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-٢١٥-
�$	# 	لمحكمة 	لشرعية

لما�	 تحلو �كر4 	لماضي �لو كا1 ُمّر	ً؟ هل تذهب 	أليا% 
بالمر	CD �تصّب في 	ألحد	? -<1 مضت- سّكر	ً �عسًال، 7% قد 
حَلت في عيني ألني فقدتها؟ �من نكد 	لدنيا 17 مسّرتها مشوبة 
باأللم �17 	لمر� ال يستحلي 	لشي� <ّال <1 خلت يدK منه، �قد 
كا1 يزهد فيه لّما كا1 في يدK، �7نه يشتهي ما ُيمَنع منه �يمّل مما 

ُيعَرR عليه.
بضع  من  مّكة  في  <قامتي  �7	ئل   Cألسر	 مع   Cمر خرجنا 
�عشرين سنة <لى حديقة 	لز	هر، �كانت عر�W 	لحد	ئق �فرحة 
	لمرتا$، �في نّيتنا 17 نبقى فيها <لى 	لليل. فنا$�	 17 باY 	لحديقة 
كا1  فَمن  	إلغال]،  تقتضي  عمر	نية   CDلضر� ساعتين  سيقفل 
مستعجًال فليخرa 	آل1 �7 فليبَق حتى ُيعا$ فتح 	لباY. لّما 7حسست 
7ني ُمنعت من 	لخر�a ضاقت بي 	لحديقة �	سوّ$ في عيني، 

�شعر بما يشعر به 	لسجين بين جدD	1 	لسجن!
�كنت WDّ$7 	أل$Y في بغد	$ من نصف قر1 كامل، �كا1 
قصيدته  �كانت  	لشعر	� شوقي،  من  �حياته   Kشعر  WDند ممن 
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>يا  جاCD 	لو	$�< يومئذ بصو عبد 	لوهاY على كل لسا1 �في 
فيما يحفظو1 من شعر  ليحفظوها   Yللطّال كل مكا1، فاخترتها 
 �	جبًا عليهم ُكّرَهت <ليهم، �قد كا1 7كثرهم Dشوقي. فلما صا

يحفظها �يحا�m 17 يغنيها.
لذلك شعر لّما ترّ$$ُ بين 	لبقا� في 	لمحكمة 	لشرعية 
�7 	النتقاm <لى محكمة 	لنقض، شعر بالضيق ألنني كلما ِملت 
 7ني Dآلخر حال بعيني ما تصّو	 [D7ني 7فا Dلى جانب �تصّو>
مفاDقه، أل1 	لطمع طبع في 	إلنسا1، ال يقنع، حتى <نه >لو كا1 
 Cلصال	هللا عليه 	 mسوD m$ٍ من �هٍب البتغى له ثانيًا< كما قا	له �
	لتر	Y، �يتوY 	هللا على  <ّال   %$u 	بن  �	لسال%، >�ال يمأل عيَن 

.>Yمن تا
	للهم <ننا تبنا <ليك فُتب علينا.

�قد عرفتم 7ني كنت m�ّ7 قاRٍ 	نتقل بمحكمته <لى 	لقصر 
 	لعدلي لّما 7ُنشئ، فأخذ 	لز	�ية 	لجنوبية 	لغربية. �خيُر بيو
 Kفذ	يليه ما كانت نو ،Yلجنو	فذ على 	لنو	 yَلشا% ما كا1 مفتو	
يمتّد  بلد  في  كامًال  حظًا  	لشمس  من   mينا  mأل�	 	لغرY؛  على 
�	لثاني  	لشتا�،  متعة  فيه  	لشمس  �تكو1  7شهر  D7بعة  فيه  	لشتا� 
حّظه منها 	لنصف. �ما كا1 مفتوحًا على 	لشر] 7خذ 	لربع، �ما 

كانت نو	فذK على 	لشماm عا| في شتا� $	ئم.
�	لعر~ في 	لشا% 17 	لحكومة <1 7{معت <نشا� حّي جديد 
	شتر 	لبيو 	لقديمة كلها من 7صحابها بأثمانها فتمّلَكتها، ثم 
هدمتها �نقلت 7نقاضها �قّسمت 	ألRD نظيفة بعد تنظيمها بين 
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7صحاY هذK 	لبيو بمقد	D ما كانت تسا�� بيوتهم. فلما 7ُقيَم 
	لقصر 	لعدلي 7ّجلو	 <{	لة 	لبيو 	لقديمة من حوله �D7جؤ�	 فتح 
	لشو	D#: 	لشاD# 	لذ� تر�نه 	آل1 غربّي 	لقصر �	لشاD# 	لجنوبي 
منه. فكنت 7نظر من غرفتي فأ4D مثل uثاD 	لدDعية، 4D7 بيتًا بقي 

منه جد	D �	حد �غرفًة فوقه �هب نصفها.
على  كالوقو~  نفسي  سو	كن  �يحّر�  ُيصيبني  ال  �7نا 
	ألطالm. <نني D7ّممها في خيالي �7صلحها كما يرّمم 	لبيَت 	لعتيق 
مالُكه حتى ُيعيد <ليه من بهائه ما يمكن 17 يعو$! كنت 7نظر <لى 
	لغرفة 	لتي بقي نصفها فأD	ها �نصفها معها، �مع صاحبها نصفه 
 Yلبا	�  ،Cساتر  1	Dلجد	� �{�جته،   aلز�	 	لبشر:  من  	آلخر 
ُمغَلق. D7	ها �قد عا$ 	لحياC <ليها �Dجع <ليها 7هلوها، حتى <ني 
ألسمع لغط صبيانها �7حا$يث نسائها �قر# قباقيبهّن على بالطها! 
 ،D	ألسر	عت 	لمخبو� ��	 7نها قد {	لت 	لجدD	1 فانكشف  مع 

.Yلسو] بال ثيا	َمن فيها كأنهم يمشو1 في  Dصا�
كم ُتخفي هذK 	ألبو	D� Y	�ها، �هذK 	لسقو~ كم تخّبئ 
تحتها! لي مقالة كا1 عنو	نها >في 	لليل< نشرها 	ألستا� 	لزيا في 

	لرسالة سنة ١٩٤٣ كا1 مما قلت فيها: 
<1 	لطبيعة ظاهرها كباطنها، ال ُيضِمر 	لجبُل نفاقًا �ال 	لسهُل 
 Kهذ <لى  7نظر  ثم  مكر،  على  ينطو�   Yُلسحا	 �ال  حقد	ً  يبطن 
 Dلنو	قة، يقطر منها 	لليلة بهية بّر	لتي كانت تبد� لي تلك 	لسقو~ 	
بعدما 	غتسلت بضيا� 	لقمر �ما� 	لمطر، فأفّكر فيها: ما�	 تحت 
هذK 	لسقو~؟ كم تحتها من خبايا �عجائب �مؤتلف �مختلف! 
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كم من معبد لمتهّجد متنّسك <لى جنب مخد# لمستهتر متهّتك، 
.Dلنو	لظلمة �	منهما  Dبحّبه، فتجا� �	خال برّبه �� 	هذ

�مضجع  يبكو1،  7هله  به  يحّف  لميت  سرير  من  �كم 
لعر�سين 7حا� بهما 	ألقربا� يضحكو1، �َمن يبيت يتبّر% بالولد 
 Dلجو#، �مسر�	لتخمة �با�ٍ من 	لعقم، �شا�ٍ من 	من يتألم من �
يتمنى لو طاm 	لليل �منكو$ موَجع ينتظر 	لنهاD، �كا$y للعيش 
يجمعه   mلما	 هّمه  ليله،  ينا%  يكا$  �ال   KDنها يستريح  ال  ناصب 
�يركمه قد حر% نفسه من 7جله 	لطيبا، �لو ُكشف له 	لغطا� لعلم 
7نه <نما سّخرK 	هللا آلخر فهو يجمعه له �يكدy من 7جله، ��	� نائم 

ال يفّكر فيه �ال يباليه، حتى يجي� �قته فيأتيه...
(<لى 17 قلت): �كم من 7$يب، 7$يب حقًا، قد طاعت له 
	لَكِلم ��ّلت له 	لعو	لي من قطو~ 	لبالغة، قد 	نز�4   َعِصّيا
في ُخّصه ال يد�D به 7حد، �َ$ِعّي جاهل، لصِّ َمَعا1ٍ �َصّفا~ 
	السم  له  فكا1  7طر	فه  من  	أل$بي  	لمجد  له  ُجِمع  قد   ،كلما
 Dّتز	هدين �	لز	  yفر! �ُمَتَمْشيِخ قد لبس مسو	لو	  mلما	لسائر �	
عذبته  �7$لى  عمامته   Dكّو� لحيته   Rعّر قد  	لصالحين،   D	}بإ
 m	ألمو	 �نبذ  	لدنيا  في  	لزهد  <لى   Wلنا	 �$عا  سبحته،   mطّو�
�Dمي 	لنقو$ في 	لطرقا ألنها �سخ 	لدنيا، فلما 7طاعوD� Kموها 

خالفهم <ليها فالتقطها...
(<لى 17 قلت): كم تحت هذK 	لسقو~ من شاعر يعتقد 7نه 
ُخلق �Dحًا بال جسم �7نه يتغد4 بالحب �يتعشى 	لعو	طف، قد 
7غلق بابه �طفق يعّد نقو$K 	لتي يستوحيها 	لخياm �يستلهمها 	لشعر، 
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 Cعاطفية جديد  Cقصيد نظم  <لى  	نصر~   m	تز قليلة ال  uDها  فلما 
يستدDّ بها 	لماm! �نصير للفضيلة سّخر قلمه لها ��قف صحيفته 
عليها، قد هرY من بيته �	نصر~ في تلك 	لساعة <لى عشيقته ليقر7 
 yلز�جي! �فّال	لوفا� 	 y	متد	لعشق �	في �%  Cلجديد	عليها مقالته 
عاكف على لَبنه يخلطه بالما�، �كلما صّب فيه شيئًا نظر <ليه ��	قه، 
 C7يما1 جديد َيُعد يحتمل {يا$C قعد يفّكر في  7نه لم  فلما 	طمأ1ّ 

يحلف بها غد	ً على 17 	للبن خالص لم يمسسه ما�!
�باتت ثالثو1 7لف فتاC ينتظر1 	لز�	a �با ثالثو1 7لف فتى 
 Cكثر� Dلمهو	لطائفتين <ّال غال� 	بين  mما حا� ،a	لز�	ينتظر�1 
	لتكاليف �سخف 	لعا$	، �جهل 	آلبا� 	لذين َيحَسبو1 بناتهم 
$�	Yَّ ُتبا# في سو] 	لبقر فهم يتغالو1 بأثمانها، �	لذين ال يمتثلو1 
�7	مَر 	لشر# فيمنعو	 	لخاطَب 	لكف� 17 ير4 	لبنت ثم ُيطِلقونها 
في 	لطرقا متبرجة سافرC فير	ها 	لَبّر �	لفاجر �كل �� عينين، 

!Dلحما	حتى 
من  شي�  ينقصهم  ال   Yّشا 7لف  عشر�1  �لك   mخال�
ماm �ال صّحة �لكنهم ال يز	لو1 يشكو1 	لملل �ال يد1�D ما�	 
يصنعو1، فُيقبِلو1 على 	لمالهي �7 يقّلد�1 	لكفاD فينتحر�1، �لو 

$ّققو	 لعلمو	 7نهم <نما ينقصهم 	إليما1.
�نامو	  همومهم  نسو	  $مشق  سّكا1  من  7لف  �خمسمئة 

كالقتلى.
(�	لمقالة في كتابي >صوD �خو	طر<).

*   *   *
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 Y	محر فيه   D	جد بقايا  غرفتي  7ما%   4Dفأ 7نظر  �كنت 
	لمسجد 	لذ� كا1 في 	لمشيرية، 7قامه 	ألتر	� 7يا% حكمهم �بقي 
على عهد 	لفرنسيين لّما كانو	 متسلطين على 	لشا%، فلما ُهدمت 

	لد�D ُهد% معها.
	لخياطين  سو]  في  كانت  لّما  	لشرعية  	لمحكمة  في  �كا1 
مسجد <مامه 	لرسمي 	لشيخ صا$] 7بو قوCD، �<ما% مسجد 	لمشيرية 
	لشيخ يحيى 	لمكتبي 	لذ� يدعوK 	لناW 	لشيخ يحيى {ّميتا، �كالهما 

من تالميذ 	لشيخ بدD 	لدين شيخ 	لعلما� �	لمحّد? 	ألكبر.
�كا1 	لشيخ يحيى 7قرY 	لناW <ليه، �كا1 �كيله في 7عماله 
	لتي يرفعونها   Wلنا	  	لر�سا� �	لو{D	� في حاجا <لى  �Dسوله 
 Dلتي صا	لمشيرية (	لشيخ يحيى بإمامته في 	للشيخ. �طالما 7نقذ 
 D	لثو	 من  ناسًا  7نقذ  طالما  	لفرنسي)  	لسامي   Rلمفّو	  Yلمند�
 ،�غيرهم ممن كا1 ُيمسك بهم 	لفرنسيو1 �كا1 مصيرهم 	لمو
7نقذهم 	هللا به باسم 	لشيخ بدD 	لدين �بحسن حيلته �لطف مدخله 

<لى �7لئك 	لحاكمين.
7ّما 	لشيخ صا$] فكا1 7يضًا ممن يال{% 	لشيخ بدD 	لدين. 
Dجل يغلب عليه صفا� 	لقلب، يقوm 7حيانًا كالمًا مغّطى عجيبًا 
 ،Dلعطا	  D7نو 7خي  به  7خبرني  ما  	لعجائب  �من  ُيفَهم.  ال  يكا$ 
Dحمه 	هللا �Dحم 	لشيخ صا$قًا �كل من �كرته، 17 للشيخ صا$] 
7خوين 7حدهما 	سمه 	لشيخ عمر 	لمسالخي �	لثاني 	سمه 	لشيخ 

علي 	لمستو�.
�كا1 <لى جنب 	لمشيرية مسجد (هو مسجد عيسى باشا) 
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#�مامها مسجد. �ّما �لذ� �لى جنبها فقد ُ�قيمت في مكانه عما�� 
كبير� جعلو� للمسجد طبقة منها، #في �لطبقة �لتي تحتها مصر$ 
مر�  فيه  خطبت  (بنك)،  مصر$  فوقها  �لتي  �لطبقة  #في  (بنك) 
 7� �قو8  �لمنبر   ��قو: على هذ �ني  للنا>:  فقلت  �لجمعة  خطبة 
�هللا حّر: �لربا، فيقو8 لي َمن هو تحتي: كّذ�@، #يقو8 �لذين هم 

!@�فوقي: كّذ
#جعُل �لمساجد طبقة في عما�� كبير� بدعة لم �عرفها في 
�لمسجد #سماGH له فال  J�� 7أل :�غير �لشا: #بير#L، #هي حر

يجوP �7 ُيمَلك ما تحته #ال ما فوقه.
#�ّما �لمسجد �لذ� كا7 �مامها فقد �قامو� في موضعه �لعما�� 

�ئر �أل#قا$.#S لتي فيها�
�لبا@<  UّS< خرها مسجدW# ،لمساجد�Yكرنا ما Yهب من 
�لقديمة،  <��في Sمشق. #ما �كثر ما Yهب من �لمساجد #�لمد
 ��ألمو �لجامع  حو8   L��لحا�# �ألPّقة  في  يمشي  من   7� حتى 
في Sمشق ير� بيوتًا مملوكة على �بو�بها نقش على �لحجر بأنها 

مد��> �# مساجد فيها �سم بانيها #ما #قف عليها من �أل#قا$.
�لحسنة. صحيح �ننا سرقنا  cلسيئة #َنَد�#لكْن ظلٌم �7 نذكر 
�لو�سعة،  �لمسلمين   J�� كثير� #مساجد في <���# هدمنا مد
#لكننا �نشأنا مساجد �كثر منها: كلما ُ�قيَم حّي جديد في بلد ��يت 
�لمساجد تقو: معه، هذG �حياH جد� �لحديثة مثًال: �لمسجد فيها 
لبانيها)  بالخير   Hلدعا��لمسجد، #كلها (#�لحمد هللا # �لى جنب 
�إليما7. #في # �Sأل�كا7 عامر� بالعبا�كلها شامخة �لبنيا7 ��سخة 
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من  بدًال  7تمنى  �كنت  �لك،  مثل  $مشق  من   Cلجديد	 	ألحيا� 
	لمساجد 	لصغيرC 	لكثيرC 17 يقو% في كل حّي مسجد جامع يؤّمه 

	لناW يو% 	لجمعة.
*   *   *

لّما هدمو	 ما حوm 	لقصر �ُهد% معه 	لمسجد �بقي محر	به 
مو	جهًا لنافذC غرفتي �هبُت 7$عو 	لجمعيا 	إلسالمية، �سعيت 
	لُمصِلحين  	لعلما�  من  بالمخلصين  �	ستعنت   mلعد	  CD	}� عند 
إلعا$C 	لمسجد �7 <قامته في طر~ من 	لقصر لّما كانو	 يبنونه. فما 
7فلحنا أل1 	السم كا1 للو{ير 	لسو�D �	لفعل للمستشاD 	لفرنسي. 
�لقد 7خذ صديقنا شاكر 	لسباعي (�هو 	لذ� كا1 كبير 	لمساعدين 
	لقضائيين في �{	CD 	لعدD mحمه 	هللا) صوCD 	لمحر	Y، يحسب 

17 	لصوCD ُتعيد 	ألصل!
فلما يئسُت من <عا$C 	لمسجد 7خذ غرفة كبيرC من 	لقسم 
 CD	}لو	 �لك   �7قّر مسجد	ً،  فجعلتها  للمحكمة  	خترته  	لذ� 
��عَد بفر| هذK 	لغرفة، �جا� 	لشيخ يحيى (	لذ� كا1 <ما% 
	لمسجد) بسّجا$C َعَجمية كبيرC غالية من $	KD كانت في تلك 	أليا% 
	لغرفة، �ما Dحمه 	هللا �هي   Kبثمن كبير فوضعها في هذ ُتبا# 
 CD	}� في ً	Dفيها، فكّلمت �لديه (7حدهما كا1 يعمل هنا مستشا
	إلعال%) ليطالب بثمنها ألنه لم َيُقل <نه تبّر# بها، فما كانا 7قّل من 
7بيهما كرمًا �	حتسابًا فأبيا 17 يطالبا بشي�، فجز4 	هللا 	لشيخ يحيى 

�جز	هما خير	ً.
*   *   *
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	لمحكمة،  فو]  هي  	لتي  	لطبقة  في   mلعد	  CD	}� �كانت 
	لموظفو1  ينصر~  بعدما  �حد�  	لمحكمة  في  7بقى  �كنت 
�	لمر	جعو1 فأتغد4 فيها، يأتيني 	لطعا% كل يو% من مطعم قريب 
7عر~  �7نا  	لحميدية).  سو]   m�7 (في  	ألمر	�<  >مطعم  	سمه 
صاحبه �7باK من قبله �7عر~ جّدK من قبلهما، �كانو	 كلهم من 

ما1، من 	لو{1 	لثقيل �7 	لذ� هو فو] 	لثقيل. 	لسِّ

7ظر~  من  �يكونو1   yلر�	 ِخفا~  يكونو1   C$عا �	لسما1 
	لناW، كأ1 	لذ� {	$ في شحمهم �لحمهم خّفف من $مهم! هذ	 
هو 	لغالب عليهم، فإ1 �جدتم فيهم من َثُقل $مه كما ثُقل جسمه 
فتلك هي 	لمصيبة 	لكبر4. �َلَحمُل صخرC تصعد بها <لى 	لجبل 

7هو1 من مجالسة سمين ثقيل 	لد%!

7مامهم  ير�1  7نهم  	لمطعم   Y7صحا سمن  سبب  �لعّل 
طعامًا طيبًا، هو لهم يدعو1 بما شا��	 منه فيكو1 7مامهم، �17 
يتحركو1.  �ال  يقومو1  ال  كله   Dلنها	  Wلجلو	 يقتضيهم  عملهم 
 m7كيا Cلمر� بحمل عشر	 	لطعا% �قّلت 	لحركة عوقب  �<�	 كثر 
(كيلوغر	ما) �7 خمسة عشر من 	لدهن �	لشحم يقو% بها �ينا% 
<لى  سنين  بضع  من   عمد �لقد  ألكثرنا،  يقع  ما  �هذ	  بها. 
 Dالختصا	جو# طويل بال موجب، �<لى � Rِحمية قاسية بال مر
 �7)  بالحّر	 َحَسبه  بعدما  	لطبيب   K$حّد ما  على  	لطعا%  من 
�7نا  باألكل  7شر#  فكنت   ،K	7تعّد ال  لي حد	ً  	لكالو�D) �حّد$ 
جائع �7قو% عن 	ألكل �7نا جائع، �صبر على �لك شهوD	ً فقّل 

�{ني D7بعة �سبعين.
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ال، ليست D7بعة �سبعين كيًال (كيلوغر	مًا) بل D7بعة �سبعين 
غر	مًا.

في  7بقى  كنت  	لكال%.  <تما%  عن  	لطعا%  �كر  شغلني  لقد 
ُيلقو1  فوقنا، �7حيانًا   CD	}لو	 	لفّر	شو1 غر~  �ينّظف  	لمحكمة 
<لى  غباDها  $خل   �7 بعضها  $خل  فربما  	لشّبا�،  من  بالُكناسة 
غرفتي، فأ{جرهم �7كّلم �Dسا�هم. �كنت يومًا في غرفتي ساعة 
	لعصر، �كا1 في غرفة 	لمحاكمة مجلس تحكيم يعقدK 	لحَكما1 
�بيننا باY مفتوy، 7سمعهم �هم يسألو1 	لز�جين �َمن شا�	 من 
فهما  للقاضي،  ليس  سلطانًا  للحكَمين  أل1  �	لشهد	�،  	ألقربا� 
ُمطَلقا1 غير مقيََّدين بقانو1 	لمر	فعا �حكمهما نابع من قناعتهما 

.Yتابع لها ال لقانو1 مكتو�
�كا1 	لحكما1 هما 	لصديقاD 1فيقا 	لصبا �	لشباY 	لشيخ 
ياسين عرفة �	لشيخ كامل 	لقّصاD، فسمعت ضّجة، �<�	 بفّر	| 
	لو{	CD ُيلقي بالُكناسة من 	لنافذC فيدخل بعضها عليهم. �جا��ني 
قة، فنظرُ فلمحت في قصاصة  ببعض ما 7ُلقَي فيها من D�7	] ممزَّ
منها 	سمي، فأخذتها �$خلت غرفتي بما �جد منها �عكفت 
قة �7حا�m 17 7عيدها، �7ضعت في  عليه 7جمع هذK 	لقطع 	لممزَّ
�لك 7كثر من ساعة حتى كا$ تكتمل 	لصفحة �قر7 ما 7مكن 
قر	�ته منها، فإ�	 هي كتاD Yسمّي إلبالغي 7نه "بموجب 	لمرسو% 
 ً	Dيخ ١٩٥٣/٤/٢٧ قد ُنقلت مستشاDقم ١٤٥٠ �تاD �ّDلجمهو	

في محكمة 	لنقض".
*   *   *
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لّما خّير�ني حّير�ني �7{عجوني، فلما تركت 	ألمر هللا �جا� 
	لنقل بال طلب مني �ال علم سابق به قبلت ما جا� من عند 	هللا 

�Dضيت به.
في  ما  �كل  	لمحكمة.  في  7يامي  	نقضت  قد  7نه  �7Dيت 
D	حلين  نتحمل  ثم  فيها  نحّط  محطٌة  	لدنيا  	نقضا�،  <لى  	لدنيا 
D�7	قًا   فوجد للرحيل،  �7ستعّد  D�7	قي  7جمع   �7خذ عنها. 
كل �	حدC منها لها قصة، منها ما �7كر 	آل1 قصته كاملة �منها ما 
ُمحي بعضها من �هني �بقي بعضها (كأنقاR 	لمنا{m 	لتي D7	ها 
ما نسيت قصته �ُمحي من  	آل1 عنها) �منها  من غرفتي �7تكلم 

�هني �لم يبَق <ّال 	لوDقة 	لتي �جدتها.
	لعدD mقم ٣٣٩٣   CD	}� سمي منD Yفيها كتا هذD� Kقة 
تأليف  	لو{ير  فيها   Dيقّر  (١٩٤٦/٤/٦)  ١٣٦٥/٥/٥ تاDيخه 
�علي  	لصبا�  �صبحي   Wألخر	 D	سم   Cلقضا	  C$لسا	 من  لجنة 
 �	D}لو	على مجلس  Rلمعر�	لقانو1 	لطنطا�� "لبحث مشر�# 	
لتأليف مجالس 	أل�قا~ 	إلسالمية �تحديد سلطاتها" �في �يل 

."CD	}لتاسعة بالو	لساعة 	ً 	الجتما# غد	ملَحق بأ1 " Yلكتا	
فما�	 كا1 في هذ	 	الجتما#؟ �ما�	 صنعت به؟ �ما 	لذ� 
جلسة  فكا1  	الجتما#  هذ	  على   	قتصَر �هل  	للجنة؟  عمَلته 
�	حدC، 7% تو	لت 	لجلسا �تعاقبت 	الجتماعا؟ صّدقوني <1 

قلت لكم <نه ليس في �هني عن �لك شي�.
�هذ	 كتاu Yخر من �{ير 	لعدm تاDيخه ١٩٤٩/١/١٧ فيه 
	لقر	D 	لو{	D �Dقم ٦٧٤ �نّصه: "�{ير 	لعدm: بنا� على 	لمرسو% 
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� في ٣٠ حزير	1 (�7 يونيو) سنة ١٩٤٧  َّDلمؤ	قم ٨٠ D لتشريعي	
يقّرD ما يلي: 	لما$C 	أل�لى: ُينتَدY 	لسيد علي 	لطنطا�� 	لقاضي 
�يخّصص  �ظيفته،  على   Cعال� 	لعجم  بو	$�  قاضيًا  بدمشق 
	لدعا�4 في كل  	لعجم حسب  لو	$�  مو	عيد لدمشق �مو	عيد 
�يبلَّغ من يجب". �تحت   D	لقر	 ُيذ	# هذ	  	لثانية:   C$لما	 منهما. 
 ،�D	$إل	لمكتب 	لتفتيش، 	 Cئر	نسخة <لى $ :C$لعا	لك كما هي �
 Cلجريد	لشرعية، 	لمحكمة 	لعامة في $مشق، 	لنيابة 	لمحاسبة، 	

	لرسمية لُينشر فيها، �{	CD 	لمالية.
في  يومًا  َقطَنا)   Cبلد (�قصبُته  	لَعَجم  لو	$�  خّصصُت 
فيه   4D7 يومًا  فيها  فأمضي  7هلي  معي  uخذ  فكنت  	ألسبو#، 
سفح  على   ها 	لمتنزَّ 7حد  نقصد  ثم  	لمحكمة،  في  	لدعا�4 
من  	لبيضا�  بعمامته  معتمر	ً  كلها  	لسنة  يبقى  	لذ�  	لشيخ  جبل 
	لثلج 	لتي تعلو عن 	لبحر نحو	ً من ثالثة uال~ متر، نقعد عند نبع 
من 	لينابيع (	لتي ال ُيحصيها هنالك 	لعّد، حتى <1 في قرية عرنة 

�حدها عشر	 منها) فنبقى فيها <لى 	لمسا�.
كنت  	لتي  {	كية  قرية  من  ناسًا  	لمتقاضين  بين   ��جد
	آل1)،  �7كر   عد فما  نحوها،   �7)  ١٩٣١ سنة  فيها  معّلمًا 
��جد 	لذين كانو	 7طفاًال عند� في 	لمدDسة صا�D	 Dجاًال، 
 Kسمه سعد لم يكن يتجا�{ عمر	كا1 منهم طفل صغير �7كر 17 �
لّما كا1 في 	لمدDسة ثماني سنين، �كنت 7ُعَجب بحّدC �كائه، 
 Cلفتّو	 مالمح  عليه  تبد�  	لشاDَبين  معقو~  كبير	ً  شابًا  فوجدته 
�	لقوC، فحا�m 17 يكّلمني كما كا1 يصنع في 	لمدDسة فتجاهلته 
�تظاهر بأني ال 7عرفه، �لم 7قابل لهفته في 	إلقباm علّي <ّال 
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	لِكْبر  	هللا  بحمد  طبعي  في  فما  ِكْبر	ً  ال  عنه،   R	إلعر	 بتكّلف 
�لكن 7$	� ألمانة 	لقضا�، فإ1 	لقاضي (في 	ألDيا~ خاصة) <1 
عقد صلة بينه �بين بعض 7هلها، �لو كانت صلة نظيفة مشر�عة، 
	سُتغّلت 7بشع 	ستغالm �7ُكلت بها حقو] 	لناW، لذلك كا1 على 
	لقاضي فيها 17 يعتزm 	لناW عزلة كاملة فال يز�D 7حد	ً �ال يقبل 

{ياDته في بيته.
	لشيخ  شيخنا  Dفيق  هو   Dلقد	 جليل  شيخ  َقَطنا  في  �كا1 
uمر	ً  عالِمًا  �كا1  	لغالييني،  <بر	هيم  	سمه  	لميد	ني،  	لخير  7بي 
بالمعر�~ ناهيًا عن 	لمنكر صّد	عًا بالحّق، له سطوC على 	لمنحرفين 

من 7هل 	لبلد �هيبة في صد�D 	لناW، فكنت KD�}7 7حيانًا.
�	ستمر هذ	 	النتد	Y <لى 17 نصبت 	لحكومة قاضيًا 7صليًا 

للمنطقة.
نبيه  كاتب  فيها  كا1  7نه  قطنا  7خباD محكمة  �7كر من  �مما 
قويم 	لسيرC، �كا1 يدWD في كلية 	لحقو]، فجا� 	المتحا1 فلم 
 �ضعه Dفقّد ،يسمحو	 له بأ$	ئه ألنه 	ستوفى حّظه من 	إلجا{	
 Yلحقو]، فأ�نت له بالذها	في  C$لشها	 mً <1 نا	7ملت منه خير�
أل$	� 	المتحا1 �حملت تبعة �لك، �كّلفت كاتبًا uخر بأ$	� عمله 
�7عطيُته من مالي تعويضًا Dضي به. �لقد 7كمل هذ	 	لكاتب $D	سته 

.Cلقضا	 Cبعد �لك قاضيًا من خير Dصا�
�يخالفونها،  	لقو	نين  يخرجو1 على  	لذين  من  �7نا لست 
	لبشر  	لدقة �	إلحكا%- من �ضع  بلغ من  	لقانو1 -مهما  �لكن 
	لحالة   Kهذ مثل  في   4D7 �7نا   ،mلعد	 مع  7حيانًا   RDيتعا �قد 
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	ّتبا# طريق 	لعدm �لو خالف صر	حة 	لقانو1. �7كر ما كا1 مني 
�ال  7$عو <لى مثله �ال 7جعل ما صنعُته قاعدC متَبعة.

من  جد	ً  �كيًا  Dجًال  	لمحكمة   Kهذ  Yكّتا Dئيس   ��جد
7سرC �جيهة جد	ً، لكنه ليس 7مينًا. �7مسكُت عليه سرقا 7خفاها 
حتى ال يكا$ 	لمفّتش يصل <ليها، فلما تيّقنت من 	نحر	فه الحقته، 

�ما {لت 7تابعه حتى 7خرجته من 	لمحكمة.
*   *   *

Dئيس  من  Dسمي   Yكتا فيها  �Dقة   [	Dأل�	 بين   ��جد
�هو  	ألعلى،  	لقضا�  مجلس  Dئيس  كا1  	لذ�  	لعليا  	لمحكمة 
نّصه:  �هذ	   .١٩٥١/١/١٩ تاDيخه  	ألسطو	ني،  �جيه  	ألستا� 
قانو1  مشر�#  على �ضع  مزمع  	ألعلى  	لقضا�  مجلس   17 "بما 
 ،Dلدستو	 من   ١٢٥  C$بالما عمًال  سوDيا  في  	لقضائي  	لتوظيف 
فنرجو مو	فاتنا بأسر# ما يمكن بما تر�1 من قو	عد يحسن 	ألخذ 
�عزلهم  �نقلهم  �ترفيعهم   Cلقضا	 تعيين  بشؤ�1  يتعّلق  فيما  بها 
بعد  ما  <لى   Y	لجو	 يتأخر  7ّال  على  �لك،  <لى  �ما  �تأ$يبهم 

	لخامس عشر من شهر شبا� 	لقا$% ١٩٥١.
 R�7 مسمو#، ال ُيفرD Cلقضا	 Dكذلك تر�1 7نه كا1 لكبا�
 Kيطبخو لم  ما  <ليهم   % يقدَّ �ال  7حكا%  من  يرضو1  ال  ما  عليهم 
�7 يختاK�D من 	لطعا%. 7ُعطو	 	لحرية �ُكّلفو	 	لعدm فعدلو	. �ال 
 mلعّلة< -كما كا1 يقو	 y	ً �كا1 >ُمز	كا1 حر 	لقاضي <ّال <�	 mيعد
	لمتقّدمو1- مستريحًا من همو% 	لعيش. �حين كا1 7مير 	لمؤمنين 
عمر يأكل 	لخبز بالزيت �يقنع بما قّل من 	لر{] كا1 يجزm عطا� 
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	لقضاC، �من نظر في >تاDيخ قضاC مصر< للكند� �7D تفصيل 
ما 7جملت.

