،فهييم أحييياء عنييد ربهييم
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يرزلون.
م من ي ّ
ُعز ومن يُعزص ،وكلنا في الوالع مًابون.
فيايها اإلخوة األحبة في الجزاور:
تشوهه فئية مينكم الييو بهيذه األعميال التيي ل
اتقوا هللا في «إس مكم» الذ
ّ
تفر بين بر ء وم يء ،والتيي عمييب عين أولييات
بر وفاجر ،ول ّ
تميّز بين ّ
اإلسييي

فيييي تحييييريم اليييدماء واألمييييوال واألعيييرا

 ،فهييييي ل تبيييالي بقتييييل

الًيييالحين ،ولتيييل الن ييياء واألطفيييال ،ولتيييل المعاهيييدين ،وغيييير ذليييد مييين
التًرفات غير الم ئولة التي يطيّرها اإلع

العالمي في اآلفا  ،ويتاذ منهيا

ذريعة إلبراز الم لمين في صورة الوحوش ،بيل إن الوحيوش ل يقتيل بعضيها
بعضييا ،ولكيين اإلسي ميين ي ييتح ّل بعضييهم دميياء بعييض؛ لمجييرد اخييت فهم فييي
الموال

والجتهادات .وهذا ينعكئ بال وء على إخوان وأخوات لكم يعيشيون

في أوروبا وفي النرب عا ّمة.
اتقوا هللا ،أيهيا اإلخيوة فيي «شيعبكم» اليذ ليدّ فيي حيرب تحرييره الملييون
ورً

المليون من الشهداء ،وصبر على لم الحاكم ،وحكم الظيالم أكثير مين

ربييع لييرن ،هييذا الشييعب الييذ أولييى قتييه وأعطييى أصييواته لميين ريياداه باسييم
اإلس .
تعرةيوه للايراب والرهييار ،بتحطييم مؤس ياته
اتقوا هللا في «وطينكم» ل ّ
وتهييديم أبنيتييه ومقومييات حياتييه ،فييإن الييوطن إذا خييرب وارهييد سييينهد علييى
وأولهم أرتم ،وإذا كنتم تريدون أن تحكميوا هيذا اليوطن ،فكيي
رءوس الجميعّ ،
تحكمون وطنا خرابا يبابا؟!
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وإذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم لد أوصى أصحابه في حروبهم ميع
المشييركين والكفييار المحيياربينّ :أل يقطعييوا شييجرا ،ول يهييدموا بنيياء ،فكييي
رارب بيوتنا بايدينا؟
يجوز لنا أن رحر رحن أرةنا أو مدارسنا أو ّ
إن الجهيياد فييي سييبيل هللا  -باهدافييه الكبيييرة وةييوابطه الشييرعية  -مطلييوب
ومفرو  ،ولكن هناك فرلا بين الجهاد المنضبط وبين العن العشيواوي اليذ
ييرب
تمارسييه فئيية ت يييلّلب إلييى صيييفوف اإلسيي ميين ولي ييب مييينهم ،فهييي تاي ّ
مقومات البلد ،وت فد الدماء بالجملة ،وفيي النهايية ل ي يتفيد مين هيذا أحيدّ ،إل
أعداء اإلس  ،وأعداء األمة ،وأعدانكم أرف كم.
اتقييوا هللا فييي «إخييواركم» فكييل م ييلم علييى الم ييلم حييرا  :دمييه ،وعرةييه،
ساادَّفِ ۡ
ضَّ
سااَّبَِِ ۡي ِارَّنَ ۡف ٍ
اََّأ َ ۡوَّفَ َ
يقرر{ :أَن َّهَُّ َمنَّقَتَالََّنَ ۡف ُۢ َ
ايَّٱۡل َ ۡر ِ
وماله ،والقرآن الكريم ّ
اىَّإِلَ ۡاي ُك ُمَّ
انَّأ َ ۡلقَ َٰ ٓ
{و ََلَّتَقُولُاواَّْ ِل َم َّۡ
اسَّ َا ِميعا} [الماودة ،]32 :ويقول تعيالىَ :
فَ َكمَن َماَّقَتَلََّٱلن َ
ٱلس َٰلَ َمَّلَ ۡ
ستَ َّ ُم ۡؤ ِمنا} [الن