*   *   *

 مأل فلقد  	لحلقة،   Kهذ من  	لقر	�  <لى   D7عتذ �7نا  هذ	 
7نها  7علم  �تو	Dيخ  �D7قا%  Dسمية  Dسائل   Dبصو 	لثاني  شطرها 
ال تناm منهم 	هتمامًا �ال ُتثير في نفوسهم عاطفة، �ال تبعث في 
��Dسهم �كر4 �ما لهم فيها متعة �ال منفعة. لكن عذ�D (�ما 
7حسبه عذD	ً مقبوًال) 7ني 7كتب �كرياتي �7ني 4D7 فيها ما ال تر�1، 
�17 كل �	حدC منها (�عند� من 7مثاm ما نشر هنا 	لكثير) تبعث 

.Cلحيا	قصة كاملة من قصص � في نفسي عاَلمًا من 	لذكريا
 تقولو1: �ما لنا نحن �لها؟ نعم؛ ما لكم �لها؟ �لعّلي 7سأ
 17 تكو1 	لصوCD 	لتي 7عرضها للقضا� $D7 في عرضها، ثم <ني
�	لقضاC كاملة، فإ�	 جا� حلقة من هذK 	لذكريا على غير ما 

ترضو1 فلعّلها تجّر حلقة 7خر4 ترضو1 عنها.
*   *   *
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-٢١٦-
Cلقاهر	لنقض في 	في محكمة 

لقَيني قبل 	لعيد جماعة من 	لمعلمين من 	لذين يدWDّ 	لو	حد 
بالمر	جعة  لها  يحّضر  	ألسبو#،  في  $Dسًا  �عشرين  D7بعة  منهم 
7سهل من   CDلحجا	 �َلنْقُل  	لتالميذ،  �	إلعد	$ �يصّحح �ظائف 
تصحيح 	لوظائف! �يضبط 	لفصل �ُيديرK، �ضبط 	لفصل �<$	Dته 
7صعب من <$	}� CD	CD كاملة، أل1 	لو{ير يكّلم ناسًا كباD	ً يعقلو1 
 ً	Dلمعّلم يخاطب صغا	، �	لنتائج �يفّكر�1 قبل 17 يعملو	1 �Dيقّد�
ال يقّد1�D 	لعو	قب، 7يديهم <لى 	لعمل 7سر# من ��Dسهم <لى 
	لتفكير، بل لعّلهم ال يكا$�1 يفّكر�1! �َمن عند 	لو{ير مسؤ�لو1 
عن 7نفسهم، �َمن في 	لمدDسة من 	لتالميذ �D	�هم �7ليا�هم، 
<1 7حسنَت Dعايتهم �َصَدقَت في تعليمهم �تهذيبهم لم يشكر�� 
ألنك <نما تؤّ$� �	جبًا �جب عليك، �<1 قّصر في 	لعمل �7 
شّد$ في 	لعقوبة �هب 	أل�ال$ <لى 7بيهم مساً� يبكو1، قالو	: 
يا 7بانا 	لمعلم ضربنا! �Dبما كا1 	ألY عالي 	لمكا1 �7 كا1 من 

��� 	لسلطا1، فناm 	لمعلم 	أل�4.
7عر~ هذ	 ألني بلوته حينًا من 	لدهر، بل 	بُتليت به �مّسني 
 Wٍقا ،Dلمعلمين مقّصر بال عذ	بما كا1 في D� 	لضّر. هذ	من 7جله 
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معلم،   ٍّYمر  Yمنتقم ال ضر  Yأل�ال$ ضر	  Yيضر  ،Dمبّر بال 
ال  	لبّر  في  	إلبل  لر	عي  �ُتر�   WD	لمد	 في   Yلضر	 ُمنع  لذلك 

للمعلم في 	لمدDسة.
فرحين  بالعيد  مبتهجين  	لمعلمين  	إلخو	1  هؤال�  7Dيت 
 yبالعطلة، فقلت لهم: هنيئًا لكم عيدكم، �يا ليتني 7جد عطلة 7فر
 بها! قالو	: 7َ�ليس عند� عطلة �ال D	حة؟ قلت: <ني من سنو	
(محكمة  	لنقض  محكمة  <لى  	لشا%  في  	نتقلت  يو%  من   ،m	طو
	لتمييز) ال 7شكو <ّال شيئًا �	حد	ً، هو $�	% 	لعطلة �طوm 	لر	حة؛ 
فقد 7لِفت عملي في 	لمحكمة �عرفته حتى ما 7حّس �هللا 	لحمد 
تعبًا في $D	سة قضية �ال في <عد	$ حكم، ثم <1 	لعمل قليل �7 <ني 
7ُنِجزK بسرعة فأجدK قليًال، �يبقى �قتي فاDغًا. ثم جئت 	لمملكة 
في   a7حتا مكة، �ال  في  ثم  �7ًال   Rلريا	 في  	لكلية  في   WDّ$7ُ
<عد	$ 	لدWD (�	لحمد هللا) <ّال <لى مر	جعة قصيرC �مو	ّ$ 	لمنهج 

حاضرC في �هني، فيبقى �قتي فاDغًا.
قالو	: فلما�	 ال تملؤK بالقر	�C؟ قلت: �من يقر7 7كثر مني؟ 
7نا من سبعين سنة <لى 	آل1، من يو% كنت صبيًا، 7قر7 كل يو% مئة 
صفحة على 	ألقل، �7قر7 7حيانًا ثالثمئة �7 7كثر، ما لي عمل <ّال 
	لقر	�C، ال 7قطعها <ّال 17 7كو1 مريضًا �7 على سفر. فاحسبو	 كم 
صفحة قر7 في عمر�. لقد قر7 7كثر من نصف مليو1 صفحة. 
�7عر~ َمن قر7 7كثر مني كاألستا� 	لعقا$ �	ألمير شكيب D7سال1 

�محمد كر$ علي �محب 	لدين 	لخطيب Dحمهم 	هللا.
فأنا ال 7تكلم على 	لقر	�C �ال 7شكو 	لضيق �	لفر	�، �لكن 
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�قو� لكم �� �لمر� ال يحّس بالر�حة �ّال �� جا�� بعد  ���حببت 
�لتعب: >ُ�ِعّدِ� �لر�حُة �لكبر, لَِمن تِعبا<. %ال يشعر بلّذ" �لعطلة 
�ّال بعد مشّقة �لعمل، فعطلة يو: للموظف �لمرهق تعد� في لّذتها 

عطلة شهر لمثلي.
%��G شئتم مثاًال فتصّوD%� َمن يمشي في �لصحر�� �لمنبسطة 
فال ير, من حوله حيثما تلّفت �ّال منظر�ً %�حد�ً، ليس �مامه ما 
ما يأسف عليه. %َمن يصعد في   O��D% ليه %ليس� �� يصل  يأمل 
�مًال بالمشهد �لذP ينكشف له  Qية، فهو ُيسِرR%لجبا� %يهبط �أل�
�� بلغ �لذD%" فينسى تعَبه بهذ� �ألمل �لذP يأُمله، فإ�G %صل �ليه 
 Pلذ� �لجديد  �لعاَلم  بهذ�  �نفاسه %�ستر�] %تمّتع  %�لتقط  %%قف 

�طّل عليه %جد جز�� تعبه.
�نا �ظّن �� في �لسامعين من يشّك في هذ� �لكال: %يقو�: %
كيف تكو� �لر�حة متعبة؟ %لو جّرa مثل تجِربتي لصّد` مقالتي. 
على  مر"  %ضعَته   �G� %�لفو�،  �لخبز  على  يعيش   Pلذ� كالفقير 
 Oلمائد" �لحافلة في �لفند` �لكبير يجد فيها من �للّذ" ما ال يجد�
من ُيقيم �Rئمًا في هذ� �لفند` %يأكل �Rئمًا على هذO �لمائد". %من 
�Dكبَته يومًا �لسياD" �لجديد" �لفخمة  �G� ،جليهD يمشي كل يو: على
يشعر في Dكوبها من �لمتعة بما ال يشعر به صاحبها �لذP يركبها 

كل يو:.
فالعمل نعمة، �P %�هللا، %من �كبر �لنعم.

�نا �علم �� �لعما� �لمرَهقين �لذين يضربو� بالمعا%� من %
�لصبا] �لى �لمسا� %�لموظفين �لمتَعبين %�لمعلمين �لذين يدDّسو� 



٢٤

D7بع ساعا �7 خمسًا كل يو% سيسخر�1 من هذ	 	لكال%، ألنهم 
عمًال  يكلَّف  ال  7مالكه  Dيع  من  يعيش  	لذ�  	لغنّي  <لى  ينظر�1 
فيحسبو1 7نه في نعيم �يتمنو1 ألنفسهم مثل حياته. �لو علمو	 ما 

في 	لبطالة �	لفر	� لحمد�	 	هللا على نعمة 	لعمل.
 ،Dندسو� [�$ $D	�$> لملك	 هذ	 ملك بريطانيا 	ألسبق، 
	لذ� با# تاa 	لُملك بما توّهمه من نعيم 	لحب �تر� 	لعر| من 
7جل D7ملة َنَصف، �7 7نها على 	لحد�$ عند uخر 	لشبا�D<) Y	ئُح 
	لجّنِة في 	لشباYِ< كما قاm 7بو 	لعتاهية) �m�7 مر	حل 	لعجز، �لم 

يسمع قوm 	لشاعر:
َنَصٌف <نها  �قالو	  7َتوَ�  فإ1ّ 7حسَن نِصَفيها 	لذ� �هبافإ1ْ 

 ،Kيتساقط {هر� Kيجّف �ينشف �يذهب عطر Rنها كالر�>
فال يبقى منه <ّال حطب به شو�.

�	لحب،   Kلجا	�  mلما	 يملك  كا1  هذ	   Dندسو�  [�$  1>
�هو يتنقل في 	لبلد	1 ينزm في 7عظم 	لفنا$] �يأكل 7طيب 	لطعا% 
 ، فهل تظنو1 7نه كا1 مستريحًا. لقد قر7	Dلسيا	يركب 7فخم �
ملل  من  يشكو  فر7يته  حياته،  في  نشرها  	لتي  مذّكر	ته  من  طرفًا 
	لبطالة 7ضعا~ ما يشكو 	لعامل من مشّقة 	لعمل. <نه يسهر 	لليل 
بيته  <لى   yلفّال	 يعو$  حين  فُيفطر  	لكبر4،   Cلضحو	 في  �يقو% 
للغد	�، يأكل ال شهوCً بل 7$	ً� للو	جب على حين يأكل 	لفالy 7كل 
	لمستمتع 	لهانئ 	لجوعا1، �ينتهي 	لطعا% فال يد�D 	لد�] ما�	 
يعمل، <نه ال يرقب شيئًا �ال يذكر شيئًا أل1 حياته كالنهر 	لها$�.

7D7يتم 	لنيل حين يمشي -على ِعظَمه �كبرK- كالشيخ 	لعاجز 
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	لفر	 حين   �7 �7 $جلة   ،RDأل	 في  �عينه  بطيئًا  يخطو  	لذ� 
يمشيا1 كما يمشي 	لنيل؟ هل تقيسونها ببر$4 �هو يجر� -على 
صغرK �ضيقه �قّلة مائه- في 	لو	$� متوّثبًا يعلوK 	لزَبد، تتد	فع 
مياهه تد	ُفع صبية يز$حمو1 على باY 	لملعب، تتكسر 7مو	جه في 

شعا# 	لشمس فيكو1 لها بريق 7ّ� بريق؟
 47D� حياته،  يشاDكه   yلفّال	 مع   Dندسو�  [�$ عا|  لو 
	لقرية كلها ُتفيق مع 	لعصفوD 	لذ� يقفز على 	ألغصا1 �	لديك 
�هي  للدنيا  تبسم  	لتي  	لشمس  �مع   ،aلسيا	 على  يصيح  	لذ� 
	لضيق  عنه  �نأ4  	لعيش   Cلّذ َلعر~   ،yلصبا	 تحية  عليها  ُتلقي 
�	لملل. فيا 7يها 	لقر	�، <1 	لعمل نعمة، �ال يدفع عن 	إلنسا1 
همَّ 	لَوحدC �ال ينسيه 7حز	1 	لدهر �ال يجعله يعر~ قيمة 	لعطلة 
	لبطالة �ملل  ثقل  	لعمل. �هذ	 كال% مجّرY عر~  <ّال  	لعيد   �7

	لكسل، فاسألو	 مجّربًا فال ُينبئك مثل خبير.
�7نا هنا -من D7بع �عشرين سنة- تشابهت 7يامي �تماثلت 
ليالي، فال 7ستطيع 17 7حّد$ تاDيخ حا$ثة مما حد? لي. ما عند� 
 Kلرسمي، هذ	لعمل 	سمي، �<1 كا1 علّي ما هو 7ثقل من D عمل
7قاسي منها، ألني مثل مسافر  	لذكريا مثًال ال يعلم 7حٌد ما�	 
سلك طريقًا في 	لبّر ما فيه معالم �ال له حد�$، فلما �صل <لى 
بلدK �	ستقّر فيها، �مّر عليه 	لزما1 فنسي طريقه <ليها، قيل له: 
	Dجع فحّد$ معالم 	لطريق 	لذ� مشيت فيه. �كيف؟ �ما للطريق 

D، �ليس له Dفيق يذّكرK بما نسي. 7ثر �ال مع 	لرجل مصوَّ
هذK 	لذكريا، �7حا$يث 	لر	ئي!
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ُتلقيها  �7نت  	ألحا$يث   Kهذ في  	لصعوبة  ما  تقولو1: 
�	لمشاهدين  	لسامعين  7سئلة  على  7جوبة  �قد جعلَتها  	Dتجاًال، 

لتهرY من 	ختياD 	لموضو#؟
قصصًا  7كثرها  فأجد  	ألسئلة  7قر7  7ني   C$سا يا  	لصعوبة 
سبق  ُمعا$	ً   ً	D مكرَّ بعضها  �7جد  مرسلها،  <ّال  تهّم  ال  شخصية 
	لقوm فيه، فأتخّير من كل مئة سؤ	m سّتة �7 سبعة، �بعضها 7ُِعّد 
7ُلقيه 	Dتجاًال، D7	جع من 7جله 	لكتب.  ثم  	لجو	Y عليه <عد	$	ً 
سنة  عشرين  لبثو	  	لذين  للسامعين  تعبًا  �7حّسها  لي،  تعب  فهي 
<ليها،  يستمعو1  �هم  �	لعشر�1  	لحا$ية  	لسنة  عليهم  �$خَلت 
فأحبَّ 	لصديُق 	لقديم 	ألستا� حيدD مشيخ 17 يريح منها سكا1 
	لمنطقة 	لغربية، 7هل 	لحرمين، �يخّلصهم من سماعها فأخرجها 
لهم �هم في 	لمساجد في صالC 	لجمعة، يقوm 	إلما%: 	لسال% 
جها{  	لمساجد  في  �ليس  	لحديث.  فيبد7  	هللا،  �Dحمة  عليكم 
للر	ئي، �<�	 خرجو	 منها �صلو	 <لى 	لمنا{m بعدما 	نتهى 	لحديث 

.K�7 �هب 7كثر
*   *   *

محكمة  <لى  	نتقلُت  �قد  	لماضية  	لحلقة  في  تركتكم 
على   (Yلمكتو	 	لقانو1  (ال  	لمّتَبع  �	لُعر~  $مشق.  في  	لنقض 
	لمرتَّب  يأخذ�1  فهم  بالد�	%،  يقيَّد�1  ال  فيها  	لمستشاDين   17
سائر   17 حين  على  ُيمضونه،  �قت  على  ال  يؤّ$�نه  عمل  على 
	لموظفين(١) يأخذ�نها على 	الثنين معًا. فَمن جا� من 	لمستشاDين 

______________________
(١) 	لسائر: 	لباقي.
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	لمحكمة $WD قضاياK �َمن حملها <لى بيته يدDسها فيه، �<1 كا1 
	لحّق 17 	لقضايا ال يجو{ 17 تخرD�7 a	قها من 	لمحكمة 7بد	ً.

قلت <ني WD$7 	لقضايا، قد تعّو$ عليها فلم تُعد تهولني 
علّي   mلّما طا تعلمت  بكثرD� Cقها، ألني  بضخامة حجمها �ال 
	لعمل في 	لمحكمة كيف D$7سها �من 7ين 7بد7 فيها، �ما يجب 

17 7قرK7 من D�7	قها �ما ال حاجة لقر	�ته منها.
�كنت 7نظر بمنظاDين: منظاD 	لعدm �7ًال، �	لقانو1 ثانيًا. فإ1 
كا1 حكم 	لقاضي 	لذ� Dُفع <لى محكمتنا لننظر فيه عا$ًال �قانونيًا 
صّدقته، �7 7برمته، �<1 كا1 قانونيًا غيَر عا$m حا�لت 17 7جد 
فيه ثغرC 7$خل منها <لى نقضه، �لو كانت ضّيقة. �<1 كا1 عا$ًال 
 mلعد	سد$ته، حفاظًا على  مخالفًا لحرفية 	لقانو1 �كا1 فيه ثغر	

ال مماألC للقاضي.
	ألخوين، أل1  على  7عرضه  ثم   D	لقر	 مشر�#  7ُِعّد  �كنت 
فإ1  مستشاDين،  ثالثة  من  تتألف  	لنقض  محكمة  في  غرفة  كل 
�	فقا 7مضياK �<ّال 	جتمعنا للمذ	كرC فيه. �<�	 نقضنا 	لحكم �7صّر 
	لقاضي عليه ُعرR على 	لجمعية 	لعمومية لمحكمة 	لنقض، فإ1 
 ،KDلقاضي بما تقر	لتز% 	لشرعية 	لغرفة 	ما �هبنا <ليه في  7ّيَد

�كانت له قوC �<1 لم تبلغ قوC 	لقانو1.
�كنت في كثير من 	لحاال 	لتي نختلف فيها على مسالة 
فقهية 7قوm للرئيس: 	سمح لي 17 7سأm 	لمفتي (�كا1 	لمفتي هو 
شيخنا 7با 	ليسر عابدين Dحمه 	هللا)، فكا1 	لرئيس يتر$$ �7ًال، ثم 

Dضي �صاD من 	ألموD 	لمعتا$C 17 نسأm 	لمفتي.
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�في 	لشا% D7بعة مفتين للمذ	هب 	ألDبعة، 7كبرهم 	لمفتي 
	لحنفي 	لذ� ُيدعى مفتي 	لجمهوDية، �قد عرفت D7بعة: �7لهم 
	لشيخ 7بو 	لخير عابدين �	لد 	لشيخ 7بي 	ليسر، �كا1 �	لد� 7مين 
 CDلمشهو	 عابدين<  	بن  >Dسائل  نشر  	لذ�  �هو   ،Kعند 	لفتو4 
 CD$] بعد 17 كانت نا	ألسو	في  	لتي 7ُعيَد طبعها 	آل1 �ُ�جد
 C$سالة منها تصلح 7طر�حة لنيل شهاD جو$ها، �كل� Dيكا$ يتعّذ

.C	Dلدكتو	
�	لثاني 	لشيخ عطا 	لَكْسم، �	لد Dئيس 	لو{D	� في سوDيا 
	آل1، �لّما تُوّفي 7بي ��هب تالميذK (	لشيخ عبد 	لوهاY $بس 
�{يت �	لشيخ عبد 	لر{	] 	لحّفاD �من كا1 معهما) يقر��1 عليه 
�	لعلم  	لسّن  في  �7نا  معهم،  �هبت  	لكسم)  عطا  	لشيخ  (على 
بمنزلة �7ال$هم. �كا1 فقيهًا على ما كانت تدmّ عليه كلمة 	لفقيه 
بها،  	لُمفتى  	لمذهب  يعر~ 7حكا%  	لذ�  	أليا%، �هو  تلك  في 
�من غير بحث في 7$ّلتها، �7 نظر في قوC هذK 	أل$لة فهو 	لقاضي 
�7 	لمحامي 	لذ� يحفظ نصو� 	لقانو1، �<1 لم يعلم مستمّدها 

�ال معتمدها.
مثلهما  �هو  	ألسطو	ني،  شكر�  محمد  	لشيخ  �	لثالث 
ال يقّل عنها. �	لر	بع شيخنا 	لشيخ 7بو 	ليسر، �هو صوCD كاملة 
	بن  7نه قر7 حاشية  	لناW في تلك 	أليا%، 7ظّن  للفقيه في ُعر~ 
عابدين �7قر7ها عشر	 	لمر	، عشر	 حقيقة ال مبالغة. �كا1 
حين 7سأله بالهاتف 7ما% 	لمستشاDين 7ثنا� 	نعقا$ 	لجلسة يجيب 
فوD	ً، �7 يستمهل قليًال ثم يأتينا بالجو	Y �مكانِه من 	لحاشية �من 
غيرها من كتب 	لفقه. �لم 7عر~ فيمن عرفت من فقها� 	لمذهب 
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	لحنفي َمن هو مثله <حاطة بما في 	لحاشية، �	لحاشية هي مرجع 
7عر~  مئة سنة، �لم  7كثر من  	لحنفي من  	لمذهب  في  	لُمفتين 
مثله <ّال قليًال في علمه باألصوm �<حاطته بقو	عدK �تطبيقها على 
	لنصو� 	لقانونية، �كا1 	لمحامو1 �بعض 	لقضاC يرجعو1 <ليه 

في �لك.
	لثالثة،  	لمذ	هب  في  	لعلما�  	لمفتين  �عرفت جماعة من 
منهم مفتي 	لحنابلة 	لشيخ جميل 	لشطي Dحمه 	هللا �Dحمهم. ثم 
	نقرَضت هذK 	لطبقة من 	لعلما� �خلف من بعدهم خلف ليسو	 

مثلهم، �ال 7قوm 7كثر من هذ	 عنهم.
*   *   *

لم 7كن 7َ$# على مكتبي قضية تبيت <لى 	لغد، بل كنت 7نظر 
 aتحتا  CD$نا  حاال في  <ّال  �صولها،  يو%  قر	Dها  �7كتب  فيها 
فيها 	لقضية <لى 	لرجو# <لى كتاY لم يكن موجو$	ً في 	لمحكمة 
 	نتظاD 	الجتما# به. �Dبما جا� بّد من  �7 سما# �7D خبير ال 
قضية في �سط 	لنهاD �قد تعبُت �هممت باالنصر	~ فنظر <ليها 
فوجدتها معّقدC صعبة، فأ$عها �7عو$ <ليها من صبيحة 	لغد فإ�	 
هي منبسطة هّينة، �<�	 ما توّهمته فيها من 	لصعوبة �	لتعقيد سببه 

ما كنت 7حّس به من 	لتعب.
�قعت لي �7نا في محكمة 	لنقض �قائع ليست من صلب 
عملي فيها �لكنها جا� معها، Dبما ُعد <ليها فتكلمت عنها: 
منها 7ني حضر حلقة 	لدD	سا 	الجتماعية 	لتي تنّظمها جامعة 
	لد�m 	لعربية، �كنت 7حد ممثلي سوDيا فيها. �منها Dحلتي مع 
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	لقا$D 	ألسو$ �	لزميل 	ألستا� نوWD 	لجند� <لى  	ألستا� عبد 
	لمملكة 	لعربية 	لسعو$ية بدعوC منها، �7مثاm لهما سيأتي <1 شا� 

	هللا �كرها.
محكمَتي  $مج   Dَتقّر� �مصر،  سوDيا  بين   Cلوحد	 �كانت 
	لنقض في 	لبلدين في محكمة �	حدC مكانها 	لقاهرC، فجا�نا هذ	 

	لكتاY (7نشرK هنا بحر�فه):
/١/٨ 	لرقم  	لرئيس  مكتب   ،Cلقاهر	 في  	لنقض  محكمة 

علي  محمد   Dلمستشا	 	لسيد   ،١٩٥٩/٣/٣٠ �	لتاDيخ   ١٣٠٦
	لعمومية  	لجمعية  جلسة   Dلحضو سيا$تكم  ندعو  	لطنطا��: 
يو%  	لثانية عشرC ظهر  	لساعة   Cلقاهر	 في  	لتي سُتعقد  للمحكمة 
	لثالثا� ٦ من شو	m ١٣٧٨ 	لمو	فق ١٤ من 7بريل سنة ١٩٥٩ (٦ 
من نيسا1 سنة خمسة uال~ �سبعمئة �تسعة عشر) ��لك للنظر 
بقبوm �	فر 	الحتر	%.  	لمحكمة، �تفّضلو	  	لعمل في  ترتيب  في 

	إلمضا�: Dئيس 	لمحكمة.
*   *   *

 ،Cلقضا	لنا حفلة شا� في نا$�  	هبنا <لى مصر. �7عّد���
�لم يكن في منهج 	لحفلة �ال في �هني 7ني سُأ$عى <لى 	لكال%، 
ففاجأ 	لحضوDَ {ميُلنا 	ألستا� نوWD 	لجند� فأعلن 17 	لطنطا�� 
	هللا  بحمد  كانت  كلمة  �7لقيت  حقيقة  �فوجئت  كلمة،  سُيلقي 
 Wلجلو	لى > Cلقضا	 #Dسا� ،Dألنظا	بعدها محّط  جيدC، �صر
�	لحديث معي. �لست �7كر مما قلته فيها <ّال هذK 	لكلما، قلت 

لهم:
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حفلة  فإما  �	لكال%،  	لطعا%  بين  نجمع  ال  بلدنا  في  نحن 
لألكل ُنِعّد لها طعامًا شهيًا �بطنًا خاليًا، �<ما حفلة للكال% نهّيئ لها 
فكر	ً �	عيًا �بيانًا صافيًا. ثم <ني قاRٍ �7$يب، هذ	 عملي �تلك 
صناعتي، لذلك 7ترّ$$ بين �قاD 	لمهنة 	لذ� من شأنه 17 7{1 كل 
<نه ميز	1  	لمعلَّق في صدD 	لمحكمة (	لذ� قالو	  بالميز	1  كلمة 
	لعد	لة) �17 7عّد من 	لو	حد <لى 	ثَني عشر قبل 17 7نطق بها، �بين 
	أل$يب 	لذ� من شأنه 	لبيا1 �	إلعال1، �17 يكشف عما في نفسه 
�ُيطِلع 	لناW على ما في قلبه، �ُيبيحهم 7عمق 7سر	KD �يقوm ما 
ُيقاm عا$C �ما ال ُيقاm. فهل 7ستطيع 17 7جمع بين 	ألمرين؟ �هل 
تر�1 من 	لعدm، �7نتم حماC 	لعدm، 17 7قو% 7نا فأتكلم �تقعد�	 

7نتم فتأكلو	، فال ينتهي 	لكال% حتى نفقد 	لطعا%؟
7نا شامّي 	لمولد مصر� 	ألصل، مولد� في $مشق �جّد� 
<لى   aتحتا قضية ال  على  	أل$لة  uال~  من  $ليل  فأنا  من طنطا، 
$ليل، هي 17 	لشا% �مصر بلد �	حد. �لي في 	لشا% 7هل �لي 
في مصر 7قربا�، �لكني ال 7عر~ 7قربائي في مصر. �لقد بحثت 
لمصر  قربًا، فحبي  لمصر حبًا �من مصر  مرC، ال أل{$	$  عنهم 
�قربي منها قد َكُمال فال يحتمال1 	لزيا$C، بل كنت uمل 17 7لقى 
فيهم قريبًا غنيًا ال يكو1 له �	D?، فأ�ّفر على 	لد�لة عنا� 	لبحث 
عن �	Dثه �7فو{ بثر	ئه. ثم خفت 17 يكو1 7قربائي هنا 7فلَس مني 
فيرثوني هم، فأكو1 >كالعير 	لذ� �هب يطلب قرنين فرجع بال 

�7نين< كما جا� في 	لمثل.
�نشأ يا سا$C على 	لتشّو] <لى مصر �	لرغبة في {ياDتها، 
فلما تحّقق 	لحلم جئت مصر بعد 17 7مضيت على 	لطريق يومين 
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	لمجي� حكومتين غاصبتين؛ خرجُت من $مشق  �	ستأ�نت في 
بإ�1 من باDيس �$خلت مصر بإ�1 من لند1! �ما ألهل باDيس 
	لشا% �ال في مصر حتى 7ستأ�نهما في  لند1 حّق في  �ال ألهل 
7حمل  �كنت   ،١٩٢٨ سنة  �لك  �كا1   .mلدخو	 �في   aلخر�	
7بطأ  	لمصرية فلما  	لجامعة  <لى  	لبكالوDيا، فقّدمت طلبًا   C$شها

	لجو	Y $خلت $	D 	لعلو%، �لم 7كملها.
�كنت 7توقع من 	لطّالY 17 يرحبو	 بي ترحيب 	أل� لأل�، 
ثم  	لغريب،  من  	ُألّال~   Cَنفر مني  ينفر�1  �جدتهم  �لكني 
يضحكو1 من لهجتي �يسخر�1 من كالمي، ��جد 7كثرهم ال 
يعرفو1 عن 	لشا% <ّال 7نها 	لتي يأتي منها >قَمر 	لدين< في Dمضا1 
 يضحكو1 	Dلحا	لصبيا1 في 	لنابلسي، لذلك كا1 	لصابو1 	�
مني <�	 سمعو	 كالمي، يقولو1 	لقولة 	لمعر�فة (�7عتذD <ليكم من 

<ير	$ها): >شامي... حامي<.
	لعامة  من  �7هله  بالشا%  بأعر~  �	لعلما�  	أل$با�  يكن  �لم 
 m	ألستا� 7حمد 7مين ال تز	سالة من D C؛ فلقد جا�تني مرYلطّال	�
عند� بين D�7	قي، عليها �7 على ظرفها تحت 	لعنو	1: $مشق، 
فلسطين! �كانو	 يخلطو1 بين $مشق �بغد	$ �بير� �يقولو1: 
"كلهم <خو	ننا 	لعرY". �قد خّبرني صديقنا �{ير 	لعدm 	آل1 (�7 
كبير	ً  مصريًا  17 ضابطًا  	لقاسم  نها$  	ألستا�  	لكلمة)  7لقيت  يو% 
	لعربية  	لجمهوDية  في  	لشمالي  	إلقليم  <لى  ُنقل  7نه   Kخّبر� KD	}
	لمتحدC، فسأله: هل ُنقلت <لى $مشق؟ قاm: ال، بل <لى 	إلقليم 

	لشمالي. فسأله: <لى حلب؟ قاm: ال، <لى 	إلقليم 	لشمالي.
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ما كا1 شمالي  <ّال  	لشمالي  	إلقليم  يفهم من  لم  7نه  �تبين 
7سمى  (مع  هنا  	لحاضر  	لرئيس   C$سعا لي  سمح   1>�  !Cلقاهر	

تقدير� �7صد] 	حتر	مي) 17 7قوm لقلت <1 سيا$ته 7يضًا...
D7جا�  من  �صاحو	  فصّفقو	   ،�قعد 	لكال%  �قطعت 
7تممت Dبما غضب مني   	�> 7تِمْم، فقمت �قلت:  7تِمْم  	لقاعة: 
7يضًا  	لرئيس   C$سيا  1> فقلت:  7كمل.  ال،   :mقا 	لرئيس.   C$سيا
ال يعرفنا، بدليل 17 بطاقة 	لدعوC <لى هذ	 	الجتما# مكتوY فيها 
"7بريل سنة ١٩٥٩ 	لمقابل لنيسا1 سنة ٥٧١٩"، �هذK هي 	لسنة 
	لعبرية. فهل حسب سيا$ته 7ننا يهو$؟ ثم قلت: �7نا 7عو$ فأقّرD 7ني 

7قوm هذ	 مع 	العتذ	D 	لشديد لسيا$ته �	الحتر	% 	لعميق.
عليهم  ينطبق  كا1  مصر  في  <خو	ننا  عن  قلته  	لذ�  �هذ	 
 1>� منها،  يخرجو1  يكا1�$  ال  $ياDهم  في  معتكفين  كانو	  لّما 
ُنقل موظف فيها من 	لوجه 	لبحر� <لى 	لوجه 	لقبلي 7قا% 	لدنيا 
 ،mلحا	آل1 فقد تبّدَلت 	خرها. 7ّما u 7قعدها �حسب 7نه ُنفي <لى�
�	نتشر 	لمدDّسو1 	لمصريو1 �	ألطبا� 	لمصريو1 في جميع 	لبال$ 
	لعربية �ُعرفوها �عاشو	 فيها، �كا1 لهم في كل ميد	1 من ميا$ينها 

7عظم 	ألثر. فعذD	ً مما قلت ألنني سر$ تاDيخًا.
*   *   *

 #Dلعالي، ��7كر 7نها كانت في شا	لقضا� 	 D	$ كنا نجتمع في
موَلعو1  في مصر  	آل1 ألنهم  يدعونه  بما�	   �D$7 فؤ	$، �لست 
بتبديل 	ألسما�؛ فقد كا1 لّب 	لبلد ميد	1 	لعتبة 	لخضر	� ثم ُسّمي 
ميد	1 	لملكة فريدC، �لست �D$7 ما ُيسّمى 	آل1، �ميد	1 قصر 
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	لنيل ثم ُسّمي ميد	1 	لتحرير، �ميد	1 باY 	للو] ُ$عي مرC ميد	1 
	لزهوD �مرC ميد	1 	لفلكي... هذ	 �	لشعب في مصر ال يحفل بهذ	 