اء.]94 :

واألحاديث النبوية الشيريفة ترهيب أبليغ ترهييب مين سيفد اليدماء« :لازوالَّ
الدنياَّأرونَّعلىَّهللاَّمنَّقتلَّرالَّمسلمَّبِيرَّحق» ،و«َلَّيزالَّالراالَّفايَّ
فسحةَّمنَّدينهَّماَّلمَّيصلَّد ًمااَّحرا ًماا» ،و«كالَّذنالَّعساىَّأنَّيِفارهَّهللاَّ
إَلَّالرالَّيموتَّمشر ًكا َّأوَّالرالَّيقتلَّمؤمنًاَّمتعمدًا».
وإياكم أيها اإلخوة الطيبون في أرف كم ،المالًون في ريياتكم  -أن تايدعوا
أرف كم أو يادعكم آخرون لم ترسخ ألدامهم في العلم ،بفتياوص ميا أريزل هللا بهيا
مييين سيييلطان ،ول ليييا عليهيييا مييين الشيييري برهيييان ،فيييإن األصيييل فيييي رفيييوس
الم ييلمين :العًييمة ،وفييي دميياوهم :ال ُحرميية ،بييل صيي ّح الحييديث« :ماانَّقتاالَّ
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بقتل الم لم؟ وكي إذا كان هيذا الم يلم

داعية إلى هللا وإلى دينه؟
فاتقوا هللا في دمياء الم يلمين ،وأعيدّوا لل يؤال جوابيا ،حيين يجييء المقتيول
يو القيامة وتشاب أوداجه دما ،يقول :يا رب ،سل هذا فيم لتلني؟
ياولوا فيمييا ل يجييوز
واحييذروا أن تييدعوا المحكمييات إل يى المتشييابهات ،وتتي ّ
التاويل فيه.
أيها اإلخوة في الجزاور الحبيبة:
أرا أعلم مقدار ما ولع علييكم وعليى الشيعب الجزاوير كليه مين ليم وبنيي
بنير الحق ،فقد ألنب ال لطة الظالمة رتاو ارتاابيات الشيعب ،وصيادرت حقيه
في اختيار من يمثّله ،وفرةيب الوصياية علييه بيالقوة الباطشية ،ولطعيب علييه
الشورص والديمقراطيية التيي كياروا يتننيون بهيا ،وحاصيرته باألحكيا الجياورة،
فاخييذت بالظنيية ،وأعييدمب بالشييبهة ،ولتلييب وعييذبب ،وشييردت البييرآء الييذين ل
جر لهم ،تحب عناوين شتى وبنير عناوين أيضا.
ولكيين ل ينبنييي أيهييا األحبيية أن رعييال الاطييا بالاطييا ،ورييداو الظلييم بظلييم
آخيير ،فميين المقي ّيرر شييرعا :أن الضييرر ل يييزال بضييرر مثلييه ،راهيييد بضييرر
أكبر منه.
أما أرتم أيها اإلخوة المظلومون والمعتدص عليهم :أدعيوكم إليى أن تعتًيموا
بالًيييبر والمًيييابرة ،وأن تكظميييوا غييييظكم فيييي سيييبيل هللا ،ول تف ّكيييروا فيييي
{و َماااَّيُلَق َٰ َراآَّ ِإَلَّ
القًيياص والرتقييا ميين ييالمكم ،حتييى ل رزيييد النييار اشييتعالَ :