كله �يبقى على 	السم 	لذ� عرفه �7لفه.
�كا1   ،	لزيا 	ألستا�   D�}7 سفر	تي  <حد4  في  �هبت 
	لسلطا1  لي شاD# مسجد   Kسّما #Dلى شا> 	لمنيل  <لى  	نتقل  قد 
 #Dلشا	 	عن هذ mلمنيل 7سأ	هبت <لى �� CDسيا قايتبا�. فأخذ
فلم يعرفه 7حد ممن سألته عنه، �طُفت في 	لمكا1 خمسة 7شو	� 
�7نا ال 7عر~ 7ين يقع هذ	 	لشاD#، حتى كانت مصا$فة من 7عجب 
	لمصا$فا �D7يها لكم على حقيقتها �7حسبكم ستشّكو1 فيها؛ 
 ،#Dلشا	صاحبه عن  m7سأ �Dمحّل تجا Yهي 7نني �قفت على با
 #Dلشا	لوحة باسم  	7سي �<�D فاهتّم بي �لكن ما عرفه، فرفعت
على 	لجد	D فو] هذ	 	لمحّل! فلما نّبهته <ليها عجب كثير	ً �ضحك 

طويًال �7قسم 7نه لم يَر 	للوحة <ّال 	آل1.
�جا�ني مرC �7نا في 	لشا% 7حد <خو	ننا هنا، سعو$� فاضل 
 فأخذ عرفته،  فما  لي   Kسّما  #Dيسألني عن شا 7صدقائنا،  من 
 m�7 ~نه يعر> mنطلقت بها �هو معي ليدّلني عليه ألنه قا	� CDسيا
 Kً 7نشأ	لحّي كا1 جديد	 	لشعال1. �هذ	هو حّي  	لطريق <ليه، �<�	
	لشيخ 	لنو�D 	لشعال1 شيخ مشايخ >	لر�لة< (�هم فر# كبير من 
  �حكوما	Dما> Cلجزير	لّما كانت  عنزC) �كا1 يحكم 	لقريا
كثيرC ضعيفة قبل 17 يوّحدها 	لملك عبد 	لعزيز Dحمة 	هللا عليه، 
جانب  �<لى  مسجد	ً  فيه  �7قا%  	لبستا1  هذ	  �	شتر4  	لشا%   mفنز

	لمسجد قصر	ً كبير	ً، ثم تتابع 	لبنيا1 �صاD حيًا كامًال.
*   *   *
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	جتمعنا في هذK 	لرحلة بنخبة كريمة من كباD قضاC مصر، 
من  7علم  7كن  لم  ما  منهم  �تعّلمت  مجالستهم  من   	ستفد
	جتها$	 	لمحاكم 	ألجنبية �من 	لمباحث 	لقانونية، �<1 لم 7جد 

عند َمن لقيت منهم 	ّطالعًا �	سعًا على 	لفقه 	إلسالمي.
جّد$ُ في هذK 	لسفرC 	لعهد بمن عرفته من Dجاm مصر، 
عند خالي محب 	لدين 	لخطيب في 	لمطبعة 	لسلفية، �قد عرفت 
	لعالمة  �	لشيخ  باشا   Dتيمو 7حمد  	لجليل  كالعالِم  جماعة  فيها 
	لخضر 	لحسين �	لشاعر 7حمد {كي 7بو شا$�، �من كانو	 يومئذ 
	لكال%،   YباD7�  Y$أل	 7عال%  من  بعُد  من   	�Dفصا مثلي  شبابًا 
كاألساتذC محمو$ شاكر �عبد 	لسال% ها1�D �عبد 	لمنعم خّال~ 

�	لدكتوD 	لدD$ير.
�عند 	ألستا� 	لزيا في 	لرسالة، كاألساتذC 	لعقا$ �	لر	فعي 
�	لما{ني �{كي مبا�D، �من قابلت عند 	ألستا� 7حمد 7مين في 
	لشيخ  مجلس  في  عرفته  �من  �	لنشر،  �	لترجمة  	لتأليف  لجنة 

عبد  	لمجيد سليم ممن لست 7حصيهم عد	ً.
�كانت تلك 	لزياu CDخَر عهد� بمصر، ما {Dتها بعدها �ال 

7عر~ ما�	 طر7 عليها �ما�	 تغّير فيها.
�<1 لي في 	لعر	] معاD~ �في فلسطين �في 	ألD$1 �في 
باكستا1 �	لهند �7ند�نيسيا، �حوm 	لمر	كز 	إلسالمية في 7لمانيا 
�هولند	 �بلجيكا، فهل يكتب 	هللا لي 17 7جّد$ 	لعهد بمعاDفي في 

تلك 	لبال$؟
*   *   *
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-٢١٧-
7شتا من 	لذكريا

��صلت   ١٩٦٦ صيف  في   C}إلجا	 في  مكة  من  Dجعت 
عّما1، فإ�	 7نا 7جد عد$	ً من جريدC >	لحياC< فيه نبأ Dفع 	لحصانة 
 D	لقر	  Dصد�� ساعة،  �عشرين  D7بعًا  سوDيا  في   Cلقضا	 عن 
	لعهد �ال يمشو1 معه  	لذين ال يو	ئمو1  بتسريح عد$ منهم من 
 Kفي هذ mأل�	السم 	كيته. �كا1 	شتر	ال يساير�نه في تقدميته ��
�	لثاني  	لنقض،  Dئيس محكمة  	ألسَو$   D$لقا	 عبد  	سم  	لقائمة 

	سم علي 	لطنطا��.
 	�Dيد لم  عابر	ً،   ً	Dمر� 	لخبر  بهذ	   Cلجريد	 قر	�  مّر  �قد 
7نه خاتمة قصة طويلة ال يعرفها <ّال 7نا، قصة Dبع قر1، فيها من 
	لدW�D �	لعبر  	لنو	$D �	لطر	ئف �من  	ألحد	? �	لوقائع �من 
عمو$  على  7Dيته  قديم  بإعال1   بد7َ قصة  كامًال.  كتابًا  يمأل  ما 
	لكهربا�(١) في ساحة 	لمرجة في $مشق سنة ١٩٤١، �	نتهت بهذ	 

	إلعال1 	لذ� �جدته في جريدC >	لحياC< سنة ١٩٦٦.
قصة طويلة فيها مر	حل َتحّوm فيها طريقي مر	، �ما حّوَلته 

______________________
(١) D	جع 	لحلقة ١١٣ من هذK 	لذكريا (مجاهد).
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 :	لمصا$فا طريقي  في  7لقتها   ُحَصّيا كأنها   َهّينا  ِهناٌ <ّال 
ُكناسة 7ُلقَيت من نافذC 	لو{	CD فدخلت علّي من نافذC 	لمحكمة، 
�صد	قة مع 	لو{ير نشأ من محاضرC 7لقيتها في جمعية 	لتمد1 
 Dلخطيب فز	لشيخ طه 	بن خالتي 	في $مشق! �من قبُل صحبُت 
بالتعليم  �	شتغلُت  بالفّخ  Dجلي  فعلقت  	ألمينية،  	لمدDسة  معه 
معر�~  	ألستا�   D}� 	آل1.  <لى  (١٣٤٥هـ)  	لسنة  تلك  من 
 >Yلعر	هللا في جريدته >فتى 	حمه D Dلعطا	 Dنا��� مع 7خي 7نوDأل	

سنة ١٩٣٠، فاشتغلت بالصحافة {منًا من عمر�.
�ضللت مرC طريقي �توجهت <لى غير غايتي �حا�لت 17 
7عمل بغير ما 7ظن 7ني ُخلقت له، فاشتغلت بالتجاCD �ما 7نا من 7هلها 
�ال 7صلح لها، فرّ$تني <لى 	لطريق مقابلة عاDضة لألستا� محمد 

علي 	لطيبي Dحمه 	هللا، تلميذ 7بي �خليفته في عمله بالمحكمة.
كلها 7حد	? صغيرD Cبما ُسّميت مصا$فا، �ما في 	لكو1 

. محسوبا	D مصا$فا؛ <1 هي <ّال 7موD مقدَّ
<�	عة  من  بها  يومًا  حّدثت  	لتي  	لبد��  قصة  تعرفو1  7ال 

$مشق من 7كثر من Dبع قر1؟ لقد فّصلتها يومئذ ��7جزها 	ليو%.
بد�� كا1 يعيش في صحر	�(١)، ما عر~ 	لمد1 �ال {	Dها 
�ال 7ظّلته سقوفها، يقيم حيث طاY له 	لمقا% �حيث يجد 	لكأل 
	لدنيا،  عن  بها  يستغني   Kنيا$ هي  فتكو1  خيمته  ينصب  �	لما�، 
	لمدينة  <لى   Cمر Kلسقا�. 7خذ�	� �	لغذ	 له  فتكو1  7نعامه  �ُيطِلق 

______________________
(١) 	نظر مقالة >7عر	بي في بلو$	1< في 	لكتاY 	لجديد، >نوD �هد	ية<، 

	لذ� �7شك 17 يصدD بإ�1 	هللا (مجاهد).



٣٩

فأنزلو$ K	CD حديثة (�7 فيال) فيها 	لما� حاD	ً �باD$	ً �فيها 	لكهربا� 
.Wلنا	ليه > a، �فيها كل ما يحتا�	لهو	 �فيها مكيفا

��هب  حديقتها.  في  خيمته  �نصب  �7ًال  $خولها  فتهّيَب 
يستقي 	لما� حيث يجد 	لما�، ثم $فعه 	لفضوm مرC فدخل خائفًا 
	لليل �هو فيها  فيناله بأ�4، �7ظلم عليه  يترّقب 17 يصيبه شي� 
 D} على Kمنها، فوقعت يد aليخر Yلبا	فذهب يتلمس طريقه <لى 
	لكهربا� فأضا� 	لمكا1، �لمس صنبوD 	لما� (	لحنفّية) فساm منها 

.>	لما�، فعجب من هذK >	لمصا$فا
سماها مصا$فا ألنه لم يعلم 17 	لذ� بنى 	لد	CD مّد فيها 
7نابيب 	لما� �7سال� 	لكهربا� �7قامها على هندسة �على تقدير! 
 mستأجر�ها له منه فقا	لذ� 	ألمر 17 �هب <لى صاحبها 	ثم بلغ به 
	لماm. قاm: �لما�	 ال تدفع لي؟  7نا لن 7$فع <ليك شيئًا من  له: 
فقاm له: لقد صر <لهًا، 7ستطيع 17 7ُسيل 	لما� من 	لحديد �17 
7لمس 	لجد	D فأحّوm 	لليل <لى نهاD، �17 7سّخر 	لكو1 كله بما 

عرفته من 	لعلم!
	لبشُر  7طلق  لّما  	لكفاD؟  	لملحدين  مثل  هو  هذ	  7ليس 
7نهم شاDكو	 	هللا في ملكه،  ناWٌ منهم  mَ�7 قمر صناعي حسب 
من  كأّمة  7نهم   	�Dيد �لم   ،mلمقا	 هذ	  من   K7ستغفر� 	هللا  تعالى 
	لنمل 7خذ <حد	ها قّشة صغيرC فحملتها ثم 7فلَتتها في مجر4 
	لريح، فحملتها 	لرياy مسافة 7متاD، فحسبت 7نها سّير كوكبًا 
كالكو	كب 	لتي سّيرها 	هللا في 	لفضا�. �ما 	لنملة �ال قومها هم 
 	لقشة بقوC 	لنمل �لكن Dها، �ما طا�Dلريح �7ثا	 	لذين �7جد�	

بقدCD خالق 	لنمل.



٤٠

<1 لكل عصر َ�َثنّيا، ��ثنية هذ	 	لعصر 	لمبالغُة في تقدير 
	لعلم. <نهم يقولو1 كما قاm 	أل�لو1: <نما �7تيته على علم عند�.

�ما 	لعلم؟ 7ليس 	لعلم معرفة قو	نين 	هللا في 	لوجو$؟ �ما 
	لذ� عرفناK من هذK 	لقو	نين؟ �ما 	لذ� بلغه علم 	لعلما�؟ كشفو	 
قانو1 	لجا�بية، �لكن هل عرفو	 ما هي 	لجا�بية؟ �$Dسو	 	لكهربا� 
�uثاDها �جعلو	 منها علمًا ُيدWD في 	لمد	WD �	لجامعا، �لكن 
 WDلنفس يد	لكهربا�؟ �عندهم علم ُيدعى علم 	ما هي  	هل عرفو

7طو	Dها �7حو	لها، �لكن هل علم 7حٌد ما هي 	لنفس؟
 1>" يقولو1:  	لدنيا.   Cلحيا	 من  ظاهر	ً  <ّال  يعلمو1  ال  <نهم 
<نها �قاحة �	فتر	�  	لكلمة؛   Kهذ Yلطبيعة". �ما 7كذ	 	لعلم قهر 
�قّلة حيا�، <1 علومنا كلها كشف لألقل 	ألقل من 7سر	D 	لطبيعة 

	لتي طبعها 	هللا عليها، فكيف نقهرها بهذK 	لعلو%؟
{7َلَْم َتَر <لى 	لذ� حاaَّ <بر	هيَم في Dبِِّه u 1ْ7تاKُ 	هللاُ 	لُملَك، 
<ْ� قاmَ <بر	هيُم: Dَّبَي 	لذ� ُيحيِي �ُيميُت، قاmَ: 7نا 7ُحيِي �7ُميُت}. 
�ما 7حيا �ال 7ما بعلمه �ال بإD	$ته، �لكن بقانو1 	هللا 	لذ� �ضع 
 mهللا �قا	فلما طلب منه ما يخالف قانو1  .Cلحيا	� 	ألسباY للمو
له <1 	هللا يأتي بالشمس من 	لمشر] َفْأِ بها من 	لمغرY، ُبهت 

	لذ� كفر.
�هبو	  7نهم  ظّنو	  uخر  <لى  <نسا1  من  قلب   m�7 ُنقل  �لّما 
يخلقو1 كخلق 	هللا، تشابه 	لخلق عليهم، �حسبو	 17 	لجر	حة لّما 
 y	لجّر	يصنع  	هللا. �ما�	تقت تستطيع 17 تضاهي خلق D	� تقّدمت
<ّال 7نه يشّق 	لجلد �يخيط 	لجرy، ثم يقعد ينتظر ال يصنع شيئًا؟ 



٤١

ما �صل هو 	لجلد �7عا$K <لى مكانه �لكنه �صله 	هللا. �ما ينبت 
	لز	Dُ# 	لزDَ# �لكن ُينبِته 	هللا. <1 كل ما نصنع هو 17 نستعين بالطبيعة 

	لتي طبعها 	هللا.
مز	يا  <1 من  يقولو1  	لدعاC حين  �<ني ألعجب من بعض 
	لقر1u 7نه سبق 	لعلم. <نهم كَمن يأتي <لى Dجل بنى بيته على هيئة 
هذ	  على   �جا� بيتك  سبقت  قد  	لكعبة   1> له:   mفيقو 	لكعبة 
	لشكل من قبله! <1 مثل 	لقر1u �	لعلم كمثل سائق سياCD يمشي 
بها في 	لسهل 	لو	سع، ير4 	لقمر 7مامه ُمِطالָד عليه من فو] 	لجبل 
فيسر# ليد�D 	لقمر، �	لقمر في مكانه. <1 	لقر1u ال تبلى ِجّدته 
�ال ينفد َمعينه، فكلما 	{$$نا علمًا �جدنا تفسير	ً للقر1u جديد	ً 
لم يعرفه 	أل�لو1، أل1 	لذ� 7نزm 	لقر1u هو 	لذ� خلق 	ألكو	1 

�يعلم ما يجد فيها �ما يؤ�m <ليه حالها.
�7حمق 	لناW 	لذين يزعمو1 من 7عد	� 	إلسال% 17 محمد	ً 
عليه 	لصالC �	لسال% <نما تعلم من 	لرهبا1، من َبحير	. �ما بحير	 
�ما مبلغه من 	لعلم؟ �هل عر~ بحير	 �7 عر~ 7حٌد على ظهر 
في  7مه  بطن  في  	لجنين  تكّو1  مر	حَل   1uلقر	  mنز يو%   RDأل	
كانو	  	لذ�  D7سطو   1> محمد	ً؟  بهذ	  7نبأ  فَمن  ثال?؟   ظلما
	لرحم  في  	لجنين  تكّو1  من  يعر~  ال   mأل�	 بالمعلم  يلّقبونه 
	لمدDسة  في  	لطالب  	آل1  منها  يضحك  عنه  �Dَُيت  7شيا�  <ّال 
	لمتوسطة، فكيف عر~ محمد ‘ ما لم يكن يعرفه 7حد على 
ظهر 	ألRD �لم يعرفه 	لناW <ّال بعدK بأكثر من 7لف سنة، �قد 
مدDسة  فيها  ما  قرية  في   CDلحضا	 مر	كز  عن  بعيد  بلد  في  كا1 
 C7مر	جًال �D �7لية �ال كا1 فيها ممن يقر7 �7 يكتب <ّال 7حد عشر



٤٢

�	حدC، �كا1 هو نفسه 7ميًا ال يقر7 	لكتاY �ال يخّط 	لقلم. فمن 
عّلمه هذ	 <1 لم يكن بوحي نزm عليه من 	لسما�؟

*   *   *
 هذ	 	لنبأ 	لذ� قر7ته في جريدC >	لحياC< 7ثاD في نفسي مئا
	ألحد	?  من  فيه  طويًال  شريطًا  فيها   D	$7 لقد  	لذكريا؛  من 
�	ألخباD ما عرفتم بعَضه فيما سبق من هذK 	لذكريا، �ما بقي 
بعضه في {�	يا 	لذ	كرC ينتظر ما يخرجه منها، �بعٌض سقط من 

شقوقها �ضا#.
7Dيت في هذ	 	لشريط كيف ُعّينت في 	لنبك، �m�7 ُحكم 
	لصلح،  	لمزمنة، �خالفي مع حاكم   ?Dإل	حكمته في $عو4 
�كيف خرجت من هذ	 	لخال~ منتصر	ً بعو1 	هللا ألنني كنت مع 
	لحّق ثم 	ستلمت 7نا 	لمحكمة منه. �كا1 فيها Dئيس للديو	1 	سمه 
عبد 	لوهاY حيدD 7بوK مفتي 	لمنطقة، �كا1 له �7 شاYّ كا1 طالبًا 
في تلك 	أليا%، �كا1 يز�Dنا فنرّحب به �Dبما سألني فأجبته. هذ	 

	لشاYّ هو 	لو{ير 	لذ� 7مضى قر	D تسريحي.
�ما 7لومه، ألنه كا1 يكتب ما ُيملى عليه �يسير من حيث 

.Kغير Kيسير
	لنَّْبك، �كيف جمعُت  7Dيت في هذ	 	لشريط مجالسنا في 
	لموظفين على قر	�C كتاY نافع بدًال مما كانو	 فيه من <ضاعة 	لوقت 
	نتقالي <لى $�ما �ما مّر علّي  	لفا�D. ثم كا1  	للهو �	لكال%  في 
فيها حين بنيت جد	D	ً فصل 	لمحكمة عن غر~ 	لقصر �جعلها 
مستقّلة، �كيف منعت 	لوسطا�، حتى <نه جا�ني مّرC شيخ بعمامة 



٤٣

بيضا� من عين منين كانت تلحقه حيثما مشى قالة 	لسو�، �كا1 
معر�فًا بأنه يشفع 	لشفاعا 	لسيئة 	لتي يكو1 له ِكْفل منها، �كا1 
 Wمع نا Cلد�لة، جا� مر	له �لد هو صديق لنا يتبو7 منصبًا عاليًا في 
 �	D� لمحكمة. سمعت صوته من	لهم $عا�4 في  Kمن 7هل بلد
	لباY فخفت 17 يسّلم علّي �يوهمهم 7نه يكّلمني في قضاياهم، 
فترّ$$ بين �	جب 	لمجاملة ��	جب 	لصد# بالحّق، فآثر Dضا 
	هللا على DضاK، �خرجت <ليهم �قلت لهم: هذ	 	لشيخ ال صلة له 
بي �ال بالمحكمة، �ال 7قبل منه تدخًال في قضية ليس مّدعيًا �ال 
 ،Kكا1 قد �7همكم غير �لك فال تصّدقو 	مّدعًى عليه فيها، فإ�

.K�$ّلوساطة فاستر	 Kكا1 قد 7خذ منكم شيئًا على هذ 	�>�
�$خلت �7غلقت 	لباY، �كا1 لذلك 7ثر عميق تحّد? به 

	لناW حينًا.
ثم ما كا1 من 	نتد	بي لمحكمة $مشق، �سو� حالها، �سفر 
	لقاضي 	لممتا{ للحّج �	نتد	بي للعمل مكانه. �ال بأW 17 7ثبت 
هنا نّص قر	D 	النتد	Y <لى 	لمحكمة 	لشرعية في $مشق: بنا� على 
 # سفر 	لقاضي 	لممتا{ 	لسيد عزيز 	لخاني لقضا� فريضة 	لحّج ُتو{َّ
	ألعماm 	لمنوطة به على 	لوجه 	آلتي: يقو% 	لسيد عا$m علو	ني 
برئاسة  	لصبا�  صبحي  	لسيد  �يقو%  	لمشتر�.  	لمجلس  برئاسة 
	لطنطا��  علي  	لسيد  �يقو%  	أليتا%.  �مجلس  	لعلمي  	لمجلس 
بالمعامال 	إل$	Dية، على 7ّال يذهب <لى $�ما 7ثنا� غياY 	لقاضي 
	لممتا{ بل يقو% بأعماm 	لمحكمة 	لشرعية بد�ما حاكم 	لصلح 	لسيد 

مصطفى 	لمغربي. $مشق في ١٩٤٥/١٠/١٨. �{ير 	لعدلية.
*   *   *



٤٤

�كنت �عر� عيو� �لمعامال� �إل���ية �ما يصنع فيها �ئيس 
و� بهذ� �السم �لمستحَد"،  �لديو�/ ��عو�نه (ممن يمكن �/ ُيسمَّ
�لنا8 تأخذ  �نهم عصابة مسلَّطة على  <��لقو<<،  �هو >مر�كز 
منهم �لرشو��، فمن �متنع عن ���ئها �بطؤ�� في EيجاC معاملته 
 .(Kحتى ُيذِعن فيؤّ�> ما طلبو K�QR� KعجوC���هقوK بالتأجيل ��
�حمة   Cلممتا� �لقاضي  Eلى   Kمر� في  �كتبت  هذ�   ��عر كنت 
�إل���ية   Vألعما� تسّلمت  فلما   ،Xبثمر كتابي  يأِ�  فلم  عليه  �هللا 
�صلحت فيها Eصالحًا جزئيًا، لم �ستطع -لِقَصر �لوقت �ألنني 
�عمل على �لشفا_.  /��قطع �سبا� �لد�_ � /�منتَد� غير �صيل- 
فلما VR �ألمر Eلّي فيما بعد بّدلت �ضع �لمحكمة كله، �سعيت 
حتى تخلصت من جميع من كا/ فيها من �لموظفين Eّال قليًال منهم 

من �لصالحين �لمصلحين.
�لكتا�  هذ�  صفحا�  من  صفحتين  ���عُته  �لذ>  هذ� 

�ستغرَقت �حد�ثه خمسًا �عشرين سنة.
نوُ/ ��هُلها ــالkُُثّم �نقَضْت تلَك �لسُّ �ح ــْم  �كأّنه ــا  فكأّنه

 kسو� Eّال  منه  يبَق  �لم  �لعمر  يذهب  كما  كله  Qلك  Qهب 
قليلة   o�����لنسيا/، � بها  يتربص  �لنفس  �طالQ :Vكريا� في �

.rينتظرها �لضيا t�ْفي �لّد
منها   Xحد�� كل  �لكثير،   oأل����  Kهذ من  �جدُ�  لقد 
تحّد" حديثها، �ال يفهم حديَثها Eّال صاحبها. �لها �جه Rخر لو 
�بصرتموK ألبصرتم فيه مآسي ��فر�حًا �مسّر�� ��حز�نًا، �لكن 
َمن يستطيع �/ يعرفها ��/ يصفها؟ E/ لكل عقد t��C عقدُته قصة 



٤٥

فيها 	لرغبة �	ألمل قبله �	لتشّو] �	النتظاD، �ترّقب ليلة 	لزفا~ 
ما   Kبعد  Dشهو� 	لعسل،  �شهر  منها،  �	لخو~  <ليها  �	لشو] 
فيها عسل �ال حال�C كحال�C 	لعسل، �	نتظاD 	لحمل �متاعب 
بالولد...  �	لتعب  بالولد   C$لسعا	�  ،C$لوال	  �مشّقا 	لحمل، 
�قصة كل طال] �	لمأساC 	لتي جّر <ليه �	لتي نتجت عنه. كل 
�	حدC من هذK 	لقصص لو 17 كاتبًا صاغها صياغة 7$بية لكا1 منها 

D	ئعة من 	لر�	ئع.
	نتز	# 	لولد منها �تسليمه  	لتي يحين موعد  قة  �	أل% 	لمطلَّ
	لنسا� �	بتد	�  	لتي هي من شأ1  7بيه، النتها� مدC 	لحضانة  <لى 
عهد 	لتربية 	لتي يتوالها 	لرجاm. كل $عو4 لها قصة، �ما قصٌة 
 Kهذ كتبت  لو  �	حد	ً.  	لموضو#  كا1  �لو  	ألخر4  تشبه  منها 
قصة  هو   Yكتا منها  لجا�  �7نى؟  �كيف؟  بعضها.   �7 	لقصص 

	لحياC 	إلنسانية كلها.
يجا�{ها  ال   m	ألمو	 في  يحكم  	لمدني  	لقاضي  كا1   	�>�
�	لقاضي 	لجنائي يقيم 	لحد�$ �يد7D بها 	لجنايا، فإ1 	لقاضي 
	لشرعي، �7 قاضي 	ألحو	m 	لشخصية، هو قاضي 	لحياC 	إلنسانية 

كلها بما فيها من بياR �سو	$ �حال�C �مر	CD �سعا$C �شقا�.
هذ	 كله في 	لدنيا، فما لي عند 	هللا؟ 7نا ما تعّمد 	لحيف 
�ال ِحْفت يومًا �7نا 7علم، �لكن كيف بما لم 7علم. كانو	 يأخذ�1 
علّي 7ني ال 7$# 	لمتقاضين يتكلمو1 كما يريد�1. �ما كنت 7منع 
7حد	ً 17 ُيدلي بُحّجته، بل كنت 7منع 	لكال% 	لذ� ال جد�4 منه 

�ال نفع فيه.



٤٦

كانت 	لمرC7 مثًال تّدعي 17 {�جها طّلقها، فأسأله �ال D7يد 
 mلدعو4 �7 17 يقو	نتهت 	نعم< فيكو1 قد 7قّر �< mمنه <ّال 17 يقو
>ال< فأكّلف 	لمرC7 	إلثبا، �<�	 به يقّص علّي قصة طويلة ال تنفع 
في 	لدعو4 �ال تؤّثر في 	لحكم �ما يكو1 منها <ّال <ضاعة 	لوقت 

على 	لمتقاضين. هذ	 	لذ� 7منعه من 	لكال%.
 17� فيه،   7خطأ لي عما  يتجا�{   17 	هللا   m7سأ 7نني  على 
ُيرضي عني بكرمه َمن ظلمُته بغير قصد مني �يعّوR عليه 	لحّق 

	لذ� ضا# منه بخطئي.
*   *   *

يعوجو1  	لشعر	�  فأستنطقها، كما كا1  D�7	قي  7عوa على 
على 	لدياD �يستنطقو1 	آلثاD. 7قّلبها 	آل1 فأجد صوCD مرسو% Dقم 

٩٥٠، �هذ	 نّصه:
بنا� على 7حكا% 	لدستوD �على 7حكا%  <D 1ئيس 	لجمهوDية 
�على   ١٩٥٣/١٠/٨ تاDيخ   ١٣٣ Dقم  	لقضائية  	لسلطة  قانو1 
	لمتضمن  في ١٩٥٣/١٠/٤   � َّDلمؤ	 Dقم ١٥  	لتشريعي  	لمرسو% 
تحديد تعويض 	لموظفين، �على 	قتر	y �{ير 	لعدm يرسم ما يلي:

	لما$C (١) يحد$ تأليف لجنة 	إلشر	~ على مجلة 	لقانو1 
	لتي ُتصِدDها �{	CD 	لعدm من 	لسا$C 	آلتي �كر 7سمائهم، 
	لمعين  للمبلغ  �فقًا  منهم  لكل  	لشهر�  	لتعويض  �يحّد$ 
 mلعد	  CD	}لو 	لعا%  	ألمين  	لحمز	��   ~Dعا 	سمه:   �	}>
Dئيسًا، 	لتعويض ١٥٠ ليرC. علي 	لطنطا�� 	لمستشاD في 
محكمة 	لتمييز، ١٥٠ ليرC. ظافر 	لموصّلي 	لقاضي 	لبد	ئي 
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في $مشق، ١٥٠ ليرC. سليم صنيج قاضي 	لصلح بدمشق، 
١٥٠ ليرC. محمد 	لذهبي Dئيس 	لديو	1 بو{	CD 	لعدm 7مينًا 
 mلعد	 CD	}� لمساعد في	 Rلفيا	7حمد  .Cللسّر، ١٠٠ لير

.Cً، ٧٥ لير	مساعد
	لما$C (٢) ُيعتبر هذ	 	لتعيين بالنسبة لكل من 	لسا$C سليم 
قيامهم  تاDيخ  من   Rلفيا	 �7حمد  	لذهبي  �محمد  صنيح 
بالعمل 	لو	قع في ١/١/ ١٩٥٦، �ُيعتبر بالنسبة لآلخرين 
هذ	   mمفعو يتجا�{  7ّال  على   ،١٩٥٦/٦/١ تاDيخ  من 

	لمرسو% تاDيخ نفا� قانو1 مو	{نة عا% ١٩٥٦.
 	العتما$	 من   CDلمذكو	  	لتعويضا ُتصر~   (٣)  C$لما	

.mلعد	 CD	}� {نة	لقانو1 في مو	باسم مجلة  Cلمرصد	
	لما$D Cقم (٤) ُينشر هذ	 	لمرسو% �ُيبّلغ لمن يجب لتنفيذ 

7حكامه.
شكر�  	لجمهوDية  Dئيس   ،١٩٥٦  /٢/٢٣ في  $مشق 
 mلعد	 	لو{D	� سعيد غز�، �{ير  	لقوتلي، Dئيس مجلس 

منير 	لعجالني.
*   *   *

7ثبتُّ هذ	 	لمرسو% بنّصه ليعر~ 	لقر	� >	لصيغة< 	لتي كانت 
تصدD بها 	لمر	سيم.

في  	لشريعة  كلية  7ُنشئت  لّما  7نها  	لمرسو%  هذ	  خبر  �من 
>فقه  $عوها   C$بما �ُكّلفت  فيها،   WDّ$أل ُ$عيُت  $مشق  جامعة 
	إلسالمية<  >	لثقافة   C$ما 	ستحدثو	  كما  	ستحدثوها   ،>Cلسير	
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كنت  (كما   Cلسير	 فقه   WDّ$ من   m�7 �كنت  	إلسال%<.  �>نظا% 
m�7 من $WDّ 	لثقافة 	إلسالمية)، �لم يكن لها منهج، فوضعت 
في  مدDّسو1  منهم  فيه معي، �كا1   Yلطال	  منهجًا �سّير لها 
	لمد	WD 	لثانوية �منهم َمن هو في منزلتهم �من 7مثالهم. �بد7نا 
في تحقيق مصا$D 	لسيرC �تمييز 	لصحيح من 7خباDها من 	لضعيف 
كا1  مباحث  فأعّد�	  �لك،  في  	لمشاDكة  �كّلفتهم  �	لموضو#، 
منها 	لطيب 	لناضج �منها ما هو $�1 �لك، �كا1 ما 7عّدK 7حدهم 

تصنيف �D	C 	لطبر�.
يوّثق  عليهم  �ُيعتمد  <ليهم   Dُيشا  C7ساتذ 	ليو%  نر4  �نحن 
كذ	  	لجز�  	لطبر�  تاDيخ  في  بأنه   D7خبا من   K$Dيو ما  7حُدهم 
�	لصفحة كذ	. �ليس هذ	 بالعز� 	لعلمي بل Dبما $mّ على جهل 
	لصحيح  كتابه  في  يجمع  بأنه   yصّر 	لطبر�  أل1  	ألستا�،  هذ	 
	لتبعة  نفسه  عن  �ُيسِقط  	لثابت،  �غير  	لصحيح  �غير  	لثابت 
 C	لر�	 بذكر 	لر	��. �على من ينظر في كتابه 17 يعر~ $Dجا
�منا{لهم من 	لضبط �	لعد	لة، فإ1 منهم َمن ال ُيعتَمد عليه �ال 
ُيوَثق به (كأبي مخنف مثًال �محمد بن 	لسائب 	لَكْلبي �7مثالهما). 
	لطبر� طُبعت   C	�D 	لطالب في  كتبها  	لتي  	لرسالة   K17 هذ �لو 

.Wلنا	لنفعت 
كا1 فقه 	لسيرC علمًا جديد	ً مستحَدثًا لم يكن فيه كتب فتعبُت 
في <عد	$ 	لمحاضر	 	لتي 7لقيها على 	لطالY، ثم 7ّلف فيه بعد 
	لد	عية  	لغز	لي،  محمد  كالشيخ  7فاضل   C7ساتذ  m	طو  سنو	
	لمعر�~، �	لدكتوD سعيد Dمضا1 	لبوطي، �هو عالِم 	بن عالِم، 

ر 	لصالح ُمّال Dمضا1. كما 7ّلف فيه غيرهما. 7بوK 	لشيخ 	لمعمَّ
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شا#  	لتي  <سحا]  	بن   Cسير  17 	لطبر�  تاDيخ  مز	يا  �من 
عن  �D	يًة  	لطبر�  تاDيخ  في   C$موجو  Cلسير	  Kهذ  ،C$مفقو 7نها 
محمد  بن سلمة عن 	بن <سحا]، �	بُن هشا% في مختصرK ير�يها 
عن 	لطبر�. �قد تنّبهت <لى هذ	 �كتبت 7نّبه عليه من نحو خمسين 
سنة، �	نتدبت 7خي ناجي 	لقاضي، ثم بنتي بيا1 	لمحاضرC في 
 a	ستخر	لى > ،Wلمهند	بن بنتي مجاهد 	ثم  ،Cلجامعة في جد	
هذK 	لسيرC من تاDيخ 	لطبر� �مقابلة 7خباDها على كتب 	لتاDيخ 

�طبعها �حدها. �7ظن 17 بعضهم يعمل في �لك 	آل1.
*   *   *

�ما طالت 7يامي في كلية 	لشريعة، ألنهم قّر�D	 	ّتبا# سّنة 
	لسو� 	لمّتَبعة في 	لجامعة �هي جمع 	لطالY �	لطالبا معًا في 
قاعة 	لدWD، فأَبيت �لك، �	جتمع مجلس 	لكلية �كا1 فيه شيخنا 
	لشيخ محمد بهجة 	لبيطاD �	ألصدقا� 	لمصطفيا1 	لزDقا �	لسباعي 
 �	ألستا� 	لمبا�D �	لدكتوD معر�~ 	لد�	ليبي، Dحم 	هللا َمن ما
 منهم �7طاm حياC 	لباقين، فكانو	 جميعًا علّي يقولو1: <1 	لبنا
با، �ليس 	الجتما# خطوC ممنوعة �ال $ليَل على منعه.  محجَّ
	ألستا�  7خي   ��ّكر 	لحر	%.  منه  فتحناK $خل   1> بابًا   K	D7 �7نا 
	لزDقا بأنه كا1 معنا -لّما كنا ندWDُ معًا في كلية 	لحقو] في �7	ئل 
<ّال في  بالمال�C مغّطى �جُهها فال تكشفه  تأتي   Cفتا  -	لثالثينيا
	لفصل، ثم <نها (�7ستغفر 	هللا من هذ	 	لكال%) ال يمكن 17 ُتغر� 

7حد	ً بالحر	%! فانظر 	ليو% <الَ% 	نتهى 	ألمر؟
 WDلد	لهم، فقلت لهم: <ني 7ُعيد 	جا$لتهم فلم ُيِفدني جد�
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للطالبا مّجانًا، �أل1 7كو1 معهن �حد� 7هو1 من 17 يكّن مع 
	لطالY مجتمعين، �ال uخذ على 	إلعا$C 7جر	ً.

فأبو	 �7بيت �ُعد <لى محاضر	تي، فما D	عني <ّال طالبة 
فقلت  	لفصل،  علّي  تدخل  	لجلد،  سميكة   �7 	لوجه،  صفيقة 
لها: 	خرجي. فلم ترّ$ �مشت كأنها ال تسمعني، �كا1 نظرها <لى 
	ألRD فهي ال تر	ني. فقلت لها: لو كنِت Dجًال ألمسكت بأ�نيك 
�Dميتك �D	� 	لباY، �لكنك 7نثى �ال 7مّد يد� <لى 	مرC7، فإ1 

لم تريد� 17 تخرجي فسأخرa 7نا.
�خرجُت �لم 7ُعد <لى 	لتدDيس في 	لكلية، فلم يمّر <ّال قليل 
حتى جا�ني هذ	 	لمرسو% بال طلب �ال 	ستشر	~ نفس <ليه �ال 
علم به، فعّوR 	هللا علّي من 	لر{] ما خسرته بتلك 	لكلية. �َمن 

تر� شيئًا هللا عّوضه 	هللا خير	ً منه.
 كلية 	لشريعة 	ليو% -كما قالو	- Dقد صد] ما ظننت فصا�
كسائر 	لكّليا في 	ختال� 	لبنين �	لبنا. بل لقد فعل <بليس فيها 
فعلته، حين �سوW <لى بعض 	لملحدين �	لمفسدين 17 ُيدِخلو	 
علمًا  لُيحيطو	  �ال  	لشريعة  ليدDسو	  ال  	لشريعة،  كلية  7بنا�هم 
بها، بل ليحملو	 شها$تها �يتمتعو	 بمز	ياها فيصير�	 هم مدDّسي 
لنا.  معنا �هم عدّ�  �يعيشو	  فيغز�نا من $	خل حصوننا  	لدين، 
 Kً للعيا1 بيد	لوجه ظاهر	لذ� يقابلنا سافَر 	لعد� 	هؤال� شّر من �

	لسيف �	لسنا1.
�	لبقية في 	لحلقا 	لقا$مة <1 شا� 	هللا.

*   *   *
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-٢١٨-
{ياD	تي 	لقديمة لمكة

سكنت 7جيا$ <حد4 �عشرين سنة، فكنت Dبما 7ُِطّل على 
	لشاD# في 	لسَحر من $	�D في 	لطبقة 	لثامنة فأ4D 	لذ	هبين <لى 
	لحر% لصالC 	لفجر �7{	عًا متفرقين، فأميزهم من هيئاتهم �مشيتهم 
 #Dلشا	يملؤ�1  	خرجو� Cلصال	ُقضَيت  	7عر~ ناسًا منهم، فإ��
�	ستتر  �تد	خلو	  	{$حمو	  ألنهم  �	حد  من  �	حد	ً  7مّيز  7ُعد  لم 

بعضهم ببعض.
هذ	 مثاm �كرياتي؛ كانت قليلة �كانت �	ضحة محفوCD على 
صفحة قلبي كأنها 	لنقر في 	لحجر، فلما كثر �تد	خلت لم 7ُعد 

7مّيزها �ال 7ستطيع 17 7حصرها.
D7يد 17 7كتب عن 	لمملكة، عن مكة، 	لعاصمة 	لر�حية لها 
�لبال$ 	لمسلمين كلها. �7نا حين 7هّم بالكتابة عن بلد ال 7صف 
 17  m7حا� �لكن  �حاصالته،  مساحته  7حد$  �ال  D7ضه  طبيعة 
7صف مد4 شعو�D به �مبلغ ما له في نفسي. �هل 7ستطيع 17 
7صّوD 	لمشاعر �	لعو	طف 	لتي ينطو� عليها قلبي لمكة، 7% 	لقر4 
�ِقبلة 	لمسلمين �مبعث 	لنوD �7حّب 	لبال$ <لّي بعد بلد�، ال بل 
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قبل بلد�، فهي بلد� 	أل�m �بلد كل مسلم؛ ما يسّرني 17 يسلم 
بلد� بأ�	ها، بل <ني 7$فع عنها 	أل�4 ببلد� �$	�D �7هلي، ألنها 
<1 سلمت فكل شي� سالم �<1 7صابها شي� لم يسلم لنا بعدها 

شي�، ألنها تكا$ تكو1 لنا كل شي�.
حوله؟  من  	لحديد  قطع   Yيجذ كيف  	لمغناطيس  7D7يتم 
7هلها  يذهب  لما�	   �D$7 �لست   .Wلنا	 مكُة   Yتجذ كذلك 
 Dتد� هنا،  سنة  كلَّ  تكو1  كلها  �	لبلد	1ُ  	لبلد	1  في  فيسيحو1 
	ألفال� على   Dتد� كما  	لشر]  <لى   Yلغر	 من  	لبيت  حوm هذ	 
قطبها، فكأ1 كل حاaّ كوكٌب �هذ	 	لمطا~ هو 	لفضا� 	ألDحب 

	لذ� تسبح فيه 	لنجو% �	لكو	كب.
لقد قر7 مرC لناقد فرنسي تقريظًا لقصة لم يجد 7بلَغ في 
	لداللة على عمق 7ثرها في نفس قاDئها من 17 يقوm: "<ني 7تمني 17 
 m�7 ستمتعت	7نساها ثم 7عو$ فأقر7ها من جديد، فأستمتع بها كما 
مرC". <�	 كا1 هذ	 ُيقاm في قصة 7$بية فما�	 تر�نني 7قوm في بيا1 
شعو�D لّما 7Dيت 	لكعبة m�7 مرC؟ كنت 7توّجه <ليها في صالتي 
 4D7نا في بلد�، كما يتوّجه <ليها كل مسلم �بينه �بينها صحا�
�بحاD �جباm �7نهاD �مد1 كباD �صغاD، يتخّيلها على 	لبعد يحّن 

<ليها �يتمنى �Dيتها.
�ما نعبد 	لكعبة �ال نعّظمها لِذ	تها، �ال نقّدW جدD	نها �بابها 
�ال كسوتها �7ثو	بها، �لكننا نحبها ألنها بيت Dبنا 	لذ� نتوجه <ليه 
حين نقف بين يديه. �<1 قلت >بيت Dبي< فإنما 7عني 	لبيت 	لذ� 
شّرفه بنسبته <ليه، �تعالى 	هللا عن 17 ُيحيط به بيت �7 17 يحّدK {ما1 
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�7 مكا1، �هو 	لذ� كا1 قبل 17 ُيخلق 	لزما1 �	لمكا1.
كنت كالعاشق 	لذ� نأَ به 	لحياC عن صاحبته فهو $�مًا في 
شو] <ليها، <1 لمح 	لبر] من نحو D7ضها �ّكرK بها َلَمعا1ُ 	لبر]، 
�<1 لمح 	لنجم 	لذ� تر	K هّزK <ليها َلْمُح 	لنجم، يمّد يديه ليعانقها 
�نفُسه َمشوقة <ليها �بينه �بينها 	آلما$ 	لبِعا$، فإ�	 حمله Dحله <ليها 
جعل كّلما $نا منها خطوC 7حّس 1ْ7 قد ُفتح له باDُ� Yفع له من 
 $�نها حجاY، حتى <�	 	نز	حت 	لُحُجب �	خُتصر 	لمسافا
��	Y 	لبعد uDها عيانًا �لمسها، �7لقى بصرK عليها، �عانقها قلبه 

قبل 17 تعانقها يدK �قّبلها فؤ	$K قبل 17 يقّبلها فمه.
�يا 7سفا! لقد فقد بإقامتي في مكة �لك 	لشعوD 	لذ� هّز 

قلبي يومًا هّزC ما 7ظّن 7ني شعر بمثلها.
في  ١٣٥٣هـ،  سنة   Cمر  m�7 	لكعبة  بمشهد  عيني  كّحلت 
Dحلتنا تلك 	لتي حّدثتكم حديثها مفّصًال. 	لرحلة 	لتي كشفنا فيها 
ثمانية  فيها  صرمنا  �	لتي  مكة،  <لى  $مشق  من   	Dلسيا	 طريق 
 ،mلمجهو	$�، نقتحم 	لبو	لطريق، نعتسف 	خمسين يومًا على �
نغو� في 	لرمل، نربط 	لحباm بأعناقنا �نجّر سياD	تنا لُنخِرجها 
من تلك 	لرماm. صلينا 	لشمس 	لتي ُتلِهب قحوَ~ 	لر��W �تعصر 
	ألجسا% فُتسيل منها ما�ها عرقًا، ثم ال نجد من 	لما� ما نشربه 

فنعّوR به ما ساm من 7جسا$نا.
لقد طالما ضللنا 	لطريق 7يامًا، بل ما كا1 7مامنا طريق نهتد� 
 Dلطريق! قطعنا عند >خو	 	ليه �7 نضّل عنه، <نما خرجنا لنفتح هذ>
 Dفي نها (حماD< قبل مد	ئن صالح بضعة 7كياm فقط (كيلومتر	
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7ضع  كنت  7ني  	لتعب  منا  �بلغ  �تعبنا،  �ُجعنا  عطشنا  كامل، 
من  �7غفو   ،C$كالوسا 7جعله   K7جد شيئًا   �7  C$سا� 7Dسي  تحت 
حين يالمس 7Dسي 	ألRD. لقد بتنا ليلة �	هللا �	لعقاYD تدYّ من 
حولنا، �لقد خفت منها �لكني لم 7جد قّوC 7ستعين بها على قتلها. 
 Kلدليل، ال تحسبو	  mقا نمر كما  	لنمر يحو% من حولنا،  �7Dينا 

ثعلبًا �ال �ئبًا، لكن لم 7جد قّوC 7هرY بها من 	لنمر!
�	ختلفنا في 	لعو$C، شأننا نحن 	لعرY في كل 7مر نعالجه 
مجتمعين فال نخرa منه <ّال متفرقين. فعدنا 7نا �	لشيخ ياسين 	لر�	~ 
Dحمة 	هللا عليه في سياCD �	حدC صاحبها 	لسيد جماm 	لحفاD، من 
 Kلبا$ية �حدنا في هذ	لسيد علي، قطعنا 	 Kهللا �7خو	حمه D مشق$
	لسياCD على غير طريق. ما 7كلت فيها من 	لمدينة <لى $مشق <ّال 7ُّقة 

(�	ألقة كيل �Dبع 	لكيل) من 	لتمر شريتها من 	لمدينة.
�لكن كل ليل معه نهاD، �كل شتا� بعدD Kبيع، �كل شوكة 
<لى جو	Dها �C$D، �مع هذK 	لشدC �هذ	 	لهوm 	لذ� �جدناK في 
 :	لصحر	� �جدنا في 	لصحر	� حسنا تكا$ تمحو تلك 	لسيئا
نسيم 	لليل 	لرخّي 	لناعش 	لذ� ُيحيي 	أل�D	y، �17 تستلقي فتر4 
عة بالنجو%، �17 تر4 	لفجر حين  من فوقك 	لسما� 	لصافية مرصَّ
يشّق 7$يَم 	لشر] شقًا ثم يتمّد$ عليه �يغمرK بالضيا�. هل يعر~ 
َمن   K	ير �هل  	لفجر؟   47D منهم  �َمن  	لفجر؟  ما  	لمد1  سكا1 
حبس نفسه في صنا$يق من 	إلسمنت ُتشَعل فيها 	لمصابيح 	لليل 
<لى  بالنظر  <ّال   Dلنها	� 	لليل  بين  7حدنا  يفّر]  ال  حتى   ،Dلنها	�

	لساعة �7 سما# 	لر	ّ$ (	لر	$يو)؟
مشاعر  منها  Dبحنا  �لكن  كلها،  	لمشاّ]  تلك  حملنا  لقد 
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ثال?  عليها  مّر  �قد  	ليو%  عنها  7تحد?   17 7ستطيع   ��كريا
 CDلطيا	 في  	لمسافر  يستبقيه  	لذ�  ما  فخّبر�ني:  سنة.  �خمسو1 
يستبقيه من  	لذ�  ما  	لمسافة كلها في ساعتين؟   Kيقطع هذ حين 
به عنها بعد عشر سنين؟ لقد  	لذ� يحّد?  �كريا سفرK؟ �ما 

.Dبحنا بهذK 	لحضاCD 	لوقت �لكن خسرنا 	لعو	طف �	لذكريا
بل 7ين مكة 	لتي ُنقشت صوDتها على صفحة قلبي نقشًا ال 
 Wلبيبا1، �كانت تتكد	� Cلمعابد	؟ كانت تعيش كلها ما بين mيز�
بيوتها من حوm 	لحر%، تأ�� <ليه كما يأ�� 	لطفل 	لصغير <لى 

ِحجر 7مه ال تستطيع 17 تبتعد عنه.
<1 مكة 	آل1 7جمل �7كمل �7بد# ��7سع؛ �7سع بال شك 
�7بد#، �لكن 	إلنسا1 يحّب ما هو له. هل تبا$m بولد� فُتعطيه 
 Dملكي، صا Dلدنيا؟ فالماضي لي، صا	تأخذ 7جمل طفل في �

قطعة من �كرياتي، لذلك 7حتفظ بصوDته في نفسي.
*   *   *

 7ما {ياDتي مكة سنة ١٣٥٣هـ فقد عرفتم في هذK 	لذكريا
	لحر%<.   نفحا >من  كتابي  �7$عتها  كنت  حديثها  من  7طر	فًا 
�	لزياCD 	لتي تليها كانت في ِحّجتي سنة ١٣٧٣هـ 	لتي صحبُت 
لم  	لذ�  	لمؤتمر  	لقدW. �هو  	لمؤتمر 	إلسالمي في  فيها �فد 
كلها،  	لمسلمين   D7قطا عن  ممّثلين  جمع  �	لذ�   ،Kغير 7حضر 
�	لذ� 	نتخب لجانًا ثالثة(١) جعلوني Dئيس <حد	ها، �هي >لجنة 

______________________
(١) لو تأخر 	لمعد�$ عن لفظ 	لعد$ لوجبت 	لمخالفة (�7 تذكير لفظ 
	لعد$ مع 	لمعد�$ 	لمؤنَّث، �	لعكس) فنقوm: "ثال? لجا1". 7ما= 
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فال  عنها،  قبل  من  تكّلمت  	لتي  	لرحلة  كّلفوني  ثم  	لدعاية<، 
 فيها باكستا1 �	لهند �سنغافوCD �	لماليا Dلكال% فيها، فُز	7ُعيد 

�7ند�نيسيا.
�كا1 	لذ� جّرني <ليها �<لى هذK 	لِحّجة من بعدها، �	لذ� 
كا1 هو سبب تشّرفي بالحياC هنا في 	لمملكة، هو 7خي �صديقي 
 	لشيخ محمد محمو$ 	لصّو	~، كما كا1 سبب كتابة هذK 	لذكريا

�لوالK َلما كتبتها، هو ��لد� �صديقي 	ألستا� {هير 	أليوبي.
	لمؤتمر مع 	ألستا� سعيد Dمضا1 �	ألستا�  جئت في �فد 
في  عرفته   ،mلرجا	 7كمل  من  7نه  7شهد  �كامل  	لشريف.  كامل 
	لمؤتمر شابًا صغير 	لسّن كبير 	لعقل، D{ينًا في Y$7، بليغًا من غير 
فضوm، ال يحّس جليسه بثقله. �YّDُ جليس تجالسه تحّس 7نه يجثم 

.$Dلثلج في يو% با	من  Cكأنه كتلة ضخمة متحجر �Dعلى صد
 a	َخّر Dجل  فهو  �هنا�،  هنا  يذهب  سعيد  	ألستا�  كا1 
�ُيفيد  7نا �ُيحِسن  <�	 تكلمت  7نا �كامل، ُيصغي  َ�ّالa، �7بقى 
<�	 تكّلم هو. كا1 يرفق بي فال 7جد منه <ّال ما يسّر. ثم صحبُته 
 Y	نو لنسعى إلنقا� صديقنا  	نتخبونا  لّما  <لى طهر	1  كّرC 7خر4 
�لذلك  عليه،  به  	لذ� حكمو	   	لمو من  	هللا)  (Dحمه  صفو� 

______________________
=   <�	 تأخر 	لمعد�$ عن لفظ 	لعد$ (كما هو هنا) فكال 	لشكلين جائز: 
	لمو	فقة �	لمخالفة؛ فيصح 17 نقوm "	نتخب لجانًا ثالثة" �7 "	نتخب 
لجانًا ثالثًا". �قد D$7جت هذ	 	لتوضيح هنا لئال يظن قاDٌ� (بسبب ما 
يحفظه من $W�D 	لمدDسة) 17 	لشيخ 7خطأ في جملته 	لتي علقُت 

عليها (مجاهد).
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حديث uخر(١).
نزلنا في فند] مصر، �كا1 هو 	لفند] 	لوحيد في مكة �7 
كا1 7كبر 	لفنا$] �7فخرها(٢). �ليس عند� من uثاD تلك 	لِحّجة 
<ّال خالصة 	لمحاضرC 	لتي 7لقيتها في حفلة تعاD~ 	لُحّجاa في 
قاعة 	لفند] �حضر جانبًا منها 	لملك سعو$ Dحمه 	هللا. �لم 7ُِعّدها 
7فّكر   <نما   ،	لمحاضر	 7ُِعّد   17 �لم 7حّضرها، �ما من عا$تي 
فيها �في 7عمالي كلها في 	للحظة 	ألخيرC، حتى <نهم لو كّلفوني 
بمحاضرC �7 مقالة يريد�نها بعد شهر �7 شهرين َلما فّكر فيها 
�َلما 7خطرُتها على بالي <ّال حين يبقى $�1 	لموعد يو% �7 يوما1، 
هنالك 7جمع لها �هني �7حتشد لها فيوّفقني 	هللا بفضله فيها. �ال 
	لتي   Dلبّلو	 كعدسة  �كا1  	لذهن  ترّكز   	�> 	لوقت  ضيق  يضّرني 
تجمع 7شعة 	لشمس، فتحر] بها 	لوD] لو 	جتمع 	لشعا# في مكا1 

.Rلعر	� mلطو	لمساحة قليل 	ضيق 
قر7ها  من  	هللا<،  <لى   Cلدعو	 >طر]   Cلمحاضر	 عنو	1  كا1 
 Cلدعا	$ها �قتًا طويًال. بّينت فيها 7ساليب 	شتغلت بإعد	حسب 7ني 

:Cلدعو	طر] �
يجعله  	لحاكم،   �7 	لملك   yبإصال 	هللا  <لى   Cلدعو	 طريق 
ْرَهْندّ� في  	لد	عي قصَدK �يبلغ في <صالحه جهدK، كما فعل 	لسَّ
	لهند حين 47D 	إلمبر	طوD 7كبر يكفر �يحمل 	لناW على 	لكفر 
�يحا�m 17 يمحو 	إلسال% من تلك 	لبال$ �من نفوW 7هلها، �كا1 

______________________
(١) سبق في �7	خر 	لحلقة ١٣٩ من هذK 	لذكريا (مجاهد).

(٢) قاm في 	لحلقة ١٢١: "�هو فند] 	لكعكي 	آل1" (مجاهد).
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	لجيش معه �	لزعما� يؤ	{�Dنه �	لحكم له �	لماm تحت يدK، �كا1 
 Kبمعر�~ �ال 17 ينها Kً ضعيفًا ال يستطيع 17 يأمر	لشعب عاجز	
عن منَكر، فجعل 	لشيخ يتصل بأسرته �حاشيته لعّله يستخلص 
منهم �	حد	ً لإلسال%، �ما {	m يعمل هو ��7ال$K �تالمذته حتى 
ُ�ّفق <لى ما يشبه 	لمعجزC، حين 7خرa 	هللا به �بتالميذK من صلب 
�لك 	إلمبر	طوD 	لمرتّد 	لكافر ملكًا كا1 من 7فضل ملو� 	إلسال%، 
�من 7عدلهم �7تقاهم �7شّدهم حزمًا �7كثرهم <صالحًا، �كا1 بقية 
	لخلفا� 	لر	شدين (كما لّقبته في كتابي >Dجاm من 	لتاDيخ<)، هو 
عالم كير Dَ�7ْنك {يب بن شاK جيها1 بن جيها1 كير بن 7كبر. �هذ	 
	لطريق قصير 	لمد4، عاجل 	لنفع، سريع 	لثمرC، �لكن ثمرته 

تبقى ما بقي هذ	 	لحاكم 	لصالح، فإ} 1	m {	لت.
فيؤّيدها  	لحاكم،  يحميها  	لتي  	لشعبية   Cلدعو	 �طريق 
بن  محمد  	لشيخ  فعل  كما  بسيفه،  	أل�4  عنها  �يرّ$  بسلطانه 
عبد 	لوهاY في نجد حين حالف 	إلما% محمد بن سعو$، ��ّجها 
	للسا1،  ينفع  باللسا1 �بالسنا1 حين ال  <لى 	هللا   Cهّمتهما للدعو

.فنجَحت �	ستمّر
	لمسّلحة، كما   CDلثو	 	لتي تحميها  	لشعبية   Cلدعو	 �طريق 
فعل 7حمد بن عرفا1 في 	لهند حين جّند 7تباعه �حمل 7مامه D	ية 
	لهند  7قا% $�لة <سالمية في شمالي  	لنصر حتى   Kتا	لجها$، ��	
تحكم بالكتاY �	لسّنة �توشك 17 ُتعيد 	لهند كلها <لى 	إلسال%، 
لوال 17 	إلنكليز لّما عجز�	 عن هدمها بقوC 	لنمر حاDبوها بمكر 
	لثعلب، �7ثا�D	 عليها 	لمسلمين من Dجاm 	لقبائل 	لقوية 	لمسلحة 
فهدمو	 $�لتهم بأيديهم، فكانت 	لنتيجة 	لفاجعة، <� �هبت 	لد�لة 
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	إلسالمية 	لناشئة �عا$ 	لهند <لى 	إلنكليز بدًال من عو$تها <لى 
	إلسال%(١).

�كما فعل عز 	لدين 	لقّسا%، هذ	 	لشيخ 	لمؤمن 	لقو� 	لذ� 
	لفقه  كتب  في  	لجها$  7حكا%  تالمذته  ُيقر�   17 	هللا  من  	ستحى 
 RDأل	لكافر 	حتّل 	 	لمسلمين جميعًا <�	7نه يكو1 فرضًا على �
	إلسالمية، ثم يذهب <لى $	KD فيأكل 	لر{ �	للحم �يشرY 	لشا� 
�ينا% مطمئنًا <لى 7نه قا% بكل ما يطلبه 	إلسال% من 	لرجل 	لمسلم؛ 
	لقتاDّ$� mبهم، �باشر 	لجها$  فخرa معهم بعد 17 تدYDّ على 
فعًال، يوقع باإلنكليز �يحاYD 	ليهو$ إلعال� كلمة 	هللا �لتخلص 

فلسطين ألهلها، �لبث على �لك حتى سقط شهيد	ً.
 Wلنا	 7فر	$  على  	لحقائق   Rعر�  Dألفكا	 ببّث   Cلدعو	�
 Yباألسلو مكا1،  كل  �في  �	لطر]  �	لمجامع  	لمجالس  في 
	لمناسب �	لتعبير 	لمو	فق لما تقتضيه 	لحاm، من غير $خوm في 
	ألفغاني.  	لدين   mشتبا� مع مخالف، كما فعل جما	  �7  mجد
>ُقل  هي:  هذ	،  مذهبه  فيها  يلّخص   CDمشهو  Cحد	� �له جملة 

كلمتك �	مِش<.
بأنه <�	  �كما فعل 	لشيخ طاهر 	لجز	ئر�، 	لذ� {	$ عليه 

______________________
(١) 	قر��	 تفصيل 	لقصة في Dسالة >7حمد بن عرفا1 	لشهيد<، �هي جز� 
 17 كتّيبا يصلح   �7 	لتي تضّم Dسائل  	لتاDيخ<  >7عال%  من سلسلة 
 Yجو 17 7ضّمها <لى كتاD7 7نا� ،Yيكو1 كل منها مقالة طويلة في كتا
>Dجاm من 	لتاDيخ< في طبعة جديدC له أل1 هذK 	لسلسلة ال تكا$ تصل 

<لى 7يد� 	لناW (مجاهد).



٦٠

 Kضع �تجاهل ما يعرفه 7مامه، �جا�	لتو	47 مخالفًا له 7ظهر له D
بكتاY من 	لكتب 	لتي تصّحح له خطأK �ترّ$K عنه فقاm له: <ني 
�جد هذ	 	لكتاY في مكتبتي �لم 7عر~ ما فيه، �7نا 7حّب 17 
تر	K ثم تخبرني هل هو نافع لي ألقرK7 7% هو من 	لكتب 	لضاCD؟ 
�يتر� له 	لكتاY، فال تمر 7يا% �يستكمل قر	�ته حتى يكو1 قد 
طويلة  �لكنها  	لنتائج،  مضمونة  طريقة   Kهذ� خالفه.  عن  Dجع 

.Dلظهو	فيها بطيئة  Cلثمر	�
	لعلمية  	لكتب  �تأليف  �	إلقر	�  بالتعليم  	هللا  <لى   Cلدعو	�
 ،Cلمستمّر	  �	لمحاضر	  W�Dبالد� منها،  	لنافع  	لقديم  �نشر 
كما فعل �لّي 	هللا 	لدهلو� بالهند �محمد عبدD� Kشيد Dضا في 

مصر �عبد 	لحميد بن با$يس في 	لجز	ئر.
�	لدعوC عن طريق 	لصحف �	لمجال �	لمقاال �	لمباحث، 
	إلسالمية  	لحركة  7بو  �هو  	لخطيب،  	لدين  محب  فعل  كما 
	لجديدC في مصر، كا1 قلمه m�7 قلم $عا <ليها، �كانت مطبعته 
 m�7 >	لفتح<  ُ�قفت عليها، �كانت مجلته  m�7 مطبعة  >	لسلفية< 
مجلة <سالمية في مصر. �كما فعل 7مير 	لبيا1 شكيب D7سال1 	لذ� 

.mأل�	إلسال% 	كا1 كاتب 
�	لمحاضرC طويلة، �هي في كتابي فصوm <سالمية.

*   *   *

�جا� سنة ١٣٨١هـ فر7يت من حّق {�جي علّي 17 �7هب 
بها <لى 	لحّج. �<�	 كانت نفقة 	لمرC7 �	جبة على {�جها يضمن 
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لها ما هو ضر��D لها، فإ1 من هذK 	لضر�Dيا حّج بيت 	هللا، 
حّجة 	لفرR، <1 كا1 يستطيع 17 يضمنها لها.