َّو َماَّيُلَق َٰ َرآَّإََِّلَّذُوَّ َح ٍََّع ََِيمَّ} [فًلب.]35 :
ٱل ِاينَ َّ َ
صبَ ُرواْ َ
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في الفتنة تكون النًحية« :كن عبد هللا المقتول ،ول تكين عبيد هللا القاتيل»،
و «كن كاير ابني آد » ،وهو الذ لال له أخوه الجاور :أللتلنيد ،فكيان جيواب
ۡ
ايَّأ َ َخاافُ َّ
المؤمن{ :لَئِ َُّۢ
سَٰتَ َّإِلَيَّيَادَََ َّ ِلت َ ۡقتُلَنِايَّ َماآَّأَنَااَّ ِببَا ِ
نَّبَ َ
ِيَّإِلَ ۡياكَ َِّۡلَقتُلَ ِۖاكَ َّإِنِ ٓ
سا َّيَاد َ
َّم ۡانَّأ َ ۡ
َّو َٰذَ ِلاكَ َّ
يَّو ِإ ۡث ِمكَ َّفََّت َ ُكاونَ ِ
اار َ
َّر َّ ۡٱل َٰ َعلَ ِمينَ َِّ َّ28إنِ ٓيَّأ ُ ِريدَُّأَنَّتَب ُٓوأََّ ِب ِإ ۡث ِم َ
صا َٰ َح ِ
ٱّللَ َ
لَّٱلن ِۚ
َٰ
ين} [الماودة.]29 ،28 :
َا َٰ َٓز ُؤَّاَّْٱلَ ِل ِم ََّ

يا إخوة الجزاور:
لقد عشبُ بينكم وعرفتكم ،وأحببتكم من كيل للبيي ،وأريا وهللا مشيفق علييكم،
وعلى مًير هذا البلد العزيز علينيا ،فايذوها منيي رًييحة لوجيه هللا ،ل أرييد
منكم جزاء ول شكورا ،وارتفعوا بدروس التاريخ من لبلكم ومن حولكم.
وليئ هنياك مين سيبيل للايرو مين المياز اليراهن ،ومين المحنية القاسيية
التيييي تعاريهيييا اليييب د إل بيييالحوار والتفييياهم اليييذ يحتييير الثوابيييب الشيييرعية
والوطنية ،ويًون الحريات ،ويرعى الحقو وال ُح ُرمات لكيل النياس ،ويعميل
بجد وإخ ص للعودة إلى الشورص والم ار الرتايابي ،والرجيوي إليى الشيعب
لياتار لنف ه في ل الثوابب المقررة وتحب راية اإلس .
وإن الشعب الجزاور اليو ليرتقب ذكرص عزييزة علييه :ذكيرص األربعيين
لبدء ورته المجيدة للتحرير في أول ريوفمبر القياد  ،فياجعلوا مين هيذه المناسيبة
فرصة لمًالحة وطنية عامة ،يعود فيها الجميع إليى رحياب اليوطن ،مكفيرين
عن الماةي ،معنيين بالحاةر ،م تشرفين للم تقبل.
فإذا لم ر تجب لدعاء الدين ،ورداء العقل ،وريداء التياريخ ،وريداء المًيلحة،
ف ي يعلييم إل هللا ميياذا سييتكون العوالييب؟ وكييم سييتكون الا يياور والتضييحيات؟
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وسيييند الجميييع حينييذاك حيييث ل ينفييع النييد  ،ويرجييون الاي ص ،ولت حييين
مناص.
اوضُ َّأ َ ۡم ِار ٓيَّ ِإلَاىَّ ۚ
ايرَّ ِب ۡٱل ِع َباا َِّد} [غيافر:
ٱّللَِّ ِإنَّٱّللََّ َب ِص ُۢ ُ
{فَ َ
ست َ َّۡا ُك ُرونَ َّ َمآَّأَقُولَُّلَ ُكامۡۚ َ
َّوأُفَ ِ

.]44
 10جمادص األولى 1415ه
الموافق 1994/10/15
أخوكم
يوسفَّالقرضاوي َّ

***
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ملحق رلم ()7
صورة من خط األستاذ األمير
في إهداوه لديواره «مع هللا»