 Rلنهو	عن  Wلنا	كيف �7هب بها �7نا 7عجز  :�لكن فّكر
بأمر نفسي في 	لحضر، فكيف 7نهض بأمرها �7مر� في 	لسفر؟ 
مخلص   �7 في  بيد�،  يأخذ  فيمن   �فكر 7صنع  ما�	   �ِحرُ
<نه  ُيما4D في مقدDته، فوجدته؛  ُيَشّك في <خالصه قدير ال  ال 
	لشيخ 	لصّو	~. فأبرقت <ليه ليحجز لي مكانًا في فند] مصر في 
7جيا$، �لكني 	ستحييت 17 7عو$ فأبر] <ليه بوصولي، فوصلت 
مطاD جدC بعد موهن من 	لليل (�7 بعد منتصف 	لليل)، �كا1 
من  �منهم  معرفة  7عرفه  من  منهم  	لطياCD جماعة من $مشق  في 
منهم  كل  ُشغل   CDلطيا	 من  هبطنا  فلما  �بينه صد	قة،  بيني  كا1 
بأهله �متاعه فلم يلتفت <لّي 7حد منهم �لم يعرa علّي، ��قفُت 
كاألصّم في 	لزّفة - كما يقولو1 - ال ُيبد� �ال ُيعيد �ال يعر~ له 

متَجهًا �ال مقصد	ً.
�7نا كما قلت لكم 7ُ$عى <لى خطبة في مئة 7لف �7 يزيد�1 
مشّقة  7جد  ال  <ليها  فأقو%  إللقائها  	حتشا$  �ال  لها  	ستعد	$  بال 
فيها، �7كتب 	لمقالة في نصف ساعة ال 7حّس صعوبتها، �هللا علّي 
7فضاm ال 7نِكرها �7عماm صعبة سّهلها لي �7قدDَني عليها، �لكني 
7عجز عّما يستسهله 	لناW �7غر] في شبر ما� على حين 7جد َمن 

يسبح في 	للّج 	لعميق.
ال  Dجل  جا�ني   Wليأ	 حاّفة  <لى  7صل   كد �قد  هنالك 
7عرفه يسأm عني باسمي، �عند 	لضيق يأتي 	لفرa. فعجبت منه 
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�	ستوضحته، �<�	 هو Dسوm من عند �كيل للمطوفين معر�~ 
في جدC، 	سمه 7بو {يد، �كا1 نسيب كاتب عندنا في 	لمحكمة 
	لسيد كماm 	ألظن، فأبر] له  في $مشق �� نجدC ��فا� 	سمه 
 Cلقهو	� $Dلبا	 Y	ليساعدنا، فأخَذنا <لى مكتبه �7قعدنا �7تانا بالشر
	لحاCD، �بعث من ُينِجز لنا معامالتنا. فلما 47D �لك َمن كا1 في 
 17 Kُمعِرضين عنا، �سألو 	علينا بعد 17 كانو 	7قبلو 	لطياCD معنا 
 	�7D لسو] فبعث معهم من يدّلهم �يشتر� لهم، فلما	يدّلهم على 
�لك 	شتر�	 على حسابه ما كانو	 يحتاجو1 <ليه �ما ليسو	 <ليه في 
 حملتنا 	Dحاجة (�لم 7علم بذلك <ّال بعد حين)، �7حضر لنا سيا

<لى مكة فركبو	 هم �نسا�هم ��7ال$هم معنا!
ال  Dجل  	لخلقي.  	لو	{#  �ضعف  	لطمع  يصنع  �كذلك 
يعرفونه، لما�	 يستغّلو1 كرمه؟ 7نا 	لمقصو$ باإلكر	% كنت متحّرجًا 
 mخذ منه 7كثر مما ينبغي، �7حا�u 17 �7 لرجل	7خا~ 17 7ُ{ِعج 
17 7تملص من قيو$ كرمه 	لتي قّيدنا بها، �هؤال� �جد�	 طعمة 

فأكلوها لم يسألو	 عن مصدDها(١).
 �7  ،mكما 	لسيد  مستَقّر  يعر~  من  	لقر	�  في  كا1  فإ�	 
نسيبه هذ	 	لسيد 7بو {يد، فليبلغهما D 17بع قر1 مضى لم ُينِسني 

فضلهما، �7نني سأبقى �	كر	ً لهما شاكر	ً حسن صنيعهما.
*   *   *

	لرئيس  جماعة  من   Yلشبا	 بعض  	لفند]  في  معنا  �كا1 
______________________

سبق   ١٣٨١ سنة  حجة   D7خبا من  يأتي  ما  �بعض  	لو	قعة   Kهذ  (١)
- باختالفا يسيرC - في 	لحلقة ١٢١ من هذK 	لذكريا (مجاهد).
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�7كر)، �كنا  ما  <1 صّح  	لسنة  تلك  (	لذ� حّج في  	لناصر  عبد 
في  	لقصر  في  	جتما#  �كا1   .m	جد� $	ئمة   مناقشا في  معهم 
	لعاَلم 	إلسالمي،  D	بطة  	نبثَقت عنه  	لذ�  مكة، �هو 	الجتما# 
ر 	لمفتي  �هممت باالعتذ	D عنه �لكن 	لشيخ 	لعالِم 	لفاضل 	لمعمَّ
لنفع   Kعمر في  �مّد  	هللا   K	قّو مخلو~،  حسنين  محمد  	لشيخ 
علّي  ضغطا  	هللا،  Dحمه  	لَقْلقيلي  	لصديق  �	لمفتي  	لمسلمين، 

�7لزماني بأ1 �7هب معهما <لى هذ	 	الجتما#.
	لعاَلم  لِما ُ$عي فيما بعد بر	بطة   mأل�	الجتما# 	كا1 هو �
	إلسالمي، �كا1 برياسة 	لملك سعو$ Dحمه 	هللا �	لمفتي 	لشيخ 
محمد بن <بر	هيم Dحمه 	هللا، �ُكّلف بإ$	CD 	لجلسة 7خونا 	لد	عية 

	لفاضل 	أل$يب 	لسيد 7بو 	لحسن 	لنَّْد��.
	لعاَلم  لر	بطة  	أل�لى  	لتأسيسية  	لهيئة  من   1�> فكنت 
 عنها، فأنا لم 7نتسب Dعتذ	إلسالمي، �لكني -على عا$تي- 	
في عمر� كله <لى جماعة �7 حزY �<نما 7عمل �حد�، 7مشي 
على 	لطريق 	لسوّ� فأساير كل من 7جدK يمشي فيه، 7عا�1 على 
ضعفي �عجز� كل $	ٍ# <لى 	لخير، �لكني ال D7بط نفسي به �ال 

7ُلِزمها 	لسير معه.
في  	إلسالمية  للجامعة  	ألعلى  	لمجلس  <لى   Cمر �ُ$عينا 
 	لمدينة 	لمنو�) CDلست �D$7 ما 	سمه على 	لتحقيق(، فحضرُ
 ��جد 	ستطعت،  ما  �عملت  	لر�7  في  �شاDكت   جلسا
صاحب  	لشنقيطي  	لشيخ  منهم  منهم،   	ستفد 7جّلة  7فاضل 
 Kهذ  �7) 	لمجلس  هذ	  في  	نُتخبت  لّما  �لكنني  	لبيا1<.  >7ضو	� 
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	لتحقيق)  �جه  على  	سمها  ما  	آل1   �D$7 فلست  	لعليا،  	للجنة 
7تقاعس عن  بعيد، ال  7نا جند� من  لهم:  عنها �قلت   Dعتذ	

عمل نافع 7قدD 17 7قو% به، فاكتفو	 بهذ	 مني.
�ُ$عينا مرC <لى طعا% عند قاضي 	لمدينة 	لشيخ عبد 	لعزيز 
قّو	K 	هللا �7طاm عمرK(١)، �هو شيخ فاضل �خطيب من 	لخطبا� 
	لجامع  بخطيب  يذّكرني  عجيب  صفا�  صوته  في  �له  	لبلغا�، 
 YّDُ� 	لخطيب.   D$لقا	 عبد  	لشيخ  قر1  نصف  نحو  من  	ألمو� 
 CDفالعبا  ،CDلعبا	 بليغ  كا1   1>�  	لصو 7جش  يكو1  خطيب 
�	لفكرC من عمل 	لرجل، �لكن 	لصو صفا�K �عكرK �	نخفاضه 

�	Dتفاعه هبة من 	هللا.
�7نا في 	لعا$C ال 7جيب $عوC <لى طعا%، ال مخالفة للسّنة 
�ال فر	D	ً من 	الجتماعا 	لنافعة، �لكن لي فيها فلسفة قد تكو1 
7شا�،  حين  7شا�  ما  uكل  فأنا  علّي؛  حّريتي  غال�  هي  سخيفة، 
�<�	 ُ$عيت 7طعموني طعامًا هو 7طيب من طعامي في بيتي �لكن 
سلبوني حّريتي في 	ختياD لو1 	لطعا% ��قت تنا�له �	ختياD 	آلكلين 

معي منه، فتكو1 خساDتي 7كبر من Dبحي!
 1>  	لمقبال  	لحلقا بقيته في  �	لحديث متصل، ستأتي 

شا� 	هللا.
*   *   *

______________________
 C$بزيا) 	لخبر  هذ	  سبق  �قد  صالح،  بن  	لعزيز  عبد  	لشيخ  هو   (١)

�نقصا1) في 	لحلقة ١٢١ من هذK 	لذكريا (مجاهد).
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-٢١٩-
Dطر �7فكا	حجة ١٣٨١: خو

 D	ستقر	� <قامة   D	$ ليست   ،Dختبا	� 	بتال�   D	$ 	لدنيا 
(�	البتال� �	الختباD �	لمحنة �	لفتنة �	المتحا1 كلها بمعنى �	حد 
�7 بمعا1ٍ متقاDبة)، كذلك بَر7ها 	هللا: كل مسرC فيها َمشوبة بألم، 
�كل صفا� مخلو� بكدD. �<1 سألتموني ما هي متاعب 	لكتابة 
�	لنشر (�7نا مبتلى بهما من ستين سنة، �7 هما 	لمبتَليا1 بي) لقلت 
يدعوها صديقنا �7ستا�نا محمد  >	لتطبيعا< كما كا1  <نها  لكم 
	لمطبعية كما يسّميها  �7 	ألخطا�  	لنشاشيبي Dحمه 	هللا،  <سعا~ 
موضع  في  	لسفلية<  >	لمطبعة   m7مثا من  كلها  كانت  �لو   .Wلنا	
>	لمطبعة 	لسلفية< لها1 	لخطب، أل1 كل قا�D يتنبه لها من غير 
ف؛ �	لتحريف تبديل  ~ �7 يصحَّ 17 ينّبه <ليها، �لكن فيها ما يحرَّ
	لحر�~ �	لتصحيف تغيير 	لحركا، حتى تجي� كلمة جديدC ال 
يد�D حتى كاتبها 	لذ� هو 7نا ما�	 كا1 7صلها. 7مّثل بو	حدC من 
كثير	 جا� في مقالي 	ألخير، هي جملة "�7نا حين 7هّم بالكتابة 
عن بلد ال 7صف طبيعة D7ضه �ال تعمير مساحته ��صف ناقالته". 

!(١)�D$7 هللا ال	ما تعمير مساحته �ما �صف ناقالته؟ 7نا �
______________________

(١) كل �لك صححته في مو	ضعه من 	لحلقة 	لماضية بما �جدته صو	بًا 
(مجاهد).



�	لثاني 7نهم قالو	: كيف تقوm <نك ال ُتِعّد 	لمحاضر	 ثم 
تكتب ما حاضر به؟ 7ليس معنى هذ	 7نك ُتِعّدها �تكتبها؟ ال، 
يقع  ما  7ني 7عد$تها �كتبتها، �لكن معناK (�هذ	 هو   Kليس معنا
لي، ال 7كذY 	لقر	�) 7نني بعد 17 7لقيها 7جدها منقوشة في �هني 
كتبها  فقد   Cلمحاضر	  Kهذ 7ما  كثير	ً،  معي  هذ	  يحصل  فأكتبها. 

<خو	1 �$ّ�نوها فبقَيت لدّ�(١).
*   *   *

7نا 7حب من 	لمذكر	 ما َيعرR لنا 	لحو	$? مفّصلة، مبّينة 
	لتفاصيل،   Kهذ Rَعر في  كله  �	لفّن  	لخفايا.  	ألجز	� مكشوفة 
�لوالها لكانت كل قصة حب مثًال ككل قصة حب: 	ثنا1 يتعاطفا1 
 �7 K	�7 <كر 	فترقا بمو يفترقا1، فإ1  يلتقيا1 �7  �يتحابا1، ثم 
 �Dلقا	لنتيجة على غير ما يحب 	 عائق يعو] 	جتماَعهما جا�

�كانت مأساC (تر	جيد�)، �<1 	جتمعا جا� �فق ما يحب.
�7عظم قصص 	لحب في $u	Y 	ألمم هي 	لمآسي، �لوال �كر 
 mميو �جولييت< �>بو�D< لتفاصيل لكانت قصة >قيس �ليلى< كقصة	
في  �{ين<  �>مم  	لكاميليا<   C$غا<� �>Dفائيل<  �>فرتر<  �فرجيني< 
	أل$Y 	لكر$� (�قد نقلها <لى 	لعربية 	ألستا� سعيد Dمضا1 	لبوطي 
	لدمشقي)؛ قصة �	حدC مكرCD ما تبّدm فيها <ّال 	ألسما� �	لمو	ضع.

______________________
 CDمنشو Cلمحاضر	� ،(١) 	نظر صفحة ١١٣ في هذ	 	لجز� من 	لذكريا
في كتاY >فصوm <سالمية< بعنو	1 >طر] 	لدعوC <لى 	إلسال%<. قلت: 
�7حسب 7نه عا$ <ليها -بعدما كتبها َمن سّجلها- بالتنقيح، فما كا1 

ليقبل 17 ُتنَشر <ال 17 تكو1 بأسلوبه 	لذ� يرضاK (مجاهد).

٦٦



�على �لك يكو1 قر� 	لَفر	نّي (	لكاتو) كأكلة خبز بالبيض 
	لنسا�  7جمل  �لكانت   ،Cحد	� مو	$  من  تتركبا1  ألنهما  	لمقلي 
7نف  �فوقه  �شفتا1  فم  فيه  �جه  لها  مثلها:  ألنها  	لنسا�  كأقبح 
يجا�KD عينا1 �على 	لعينين حاجبا1، �لكانت عنق 	لزD	فة كعنق 

!	لضفد# أل1 كل 	ألعنا] في 	لوجو$ متسا�ية في عد$ 	لفقر	
�هذ	 من عجيب صنع 	هللا؛ 17 يخلق من 	لمتشابه 	لمؤتلف 
 ما هو متباعد مختلف، ففي 	لوجو$ مو	ّ$ محد�$C ُتنتج مركبا
 	لكر�مو{�ما تسلسل  على  	ّطلع  �من  ُتَحّد.  تكا$  ال  كيما�ية 
ُتنتِج  	لخلية �جدها مؤلَّفة من عناصر معد�$C، �لكنها   C	نو في 
7شكاًال �صوD	ً ال ُتَعّد، كحر�~ 	لهجا�: محد�$C معد�$C �لكن 
	لكلما 	لتي تتألف منها �تمأل ماليين 	لكتب في 	للغا كلها ال 

يبلغها عّد �ال يحّدها حّد.
 �هذ	 كال% ال صلة له بحديثي، �<نما هي خطر	 خطر
على بالي �7نا 7كتب مقالي فوجد فيها نفعًا، فكرهت 17 7ستأثر 

بها فال 7ُشِر� معي 	لقر	� فيها.
�قد فرغت من 	العتذ	D عن هذK 	الستطر	$	 	لتي تسوقني 

	لعا$C <ليها فال 7ستطيع 	لفكا� منها.
*   *   *

نز�لي في حّجتي  <نني حّدثتكم عن   m7قو  17  $D7 �<نما 
سنة ١٣٨١هـ في فند] مصر في 7جيا$ لّما سألت 7خي 	ألستا� 
	لصّو	~ 17 يحجز لي فيه، �لكني لم 7حّدثكم عما �جدته حين 

�صولي <ليه.

٦٧
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�صلنا <ليه 7نا �7هلي ُقَبيل 	لفجر، �كنت 7عرفه لّما نزلت فيه 
في حّجتي سنة ١٣٧٣هـ، �لم يكن 	لطريق <ليه من m�7 مكة �ال 
	لطريق بينه �بين 	لحر% شاDعًا �	حد	ً عريضًا معبَّد	ً كالذ� تر�نه 
 منها $	D 	لبلدية فيما �7كر، 	Dلحر% عما	ليو%، بل كا1 بينه �بين 	

�كا1 	لطريق من شّقين عن يمينها �عن شمالها.
�صلنا فوجدنا 	لباY مفتوحًا، �	لبّو	Y قاعد	ً على كرسيه 
من  7حد  	لفند]  في  ليس  <نه   mفقا 7سأله،  فأيقظته  نائم.  �لكنه 
عليها؟  يدّلني  فَمن  غرفة،  فيه  <نني حاجز  قلت:  عليه.  	لقائمين 
فأجاY بنصف 	لجو	Y �7خذK 	لنو% فأخذ 	لنصَف 	لثاني �7خذني 
�7حسبه  7حالمه،  <لى  �يحمله  يحملني  �Dجع  منامه،  <لى  معه 
من  منه �Dحمته، أل1  فيئست  	ألحال%.  في �سط  	لكال%  7كمل 

ن من 	لنو% ليالي 	لحج. هؤال� 	لعماm من ال يمكَّ
�	لتاجر صاحب 	لعمل 	لذ� يسهر 	لليل كله يبيع �يشتر� 
يشعر  �ال   Wبالنعا يحّس  ال   yباDأل	 �ُيحصي  	لنقو$  �يجمع 
بالتعب، �لكن 	لعامل عندK يتعب. �ليس 	لذ� ُيتِعب 	لناWَ 	لعمُل 

�لكن ُيتِعبهم 17 يعملو	 كاDهين.
<لى  ��هبت  7هلي   فأخذ  Yقتر	 قد  	لفجر   17 �7Dيت 
7مانة عند صاحب $كا1 كا1 في 7سفل  	لحر%، �تركت حقائبي 
عماCD 	لكعكي، �كانت يومئذ ُتبنى ما 	كتمل بنا�ها، قامت 	لطبقة 
	أل�لى �	لثانية منها. ��جدنا 	لحر% ممتلئًا فأممنا 	لَمطا~ �طفنا، 
�1�ّ7 �نحن في 	لطو	~ فجا� من يأمر 	لمرC7 بالذهاY <لى مكا1 
نميز جانبًا من  	لنسا� �ال  7ين هو مكا1  	لنسا�. �نحن ال نعر~ 
من  شامّيه  �ال  غربّيه  من  شرقّيه  نعر~  �ال  جانب،  من  	لحر% 
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 {�جتي ما�	 تصنع، �هي في �سط 	لرجاm �ال Dيمانّيه، فحا
.Cلصال	ُتقا%  تد�D من {حمة 	لحّج من 7ين تمضي، �كا$

-كما  يعر~  ألنه  مكة  في  	لمقيم  يدDكها  ال  مشكلة   Kهذ�
عرفت 7نا 	آلD7 -1كا1 	لحر%، فإ1 تر� {�جته في مكا1 يعو$ <ليها 
 ،Kألمكنة كلها في نظر	لقا$% على مكة فتستو� 	فيجدها فيه. 7ما 
لذلك 7كّرD 	قتر	حًا �D$ علّي في برنامجي في 	لر	ئي (	لتلفزيو1) 
 aما في �لك من حر� .Cقا% ظاهرDبأ Cألعمد	هو 17 ُترقَّم � ،K�7يد�

ما $	% ال يمّس 	لدين �7حكامه، �ما $	% فيه نفع للمسلمين.
�لقد 7ضللنا مرC 	مرC7 عجو{	ً من 7قربا� {�جتي، ضاعت في 
	لحر%، ��هب 7كثر من عشرين من <خو	ننا �من نسائهم يفّتشو1 
عنها فما �جد�ها. �كيف يجد�نها �قد 7لَقت 	ألRD بأبنائها بين 
 Y؟ �بقَيت سّتة 7يا% تشر	متزجو	� Wلنا	لحر% فاختلط 	1 	Dجد
من ما� {مز% �تأكل مما يعطيها 	لناW، �هي من 7سرC من 	ألسر 
	لكبيرC 	لغنية 	لوجيهة في 	لشا%. �لكن ما�	 تصنع �كيف يجدها 
7هلها في {حمة 	لحّج؟ فهل عند �{	CD 	لحّج �	أل�قا~ �7 عند 
لجنة 7بحا? 	لحّج حّل لهذK 	لمشكلة، 	لتي تبد� ألكثر 	لقر	� من 
 Cير�نها سخيفة مضحكة، �لكنها كبير لعلهم   �7 	لبلد هّينة  7هل 

مبكية عند 7صحابها؟
*   *   *

7نا طالب علم 	شتغلت بالتدDيس $هر	ً، فقر7 7حكا% 	لحّج 
لما حججت  7ُحصيها. �لكن  طالبًا �7قر7ُتها مدDّسًا مر	 لست 
m�7 مرC �جد 	لعلم 	لذ� في 	لوD] ال ينطبق $	ئمًا على 	لو	قع 
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في  �	لمبيت  ُمْزَ$لِفة  في  	لوقو~  ُحكم  7عر~  كنت  	لحياC؛  في 
�ما  موضعهما  �ما  منى  �ما  مز$لفة  ما  7عر~  ال  �لكني  ِمنى، 
شكلهما �كيف 	لوصوm <ليهما. �معرفة 	السم ال ُتغني عن �Dية 

	لمسّمى �7 �صفه.
7كثر 	لناW يعرفو1 7سما� 	لكوفة �	لبصرC �	لِمْرَبد �ُعكا» 
�ُ$�مة 	لَجْنَدm �مرD a	هط �حّطين �عين جالو �7مثالها، عرفو	 
ما  يعرفو1  ال  �لكنهم  	لماضي  	لتاDيخ  من  $Dسو	  مما  7سما�ها 
حالها في 	لوقت 	لحاضر �ما مآلها. فلو 17 7حد 	ألساتذC 	لمّطلعين 
�7 	لطالY 	لذين ُيِعّد�1 	ألطر�حا (D �7سائل 	لشها$	 	لعالية 
للماجستير �	لدكتوD	C) يحققو1 مو	ضعها �يدDسو1 حالها 	ليو%، 
�ينشر�1 �صفها �صوDها �يصفو1 مظاهر 	لحياC فيها، لكا1 من 

�لك خير كثير.
عليها  ��قفت  �{Dتها  كلها  	لمو	ضع   Kهذ 7نا  عرفت  �قد 
فأنا  	لعمل،  <لى  	لد	فعة  	لهّمة   �7قدD 17 7صفها، �لكني فقد
نا$  	لزِّ هذ	  فيها  ليس  �لكن  	لبنزين  فيها  	لمحّر�  قوية   CDكسيا

(	لماD|) 	لذ� يقدy 	لشر	CD 	أل�لى لتسير.
ثم  $Dَسته  ما   17  �جد  Cمر  m�7 لّما حججت  <ني   m7قو
من  7مشي  �كنت  طريقي.  معرفة  في  ُيِفدني  لم   Yللطال $Dّسته 
حيث يمشي 	لناW، 7سير 7ين سا�D	 �7قف <1 �قفو	 �7صنع مثل 
ما صنعو	، ال 7عر~ من 7ين سر �ال <لى 7ين 7سير، �<1 كنت 
7ُفتي َمن حولي �7بين لهم 7حكا% 	لحّج ألنني 7عر~ ما في 	لكتب، 

.RDأل	لكني لم 7عر~ من قبل ما على �
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	لحّج-  7حكا%   Yَلطّال	 عّلمو	   1>- 	لفقه  مدDّسي  ليت  فيا 
عرضو	 لهم صوD 	لمشاعر �7ماكن 	لعبا$C، ليصلو	 علو% 	لدين 

بحياC 	لناW في هذK 	لدنيا.
�لوال 7ني 7بعد عن موضوعي لعرضت لشي� 7علم 17 ليس 
 W�D$ 17 لمؤمنين. هي	لذكر4 تنفع 	هنا مكانه، �لكنها �كر4 �
مدDّسي 	لدين �خطب خطبا� 	لمساجد �مو	عظ 	لُوّعا» ال تبلغ 
بعيدC عن  تأتي  ألنها  لها  	لمرجّو  مبلغها  غالبًا   Wلنا	  Wنفو من 
	لحياC منفصلة عنها، فكأنها 	آلثاD ُتقتنى لإلعجاY بها �لكنها ال 
	لبر	مج �هي شّتى،  	لر	ئي  في   Rُتعر منها.   C$ُتستعمل لالستفا
�لعّل منها ما يخالف 	إلسال% (�7نا ال 7قصر 	لكال% على 	لمملكة 
بل 7عّمم) ثم ُتختم بتال�C 	لقر1u كما ُبدئت بتال�C 	لقر1u، فتأتي 

	لتال�C منفصمة عما كا1 قبلها �عما كا1 بعدها.
	لكتب  نزلت  كما   Cحد	جملة � mينز لم   1uلقر	  17 �ننسى 
من قبله �كما طلب 	لكّفاD، بل نزm منجمًا مرتبطًا بالحياC؛ تكو1 
قصة 7سر4 بدD فينزm فيها قر1u، �تكو1 مسألة 	إلفك فينزm فيها 
 Cبالحيا مرتبطًا  $	ئمًا  لنفهمه  باألحد	?  مقترنًا  $	ئمًا   mينز  ،1uقر

�لنربطه بها.
*   *   *

�كا1 من ُحّجاa تلك 	لسنة Dجل من $مشق كبير في سّنه 
�في منصبه �في منزلته في قومه، هو جميل بك 	لدّها1 	لذ� كا1 
يومًا مدير 	أل�قا~ 	لعاّ%، 	لذ� كا1 يومئذ بمثابة 	لو{ير ألنها لم 
 �{	CD. فلما سمعُت بقد�مه Dحمه 	هللا سألت عن Dتكن قد صا
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مكانه ��هبت KD�}7 لموّ$C كانت بيني �بينه، �قد $نو منه لّما 
7نشأ مجلة 	أل�قا~ (�كنت قاضي $مشق) فجمع لها لجنة فيها 7كثر 

7$با� 	لبلد، مع 7نها مجلة صغيرC تضيق عن جهد �	حد منهم. 
طبعها  على  لإلشر	~  تطوعت  7ني  7خباDها  ظر	ئف  �من 
�تصحيح تجاDِبها، فوجد يومًا في 	الفتتاحية 	لتي كتبها 7ستا�نا 
>مو	ضيع<،  كلمة  	لتحرير)  Dئيس  هو  (�كا1  	لجند�  سليم 
فعّلقت عليها بحاشية قلت فيها: "ال ُتجمع كلمة >موضو#< على 
>مو	ضيع< بل >موضوعا<، كما قاm شيخنا سليم 	لجند� في 
كتابه ><صالy 	لفاسد من لغة 	لجر	ئد< 	لذ� يرّ$ فيه على 	لشيخ 
لبنا1،  في  معر�~  ُلغوّ�  	ليا{جي  �<بر	هيم  	ليا{جي".  <بر	هيم 

�7بوK نصيف 	ليا{جي من قبله، �هو نصر	ني يلقَّب بالشيخ.
 جميل بك فوجدته مع {�جته، �هي عجو{ D} ني> m7قو
	لمنزلة،  علّو  �ال  	لسّن  حرمة  لهما  يرَ#  لم  مطّو~  عند  مثله، 
فأسكنهما في غرفة Dطبة مظلمة تحتاa <لى شمعة في 7D$ 	لضحى، 
له  فتألمت  7شّعتها.  من  خيط  <ليها  يصل  �ال  	لشمس  تر4  ال 
�فّكر بدعوته <لى 	لنز�m معي في 	لفند]، ��هبت 7سأm عن 
7جرC 	لنز�m فيه فإ�	 هي كبيرC، فتنّبهت حينئذ لنفسي، �طلبت 
كشفًا بحسابي ألعر~ ما ُيطلب مني، فإ�	 هم حسبو	 7جرC 	لغرفة 
	لذ� 	جتمع  	لمبلغ  	لصو	~، �<�	  من يو% حجَزها لي 	ألستا� 
<خو	ننا من  بذلك مع  $فعه! �تحّدثت  َثُقل علّي  Dبما  كبير  علّي 
�لّما  من سؤ	لي،  فعجبو	  يدفعو1؟  كم  	لفند] �سألتهم:  نزال� 
عرفت سّر عجبهم كا1 عجبي 7كثر، �لك 7نهم كانو	 جميعًا ضيوفًا 

على 	لحكومة، لذلك تعّجبو	 17 7نزm على حسابي.
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�يبد� 7نهم بحثو	 	ألمر بينهم ��هب 	ألستا� 	لصو	~ فتكلم 
فيه، فجا�ني Dجل يقر# علّي باY 	لغرفة يقوm <نه 7حمد 	لسّو	]. 
 mلذ� جا� به، فقا	قًا، فسألته ما 	لم 7كن 7عرفه �ال طلبت سّو�
<1 	لحكومة بعثت به <لّي �جعلت هذK 	لسياCD تحت 7مر� يسوقها 

بي <لى حيث D7يد، ألنني $خلت في {مرC 	لضيو~. 
فسألُت 	لشيخ 	لصو	~ عن هذ	، فقاm <نه كّلم �7ليا� 	ألمر 
فاعتذ�D	 �7لحقوني بضيو~ 	لحكومة. فطلبت منه 17 7شكر 	لذ� 
	ستضافني، فأخذني <لى 7مير مكة، �كا1 سمّو 	ألمير عبد 	هللا 	بن 

	لملك سعو$ Dحمه 	هللا. 
��جد هذ	 	لسائق من 	لطاDئين على 	لبلد ليس من 7هله، 
	لناW كّذ	Y من 7كذY َمن  �هو �كي من �7كى َمن عرفت ِمن 
عرفت من 	لناW، يكذY 	لكذبة �ُيلبِسها ثوبًا جميًال �يجعل لها 
َلتحسب  حتى  لسانه   Cبحال� لك  يزّينها  سماعها،  يشوقك  قصة 
باطلها حقًا! �لم 7كن 7حتاa <ليه �ال 7عر~ في مكة مكانًا �7هب 
<ليه بالسياCD، فطلبت 17 ُيعفوني منها، �لكن كرمهم 7بى <ّال 17 
ُيبقوها لي، فقلت له: 7نا ال 7حتاa منك <لى شي� فا�هب حيث 
شئت. فصاD يذهب فُيركب 	لناW باألجرC في سياCD 	لحكومة، 

.�D$7 هي محسوبة علّي �ال�
�ما �جد 7كذY منه <ّال نا$m (خا$%) 	لفند]. �هو Dجل 
من بال$ 	لنوبة خفيف 	لر�y ضاحك 	لوجه، يستّل منك غضبك 
	ستالًال، مهما تأمرK يُقل لك: حاضر. يقوm: $قيقة �	حدC، �تمّر 
 CDليو% �ال ُيحِضر لك ما طلبَت. �تا	لساعة بعدها �يمّر 	لدقيقة �	
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تنتهي  	لمسألة منتهية. �تنتهي حقًا، �لكن كما  	عتبر  يقوm لك: 
!حياC 	ألحيا� بالمو

ثم  >نعم<   mيقو يقوm >ال< صا$قًا على من  َمن  7فّضل  �7نا 
ال يصنع شيئًا.

�قد قلت إلخو	ني: <1 محمد	ً هذ	 (7عني 	لنا$m) يقوm لكم 
فدعوته  لكم �لك.  منه، �سأثبت  	لُمر	$  يفهم   17 قبل  >حاضر< 
�قلت: يا محمد. قاm: حاضر. قلت: ها لنا فيًال بخرطو% طويل. 
قاm: حاضر، $قيقة �	حدC. فقلت له: ما هو 	لحاضر �ما 	لذ� 
طلبته منك؟ فوقف �لم يدDِ بما�	 يجيب. قلت: ما 	لذ� طلبته 
منك؟ فتبّين 7نه لم يفهم 	لمطلوY �لم يحا�m 17 يفهمه. قلت: 
نكتة �ضحك  فعّدها  بخرطو% طويل.  فيل   Yلمطلو	 يا محمد، 
في  عليه  عتبي  فضا#  	لضحك  على  D7غمني  كالمًا   mقا� منها، 

�سط ضحكي منه.
*   *   *

مؤتمر  	لحّج   17  Yلكتا	 �7قال%  	لخطبا�  7لسنة  على  مشى 
	لتي   	لمؤتمر	  mكحا حاله  �ال  بالمؤتمر  هو  �ما  <سالمي، 
يجتمع فيها 	لناW لموضو# معين يتكلمو1 فيه، ُيبد�1 فيه Du	�هم 

 يقّر�Dنها. 	D �يعرضو1 فيه ما عندهم �يخرجو1 بمقرَّ
 #Dلشا	 حّد$  قد   C$عبا 	لحّج   1> كذلك؛  	لحّج  �ليس 
 	لمؤتمر	 يشبه  قد  �لكنه  �مكانها،  �{مانها  ��	جباتها  D7كانها 
في 	الجتماعا 	لتي تكو1 فيه، �ال سيما في 7يا% 	لتشريق، �هي 
7يا% 7كل �شرY؛ ال 7ننا نأكل فيها �نشرY من 	لصباy <لى 	لمسا� 
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بل 7ننا 7نهينا فيها 7عماm 	لحج �جئنا ير4 كلٌّ <خو	نه، يسأm عن 
7حو	لهم في بال$هم �عما يشكو1 منه فيساعدهم، �عما يحتاجو1 
 D	بقر Cلمؤمنو1 <خو	هو عليه فيقّدمه <ليهم. 7ليس  Dليه مما يقد>
من YّD 	ألDباY 7نزله في 	لكتاY �هو باٍ] <لى يو% 	لحساY: <نما 

	لمؤمنو1َ <خوCٌ؟ 7ال يتعّهد 	لمؤمن 7خاK فيعر~ 7حو	له؟
�لقد 	جتمعت في حّجتي هذK 	لتي 7تكلم عنها بطائفة من 
	ألفاضل Dبما Dّكز �هني يومًا �كتبت عنهم، كالشيخ 	بن بليهد، 
	ّطالعًا،  �7كثرهم  7فقًا  	لمشايخ  من  عرفت  َمن  �7سع  من  �هو 

فكانت لي معه جلسا 	ستفد منها �	ستمتعت بها.
�كنا ال نعر~ عن 	لسنغاm <ّال 	لجنو$ 	لذين ساقهم 	لفرنسيو1 
لحربنا �	إليقا# بنا، �	لذين طالما شكونا منهم �من قّوتهم �قسوتهم. 
فلقيت في 	لفند] في 	لمدينة 7ستا�	ً سنغاليًا متخرجًا في 	لسربو1، 
يحمل شها$C من كلية فرنسا (كوليج $� فر	نس)، �هي 7على معهد 
ثقافي في فرنسا. فعجبت منه �شكو <ليه ما كنا نلقى من هؤال� 
	لجنو$، فأفهَمنا 7نهم مسلمو1، �لكن 	لفرنسيين �7هموهم 7نهم 

يقاتلو1 في سوDيا 7ّمة كافرC مشركة تحاYD 	إلسال%!
ال  �7ننا  	لمسلمين  نحن  ُفرقتنا  نتائج  من  هذ	   17 لي  فتبّين 

نتعاD~ �7ننا ال نلتقي.
�لقد حججت بعدها مر	، �لكل ِحّجة قصة، ثم لم 7حّج 

بعد �لك. 
يَدعو	   17� مثلي  يفعلو	   17 <لى  هنا  	لمقيمين  7$عو  7نا  بل 
	لمكا1 لغيرهم، فأماكن 	لحّج محد�$7D7 .Cيتم لو 17 مطعمًا فيه 
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عشر�1 كرسيًا �	لجائعو1 مئتا1، 7كا1 يحسن بك بعد 17 7كلت 
�شبعت 17 تشغل 	لكرسي فتأكل مرC ثانية طعامًا ال تحتاa <ليه، 

�<خو	نك 	لجائعو1 قائمو1 ينتظر�1؟ 
7نا 7علم 17 للحّج ثو	بًا كبير	ً، �لكن 	لفريضة مرC �	حدC في 

	لعمر �	لباقي نافلة، �	لنو	فل ُيغني بعُضها عن بعض.
	ستأجر  برجل  �	لنو	فل  بالفر	ئض  مثًال   Cمر ضربت  �لقد 
 $	Dأل�	فيها � Dألشجا	سعة فيها 	لمصيف، لها حديقة �	في  ً	D	$
�	أل{هاD �	لسو	قي تجر� من تحتها، �من �D	ئها جبل موحش 
 Y	لحديقة �7بو	على  Y	لوحو|، �لها 7بو	فيه � فيه 	لحشر	
على 	لجبل، 7ّما 7بو	Y 	لحديقة فإ1 �	حد	ً منها <1 فتحته ُيغني عن 
باقيها، �7ّما 7بو	Y 	لجبل فعليك 17 تسّدها كلها أل1 	لباY 	لو	حد 

.Kمنها ُيدِخل عليك ما تخشا
بّد من  ما ال  	لقيا% بها كلها �	لمحرَّ فالفر	ئض ال بد من 
تركها كلها، �7ّما 	لنو	فل فهي 7بو	Y شاDعة <لى 	لجنة، فمن تر� 
حّجة 	لنفل �نو4 بذلك فتح 	لمجاm لغيرK من 	لمسلمين ممن لم 
يحّج حّجة 	لفرR، �َتصّد] بالماm 	لذ� 7عّدK للحج �7 7تى غير 

�لك من 	لنو	فل 	لكبيرC، كا1 له فيه غنى.
في   Dصد  �Dلمبا	 بن  	هللا  عبد  عن  كتابًا   Cمر كتبت  �لقد 
سلسلة كا1 عنو	نها من 7عال% 	إلسال%(١). �	بن 	لمبا�D من 	لذين 
 Dلعلما� �كا1 من كبا	 Dفكا1 من كبا ،mلما	لعلم �	هللا لهم 	جمع 

______________________
(١) 	سم 	لسلسلة هو >7عال% 	لتاDيخ< �ليس >7عال% 	إلسال%<، �قد سبقت 

	إلشاCD <ليها (مجاهد).
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عنه  Dسالتي  قر7  �من  سنة،  �يغز�  سنة  يحّج  �كا1  	لموسرين، 
 	لطاعا له من  	لبطوال في 	لحرY مثَل ما يجد  له من  �جد 

في 	لحج.
نزm في <حد4 حّجاته منزًال مع <خو	نه 	لذين كانو	 يحّجو1 
	لطعا%  فطلب  7مو	لهم،  من  شيئًا  ير{�هم  ال  نفقته،  �على  معه 
فجا��K بدجاجة �جدها ميتة، فألقاها على مزبلة قريبة من 	لمكا1 
فيأخذها،  <ليها  يقو%  شابًا   47D 	لليل  ُجّن  فلما  فيه.  نزلو	  	لذ� 
�شعر به فاستدعاK فسأله، فتبّين 17 له 7ختًا �7نهما ال يجد	1 ما 
يأكال1، فهما يأخذ	1 مثل هذK 	لدجاجة ليأكالها أل1 حاجتهما 
�	ضطر	Dَهما 7حّل لهما 	لميتة. لّما 47D �لك (�هذ	 هو 	لشاهد 
في 	لقصة) $عا �كيَله فقاm له: 	ستبِق من نفقا حجنا هذ	 	لعا% 
عند   �7 في خر	سا1   Kبلد �كانت  بلدنا،  <لى  للرجو#  يكفي  ما 
7فضل  فإ1 �لك  �7خته   Yلشا	 لهذ	  	لباقي  �7عِط  	ألفغا1،  بال$ 

من حّجنا.
�لو حج كلَّ سنة َمن في مكة جميعًا من 7هلها �من 	لنا{لين 
فيها لملؤ�	 	لمشاعر �لم يَدعو	 مكانًا لغيرهم. �7نا 7سألكم يا 7يها 
	لقر	�: كم نسبة َمن يجب 	لحج عليهم من 	لمسلمين في 	لمئة؟ لو 
قلتم بأ1 خمسة في 	لمئة من 	لمسلمين لم يحجو	 �يجب عليهم 
	لحج لكا1 مجمو# �لك خمسين مليونًا، أل1 	لمسلمين نحو 7لف 
 �Dفي لند1 �7 نيويو 	لو 17 خمسين مليونًا نزلو :	�Dمليو1. فتصو
 �7 في 	لقاهرC �7 في مثلها من 	لمد1 	لكباD لضاقت عنهم �عجز

عن 	حتمالهم، فكيف بمكة؟
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ال تفهمو	 عني غير ما D7يد، فأنا 7عر~ فضائل 	لحج �7عر~ 
مز	ياK، �لكن 7$عو <لى ما هو �7فق لحكم 	لشر# �7ظنه 7نه D7ضى 

هللا، �7سأm 	هللا 17 ُيلِهمني �ُيلِهمكم ما ُيرضيه.
*   *   *
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-٢٢٠-
7بو 	لحسن 	لنَّْد�� �مذّكر	ته (١)

 Wلنا	كما يمشي  K7نا كلما هممت 17 7مشي في �كرياتي هذ
 صرفني صاD~ فحّولني �	 	ليمين �7 �	 	لشماm، �7 عثَر

Dجلي بعائق قطعني عن مسيرتي �َ�َقفني في مكاني.
7ما 	لذ� 	عترضني 	ليو% فهو كنز ثمين، ما عثر به فوقعت 
�لكن عثر عليه فربحت؛ هو كتاY قّيم سُتصِدKD 	لمطبعة <1 
شا� 	هللا عما قريب لد	عية من 7كابر 	لدعاC <لى 	هللا في هذ	 	لعصر، 
 .Wلنا	ألصدقا�، �مؤّلف ُمكثر له كتب يعرفها 	صديق من 7كر% �
 Cسير يسر$  ألنه  عليها،   (C$يا}  �7) فضًال   Yلكتا	 لهذ	  �لكن 
منه  Dسالة  �معه  	لند��،  	لحسن  7بي  	لسيد  	ألستا�  	لمؤّلف 

.Yلكتا	يشّرفني فيها فيكّلفني بأ1 7كتب له مقّدمة 
�7نا لم 7كن يومًا في موضع 	لقيا$C في 	لدعوC 	إلسالمية، 
�لكنني 7مشي معها من يو% كنت WD$7 في مصر سنة ١٣٤٧، 
	لشبا1 	لمسلمين،  بإنشا� جمعية  	لنظامية   Cلدعو	 فشهد بد	ية 
�عرفت Dجاًال من 7عيا1 	لدعاC <لى 	هللا �من 7كابرهم كما عرفت 
	إلخو	1  جماعة  تظهر   17 قبل  	لبنا  	لشيخ  عرفت  	لحسن؛  7با 
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	لمسلمين، �كنت في فصل �	حد في $	D 	لعلو% مع سيد قطب، 
�عرفت 	لشيخ 	لبشير 	إلبر	هيمي في مصر �في $مشق �في بغد	$ 
�في 	لقدW، �عرفت 	لمو$�$�، �محب 	لدين 	لخطيب خالي 
مشايخي،  �شيخ  شيخي  	لحسين  	لخضر  �	لسيد  �7ستا��، 
	لسباعي  �مصطفى  �صديقي،  7خي  	لصّو	~  محمو$  �محمد 
باللقا�  بالسما# ال  	لعطاD 7خي ��لد�. �عرفت  7خي، �عصا% 
�لبثت  	لفاسي   mعّال 	ألستا�  لقيت  �ممن  تركيا،  في  	لّنوDسي 
معه 7يامًا في 	لقدW �في $مشق. �	لدعاC <لى 	هللا كثير، �لكن َمن 
�كر من 7بر{هم شخصية �من 7خلصهم <خالصًا، �من 7سَيرهم 

�كر	ً �7عمقهم 7ثر	ً.
 .K7مر فيطيع   Kيأمر  17 7قّلها  على صديقه حقو]  �للصديق 
به  فعلقت  فيه،  ما   4Dأل فتحته  	لحسن  7بي   Yكتا جا�ني  فلما 
 �عكفت عليه 7قلب صفحاته ال 7ستطيع 17 7$عه، �كلما 	{$$
فيه <يغاًال 	{$$ به تعلقًا. �كنت 7قر7 �7$1�ّ على صفحة بيد� ما 
يخطر على بالي من تعليقا 7بني منها 	لمقّدمة 	لتي طُلبت مني، 
فأمضيت في �لك خمس ساعا متصال ما بسطت فيها Dجلي 
حتى  	لمقدمة.  عناصر  جمع  فيها  7كملت  جلستي،  عّدلت  �ال 
<�	 	نتهيت منها تشّهد �7لقيت 	لقلم، �قلت: 	لحمد هللا، لقد 
 4Dلتي سّو$ُتها، 7نظر فيها أل	قي 	D�7 (١)َسة	ُكد فرغت. �7خذ

ثمرC تعبي �كّد�، فإ�	 7نا لم 7صنع شيئًا!
	لبد�ية تمخض 	للبن ساعا لتستخرa 	لزبد منه فتمأل به 

______________________
.[D� َكْدسة :mلعامة تقو	(١) �
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<نا�ها، �7نا قد خرجت �مل� <نائي 	لزبد، �لكن عملي كا1 عبثًا 
ألني لم 7ُعَط لبنًا 7مخضه ليكو1 {بد	ً، بل كا1 	لذ� 7ُعطيُته {بد	ً 
خالصًا، فإ�	 ثمرC تعبي 7ني نقصت منه بما 7خذ �لم 7ِ{$ عليه 

بما تعبت.
7فكا1 7خي 	لحبيب �سمّيي 	ألستا� علي 7بو 	لحَسن يسخر 
مني؟ 7% كا1 يمتحنني؟ 7% كا1 يريد 17 يعّجزني؟ <1 كا1 	متحانًا 
(�عند 	المتحا1 ُيكَر% 	لمر� �7 ُيها1) فأنا 7عتر~ 7نني قد خرجت 
فقد  تعجيز  	ألمر  في  كا1   1>� 	المتحا1،  في  �Dسبت  بالهو	1 

 بالعجز �7لقيت 	لسالD� yفعت 	لر	ية 	لبيضا�.D7قر
 m�7 1من ستين سنة �كا 7نا 7كتب في 	لصحف �	لمجال
كتاY ُنشر لي سنة ١٣٤٨هـ، فما ضقت يومًا بمقالة �ال 7حسست 
7خي   Yكتا �مقّدمة  	لمقّدمة   Kهذ عند  7حسست  كما  بها  	لتعب 

ناجي 	لطنطا��(١). ال أل1 مجاm 	لقوm في 7بي 	لحسن ضيق:
لقْد �َجد مجاmَ 	لقوmِ �	 َسَعةٍ

فُقِل قائًال  لسانًا   �جدَ فإ1ْ 
�ما�	 7قوm، �قد سّد علّي مسالك 	لقوm فلم يَدْ# لي مسافة 
7نملة أل$خل منها فأكتب عنها؟ لقد قر7 مذّكر	 كثير من 7$با� 

______________________
 Kهي، تقر��نها في هذ Kلّنْد�� فهذ	لحسن 	7بي  Y(١) فأما مقدمة كتا
	لطنطا��،  ناجي   Yلحلقتين من بعدها، �7ما مقدمة كتا	لحلقة �	
>كلما نافعة<، فهي منشوCD -بتصر~ يسير- في uخر حلقتين من 
>	لذكريا<، فمن شا� قر7ها هنا�. Dحم 	هللا صاحَبي 	لكتابين �كاتب 

	لمقّدمتين (مجاهد).
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	لعصر، ممن ساD فيها مع 	لسنين �جا� بها مرتَّبة ترتيب 	أليا% في 
مجر4 	لزما1 كأحمد 7مين، �َمن 	تخذ منها مو	قف فّصلها تفصيل 
7خذ  �من  حسين،  كطه  	لبليغ  	لمنشئ   Rعر �عرضها  	أل$يب 
مما 47D �سمع مشاهد عّلق عليها، �<1 لم يستوِ~ عناصرها �لم 
يجمع 7طر	فها، كمحمد كر$ علي. 7ما 7خونا 	ألستا� 7بو  	لحسن 
بيته  �عن  �منبته،  7صله  عن  	لحديث  بين  سيرته  في  جمع  فقد 
�بلدK، �عن $D	سته �تحصيله، �عن 7صحابه �تالميذK، فلم يَدْ# 

شيئًا <ّال قاله. فما�	 تر�نني قائًال 	ليو%؟
	لُمَعّم  لقد كتب عن 7سرته، 7هل 7بيه �7هل 7مه، �<�	 هو 
m(١) كما كانت تقوm 	لعرY، �<�	 هو عالِم من نسل علما�.  	لمخوَّ
�لقد عرفت من مطالعاتي 7سر	ً تو	D? 7بنا�ها 	لعلم فكانو	 �كا1 
نسا�هم من 	لعلما�، كأسرmu C قد	مة 	لذين منهم مؤّلف >	لمغني< 
7عظم كتب 	لفقه 	إلسالمي، �	بن 7خيه صاحب >	لشرy 	لكبير<، 
على  	لز�	ئد  كتب  7صّح  هي  	لتي   >CDلمختا	< �	لحافظ صاحب 
فحصل   Cألسر	  Kهذ تاDيخ  بتتّبع  {منًا  �7ُلِعت  �لقد  	لصحيَحين. 
معي من ِسَير نسائها 	لعالِما فضًال عن Dجالها 	لعلما� 7كثر من 
<حد4 عشرC سيرC. �من هذK 	ألسر في 	لتاDيخ 	لقريب 7سرC 	لشيخ 
محمد بن عبد 	لوهاY، �7نتم تعرفو1 من نشأ فيها من 	لعلما�، 
�7سرC �لي 	هللا 	لدهلو� في 	لهند، �7سر من 7مثالها كثير 7حصيت 

	لكثير من 7خباDها.
مكانه  في  نضعه  فلم   Kظلمنا 	لذ�  	لقائد  	لُمَهلَّب،   C7سر�

______________________
.m	ألخو	ألعما% �	لكريم 	(١) �7 
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مع 	لقّو	$ 	لِعظا% في تاDيخ 	لمعا�D، �	لذ� تسلسلت 	لبطولة في 
نسله D7بعة بطو1 فكا1 منهم y�ْDَ بن حاتم بن َقَبيصة بن 	لمهلب. 
ُقتيبة  بن   C7سر�  .C$لسيا	�  C$لقيا	 في  	لحسين  بن  طاهر   C7سر�
مسلم، 	لقائد 	لذ� فتح من 	ألRD ضعف ما فتح نابليو1، فذهب 
ما فتحه نابليو1 �عا$ <لى 7هله �بقَيت فتوy قتيبة لإلسال% <لى يو% 
	لقيامة، �<1 غشَيتها 	ليو% غاشية من 	لكفر �	لكدD فستعو$ <1 شا� 
	هللا <لى <يمانها �<لى صفائها. �7سرC جرير في 	لشعر. �7سرC يمكن 
17 ندعوها بأسرC 	لو{D	�، هي 7سرC َ�ْهب 	لذ� كا1 �{ير	ً، �	بنه 
�	لقاسم  بن  	هللا،  عبيد  سليما1  �	بن  �{ير	ً،  كا1  	لذ�  سليما1 

.�	D}� 	لقاسم، �كلهم كانو	هللا، �محمد بن 	عبيد 
لما  	لند��  	لحسن  7بي   C7سر 	ألسر   Kهذ من   عد$ �لو 
طبيب،  عالِم  ألبيه   K7خو� مؤّلف،  طبيب  عالِم   Kفأبو  ،7بعد
	ألخر4  �7خته  	لصالحين<،   RياD< ترجمة  �لها  مؤّلفة  �7خته 
منهم محمد	ً  	سمه محمد، عرفت  كلهم  لعلما�   %7 عالمة �هي 
خير	ً-  	هللا   K	جز- �كا1  	لهند   D} يو%  شابًا  كا1  	لذ�  	لر	بع 
يمشي معي يدّلني �يأخذ بيد� �يترجم لي، �عرفت 7خاK محمد	ً 
	لخامس 	لذ� كا1 في <�	عة $هلي، �قد ُ$عيت <ليها فسجلو	 لي 
D7بعة 7حا$يث، �	ستقبلوني بالترحيب �	إلكر	% ��ّ$عوني بالتحية 
�	لسال% �7عطوني عليها 7كبر 	لمكافآ، ثم لم ُيذيعو	 شيئًا منها 

ألني قلت فيها غير ما كانو	 ينتظر�1 مني.
�ال تعجبو	 من تسميتهم جميعًا بمحمد، فإنما صنع 7بوهم 
�لك تبّركًا باسم محمد. �هذK عا$C من عا$	تنا في 	لشا%، يضيفو1 
	لقيو$  في  �لكنه  >علي<  	سمي  فأنا  محمد،  	سَم  	سم  كل  <لى 
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تأتيني   �> نَصبًا،  �لك  من  لقيت  �لقد  علي<،  >محمد  	لرسمية 
مني  يطلبو1  بل  لي  يدفعونها  فال  مالية  حو	لة   �7 لة  مسجَّ Dسالة 
	بنًا ألنني من  	هللا  D{قني  <ليه، �ما  لُتسلَّم  بابني محمد  uتيهم   17
في   1uلقر	 في   $D� 	لتي  	ألDبعة  	ألصنا~  من   mأل�	 	لصنف 

!4Dلشو	 CDسو
�لعل من يتابع 	إل�	عا منكم تنّبه <لى 17 <�	عة مصر 7ضافت 
<لى 	سم 7نوD 	لسا$	 يو% �لي 	لرياسة كلمة محمد فصا�D	 يقولو1 
مع  �لك  مثل  صنعو	  �قد   ،	لسا$	  D7نو محمد  	لرئيس   C$سيا
	لرئيس حسني مبا�D فصا�D	 يقولو1 محمد حسني مبا�D، �ما 

�D$7: هل 7خذنا هذK 	لعا$C منهم �7 هم قد 7خذ�ها منا؟
 7ما �	لد 7بي 	لحسن فهو مؤ�Dّ 	لهند حقيقة، �لقد 	ستفد
من كتابه 	لعظيم >نزهة 	لخو	طر< فو	ئد جليلة في تر	جم عظما� 
	لتاDيخ< �في Dسالتي عن  من   mجاD< كتابي  �7$عُتها  	لتي  	لهند 
	لذ� �هب  	لمصلح  	لصالح  	لمجاهد  	لعالِم  7حمد بن عرفا1، 
 عنه Dسالة ُDهللا، 7صد	إلسالمية إلعال� كلمة 	لمعركة 	ً في 	شهيد
	ألستا�  عنه  كتب  ثم  	لتاDيخ<،  >7عال%  عنو	نها  لي  سلسلة  في 
 Kلجامع بعد سنين، فكفى ��فى �لم يَد# بعد	لحسن كتاَبه 	7بو 

.mمجاًال لمقا
*   *   *

:Yلعر	 mيقو
7َنذ	 ها   ُmيقو َمن  	لفتى  ليَس 	لفتى َمن يقوmُ كا1َ 7بي<1ّ 

فتلك  �	لنسب،  	لحسب  	لعلم �	أل$Y مع  	جتمع   	�> 7ما 
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	لغاية 	لتي ال غاية بعدها، �لوال 17 ُيظّن 7ني صر شاعر	ً مّد	حًا 
عملي 	لثناُ� لقلت <1 7با 	لحسن جمع 	ألمرين. �كا1 	لشعر	� <نما 
ما  	لحسن  7بي  عند  �ليس  �	لعطايا،  	لجو	ئز  ليأخذ�	  يمدحو1 
ُيعطيني منه جائزC �7 عطّية �ليس عند� بحمد 	هللا حاجة <ليها، 

فأنا 7قوm ما 7قوm صا$قًا ال متزلفًا.
<1 7كثرنا يجهل تاDيخنا في 	لهند. �تاDيخ 	إلسال% في 	لهند 
قبل- حكمنا  7ننا -كما قلت من  	لعاّ%، �لك  	لتاDيخ  يعدD mبع 
هذK 	لقاCD 	لهندية نحو	ً من 7لف سنة، �كانت يومًا لنا �حدنا �كنا 
لنا  لنا في <سبانيا 7ندلس 7ضعناها فإ1  نحن سا$تها. �لئن كانت 
هنا 7ندلسًا 7كبر، �لئن تركنا في 	ألندلس تالًال من بقايا شهد	ئنا 
�سو	قي من $ما� 7بطالنا فلقد خّلفنا في 	لهند 7ضعا~ ما تركنا في 
	ألندلس. �لئن كا1 لنا في 	ألندلس مسجد قرطبة �قصر 	لحمر	� 
 Cخّير CDحضا� ،KقناD7 مًا {كيًا$ CDلقا	 Kفإ1 لنا في كل شبر من هذ
 �	لَمكُرما  mلعد	� بالعلم  حو	شيها   �طُّر{ جنباتها  ُ�ّشَيت 
 عقوًال �فتحت Dكم 7نا WD	1 لنا فيها معاهد �مد>� .�	لبطوال
 ً	Dثاu 1 لنا فيها>� .mلعقو	ُتنير � Yلقلو	تفتح  m	للحّق قلوبًا، �ال تز
تفو] بجمالها �جاللها >	لحمر	�<، �حسبكم >تاa محل<، 7جمل 

.RDأل	 Kبنا� عال ظهَر هذ
(	لتي  7كر	  {منًا، �كانت  فيها  �7قمت  �لقد �صلت $هلي 
فيها تاa محل) على مرمى حجر منا كما كانو	 يقولو1، �لكنني لم 
D}ُ7ها �لم Dَ7ها. �قد كتبت عنها مع �لك ما 7حسب 7نه لم ُيكتب 
نظير  لشاK جيها1 {�جة ال  �كا1  قلت:  مما  كا1  قليل.  <ّال  مثله 
ممتا{  	لحب، هي  في  <ياها  لحّبه  مثيل  	لحسن �ال  في  لحسنها 
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محل، فماتت. فرثاها، �لكن ال بقصيدC من 	لشعر، �خّلدها، 
من  فنية  بقطعة  فخّلدها  Dثاها  لقد  تمثاm؛  �ال   CDبصو ال  �لكن 
7غنية  �هي  شعر  فهي  منها،  7شعر   Cًقصيد شاعٌر   mقا ما  	لرخا% 
�هي صوCD، �هي 7عظم تحفة في فّن 	لعمر	1، هي تاa محل. 
هذ	 	لبنا� 	لعجيب 	لذ� 7$هش بجماله 	لدنيا، �ما {	m يدهشها، 
�	لذ� ال1 فيه 	لرخا% لهذK 	أليد� 	لعبقرية فجعلت منه 7جمَل بنا� 
شيد على ظهر هذK 	ألRD بال خال~، �نقشته هذ	 	لنقش 	لذ� 
 yُلسّيا	ليوَ% 	لذ� يأتي 	 	هذ .Kلم ُيعَر~ نقش في مثل $ّقته �سحر
من 7قصى 7ميركا ليشاهد�K �يسمعو	 قصته، �هي 7عظم قصص 
 ،Dطو	إلمبر	 قلَب  	لحبيبة  	لز�جة   Kهذ  لقد صد# مو 	لحب: 
فزهد في $نياK ألنها كانت هي $نياK، �حقر ملك 	لهند ألنها كانت 
عندK 7جّل من ُملك 	لهند، �لم يُعد له YD7 بعدها <ّال 17 يملص 
ليعيش بخياله  	لماضي   YDبذكرياته في مسا من حاضرK �يوغل 
نجو	ها  خفّي  �يسمع  جمالها،  �يستجلي  عطرها  ينشق  معها، 
�يحّس حر	CD 7نفاسها، ثم 	ستحاm حبُّه <ياها حبًا لهذ	 	لقبر 	لذ� 
شا$K لها فُجّن به جنونًا، �صاD يحّس في بر�$ته حر	Dتها، �في 

جمو$K خطر	تها، �في صمته حديثها، <لخ(١).
�قد قر7 	لكتابين 	للذين �صال <لّي مما 7لفه �	لد 	لسيد 
7بي 	لحسن، كتاY >نزهة 	لخو	طر< 	لذ� جمع فيه من ِسَير 7عال% 
	لهند �َمن نشأ فيها ما لم يجمعه كتاY غيرK، فهو ُيغني في هذ	 

______________________
من   mجاD<  Yكتا في  �هي  	لر	شدين<،  	لخلفا�  >بقية  مقالة  من   (١)

	لتاDيخ< (مجاهد).
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 Kلذ� نشر	آلخر 	كتابه � .Yال ُيغني عنه كتا� Yعن كل كتا Yلبا	
	لمجمع 	لعلمي في $مشق �سّماK (�7 	لمجمع) >ثقافة 	لهند<، 
�	لذ� �7$عه 	لمؤلف ما ال يستطيع مثلي 17 يجدK في خز	نة كاملة 

يكّب عليها يطالع ما فيها.
لقد تعلمت من هذين 	لكتابين �من {ياCD 	لهند منذ ثالثين 
سنة  (�7 سنة ١٩٥٤) 7ننا بجهلنا تاDيَخ 	إلسال% في 	لهند <نما نجهل 

Dبع تاDيخنا.
*   *   *

كتاY 	ألستا� 7بي 	لحسن ليس سر$	ً ألحد	? حياته، �لكنه 
كتاY$7 Y فيه �صف لألمكنة كأنك تر	ها، �كتاY علم فيه �كر 
 عا$	 �صف  فيه  	جتماعي  �سجّل  	لعلم،  �مجالس  	لعلما� 
	لناW ��7ضاعهم في 	لهند... �كا1 مما قر7 عن 	لمكا1 	لذ� 
نشأ فيه 7نه ُبني على طر	{ 	لكعبة بطولها �عرضها، <ّال 7نه ُنقص 
 Kعد	مًا لها، �ُسقَيت قو	حتر	7نامل تأّ$بًا معها � Cتفاعها عّدD	 من
بما� {مز%! �لم يُقل ما�	 D7	$�	 بذلك، �لم يّدِ# 7نه قربة <لى 	هللا 
 Kال 7ُنِكر� Kفيه شيئًا، ال 7ُِقّر m�7 7نه عمل مشر�#، لذلك ال 7قو
 D	$� سةDباطًا �مدD� ً	لبنا� مسجد	 	كا1 هذ� .Kيه ��7كر�D7 نما>�

.CDقّبة �ال منا -mله -كما يقو 	لجها$، �لم يجعلو	يب على Dتد
كأنه   �7) يصف  هو  فإ�	  تحته  يجر�  	لذ�  	لنهَر  ��َصَف 
يصف) نهر بر$4، في قّلة مائه في 	لصيف �7نه <�	 هطل 	لمطر 
�كانت 	لسيوm هدD �{مجر، �Dبما طغى �$ّمر. �يصف فيضانه 
	لعظيم سنة ١٩١٥ (�كا1 عقب �ال$C 	لشيخ) يصفه �صفًا حيًا 
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كأنك تر	K، �ّكرني ببر$4 لّما فاR مثل �لك 	لفيضا1 سنة ١٩١٨ 
 مقاعدنا كالز�	D] طافية على �جه Dسَتنا �صاDمياُهه مد فمأل
	لما� �نحن نتعلق بها، �كا1 يومًا من 7جمل 7يا% حياتي في 	لصغر. 
�كنت في uخر 	لدD	سة 	البتد	ئية، �7نا قد سبقت 	لشيخ 7با 	لحسن 

في �Dية هذK 	لدنيا �لكنه سبقني في بلو� 4D�ُ 	لفضائل فيها.
 17 يستطيع  ال  	لمفضلة  	ألكلة  طبق  يمسك  	لذ�  7D7يتم 
ُيتِخمه �يمأل معدته بما ال يهضمه؟ 7نا �لك  يَدعه، �	ألكل منه 
 7قر7 فيه �7عّلق عليه َلما Dستمر	لشيخ. لو 	 Yإلنسا1 مع كتا	
	نتهيت حتى 7جي� بمثله (في حجمه ال في فضله �علمه)، �ال 

7لّخصه أل1 َمن 	ختصر كتابًا �7 لّخصه 7سا� <لى مؤّلفه.
ص في كلمتين:  <1 7عظم قصص 	لحب 	أل$بية يمكن 17 ُتلخَّ
Dجل تعّلق بامرC7 فاجتمع شمله بشملها �7 صرفه صاD~ عنها، 
<1 كانت 	أل�لى فهي قصة بهيجة يطمئّن 	لقا�D <ليها، �<1 كانت 
	ألخر4 فهي فاجعة �7 مأساC يبكي منها. بل <1 7عظم ما يتلو 	لبشر 
من قصص، قصة يوسف 	لتي نزm بها جبريل 	ألمين على قلب 
سيد 	لمرسلين، �	لتي هي كال% 	هللا ال يد	نيه �ال يقاDبه كال% بشر، 
 17 تلّخصها لقلت <1 يوسف 7لقاK 7خوته في 	لجّب فضا# $D7 لو

.Kثم ُسّر لّما �جد Kلّما فقد Kحز1 7بو� ،Kمنهم ثم �جد�
7ليست هذK خالصة 	لسوCD كلها؟ فما 	لذ� يبقى منها <1 
ُيفَهم مني 7ني 7قتبس كال% 	لخالق  لّخصتها؟ �7نا 7ستغفر 	هللا 17 

.Wلمخلو]، �<نما هو مَثل ضربته للنا	بكال% 
لقد كّلفني 	ألستا� 7بو 	لحسن في غرC سنة ١٣٨٥هـ �شّرفني 
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يومئذ من  فيه  7جد  فلم  	لمدينة<،  <لى  >	لطريق  كتابه،  7قّد%  بأ1 
سلكت  كنت  �قد  محد�$،  موضو#  ألنه  	ليو%  7جد  ما  	لمشّقة 
 m	ألهو	سنة ١٣٥٣ �لقينا  �	لصحر	لمدينة قبله حين جزعنا 	طريق 
تسلكه  	لذ�  	لطريق  هذ	  نكشف  جئنا  لّما  عيانًا،   	لمو �7Dينا 
مسترخيًا  مستريحًا  D	كبها  يقطعه  مطمئنة،  uمنة  	ليو%   	Dلسيا	
أ في 	لشتا�، فيصل بعد يو%  $ في 	لصيف �	لمدفَّ يلّفه 	لهو	� 	لمبرَّ
�	حد من $مشق <لى مكة �قد قطعنا نحن هذK 	لمسافة في ثمانية 

�خمسين يومًا!
	لقضية   �مّر 	هللا  �ستر  �كتبت،  	ألمر  يومئذ  	متثلت 
بسال%. 7ما 	آل1 فأنا 7ما% حياC كاملة، �حياC َمن؟ حياC 7بي 	لحسن 
	لنَّْد��، 	لد	عية 	لكاتب 	لمحاضر 	ألستا� 	لذ� كا1 له في كل 
بلد <سالمي ِ�كر، �له فيه 7صدقا� �معاD~، �له فيه مآثر �مناقب. 
فَمنذ	 	لذ� يقدD 17 يلّخص حياC 7بي 	لحسن في مقالة؟ <ّال 	لذ� 
يجمع 	لبحر في قطرC �يختصر 	لر�R في {هرC. �لو كنت 7سنَّ 
منه �كنت في بلدK �شهد بد	يته لكتبت عنها، �لكن 	لذ� بيني 
�بينه في 	لعمر سّت سنو	، ثم <1 بيني �بينه ما بين 	لهند �	لشا%. 

7ين 	لهند من 	لشا%؟
>ما�	 خسر  كتابه  من  	لحسن  بأبي  معرفتي   m�7 كانت  لقد 
	لعاَلم بانحطا� 	لمسلمين؟<. لّما 7Dيت هذ	 	لكتاY لم 7كن 7عر~ 
هذ	  بمثل  يكتب  	لذ�  	لهند�  	لباحث  هذ	  من  فقلت:  مؤّلفه 
	ألسلوY 	لعربي 	لنقي �ُيحيط بأحو	m 	لمسلمين هذK 	إلحاطة؟ 
 Yلعر	مة، �كم من �Dأل	لمولد �لكنه عربي 	ثم علمت 7نه هند� 
	ألقحاy 	لذين ُعرفو	 بألقاY فاDسية �7 7عجمية. �لو 17 7حدكم 
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�ضع مخطَّط بال$ فاWD �قر7 7سما�ها لم يجد بلد	ً <ّال �منه علما� 
�7$با� كثير مأل 7سما�هم كتَبنا �	ستقّر في �7هاننا: 	لتبريز� 
�	لشير	{� �	لَقز�يني �	لُجْرجاني �	لَهَمذ	ني �	لّر	{� (نسبة <لى 
	لر�، �هي قرY طهر	1) �	لّطَبر� (نسبة <لى طبرستا1، 7ما 	لنسبة 
�	إلسفر	ييني،   �Dلّنْيسابو	� ْهرْستاني  �	لشَّ فطََبر	ني)  طبرّيا  <لى 
�َمن لست 7ُحصيهم عد	ً، �من هؤال� كثير من 	لعرY 	لُخّلص. 
�حسبكم بمؤلف >	ألغاني< 	لذ� ُيدعى 	ألصفهاني، �هو 7مو� 
	لعرY. �لقد جمعُت 7سما�  	لنسب من خالصة  مر�	ني صريح 
هؤال� ألضعها في كتاY، ثم علمت 17 7حد 	أل$با� قديمًا 7ّلف 
كتابًا في 	لعرY 	لذين ُلّقبو	 بألقاY 	لعجم، �لم Dَ7 	لكتاY �لم 

7عر~ مؤّلفه، فمن كا1 عندK علم به فليتفضل �ليخبرني.
7فر	$ها  بين  لَقب 7سرC يجمع  >	لنَّْد��<   17 �كنت 7حسب 
	لنسب، �كنت 7سأm: ما قر	بة 	لسيد سليما1 	لند�� (	لذ� كا1 
 Dلند�� (محّر	 �	لسيد مسعو$   (Cلسير	 في  7عاظم من كتب  من 
�	لسيد  	لو	عية)  	إلسالمية   	لمجال <حد4  >	لضيا�<،  مجلة 
	لنسب،  بينهم  يجمع  7نهم ال  بعد  فيما  ثم علمت  	لحسن؟  7بي 
ينتسبو1  	لذ�  	لمعهُد  �هذ	   Y$أل	� 	لعلُم  بينهم  يجمع  �<نما 

<ليه.
لم ينته 	لكال% �تتّمته تأتي <1 شا� 	هللا.