()132

ب م هللا الرحمن الرحيم
هديييية إخييياء صييياد فيييي هللا إليييى األسيييتاذ الكبيييير الميييؤمن الشييييخ يوسييي
القرةاو مع المودة والتقدير والدعاء إلى هللا أن يجعلنا داوميا معيه ،ويجمعنيا
على إع ء كلمته.
بيروت في غرة شعبان 1394ه

***

( )132تقد ذكر إهداوه في ديواره «مع هللا» في ذكرياتي عن األستاذ األمير .
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ملحق رلم ()8
رص إجازة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

()133

ب م هللا الرحمن الرحيم
الحمييد هلل رب العييالمين ،والًي ة وال ي

علييى سيييدرا محمييد سيييد األولييين

واآلخييرين ،وعلييى آلييه وصييحبه أجمعييين ،وعلييى تييابعيهم بإح ييان ميين العلميياء
العاملين من الفقهاء والمحد ين ،وساور المتّقين.
أما بعد فيقول العبد الضعي

عبد الفتاح محمد أبو غدة الحلبيي منشيا ودارا،

تاب هللا عليه ،وغفر له ولوالديه :لد طليب منيي اإلجيازة فيي الحيديث الشيري
الدراكييية الداعيييية الجييييل ،والمحيييدّع الفقييييه
وعلومييه أخيييي وصيييديقي الع مييية ّ
الحاذ النبيل ،األستاذ المفضال الشييخ جميال اليدين أبيو المحاسين يوسي عبيد
هللا القَ َرةاو  ،النني عن التعري  ،حفظيه هللا تعيالى ورعياه ،ورفيع بيه العبياد
واليييب د وأولده ،وهيييو صييياحب التًييياري المفييييدة الراوقييية ،واآل يييار النافعييية
ي عميا طليب،
الفاوقة ،الشاعر المفكر اإلس مي ،الموهوب المحبوب .وهيو غني ٌّ
بمييا آتيياه هللا تعييالى ميين العلييو الواسييعة ،والمواهييب العالييية ال يياطعة .فامتنعييبُ
أول األمر من تلبيته ،إج ل وتقديرا لفضله ومنزلتيه؛ متيى اسيتقب البحيار مين
الركايا؟! ولكنه أصر واستمر ،فاجبته إلى طلبته ،فالول:
أجييزتُ أخييي الع ميية الجليييل الش ييخ يوس ي القرةيياو بمييا أجييازري بييه
( )133تقد عند ذكر دعيوة الع مية الشييخ عبيد الفتياح أبيو غيدة لمركيز بحيوع ال ينة بقطير،
طلب إجازتي واتًال سند الرواية عن طريقه ،فكتب لي هذه اإلجازة.
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شيوخي األجلة رحماتُ هللا عليهم ،في ب د الشا ومًر والحيرمين الشيريفين
والهند وباك تان والمنرب والييمن والعيرا وغيرهيا مين البليدان ،ليكيون ذليد
اتًييال منييه ب يياداتنا المحييدّ ين الكبييار ،وعلماونييا األفاةييل األخيييار .واإلجييازة
لم تحقها وأهلها سنة أولئد األومة األبرار.
فاجيزه بما أجازوري به ،وبكل ما صح ليي وعنيي روايتيه وكتابتيه ،ليتًيل
سنده ب ندهم ،ويكيون فيي سيلد ليافلتهم ،وتنيالني دعيواتهم الًيالحة .وأوصييه
ورف ي  -كما أوصاري شيوخي وأساتذتي  -بتقوص هللا تعالى فيي ال ّير والعلين،
والتييولير ألهييل العلييم والييدين ،وال ييل الًييالحين ،وأن يكييون خييير ُمعلّييم لميين
يتعلم منيه العليم واليدين ،رحمية وشيفقة وأمارية وورعيا وإتقاريا فيي التولييع عين
ي المتقييين ،والحمييد هلل رب العييالمين ،وصييلى هللا علييى
ّ
رب العييالمين ،وهللا ول ي ُّ
سيدرا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الفقير إلى هللا تعالى
عبدَّالفتاَّۡأبوَّغدٗ
في الدوحة من لطر يو الث اء  4من ذ الحجة سنة 1413ه