*   *   *
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-٢٢١-
7بو 	لحسن 	لنَّْد�� (٢)

ق بمعهدهم �7  7نا ال 7عر~ 7هل معهد �7 مدDسة لهم تعلُّ
مدDستهم كتعلق 	لنَّْد�يين بَنْد�تهم، ينتسبو1 <�	 	نتسبو	 <ليها ال 
<لى uبائهم، �يجتمعو1 عليها 7كثر مما يجتمع 7فر	$ 	ألسرC على 
7نسبائهم، فكل َمن $خلها حمل لقب >	لنَّْد��< فُعر~ به ال بلقب 
7هله. ال 7عر~ مثل �لك <ّال لأل{هر، 	لذ� 	نتسب <ليه ِمن طلبة 
ُيعرفو1 في بال$هم �ُيعر~ بنوهم من   	�Dلعلم فيه جماعة فصا	

بعدهم بآm 	أل{هر�.
7ما >	أل{هر< فشيخ طاm به 	لعمر �مّر به 	ألحد	? �	لِغَير، 
7ُقيَم �7ًال لغير 	لحّق فأبى 	هللا <ّال 17 يجعله للحّق، �17 يكو1 مثابة 
 m}فيها من 7هلها منا 	لعلم حين مّر بالمسلمين عصوD 7قفر
	أل{هر  �بقي  مصابيحه،  �7ُطفئت  7بو	به  7ُغلقت  ما  منها  	لعلم، 
مفتَّح 	ألبو	Y ساطع 	ألنو	D، يقصدK 	لشباY �	لطّالY من كل بلد 
من بلد	1 	لمسلمين. ثم D$7كه 	لِكَبر �َ�َنت منه 	لُخطا فقصر عن 
مسايرC 	لجامعا �	لمعاهد، فجا��	 باألطبا� ليعالجوK، فسمعو	 
 �7 علومهم،  في  لنقص  (<ما  �لكنهم  �7جاعه،  �عرفو	   K	شكو
لغرR في نفوسهم، �7 لرغبة 7بد	ها لهم َمن كا1 <ليه 7مر 	نتخابهم 
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بالسّم   Kُيريحو  17  	�7D  Yألسبا	  Kهذ من  لو	حد  �	ختياDهم) 
يدّسونه له في 	لد�	�، فإ�	 	أل{هر 	لذ� بقي 7كثر من 7لف سنة 
 m	لذ� 7ُقيَم بأمو	لسبيل، �	لعلم فيضّو� للسالكين 	يحمل مشعل 
	لمسلمين،  لتعليم �7ال$  	لمسلمين  نفٌر من  	لتي �قفها  	أل�قا~ 
 	�>  ...جامعا �هي  	لجامع  ألنه   	لجامعا فحل  كا1  �	لذ� 
	أل{هر 	لذ� يجّر �D	�K 7مجاَ$ عشرC قر�1 تكّسر 7مو	ُجها على 
فيقعد  	لشاطئ،   Dصخو على   aلمو	 عاتي  يتكّسر  كما  جدD	نه 
 Kحَد� 	لمتفر$  	أل{هر  	لجامع   	�> قائمًا،   D	لجد	 �يبقى   aلمو	
بتلك 	لمز	يا قد ما �هو كامل 	ألعضا� �	قف على قدميه، �<�	 
هم قد 7قامو	 مكانه جامعة ال تمتا{ من �7 جامعة في 	لدنيا، بل 

تكا$ تقصر عن كثير منها!
ألبنا�  �كا1  للدنيا،   Kفجعلو �	لدنيا،  للدين  	أل{هر  كا1 
	لمسلمين   m	بأمو ُبني  ألنه  �7ًال،  $ينهم  فيه  يتعلمو1  	لمسلمين 
بما   4D$7 �7نتم   ...Dفصا 	لعالمين،   YّD لرضا  	لدين  من  بد	فع 

.Dليه صا>
7ّما >	لند�C< فمثل 	لشاYّ 	لناشئ في طاعة 	هللا؛ ما لها ِقَد% 
على  يو%   m�7 من  7ُّسست  �لكنها   ،K$7مجا مثل  لها  �ال  	أل{هر 
	لتقو4؛ Dُسم لها 	لطريق 	لسو� فمشت فيه، ال 	لطريق 	نحر~ 

بها عن 	لغاية �ال هي قد تنّكَبت 	لطريق.
شيئًا  �تخّلف  شا�  بعدما  	أل{هر  بين  �سطًا  طريقًا  كانت 
 KD	لذ� 7قيَم على غر	لهند 	 قليًال عن 	لركب �معهد $يوَبْند في 
	لتي 7نشأها 7حمد   Cُعَليكر يتبعه في مساKD، �بين جامعة  �مشى 
>	لند�C< جمو$ $يوبند �	أل{هر  فلم تجُمد  	لزما1؛  لتساير  خا1 
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طرَفي  من   7خذ بل   ،Cعليكر مَيَعا1  �َتِمع  َتِسل  �لم  	لقديم، 
.yلنجا	هللا لها 	بأحسنها �كانت تجِربة كتب  Dألمو	

7مسك  	لحسن؛  7بو  	لطريقة هو   Kلهذ 	ألكمل  	لمثل  �كا1 
	لَخيَرين باليدين، فما 7ضا# 	لقديم �ال 7همل 	النتفا# بالجديد. 
�<�	 كاm�7 1 ما يؤخذ على 7كثر علمائنا �مشايخنا �	لدعاC <لى 	هللا 
منا 17 جمهوDهم ال ُيحِسن لغة 7جنبية، فأبو 	لحسن ُيتِقن ثال? 
لغا <تقانًا كامًال، 	لثال? 	لتي هي 7كثر 7َلُسن 	ألRD ناطقين بها: 
	لعربية �	أل�D$ية �	إلنكليزية، �يعر~ فوقها 	لفاDسية. �<�	 كا1 
	لشاعر 	لقديم صا$قًا حين قاm: >فكلُّ لسا1ٍ في 	لحقيقِة <نسا1<، 
فأبو 	لحسن ثالثة في �	حد. ال 7قوm <نه كتثليث 	لنصا4D، تعالى 

	هللا ال <له <ّال هو 	لرYّ 	لو	حد، بل 7قوm <نه جمع 	لفضل مثلثًا.
م  تعلُّ ثمن  �خلقه   Kلد� $ين  7حيانًا  يدفع  من  منا  كا1   	�>�
	للغا (�	إلنكليزية خاصة) فإ1 7با 	لحسن تعّلمها في بلدK من غير 
17 يفاD] 7هله. �ما �	� بالمستحيل، فإ1 7خي 	لدكتوD عبد 	لغني 
 WDيس ليدDبُتعث <لى با	لذ� 	لقر4، 	آل1 في جامعة 7% 	ألستا� 	
	لرياضيا في 	لسوDبو1 سنة ١٩٣٨، �7 قبل نصف قر1، ما كا1 
يعر~ كلمة من 	إلنكليزية. فلما كسد سو] 	لفرنسية �تّمت 	لغلبة 
لإلنكليزية عليها $Dَسها بنفسه من غير معّلم حتى صاD يقر7 نصوصها 

�يعر~ قو	عدها، بل $WD بعد �لك 	أللمانية �حدK �7تقنها.
فما لنا نولي 	للغة 	إلنكليزية من 	الهتما% 7كثر مما لها؟ كنت 
	لسباعي Dحمة 	هللا عليه،  	لدكتوD مصطفى  مرC في {ياCD 	لشيخ 
 Kلمعر�فين يريد 17 يبعث بولد	لشا% 	 Dً من تجا	تاجر Kعند فوجد
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<نكلتر	  <لى   ،Yعز  Yّشا �هو   ،Cعشر 	لتاسعة  ُيكِمل  لم  	لذ� 
ليتعلم 	للغة فيها. فحا�لت 17 7بّين له مخاطر ما هو ُمقِد% عليه، 
�هو يجا$لني ُيصّر على 17 	إلنكليزية ضر�CD له في عمله. فقلت 
له: ناشدتك 	هللا 17 تصُدقني، �7نا ال 7عرفك <ّال صا$قًا. لو كا1 
 Cبه عشر Y17 ُيصا ُmحتما	 Dٍسا Rلذ� تبعث به <ليه مر	لبلد 	في 
م  في 	لمئة، 7كنت مرسله 7% كنت تقوm <1 	لصحة 7ثمن من تعلُّ
	إلنكليزية؟ فترّ$$ قليًال ثم قاm: لم 7كن <�1 مرسله. قلت: فلما�	 
 17 mحتما	هتمامك بصّحته، �	لولد �7خالقه مثل 	ال تهتّم بدين 

ُيصاY في $ينه ثمانو1 في 	لمئة ال عشرC؟
�	للغة 	لعربية 7كمل 	للغا ما عرفها 	لتاDيخ <ّال كاملة، حتى 
تعّجب من �لك D7نست Dينا1. �هي �7سع 	للغا، �ال يغرّنكم 
17 في 	لقاموW 	لمحيط ستين 7لف ما$C �في لسا1 	لعرY ثمانين 
7لفًا �17 	لمعاجم 	إلنكليزية فيها مئا 	آلال~، أل1 مثلنا �مثلهم 
له سبعة �7ال$ فقط، لكنهم خرجو	 جميعًا من صلبه  مثل Dجل 
��لدتهم 	مر7ته، �uخر عندK مئة �لد �لكنهم لقطا� �ملمومو1 لّمًا 

.#D	لشو	لمالجئ �	من 
	ليو%  نفهم  لذلك  	لنسب،  	لمعر�فة  	ألصل  كبنت  	لعربية 
	لذين  	لجاهلية  	لمهلهل �ُعَدّ� بن {يد، �كثير من شعر	�  شعر 
:mألَْ�$� <� يقو	 Kألْفَو	قبل 7لف �خمسمئة سنة، بل نفهم  	كانو

ال َيصُلُح 	لناWُ فوضى ال ُسر	Cَ َلُهْم
ــا$�	 ــم س ــر	Cَ <�	 ُجّهاُله �ال ُس

ــٌد ــُه َعَم ــى <ّال ل ــُت ال ُيبتن �	لبي
ــرWَ �7تاُ$ ــم ُت ــاَ$ <�	 ل �ال ِعم
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نفهم هذ	 	لكال% مع 17 صاحبه، �7 	ألفوK 	أل�$�، كا1 
كما يقولو1 يعيش في عهد قريب من عهد 	لمسيح بن مريم عبد 
	هللا �Dسوله، صّلى 	هللا عليه �على جميع Dسله. فهل يفهم 	إلنكليز 
	ليو% شعر َمن كا1 قبل شكسبير؟ �هل يفهم 	لفرنسيو1 شعر 	لقر1 

	لثالث عشر 	لميال$�؟
لقد ُقلت من قديم كلمة تناقلها 	لناW �قّرظها �7ّيدها 7ستا�نا 
عّز 	لدين 	لتنوخي، هي 17 	لعربية تأتي في 	لدDجة 	أل�لى، 7ّما 
	لر	بعة  	لدDجة  �في  فاDغتا1،  فشاغرتا1  �	لثالثة  	لثانية  	لدDجة 
في   Cمتأخر فتجي�  	إلنكليزية  	للغة  7ما  معًا،  �	أللمانية  	لفرنسية 
 D7 17جو $D7 	�> :	لمرتبة. �7نا ال 7عر~ منها <ّال ثال? كلما
له:  قلت  به  D7ّحب   17  $D7  1>� ><بليس<،  	سم   �كر 7حد	ً 
>�يَلُكم<، �<�	 سألت عن شي� قلت للبّيا#: >َهَمج<! �فهمت 7نها 
لغة ليس لها قو	عد مضبوطة، �17 7كثرها سماعي، �17 فيها حر�فًا 
ُتقر7 تاCD على شكل �تاCD على شكل uخر؛ فهي لغة عرجا�، �لكن 

يقظة قومها سّيَرتها في D7جا� 	ألRD �جعَلتها 	للغة 	أل�لى.
�لست �D$7 لما�	 ُيدWD 	لطب �	لهندسة في كثير من بلد	1 
	لعرY باإلنكليزية، �هو ُيدWD في 	لشا% من 7كثر من ستين سنة 
 Kهذ aما تحتا �	عن 7$ باللغة 	لعربية فما ضاقت به �ال عجَز
	لدD	سة <ليه. �قد نهض بهذ	 	لعب� جماعة من 	ألساتذC مضو	 
جميعًا <لى Dحمة 	هللا، ما قامت به حكومة �ال قامت به مؤسسة.

	لطّب  تدDيس   17 هو  �سطًا،  مذهبًا  �لك  في  �7هب  �7نا 
 يقتضي 	ستعماm كلما من 	للغة 	لعاّمة �كلما هي مصطلحا
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7عضا�  (كأسما�  	لعامة  	للغة  من  كا1  فما  	لطّب،  بأهل  خاصة 
لها)   K$	عد>� مكانها  ��صف  	لجر	حة   عمليا  yشر� 	لجسد 
 WDّألمم كلها. هل يد	ما عليه  	سه بالعربية، �هذD7مثاله ند� 	هذ
	لفرنسيو1 طالYَ 	لطّب عندهم باإلنكليزية؟ �7 	إلنكليز بالفرنسية؟ 

�7 	أللما1 بالطليانية؟
7ّما 	لمصطلحا فما كا1 منها عاَلميًا فإننا نلّقنه كما هو، لئّال 

نقطع ما بين 	لطبيب <�	 َتخّرa �بين 	الستز	$C من 	لعلم.
*   *   *

 Cلحسن، فو] عنايته بالدعو	هنا أل1 7خانا 7با  	هذ m7نا 7قو�
يهتّم  7عضائها،  من  ظاهر  �عضو  D7كانها  من  Dكن  �7نه  	هللا  <لى 
باأل$Y 	إلسالمي، �قد 7نشأ له هو �7خونا 	ألستا� عبد 	لرحمن 
7Dفت 	لباشا (Dحمة 	هللا عليه) �uخر�D 1	بطًة تربط 7هله، تجمعهم 

�تشّد من D}7هم �ُتعينهم في 7مرهم.
 Y$أل	< تعريف  7مر  عليه  يختلط  من   Wلنا	 في   m	يز �ال 
	إلسالمي<، �ُيدِخل فيه كتابا <سالمية ليست 7$بًا �كتابا 7$بية 
�فهمي  	لكليل  بذهني  7نا  7فهمه  �	لذ�  لإلسال%.  مو	فقة  ليست 
شر	ئطه  مستكمًال  7$بًا  كا1  ما  هو  	إلسالمي   Y$أل	  17 	لقليل، 
جامعًا عناصرK، سو	� في �لك 7كا1 قصيدC 7% كا1 قصة 7% كا1 
	أل$بي  بالميز	1  تكو1   17 فيها  فالشر�  �D	ية،  كا1   %7 مسرحية 
D	جحة ال مرجوحة، �17 يكو1 	ألثر 	لذ� تتركه في نفس قاDئها 
<�	 	نتهى منها مرّغبًا له في 	إلسال% $	فعًا له <لى 	القتر	Y منه. ال 17 
تكو1 بحثًا فقهيًا �ال تاDيخيًا، �ال شرy حديث �ال تفسير uية، 



٩٧

.Y$أل	كله ليس 7$بًا �<1 كا1 شيئًا 7غلى �7ثمن �7على من  	فهذ
 Yكتا تأليف  <لى  	لحسن  7با  	ألستا�  $عا  ممن  كنت  �لقد 
>�D	ئع <قباm<، �لك 7ننا ما {لنا نسمع بإقباm، �بأ1 له شعر	ً عال فيه 
حتى �صل <لى طبقة قّل ِمن 	لشعر	� َمن يصل <ليها �7 يحّلق فيها، 
ثم نقر7 ما ُترجم منه فال نجد فيه مصد	] ما سمعنا. �7Dيت 1ّ7 
7قدD من يستطيع 17 ينقله <لينا 7بو 	لحسن، ألنه متمكن من 	للسانين 
 ،Yلكتا	  Dصد� 	أل�D$ية.  �في  	لعربية  في  	للغتين،  في  7$يب 
�<�	 هو لم يترجم قصائد <قباm �لكنه لّخصها، �لوال 17 7ُغِضب 
7با 	لحسن (�7نا �	ثق 17 	لحّق ال ُيغِضبه <1 شا� 	هللا) لُقلت <ننا ال 

نز	m في حيرتنا نرّ$$ سؤ	لنا �ننتظر من ينقل شعر <قباm <لينا.
�ما �لك عن تقصير من 7بي 	لحسن، ألنني لّما بلغت لكنو 
�قابلته قلت له <1 صديقنا علي حيدD 	لركابي (	بن 	لفريق Dضا 
باشا 	لركابي 	لذ� بلغ في 	لجيش 	لعثماني قديمًا Dتبة لم يبلغها 
<لّي  عربي غيرD ،Kحمة 	هللا عليه �على �لدK عِلّي) كا1 قد نقل 
للشاعر  	لقرية<   Cمقبر< هي  عليها،  	لثنا�  سمعت   Cقصيد معاني 
لي،  7نها   Dتصّو 	لمعاني   Kهذ فهمت  فلّما  غر	�،  	إلنجليز� 
فصغتها صياغة 7$بية ال 7خرa فيها عنها �نشرتها في 	لرسالة سنة 
 Yبا <نها من  �قالو	  كثير �	ستحسنوها،  فعّلق عليها   ،(١)١٩٣٥

ترجمة فيترجر	لد >Dباعيا 	لخيا%< <لى 	إلنكليزية.
من  تلميذ	ً  لي   Dيختا  17 	لحسن  7بي  	ألستا�  من  فطلبت 

______________________
(١) �هي في كتاY >صوD �خو	طر< (مجاهد).
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 mقبا> به  َينظم  كا1  	لذ�  	للسا1  يعرفو1  	لذين  	لنابغين   Kتالميذ
�ُيحِسنو1 	لعربية، فاختاD لي �	حد	ً 7غلب 	لظّن 7نه 	ألستا� محمد 
 Dبن 7خته، �كا1 �لك من ثالثين سنة �قد صا	لند�� �هو 	بع 	لر	
 ،mقبا> 7جو$ قصائد  لي من   Dيختا  17 فسألته  كبير	ً.  7ستا�	ً  	آل1 
فاختاD �	حدC عنو	نها كما �7كر >ند	� 	لجبل< �7 شي� قريب من 
هذ	، �ترجمها لي ترجمة حرفية حا�m 17 يوضحها. فلم 7فهمها، 
�ما فهمته منها ما 	ستطعت 17 7سيغه �ال 17 7بتلعه فضًال عن 17 
7هضمه، �فّكر في �لك فوجد 17 ترجمتها غير ممكنة أل1 

	لذ�] 	لعربي ال يستطيع 17 يقبلها.
<1 ��قنا 7قرY <لى 	لوضوy، فإ1 عمدنا <لى بعض 	لتغطية 
	لفنية (<1 صّحت هذK 	لتسمية) جئنا باستعاCD، فإ1 {$نا مَزجنا بها 
كناية �7تينا بهما معًا، فسّميناها 	ستعاCD مكنية. فإ�	 7نا 4D7 في لغة 
هذK 	لقصيدC (�7حسبها 	لفاDسية) 17 <قباًال يكا$ ُيدِخل فيها ثال? 
 في ثال? كنايا، �هذ	 ما ال يمكن 	لتعبير عنه بلغة 	Dستعا	

.Kال تذّ�قو� Kستطعنا 17 نعّبر عنه ما فهمو	لو � ،Yلعر	
*   *   *

7سرته   Cلبلد 	لحسن  7بي  �صف   قر7 لّما  <ني  لكم  قلت 
	أل�لى D	يلي بريلي، �هي تبعد عن لكنو مسافة 	لقصر �7 ثمانين 
 َلْكَنو جعلت D} 7يت فيها شبهًا منه، فلماD� 4$بر كيًال، �كر

كلما مشيت فيها �7 نظر <ليها 7جد �كر4 $مشق ماثلة 7مامي.
�لعل من تتّمة 	لكال% 17 �7كر كيف لقينا 7با 	لحسن في لكنو. 
كا1 �لك في Dحلة 	لمشر] 	لتي مّر في �كرياتي كال% كثير عنها، 
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لقد {Dنا من مد1 	لهند D7بعًا هي: بومبا� �كلكتا �$هلي (	لتي 
يسّميها 	إلنكليز $لهي بتقديم 	لال%) �لكنو. �لقد كنت �7كر 	سم 
لكنو مرC 7ما% جماعة من 7هل 	لفضل فما عرفها منهم 7حد، فقلت 
لهم <نها مدينة 7بي 	لحسن 	لند�� فعرفوها. فكيف تريد�1 مني 
17 7عّر~ 	لقر	� في هذK 	لمقّدمة برجل هو 7شهر من بلدK، حتى 

<نها لُتعَر~ به قبل 17 ُيعر~ بها؟

كنا 7نا �	لشيخ 7مجد كلما جئنا بلد	ً �جدنا َمن يستقبلنا فيها 
�يدلنا �يأخذ بأيدينا، فلما �صلنا لكنو �صلناها مطمئنَّين ألنها بلد 
صديقنا 	لحبيب 7بي 	لحسن، فيها $	KD، �من $خل بيت صديقه 
فقد $خل بيته. �لكنا لّما �صلنا لم نجد في 	ستقبالنا 7حد	ً، ألنهم 
ترقبو	 �صولنا بالقطاD �	نتظر�نا في 	لمحطة لم يقّد�D	 17 نأتي 
بالطياCD. �لم نكن نعر~ لسا1 	لقو% لنكلمهم به فوقعنا في ُلّجة 
ما معنا فيها سفينة، �ال نحن ممن يحسن 	لسباحة، فكيف ننجو 
منها؟ كيف ُنقيم في بلد ال نعرفه �ال نعر~ فيه 7حد	ً �ال ُنحِسن 
	لنطق بلسا1 7هله؟ فرجعت <لى لغة 	لخرW، لغة 	لبشر 	أل�لين، 
	هللا  عّلمها  	لتي  كلها  	ألسما�  �نسو	  	لبلد	1  في  تفّرقو	   17 بعد 
	لنطق من جديد ُيصِد1�D 7صو	تًا  يتعلمو1  7باهم u$%، �شرعو	 
مثلها  <لى  �عا$�	  منها  مر	$هم  ُفهم  فإ�	   ،	Dبإشا يوّضحونها 
	ستغنو	 بالصو عن 	إلشاCD، فنشأ كلما تر	كم بعضها على 

.(١)بعض فكانت 	أللسن �	للغا

______________________
 :1uلقر	هللا به في 	ما خّبر � (١) هذ	 توفيق بين ما يذكر�1 من نشأC 	للغا

{�عّلَم u$َ% 	ألسماَ� كلَّها}.
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�من 	لكلما ما ُيفهم في كل مكا1، منها كلمة �7تيل (�<1 
كا1 	إلنكليز يلفظونها >ُهِطل< بضم 	أل�m �كسر 	لثاني، ��قعت 
لي في هذ	 حو	$? ستأتي عندما 7تكلم في �كرياتي عن 	لهند <1 
شا� 	هللا). فلما قلت كلمة >�7تيل< �فهمو	 عني علمت 17 مكتب 
	لجديد  	لقسم  في  كبير  فند]  في  معها  	لتي جئنا  	لطير	1  شركة 
من 	لمدينة، 	لذ� ُيدعى <1 صّح ما �7كر >حضر كنج<. �كنج 
	لمقدW، �يمّر من لكنو. �ما عندنا نحن  	لنهر  كما علمت هو 
 	آلثاD بأنها $D� ته �لكن عندنا 7مكنة	لذ Wلمسلمين شي� مقد	

7فضل من غيرها.
�بلغنا 	لفند]، �كا1 من 	لفنا$] 	لكبيرC، له غر~ �	سعة 
جد	ً �7مامها سطح �7سع منها ُيِطّل على منظر من 7جمل 	لمناظر 
من  في عمر�  7Dيت  ما  7ضخم  من   D7شجا تظّلله  7Dيناها،  	لتي 
	ألشجاD، �	لقر$C تلعب على 7غصانها �تمرy فيها. �من عجائب 
	لمناظر 17 	لوليد منها يتعّلق ببطن 7مه ثم تقفز به 	لقفزC 	لهائلة من 

غصن <لى غصن.
	لفند].  في  غرفتين  7حسن  نأخذ   17  CDباإلشا �	ستطعنا 
مكة،   Dكأمطا 	لهند   Dُ7مطا�  ،Dألمطا	 تحت  <ليهما  �صعدنا 
�لكنها ال تستمّر مثلها ساعة �7 ساعتين، بل 	ستمر هطولها 	ليو% 
كله �	لليلة 	لتي جا� بعدK. �7صبحنا من 	لغد �	لمطر نا{m لم 
ينقطع �لم يخّف �نحن محبوسا1 في 	لفند]، ال 	لمقصد 	لذ� 
 Dفضا] صد ،Kلند�� �جدنا	ال صديقنا � Kجئنا من 7جله حققنا
	لشيخ 7مجد �طفق يأمرني بأu 1خذK <لى 7بي 	لحسن، يكّرD 	ألمر 
يلين به تاCD �يشتّد به 7خر4، يكّرKD ثال? مر	 كل نصف ساعة! 
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�7نا حائر ال D7يد 17 7ُغِضبه، �ال 7عر~ 	لطريق <لى 7بي 	لحسن، 
يفهم  	لقو% ألسألهم عنه، �ال 7جد حولي من  �ال 7عر~ لسا1 

عني فيترجم لي.

 �D$7 هب 7فّتش عنه. �ما كنت	قلت: 7نا � Kفلما نفد صبر
7ين 7فّتش عنه في بلد كبير، فأخذ سياCD �7شر <لى 	لسائق 
 #D	لشو	تلّف  CDلسيا	� ،Wلنا	 K17 يمشي بي، �7نا 7تأمل �جو
�	لعد	$ يعّد علّي، �كلما عرR لنا مفر] طريقين 7خذ 	أليمن 
منهما، لست �D$7 <لى 7ين يوصلني، �	سم 	لفند] معي حتى <�	 

يئست Dجعت <ليه.

7نه  قلبي  في  �قع   Yّشا �جه  لمحت  حتى  نمشي  {لنا  ما 
 CَDلسيا	 فوقفُت  	لمسلم،  ُيدDِكه  نوD في �جهه  مسلم. �للمسلم 
	هللا.  عليكم �Dحمة  	لسال%  له:  فقلت  علّي  فأقبل  <ليه،   �7شر
فقلت  	هللا.  �Dحمة  	لسال%  �عليكم  متين:  عربي  بلسا1   Yفأجا
له: 7تعر~ 7با 	لحسن 	لند��؟ �كا1 لقا�K في تلك 	لساعة 7حب 
<لّي من عطّية كبيرC 7ُعطاها �كا1 هو طلبتي �مقصد�. قاm �قد 
	نطلقت 7ساDيرK �برقت عيناK: نعم، �7نا من تالميذK، فهل 7نت 
	لشيخ 7مجد �7 	لطنطا��؟ قلت: نعم، 7نا 	لطنطا��. فأقبل علّي 
معانقًا �مرّحبًا، �تعانقنا �تصافح قلبانا. ��7كر 17 	سم 	لفتى كا1 
عبد 	لمحسن، 7حسن 	هللا <ليه <1 كا1 حيًا �Dحمه <1 كا1 قد سبقنا 

.Cلند�	هللا، �7خذني <لى 	لى لقا� >

7D7يتم 	لضاmّ في 	لصحر	� جوعا1 عطشا1 قد هّدK �بّرy به 
	لتعب �كا$ يصل <لى حاّفة 	ليأW، �<�	 هو 7ما% مضاYD 7هله 
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 �منا{m ��يه؟ 7نا �لكم 	لرجل. لقد كانت هذK <حد4 	لفرحا
	لتي فرحها قلبي طوm عمر�.

تلك  بقايا   m	تز �ال   .Kتالميذ� �صحبه  	لحسن  7با  �لقيت 
 �7 لكنو،  7مامي   ُ�كَر كلما  	آل1  <لى  نفسي  في  تشر]  	لفرحة 

سمعت 	سم 	لند�C �7 	سم 7حد من 7هلها.
كنت مرC في مقابلة <�	عية في 	لر	ئي (في 	لتلفزيو1) فسألني 
	لذ�  	لمكا1  	لشبل) عن  	لمحّد? (�7حسبه كا1 	ألستا� ماجد 
7تمنى 17 7قضي فيه بقية 7يامي، قلت: <1 لم 7ستطع 17 7عو$ <لى 
بلد�، �بلد� $مشق، �لم 7قدD 17 7بقى بجو	D بيت 	هللا هنا في 
 Cند� معهد  في  7قيم   17� لكنو،  هو  <لّي  مكا1  7حّب  فإ1  مكة، 

	لعلما�، فأجمع فيها بين 	لظّل �	لما� �صحبة 	لعلما�.
�للحديث بقية.

*   *   *
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-٢٢٢-

7بو 	لحسن 	لند�� (٣)

من خاللها   Cمر  m�7 	لدنيا   7بصرُ 	لتي  فألنها  $مشق  7ّما 
�RD7 m�7 مّس جسمي تر	بها.

نّقْل فؤ	َ$َ� حيُث شئَت ِمَن 	لهو4
mِ�ّأل	 للحبيِب  <ّال  	لحبُّ  ما 

�لوال ما Dّكب 	هللا في 	لنفوW من حّب 	أل�طا1 لُهجر كثير 
من 	لبلد	1، �	جتمع 	لناW كلهم حيث 	لحياR �	لرياR �7ماكن 
	لجماm �7 	لكسب �	لربح �جمع 	لماm، �َلما 7Dيت شاميًا يهاجر 
<لى نيويو�D فيبقى فيها عشرين سنة ال ير4 نفسه فيها <ّال غريبًا 
مسافر	ً نا{ًال في فند] كبير، يحّن 7بد	ً <لى قريته قد 	جتمَعت 7مانيه 
في 	لعو$C <ليها، �ما قريته <ّال عشر�1 بيتًا من 	لحجر حوm نبع 
ق 	لصخر �سلو� 	لوعر، ما فيها  في W7D جبل $�1 بلوغها تسلُّ
سو] عامرC �ال عماCD عالية �ال تسليه عنها 7سو	] نيويو�D �ال 

.K	ستقّر به نو	� Kعا$ <ليها 7لقى عصا 	تها، �<�	Dعما

لذلك قر1 	هللا في 	لقر1u 	لقتل باإلخر	a من 	لدياD. �<�	 كا1 
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فر	] 	لدنيا هو 	لمو فإ1 $نيا 	إلنسا1 	لصغر4 �طنه، �<1 فاDقه 
�7ُخرaَ منه فقد ما 	لمو 	ألصغر.