***
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ملحق رلم ()9
كلمتي بمناسبة حًولي
على جاوزة الملد فيًل

()134

الحمد هلل الذ بنعمته تتم الًالحات ،الذ هدارا لهيذا وميا كنيا لنهتيد ليول
أن هييدارا هللا ،والً ي ة وال ي

علييى هيياد النيياس إلييى الحييق ،ومعلييم النيياس

الاير ،محمد بن عبد هللا ورسوله ،وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإح ان إليى
يو الدين.
صيياحب ال ييمو الملكييي األمييير سييلطان بيين عبييد العزيييز  -الناوييب الثيياري
لرويئ الوزراء
أيها الحفل الكريم:
خييير مييا أحييييكم بييه تحييية اإلسي  ،وتحييية اإلسي

ال ي  ،فال ي

عليييكم

ورحمة هللا وبركاته  ...أما بعد:
فهذا مقا الحمد والشيكر هلل جيل نيانه ،وتباركيب أسيمانه ،اليذ و فنيا فيي
خدمة دينه ،وجعل عملنا الذود عن شيريعته ،وتبلييغ رسيالته ،ورًيرة دعوتيه،
م أ ابنا على ذلد في الدريا لبل اآلخيرة تقيديرا وتكريميا ،فكنيا أشيبه بيا موسيى
التي ترةع ولدها وتاخذ عليه أجرا.
فالحمييد هلل حمييدا كثيييرا طيبييا مباركييا فيييه ،كمييا يحييب ربنييا ويرةييىَ { :ر َِّ

( )134تقد ذكرها في حديثي عن جاوزة الملد فيًل.
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صا ِلحاَّت َ ۡرضَا َٰ هَُّ
َّوأ َ َّۡ
علَ َٰاى َٰ ََّ
َّو َ
نَّأ َ ۡش ُك َرَّنِ ۡع َمت َكَ َّٱلتِ ٓيَّأ َ ۡنعَ ۡمتَ َّ َ
أ َ ۡو ِو ۡعنِ ٓيَّأ َ َّۡ
نَّأ َ ۡع َمالََّ َٰ َ
َّو ِلادَي َ
علَاي َ
وأ َ َّۡد ِخ ۡلنِيَّبر ۡحمتِكَ َّفِيَّ ِعبَا ِدََ َٰ
ين} [النمل.]19 :
َّٱلص ِل ِح ََّ
َ
َِ َ

ولييد علمنييا رسييولنا الكييريم أن شييكر هللا تعييالى ل يييتم إل بشييكر عبيياده ،فقييد
روص أبو هريرة وغيره عين النبيي صيلى هللا علييه وسيلم أريه ليالَ« :لَّيشاكرَّ
هللاَّمنََّلَّيشكرَّالناس».
وإريييي ألشيييكر اليييذين رشيييحوري ،واليييذين اختييياروري ،واليييذين أرشيييئوا هيييذه
الجييياوزة التيييي أعتبييير مضيييمورها األدبيييي والمعنيييو أهيييم وأعليييى بكثيييير مييين
مضمورها الماد .
ول غرو أن تًدر هذه الجاوزة من بلد حوص أول بيب وةع للناس  -بييب
هللا الحييرا  -الييذ جعلييه مثابيية للنيياس وأمنييا ،وإليييه تتجييه وجييه الم ييلمين فييي
مشيييار األر

ومناربهيييا كيييل ييييو خميييئ ميييرات ،ويفيييدون إلييييه كيييل عيييا

حاجين ،وكل حين معتمرين.
وهو البليد الفيذ اليذ تينكئ أعي

اليدريا كلهيا ول يينكئ علميه؛ ألريه يحميل

أصد كلمة في الوجود« :كلمة ل إله إل هللا ،محمد رسول هللا».
ولد ةم إلى هذه األمجياد مجيدا آخير ،بهيذه الجياوزة العالميية التيي ارتبطيب
باسم رجل عزيز عليى كيل م يلم ،أحبيه الم يلمون حيًّيا ،وترحميوا علييه ميتيا،
ذلكييم هييو الملييد فيًييل رحمييه هللا  ،الييذ كييان رمييزا للتضييامن اإلسيي مي،
والدعوة إلى تحرير الم جد األلًى ،والًمود في وجه العدوان الًهيوري.
والحق أري ل أعتبر هذه الجاوزة مجرد تكريم شاًي ،بيل هيي فيي الواليع
تكييريم لتجيياه ،وتقييدير لتيييار ،أوميين بييه وأدعييو إليييه ،وهييو اتجيياه الوسييطية
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اإلس ي مية ،الييذ يجمييع بييين ال ييلفية والتجديييد ،ويييوازن بييين وابييب اإلس ي
ومتنيييرات العًيير  ...يشييدد فييي األصييول ،ويي يير فييي الفييروي  ...ينهييل ميين
الماةي ،ول يهمل الحاةر ،ول ينفل عن الم تقبل.
اتجييياه ييييرص أن الجتهييياد فريضييية وةيييرورة ،فريضييية يوجبهيييا الشيييري،
وةييرورة يحتمهييا الوالييع ،ويحتيير رتيياو الجتهيياد ،وإن خالفييب رأيييه ،مييا دا
صادرا من أهله في محله ،ويتبنيى ميا لاليه أميير الميؤمنين فيي الحيديث ،وإميا
الفقه الوري سفيان بن سيعيد الثيور  :إرميا الفقيه الرخًية مين قية ،أميا التشيدد
فيح نه كل واحد .كما يتبنيى لاعيدة المنيار الذهبيية« :رتعياون فيميا اتفقنيا علييه،
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه».
وإن أعظم رعم هللا علينا هي رعمة اإلس

الذ أكرمنيا هللا بيه وارتضياه لنيا

ايَّو َر ِض ا ُ
اتَّلَ ُكاامۡ َّدِي انَ ُك َّۡمَّ َوأ ََّۡت َم ۡما ُ
شييرعا ومنهاجيياۡ { :ٱليَا ۡاو َمَّأ َ ۡك َم ۡلا ُ
يتَّلَ ُك ا ُمَّ
اتَّ َ
علَا ۡاي ُكمۡ َّنِ ۡع َمتِا َ
ٱِل ۡس َٰلَ َمَّدِينا} [الماودة.]3 :
ۡ َِّ

وإذا كييان القييرآن آخيير كتييب هللا ،ومحمييد خيياتم رسييل هللا ،فييإن شييريعته هييي
خاتميية الشييراوع اإللهييية؛ لهييذا أودعهييا هللا الًي حية لكييل زمييان ومكييان ،فهييي
شريعة عالمية خالدة.
وإري لمولن يقينا ل ريب فيه :أن الفقه اإلسي مي المعبير عين هيذه الشيريعة
 بمًييييادره الننييييية ،وأصييييوله المحكميييية ،ولواعييييده الضييييابطة ،ومدارسييييهالجتهادييية ،و روتييه الفكرييية  -لجييدير أن يمييد األميية بكييل مييا تحتييا إليييه ميين
فتاوص وألضية وتشريعات ،تحقق المًيلحة ،وتيدرأ المف يدة ،وت ويم الفطيرة،
وتقيم الموازين الق ط بين الناس.
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كل ما رفتقر إليه ليحيا هذا الفقه وينمو ويزدهر أمران:
اۡلول :اجتهاد معاصر لويم ،ينظر إلى اإلس

وأصوله بعين ،وينظير إليى

العًر بعين أخيرص ،سيواء كيان اجتهيادا ترجيحيًّيا ياتيار مين أليوال الفقهياء -
علييى تعييدد مشيياربهم ومييذاهبهم منييذ عًيير الًييحابة رةييي هللا عنه يب وميين
بعدهم  -ما كيان أليو ليي  ،وأرجيح دليي  ،وأليرب إليى تحقييق أهيداف الشيري
ومًالح الالق ،ويرعى لاعدة تنيير الفتيوص بتنيير الزميان والمكيان والعيرف
والحال.
أ كيان اجتهيادا إرشياويًّا ،يفتيي فيي القضيايا الجدييدة ،وميا أكثرهيا فيي ةييوء
النًييوص والمقاصييد الشييرعية ،دون تعًييب لييرأ لييديم ،ول عبودييية لفكيير
جديد ،منلبين سعة النًوص على ةيق األلوال ،وتي ير ال يلَ عليى تشيديد
ْال َالَييي  ،وفقيييه مدرسييية المقاصيييد عليييى حرفيييية مدرسييية الظيييواهر ،وتحيييرر
المتقييدمين علييى تعًييب المتيياخرين ،وشييجاعة أهييل التجديييد علييى تحيير أهييل
التقلييد ،مؤكيدين ميا لالييه اإلميا ابين القييم« :إن الشييريعة مبناهيا وأساسيها علييى
الحكييم ومًييالح العبيياد فييي المعيياش والمعيياد ،وهييي عييدل كلهييا ،ورحميية كلهييا،
ومًالح كلها ،وحكمة كلها ،فكل م الة خرجب عن العيدل إليى الجيور ،وعين
الرحمة إليى ةيدها ،وعين المًيلحة إليى المف يدة ،وعين الحكمية إليى العبيث،
فلي ب من الشريعة ،وإن أدخلب فيها بالتاويل»(.)135
الثاني :أن يدخل الفقه مييدان التطبييق ،ول يظيل حبييئ الكتيب ،فيإن أعظيم
ميييا يحييييي الفقيييه العميييل بيييه ،ووةيييعه موةيييع التنفييييذ فيييي الفتيييوص والقضييياء

(« )135إع

المولعين» (.)3/3
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والتشريع ،وبهذا يمتز الفقه بالحياة ،وتمتز به الحياة .كما تظل كذلد طيوال
يية عشيير لررييا لييم تعييرف األميية لهييا فيهييا مرجعييا لاروريًّييا ول لضيياويًّا ،غييير
الشريعة وفقهها ،وإن جار في التطبيق.
وآخيير مييا أصيياب الفقييه فييي هييذا العًيير :عزلييه عيين التقنييين والحكييم فييي
مجييالت الحييياة الماتلفيية ،فيمييا عييدا مجييال األسييرة واألحييوال الشاًييية ،وإن
كان بعض الب د فرط فيها هي األخرص.
وكيان أهييم مييا وةييعه السييتعمار عنيد احت لييه للييديار اإلسي مية هييو :إبعيياد
الشريعة وفقهها عين توجييه الحيياة باحكيا هللا ،وليم يكيد ي يلم مين ذليد بليد فيي
العالم اإلس مي كله إل هذا البليد اليذ رجياه هللا مين السيتعمار ،ورجياه بالتيالي
من الدخول في لفص القوارين الوةعية الم توردة.
بهذين األمرين تعود للفقه حيويته وخًوبته وازدهياره ،وينيدو ليادرا عليى
مواجهة التطور وتوجيهه ،في إطار المشروي الحضار اإلسي مي اليذ هيو
حلم أمتنا الكبرص.
أسييال هللا تعييالى أن يوفييق أمتنييا للعمييل بشييريعته ،وأن يجمييع كلمتهييا علييى
الهدص ،وللوبها على التقى ،وآخر دعوارا أن الحمد هلل رب العالمين.
وال

عليكم ورحمة هللا وبركاته

الفقير إلى عفو ربه
يوسفَّالقرضاوي