حّب  حتى  شي�  كل  سبيله  في  ها1  	لدين  جا�   	�> �لكن 
 KuD 1>� ،Kهللا في مكة على بلد	لذلك يؤثر كل مسلم حر%  ،Dلديا	
قد حا] به 	لمكر�K 	فتد	K ببلدu� Kثر 17 يسلم بيت 	هللا �لو كا1 

ثمن سالمته خر	Y بيته.
7ّما لكنو 	لتي فيها ند�C 	لعلما� فلقد حَلت صوDتها في عيني 
�لست  حال�تها.  على   Cحال�  $	$}	 خبرتها  فلما  7Dيتها،  لّما 
هي   %7 حقيقة  صوDتها  هي  �هني  في  	لتي   CDلصو	 هل   �D$7
	لشمسية   CDلصو	 تصفها  كما  	لحقيقة  	لفنية، ال تصف  كاللوحة 
ُتبا# باآلال~ على  (	لفوتوغر	فية) �لكنها على �لك 7ثمن منها، 
حين ال ُتشتر4 	لشمسية بأكثر من 	لعشر	، �لك ألنها ال تنقل 
للمشاهد 	لو	قع �حدK بل تنقل <ليه عو	طف 	لذ� صّوDها �خياله 
	لفنا1،   #Dلبا	  Dبالمصّو لست  �7نا  	لكو1.  <لى   Kنظر� �7مانيه 
�لكني 7حا�m 17 7صف بالقلم �	للسا1 بعض ما يصفه بالخطو� 

�	أللو	1.
 RDأل	ففي  ،Kمنظرها �حد mجما Cلند�	 D	$ لم يرّغبني في�
مناظر كثيرC فيها ما ليس في لكنو من 7لو	1 	لجماm، بل أل1 	لمُثل 
	لعليا 	لتي يطمح 	لبشر <ليها �	لدنّو منها من قديم 	أل{ما1 <لى 	آل1 
هي 	لحّق �	لخير �	لجماm، �	لثالثة فيها: 	لجماm في موقعها، 

�	لخير في 7هلها، �	لحّق في 	لغاية 	لتي تعمل لها �تسعى <ليها.
	لمنظَّمة  	إلسالمية   Cلدعو	  1> معهم)   mنقو�)  Wلنا	  mيقو
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	لمسلمين في مصر سنة ١٣٤٦هـ،  	لشبا1  بإنشا� جمعية   بد7
شهو$ها،  شر~  لهم  كا1  	لذين  	لشبا1  7حَد  يومئذ  كنت  �قد 
�	لذين بقي منهم 7طاm 	هللا 7عماDهم 	إلخوC 	ألساتذC عبد 	لسال% 

ها1�D �عبد 	لمنعم خال~ �محمو$ شاكر.
 Cلدعو	 في  	لمنظَّم  �	لعمل  	إلسالمية   	لجمعيا �<نشا� 
 Cحد	ية �u لنا في mهللا قا	لخير، �	لتعا�1 على 	 Yخير ألنه من با
{�تعاَ�نو	} �قاm {�ال تعاَ�نو	}: {�َتعاَ�نو	 على 	لبِرِّ �	لتَّْقو4 
 ،Kباu الجتما# �ال	1ِ}. �7نا ال �7ّ% 	لُعد�	إلثِم �	على  	ال َتعاَ�نو�
 Yإلسالمي 7سلو	لعمل 	ُيّتبع في  uباK ��7ّمه هو 17  �لكن 	لذ� 
 Dلشبا1 �قبل ظهو	لسياسية. �لقد كا1 قبل <نشا� جمعية 	 Y	ألحز	
يعمل  به،  مرتبطو1  تالميذ  	لشيخ   mحو كا1  	إلخو	1،  جماعة 
�يعملو1 غالبًا على ما ُيرضي 	هللا، يمشو1 (<ّال من 	نحر~ منهم) 
به  7خّصهم  7نه   Kتالميذ من  كل  يحسب  	لبيضا�،  	لمحّجة  على 

�7قربهم <ليه. 
فلما 	تبَعت بعض 	لجماعا 7سلوY 	ألحز	Y �جعلو	 لها 
مناصب  لها مجالس �كانت  �7نشؤ�	  لها �كيًال،  Dئيسًا �جعلو	 
 ،Yأللقا	 K<لى هذ 	لمناصب �تسابقو	 Kعلى هذ 	حمو$}	 ،Y7لقا�
 1> ثم   .�	الختالفا  	النشقاقا من  تعرفو1  ما  <لى  �لك  فجّر 
عن  ينفصل  ال  �	إلسال%  	لميل.  كل  	لسياسة  <لى   mما بعضها 
في  (�هما   C�	بر  CDسو�  mألنفا	  CDسو 	نفصلت   1> <ّال  	لسياسة 
كَمن  	إلسال%  في  	لسياسة  �لكن   ،1uلقر	 عن  	لد�لية)  	لسياسة 
�Dبما  بها   Kبصر ُيحيط   ،CDلطّيا	  Cنافذ من  	لمعركة  ميد	1  ير4 
 �Dضها �ال يشاD7 لى> mبالهاتف ��ّجهها، �لكنه ال ينز $7	Dها 
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فيها ال يسابق <لى غنائمها. �لعّلي لم 7حسن 	لتمثيل، فال تناقشوني 
 mكما كا1 يقو >mلمثا	لمناقشة في 	ل  فيه، >فليس من Y7$ 	لمحصِّ

مشايخنا.
�منها جماعا جعلت كّل هّمها في $عو4 تهذيب 	لنفس 
�تصفيتها بالمر	قبة �	لمجاهدC �ترَكت 	لعلم فلم ُتقبِل عليه، مع 
 Kلذ� ُينير لنا طريقنا، فإ1 7طفأنا	 yلمصبا	لعلم بالشريعة هو 	17 
�{عمنا -كما {عمو	- 17 	هللا يهدينا بغيرها ضللنا كما ضّلو	. <نهم 
عيونهم  ُيغِمضو1  uية،  من  بجملة  $	ئمًا  عا$تهم  على  يحتّجو1 
فال  �بعدها،  قبلها  جا�  عّما  سياقها،  �عن  سباقها  عن  ��u	نهم 
	هللاَ  {�	ّتُقو	  جملة  تعالى  قوله  من  7خذ�	  يسمعونه.  �ال  ير�نه 
	لتقو4   17 	لعلم، �نسو	  تر�  بها على  فاحتّجو	  �يعّلُمكُم 	هللاُ} 
بامتثاm 7مر 	هللا �7مر Dسوله، �	هللاُ �Dسوُله 7َمر	 بطلب 	لعلم �جعال 
طلب بعضه فرضًا كفرR 	لصالC، �17 	هللا يقبل من 	ألعماm ما 

خلص له على 17 يكو1 مو	فقًا لما شرعه.
فكا1  تقو4،  بال   Kحد� 	لعلم  على  	قتصر�	  �uخر�1 
سلوكهم عقليًا خالصًا خاليًا من 	لر�y. �<�	 �هَبت 	لر�y �هبت 
	لحياC، �	لعلم بال تقو4 علم ميت Dبما Dمى صاحبه في جهنم، 

أل1 <بليس كا1 عالِمًا فلم ينفعه علمه لّما عصى Dبه!
7ّما جماعة 7بي 	لحسن من 	لنَّْد�يين فقد 7خذ�	 بالحسنَيين، 
	لتي  �بالتقو4  	لطريق،  <لى  �ُيرِشد  	لعقل  ينّمي  	لذ�  بالعلم 
تخّلص 	لر�y �ُتنجي في 	آلخرC. �	لدنيا 	ليو% مقبلة على 	لمذ	هب 
 CDلحضا	 Kهذ Cلر�حية ما كا1 حقًا منها �ما كا1 باطًال، ��لك ثمر	
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	لمنغمسة في 	لما$C 	لقائمة عليها، �7 هو >Dّ$ فعل< كما يعّبر�1 
في هذ	 	أليا%، �7كثر تصرفا 	لبشر من باD Y$�$ 	لفعل.

يجد�1.  فيما  �يزهد�1  يفقد�1  ما  يطلبو1  <نما   Wلنا	�
�لقد جا�نا في مكة من 	ثنتي عشرC سنة �فد كبير من 	ألميركيين 
	لحر%  في  معي  قعد�	  	لسو$،  �من  منهم  	لبيض  من  	لمسلمين 
ساعا طو	ًال، كا1 يترجم بيني �بينهم 	لدكتوD مجاهد 	لصّو	~، 
 K~. فكا1 مما قالو	لصو	لشيخ محمد محمو$ 	ألستا� 	بن 7خي 	
لي: <نكم تقولو1 في 	لدعوC <لى 	إلسال% <نه $ين 	لعلم �<نه $ين 
7شّد  �مدننا  علمًا  منكم  �7سع  �نحن  	لتنظيم،  $ين  �<نه  	لنظافة 
نظافة �مجتمعنا 7كثر تنظيمًا، فما هذ	 	لذ� نحتاa <ليه �ال هذ	 
	لذ� نريدK؛ <نما نريد ما ُينِعش �D7	حنا، نريد 	لجانب 	لر�حي 

من 	إلسال%.
 1> عنه؛  غافًال  كنت  �قد  <ليه  نّبهوني  حق   Kقالو �	لذ� 
	إلسال% للحياC كلها ُيصِلحها �يسّد$ ُخطاها، �	لحياC ما$C �شي� 
�D	� 	لما$C. �	إلسال% للناW جميعًا، �	لناW مؤلَّفو1 من جسم 
تجمع  	لتي  هي  	إلسال%  <لى  	لصحيحة   Cلدعو	�  .y�D� �نفس 
 	لحسنَيين، على 17 يكو1 هذ	 	لمزa بين مطالب 	لر�y �حاجا
تّتحد  فكما   ،Dبقَد شي�  كل  جعل  �	هللا  شرعيًا.  مزجًا  	لجسد 
�Dتين  مع  <ّال  	أل�كسجين   CDّ� تأتلف  فال  معّينة  بنسب  	لعناصر 
 من 	أليد�Dجين، كذلك جعل تو	{نًا $قيقًا ُمحَكمًا بين 	لر�حيا

�	لماّ$يا. �من 	لناW من يميل ميز	نه <لى <حد4 	لكّفَتين.
ننحر~ مع   17 للقلب من غير   Cللعقل �$عو  Cفتكو1 $عو
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�في  �	لسّنة،   Yلكتا	 طريق  نلز%   17 �على  غيرها،   �7 	لصوفية 
	لكتاY �	لسّنة َغنا�.

*   *   *

�هذ	 ما عليه جماعة 	لند�C: 	شتغاm بالعلم مع تثبيت 	إليما1 
لها  غاية  	لتي ال  	لسياسية   �Dلمعا	 ع عن  �ترفُّ 	لقلب،   yصال>�
<ّال 	لوصوm <لى كر	سي 	لحكم �	لتي يسلك 7صحابها <لى �لك 
كل طريق، 	لمستقيم منه �	لملتو�، �يتخذ�1 كّل �Dيعة، 	لطيبة 
�	لخبيثة. �	إلسال% يريد 17 تكو1 	لغاية حسنة �17 يكو1 	لطريق 
<ليها مستقيمًا uمنًا، بعيد	ً عن 7ساليب 	ألحز	Y 	لسياسية 	لتي فيها 

	لمناصب �	أللقاY �فيها 	لتز	حم عليها �	لتسابق <ليها.
 .Y$لند�يين -مع �لك كله- عناية باأل	لحسن �	في 7بي �
�	لقلم  	للسا1  �قو	%  �	لقلم،  باللسا1  <ّال  تكو1  ال   Cلدعو	�
	أل$Y، �<�	 كا1 من 	أل$با� 	لذين ُيعرفو1 	ليو% باإلسالميين من 
�ال  	لفر	ئض  يؤّ$�  ال  من  �منهم  يعمل،  ما  غير   mيقو� يكتب 
بالسلو� 	إلسالمي، �منهم من كتب  يلتز%  ما �ال  	لمحرَّ يد# 
في 	إلسال% لّما 47D 	لكتب 	إلسالمية مقصو$C �بضاعتها D	ئجة 
فجعل يسو] ما ُيعِجب 	لسو]، حتى <ني لقيت في 	لمكتبة 	لعربية 
D7بعين سنة  7كثر من  	لشاعر 7حمد عبيد من  	لعالِم  عند 	ألستا� 
�كر  �له  �	ئع  	سم  له  <سالميًا،  7$يبًا   Wلنا	  Kيدعو معر�فًا  7$يبًا 
شائع. �طاm 	لمجلس فكا1 من حديثه 7نه متمسك باإلسال% يد	فع 
عنه �يحامي $�نه، �لكنه قد ُيضطّر <لى 	لقعو$ <لى مو	ئد 	لخمر 
 �7 Cلصال	بما تر� D لقليل منها! �7نه	 Yبما شرD� ،ألهلها Cًمساير
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7ّخرها، �لكنه مسلم متمسك باإلسال% يد	فع عنه �يحامي $�نه! 
 �7نه Dبما خرa مع نسائه �هّن كاشفا 	ألعنا] �	لصد�D مبديا
باإلسال%  متمسك  �لكنه  {مانه،  بذلك  يساير   Dلنحو	� 	لسيقا1 
يد	فع عنه �يحامي $�نه! �ما {	m يسر$ من 7مثاm �لك ما فضح به 
نفسه �بّين 7نه مؤمن بلسانه بعيد بفعله �سلوكه عن 	إلسال%. 7ما 
7بو 	لحسن �جماعته فإنهم ملتزمو1 باإلسال% قوًال �عمًال، كتابًا 

.Wلنا	ضا D هللا ال	ضا D بتغا�	سلوكًا؛ يعمل ما يعمل �
�	لرسوm عليه 	لصالC �	لسال% كرK 	لتكّلف، �7نا لم Dَ7 فيمن 
عرفت من 	لناW من هو 7بعد عن 	لتكّلف �7قرY <لى 	لبساطة من 
	لزهو  �7بعدK عن  لباD7� Wخصه  7يسر  يلبس  فهو  	لحسن،  7بي 
�	لتعالي، قميص طويل تحته سر	�يل �	سعة. �هو لباW 7كثر َمن 

عرفت من علما� 	لهند.
	لهند  في  بحبله،  حبلي  �	تصل  عرفته  ثم  �7ًال  له   قر7
ثم في موسم حّج سنة ١٣٨١هـ، �كا1 من قبُل قد قد% $مشق 
7ستا�	ً {	ئر	ً في جامعتها �ما ُكتب لي 17 7لقاK ألنني معتزm بعيد 
<لى  معي  �	متّد  �لك  في  شبابي  7مضيت   ،Wلنا	 مجامع  عن 
من  نفر	ً  <ّال  7لقى  $	�D �ال  7خرa من  7كا$  فأنا ال  شيخوختي، 
 Yلحسن في لكنو من قر	ني �من 7صحابي. فلما عرفت 7با 	خو>

صاD 7حد 	لذين 	صطفيتهم �7حببتهم �	حترمتهم.
�7حترمه،  7حبه  من  منهم  ثالثة:  7صنا~  عند�   Wلنا	�
�منهم من 7حترمه لعلمه �فضله �لكني قد ال 7حبه لغلظته �ثقل 
من  	لحسن  7بو  فكا1  7حترمه.  ال  �لكني  7حبه  من  �منهم  ظله، 
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7نطلق حين  �	لذين  �7ليتهم حبي �	حتر	مي،  	لذين  	لقليل  	لنفر 
 Wلنا	 7كتمه عن  7ُخفيه �ما  ما  7ظهر  7كو1 معهم على سجّيتي، 
7بديه، 7قوm ما يخطر على بالي، 7كوu 1منًا معهم مطمئنًا <ليهم 
�	ثقًا بهم. من هؤال� 	ألستا� 	لزيا �	لدكتوD عبد 	لوهاY عز	% 
 ،Dلبيطا	 بهجة  	لشيخ  �7	ئلهم  من  بل  �منهم   ،شلتو �	لشيخ 
�ممن كا1 هذ	 حالي معه لّما تشّرفت بلقائه -على ندCD ما 7لقى 
 Wنا� سعو$،   mu 	لرحمن  عبد  بن  	هللا  عبد  	ألمير  7مثاله-  من 
7مثالهم ال 7ُحصيهم منهم 	لسيد 	لخضر حسين، �منهم 	آل1 	ألمير 
ماجد، �منهم 7ستا�نا محمد كر$ علي، �	ألستا� عاD~ 	لنكد�، 
�	ألستا� 	لنشاشيبي، بعد خال~ كا1 بيني �بينه m�7 	ألمر �منا{لة 
 K7جد لم  	لذ�  	لصحيح<  >	إلسال%  كتابه  7جل  من  	لصحف  في 
 m7طا� صحيحًا فكتبت في نقدD ،Kحم 	هللا َمن ما ممن �كر

حياC من بقي �7سعدK فيها.
بأبي  مكة  في  مقيم  �7نا  سنة ١٣٨١هـ  	لحج  �قد جمعني 
مصر  مفتي  مخلو~  	لشيخ  	لصالح  ر  	لمعمَّ �بالشيخ  	لحسن، 
	لذ� كا1 مفتي 	ألD$1 �كا1 صديقًا  	لقلقيلي  	ألسبق، �	لشيخ 
 ،(Cلمعابد	�7 في ) ألبطح	لملكي في 	لقصر 	ً. فُدعينا <لى 	عزيز
	لمفتَيين �7خي �صديقي 	ألستا�   على عا$تي، �لكن Dفاعتذ
�7لها  مباDكة، حضر  جلسة  �كانت   .Dلحضو	 7لزموني  	لصّو	~ 
	لشيخ  	لمفتي  Dياستها  توّلى  ثم  عليه،  	هللا  Dحمة  سعو$  	لملك 
7خانا  عنه  <$	Dَتها  فوّلى  عليه،  	هللا  Dحمة  <بر	هيم  بن  محمد 
7با 	لحسن، فبد	 لي في �لك 	لمجلس جانٌب جديد من عبقريته 
 .CD	$إل	لم 7كن 7عرفه من قبل، �هو 7سلوبه في  	لمتعد$C 	لجنبا
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�هو 7سلوY {يا$، َتشّبه فيه بالرجل 	لذ� $عاD Kسوm 	هللا بالعبقر� 
�لم َيدُ# بذلك غيَرK، عمر بن 	لخطاY: شدC من غير عنف �لين 

من غير ضعف.
مما  7كثَر  	للين  مع  تكو1  قد   Cلقو	  1> قديم  من   m7قو �7نا 
تكو1 مع 	لخشونة؛ فالفأW على لينها �نعومتها تقطع 	لَحطَبة على 
خشونتها. �كانت هذK 	لجلسُة نو	D Cَ	بطة 	لعاَلم 	إلسالمي، �كا1 
هؤال� 	ألعضا� هم 	لمؤسسين 	أل�لين لها، �كنت �	حد	ً منهم، 

 عنها.Dعتذ	لكنني لعلمي 7نني ال 7صلح لها �
�	جتمعت به في تلك 	لسنة في 	لمجلس 	ألعلى في 	لجامعة 
بقيت   1>� 7يضًا،  منه  �خرجت   ،CDلمنو	 	لمدينة  في  	إلسالمية 
فيه �في 	لر	بطة �في كل عمل <سالمي جنديًا يعا�1 على كل ما 
ينفع 	لمسلمين. لكنني ال D7بط نفسي بأحد، فأنا 7مشي في طريقي 
ضعفي  -على  �7عنته  D	فقته  فيه  يمشي  �جدته  فمن  7بّدله،  ال 
 Kنحر~ عنه �7 سلك غير	لخير، �<1 	عجز�- على ما يريد من �

لم 7مِش معه.
*   *   *

�في  	لمدينة  �في  مكة  في  قريب  من  	لحسن  7با  عرفت 
 لكنو سنة ١٩٥٤، D} لهند لّما	مشق، �عرفته قبل �لك في $
فوجدته في 	ألحو	m كلها مستقيمًا على 	لحّق عامًال هللا، متو	ضعًا 
 D	7سو �	D� 1لذين يعيشو	لين  {	هد	ً ُ{هد	ً حقيقيًا؛ ال {هد 	لمغفَّ
	لحياC ال يد1�D ما 	لدنيا �ال يعرفو1 ما�	 فيها، بل {هد 	لعالِم 
 Dألمصا	  D	}�  Yلغر	� 	لشر]   47D فقد  �7هلها.  بالدنيا   ~Dلعا	
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	لكباD �	لصغاD، �عا| صدD حياته في قصر  �	لحو	ضر �لقي 
صّديق حسن خا1 	لعالِم 	لسلفي 	ألمير 	لكبير، 7سكنوK فيه بعد 
مو 7بيه، فذ	] حياC 	لتر~ �	لنعيم �لكنه {هد فيها، فُزهدK ليس 
{هد 	لحرما1، ليس {هد 	لجائع 	لذ� لم يجد 	لطعا% فوّطن نفسه 
على فقدK، بل {هد 	لذ� فقد شهوC 	ألكل �	ألكُل 7مامه؛ يحضر 
	لمؤتمر	، �لكنه يجتنب 	لفنا$] 	لكباD 	لتي ُينِزلو1 فيها 	لوفو$ 

�ينزm في بيو تالميذK، �ما 7كثر هؤال� 	لتالميذ.
�<�	 كا1 َمن بنى حصنًا �7 قا$ جيشًا ُعّد من 	لعظما�، فأبو 
	لحسن بنى لإلسال% من نفوW تالميذK حصونًا 7قو4 �7متن من 
 Cلدعا	� 	لصالحين  	لعلما�  7مة صغيرC من  بنى  	لحجر،  حصو1 
$مشق،  <لى  7عو$   17 لي  ُيكتب  لم   1> تمنيت  لقد  	لمخلصين. 

�$مشق �طني:
مآYُD قّضاها 	لشباYُ هنالكا�َحّبَب �7طا1َ 	لرجاmِ <ليِهُم

�<1 لم ُيكتب لي 17 7ستمّر بجو	D بيت 	هللا 	لحر	%، 17 �7هب 
<لى لكنو؛ ألنني عشت فيها 7يامًا قصيرC لكن �كر	ها بقَيت عميقة 
�ثالثو1  ثال?  	آل1  عليها  مّر  	لسنين.  كّر  يمحوها  ال  نفسي  في 
سنة �ال }7	m 7حّس حال�تها تحت لساني �طيبها في نفسي، ألني 
 ،yلر�	حة 	D� لنفس	فيها 7نس  �جد فيها 	لدين �	لدنيا، �جد
�جد 	لمحبة تجمع بين 7فر	$ها، ��جد 7با 	لحسن قد 7كرمه 

	هللا فاستكمل مز	يا 	لد	عية 	إلسالمي 	لذ� نطلبه �نفّتش عنه.
7لقيتها  لي   Cمحاضر 	لمقّدمة   Kهذ 7كتب  �7نا  يد�  �تحت 
7كتب  	لعا$C ال  في  �7نا  في مكة في موسم حّج سنة ١٣٧٣هـ. 
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محاضر	تي فتضيع عند 	لناW، �7ساm 	هللا 17 ال تضيع عندK، لكن 
هذK 	لمحاضرC كتبها <خو	1 �$ّ�نوها فبقَيت لدّ�. كا1 موضوعها 
>طر] 	لدعوC <لى 	هللا<(١)، Dّكز �هني فيها على ما 7عر~ من 
طر] 	لدعاC، من 	لّسرهند� 	لذ� ُ$عي مجّد$ 	أللف 	لثاني، ألنه 
 Kلهند، فجا�	7كبر في  Dطو	إلمبر	 K$لذ� شا	لكفر 	 yعمد <لى صر
 Wلى 7سا> Yلما� �لينه <� يتسّر	عد بلين �هد��، كهد�� 	لقو	من 
	لكفر  بنا�  لقد هو4   .Kفهّد ثم جرفه  7النه  تشّربه   	�> 	لبنا� حتى 
بل من  	لشيخ،   Dنو 	لذ� قبس من   Dطو	إلمبر	  K$7حفا �قا% من 
ضيا� 	إلسال%، فساD على هذK 	لطريق، �هو D�7نك {يب. فأقا% 
	لد�	% <لى  	لعّز �	لنصر �له  صرy 	إليما1، �	إليما1 معه $	ئمًا 
uخر 	لدهر، �لو قامت في سبيله 	لعقبا �	عترضته 	لمو	نع فإ1 
	لنصر له �	لعاقبة للمتقين. ثم تكّلمُت عن طريقة 	لشيخ محمد بن 
عبد 	لوهاY 	لتي كا1 من نتيجتها �من تحالفه مع 	إلما% محمد بن 
 Cلدعا	من � .mلى حا> mنقلها من حا� Cلجزير	هللا 	سعو$ 17 �ّحد 
من كا1 7سلوبه في 	لدعوC بّث 	ألفكاD �تنبيه 	لناW، �َمن عمد 

<لى 	لصحف �	لمجال يدعو فيها <لى 	إلسال%.
 Kلنافَع من هذ	لعلما� 	 Cلحسن �ند�	عند 7بي  �قد �جد
	لطر] كلها؛ فهم يتخذ�1 �سيلة 	لتعليم، �هي 7صد] 	لوسائل 
	لتي يتوسل بها 	لدعاC، �<1 كا1 ثمرها قد يتأخر في 	لظهوD �لكنه 
مضمو1. �ما قيمة عشر سنين في تاDيخ 	ألمم 	لتي تمتّد 7جياًال 

______________________
 Yلجز�، �هي في كتا	 	لحلقة ٢١٨ في هذ	ليها في > CDإلشا	(١) سبقت 

>فصوm <سالمية< �عنو	نها >طر] 	لدعوC <لى 	إلسال%< (مجاهد).
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بالتعليم  ُيعَنو	   17 	هللا هو  <لى   Cلدعا	 به  يقو%  ما  فأ�لى  �7جياًال؟ 
فلقد  موعدها،  َبُعَد  �لو  �	إليما1  	لكفر  لمعركة  جنو$  إلعد	$ 
7ضعنا عشر	 �عشر	 من 	لسنين. 7نا شهد في حياتي سبع 
عشر	 من يو% كنت يافعًا �D$7كت ما حولي ضاعت علينا، �لو 
7ننا سلكنا فيها هذ	 	لطريق 	لو	ضح لوصلنا. 7ليس هذ	 هو طريق 
Dسوm 	هللا عليه 	لصالC �	لسال%؟ 7لم تنتقل 	لدعوC 	إلسالمية من 
 Cلمحاضر	 يشبه  ما  <لى   ‘ mلرسو	 $عا  لقد  <لى �	حد؟  �	حد 
مرC �	حدC لّما جمع 	لناW عند 	لصفا، فانبر4 له 7بو لهب بتلك 
	لكلمة 	لفاجرC، فلم يدُ# 	لناWَ بعُد <لى مثلها، بل كا1 <�	 $هم 

	لمسلمين 7مٌر $عاهم �حدهم <لى 	لصالC 	لجامعة في 	لمسجد.
*   *   *

فيا 7خي 7با 	لحسن، 	ثبت 7نت �جماعتك على ما 7نتم عليه، 
فإنني ال 7عر~ 	ليو% في 7ساليب 	لدعاC من هو 7صّح منكم 7سلوبًا، 

�	عذDني <�	 لم 7كتب 	لمقّدمة 	لتي 7مرتني بها.
<1 	لمقّدما <نما تكو1 للتعريف بمؤّلف مجهوm، �7نت 
7عر~ مني �مثلك ال يحتاa <لى َمن يقّدمه للناW. على 7ني 7ستطيع 
17 7كتب مثل ما كتبُت عنك �17 7كتب عن 7خيك 	لدكتوD Dحمة 
	هللا عليه، 	لذ� �جد عندK لّما �هبت ُمستشِفيًا <لى عيا$ته ثالثَة 
7لو	1 من 	لطب ال تكا$ ُتعر~ في غير 	لهند: 	لطب 	لذ� $Dسه 
�يدDسه 	لناW في 	لجامعا، �	لطب 	لذ� يدعونه 	لطب 	لعربي 
	لقديم �7 	لطب 	ليوناني، �له كّليا �أل$�يته معامل �7كر منها 
معمل همدD$ في باكستا1 (<1 لم 7كن نسيت 	السم �7 حّرفته)، 
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�	لطب 	لهملوباتي 	لذ� عرفته منه، �لي معه قصة طريفة سيأتي 
<1 شا� 	هللا خبرها في �كرياتي عند 	لكال% عن {ياDتي للهند.

�بعد يا 7خي 7با 	لحسن، لقد 	متثلُت 7مر� �كتبت، �لكن 
 ،Y	إلعر	 من  له  محّل  �ال  <ليه  حاجة  ال  كله  كتبته  	لذ�  هذ	 
فعمَّ 7ُعِرY �7نت مستغٍن بمعرفة 	لناW <يا� �بما 	حتو	K كتابك، 
فاقبل معذDتي، �7سأm 	هللا 17 يشّد من �D}7� �D}7 �17 يوفقك 
�	لسال%  �جها$�.  �فضلك  بعلمك   Wلنا	 ينفع   17� �يوفقني، 

عليك �Dحمة 	هللا.
*   *   *
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-٢٢٣-
في مطلع لعا	 ١٩٨٧

 �قعد� �كتب هذ$ لحلقة من لذكريا� ��مامي على لجد
>تقويم �	 لقر7<، �تحت يد3 جرئد قديمة �قّلبها، �شغل عقلي 
يعمل �حد$ كما  يريد،  يفّكر كما   ًلباطن حر لينطلق عقلي  بها 
لمسائل،   Eبأصو Iليه  �لقيت   JI لكمبيوتر) )  Mلِمحسا يعمل 

يد�� حتى يصل Iلى جميع فر�عها.
لعا	 لغربي لجديد (١٩٨٧)  Jلتقويم فإ��قع نظر3 على 
 >Mلعرً قديمًا من جريدT >فتى Uعد Vنا �ستخر� JI� ،	ليويبد� 
ً سنة ١٩٣٠ (١٣٤٨هـ)، �كنت يومئذ محّر�ً فيها، �في �Uصا
^< ��Uّ^ بها لعا	 لذ3 مضى UلولعدU مقالة لي عنونها >نشيد 

��ستقبل لعا	 لذ3 قد	.
Iنها مصاUفة ما تعّمدتها، �لكني تمّسكت بها لّما �جدتها. 
مقالة مّر عليها آل` تسع �خمسو` سنة قمرية، تبّدE فيها �سلوبي 
كما تبّدَلت لدنيا كلها من حولي، فهل علّي من حرI V` �نا �عد� 
 3�U� مرقَّمة، لست �نشرها هنا؟ Iنها مكتوبة على صو�T فقر
 ���U بترقيمها، �لست ��تضي كل ما جاf فيها، �I` كانت Jما
لم   `I  gتتبر� من �لد  `� تملك  ُ�نِكرها. هل   `� �ستطيع  مني ال 
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يعجبك بعض فعاله؟ 
� ال �بّد� فيها شيئًا (١):�!ها هي 

١ - مالت 2لشمس (لى 2لمغيب، !لم يبَق منها (ّال خيو& تنفذ 
من بين قطع 2لغماB 2لمتناثر حيا� 2ألفق، تلفظ نَفَسها 2ألخير كما 

يلفظ نَفَسه هذ2 2لعاBُ 2لر2حل.
٢ - Pنت قافلة 2لحياM 2لسائرM في بيدL2 2لزمن من محّطها، 
 Rبت َخْطَوها، فأمسيت �شعر بطو� هذUفي سيرها !قا Wفتباطأ
2لساعة   Zعقر �Uقب  !Uحت   ،B2لعا عمر  في  2لباقية   W2لساعا
هذ2  كأ\  !�حسست   Wفضجر يتحّر^،   R2U� فال  �مامي  2لمائلة 

2لفلك يد!U !هو على عاتقي.
٣ - بعد ساعة !2حدM ُيتِّم 2لفلُك MًU!P جديدM من 2U!Pته 2لتي 
مة، !�جسا2Pً محطَّمة،  ال ُتحصى، فال يتر^ بعدها (ّال �نقاضًا مهدَّ
 fثم يخر .Zحى تطحن 2ألمم !2لشعوU مة؛ كأنما هو !قلوبًا مهشَّ
 Z22لخر!  Wللمو !لكْن  !�ّملو2،  !2بنو2  لُِد!2   :\�  L22لند منها 
!2ليأj. بعد ساعة !2حدM ينقضي هذ2 2لعاB فتبتلعه هّوM 2لماضي، 
!يفتح 2لتاUيخ �2Uَعيه ليضّمه (لى 2ألعوB2 2لتي مّرW قبله، !يوّلفها 
2هللا  جال�  عند  تفنى  ثم  2ألبد،  بحر  في  يلقيها  ثم   M2حد! nUمة 
 Bللعا Pمكانه من 2لوجو Bهذ2 2لعا oيَد M2لباقي. بعد ساعة !2حد

.B2لجديد، ثم يذهب فيتبّو� مكاَنه من عاَلم 2لعد
٤ - بعد ساعة !2حدM ُتخَتم من هذ2 2لعاB صفحة ُكتب �كثر 
� عنها Uال ند s2لمظلومين، لُتفتح صفحة �خر oها بدموUسطو

______________________
(١) !هي منشوMU في كتاZ >ُهتاw 2لمجد< (مجاهد).
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	لو	قع  �فيها  7مل  خيبة  �فيها  7لٌم  �فيها   Dٌفيها سر� �لكْن  شيئًا، 
هو   K	ير� 	لظالم  هو   K	ير ألنه  	إلنسا1،  هذ	  من  7بد	ً  يضحك 
	لمظلو%. �ما 	إلنسا1 <ّال عدّ� 	إلنسا1: يكتب 	لقو� سيرC حياته 
	ألشقيا�  $مو#  ِمد	$ها  �لكن  �	لثنا�،  	لتبجيل   بآيا �يملؤها 
	لقوّ� صرyَ مجدK �يرفع 4D�ُ عظمته،  �$ما� 	ألبريا�. �ُينشئ 
	لقو�  	لشهد	�. �يمأل  	لمظلومين �عظا%  �لكن 7ساسه جماجم 
	ليتامى  7يد�  من  ُجمعت  قد  $D	همها  �لكن  خز	ئنه،  بالذهب 

�7فو	K 	لفقر	�.
<لى  فنتلّفت  Dحاَلها،  	لقافلُة  تحّط   Cحد	� ساعة  بعد   - ٥
	لوD	� فال نر4 <ّال ظالمًا يلمع في �سطه نجم من 	لذكر4 نتبّين 
	لتي قامت في  	لعربية  	لَعَلم 	لمربع 	أللو	1 (�7 علم 	لد�لة  فيه 
 mمشق سنة ١٩١٨) �هو يخفق على $مشق، فتخفق قلوبنا لجال$
<ّال  نر4  فال  	ألما%  <لى  7نظاDنا   mفنحّو 	لَفْقد.   CD	مر� 	لذكر4 
	لظال%. �لكن ما هذ	 	لنوD 	لذ� ينبعث من 	ألRD فيذهب صعد	ً 
<لى 	لسما�، فيهدينا 	لطريق �ُيتِر# نفوسنا قوC �7مًال؟ لقد علمت: 
	لغوطة  �جنا1  ميسلو1  بها صحر	�  سقينا  	لتي  	لدما�  بريق  هذ	 
(7عني 7يا% 	لثوCD). لقد علمت: ال ُيزيح ظلمة 	لمستقبل <ّال هذ	 

	لنوD 	ألحمر.
٦ - َتزّين 	لناW �لبسو	 7حسن ثيابهم �D	حو	 يهّنئ بعُضهم 
بعضًا. لقد 	متألَ بهم 	ألسو	] �	لشو	D# �	لبيو �	لمجامع، 
 ً	Dلبريد، حتى ما تر4 حيثما كنت <ّال ثغو	برسائلهم ُقطُر  لقد نا�
تبسم، �ما في 	لقلب سر�D، �ما تسمع <ّال مقالة ُتقاm: كل عا% 

�7نتم بخير. غير 7ني ال 7فقه من هذ	 كله شيئًا.
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٧ - فيَم 	لهنا� �عالَ% 	لسر�D؟ 7يهّنئو1 بتلك 	أل�D	y 	لتي 
 Wبالنفو  %7 �	لمبيع؟  	لثمن  للبائع  فكا1  	لحرية،  ثمن  $فعناها 
 D، 7% بالد�	لتي خّربو	 m}ألقويا�، 7% بالمنا	لتي 7{هقها 	 Cلكبير	
	لتي 7حرقو	، 7% بالحّق 	لذ� غصبو	، 7% بالحرما 	لتي 	نتهكو	؟ 
7% باأل{مة 	لعامة �	لتجاCD 	لكاسدC، �	لصناعة 	لعاطلة �	لزD	عة 
�	لحد�$   ،C$لمفقو	 �	لرجولة  	لضائعة  �	ألخال]   ،Cلبائر	
نشعر  ال   17 	لبال�  7شّد   17 7ما  	لمنتشرC؟  �	لجهالة  	لمستباحة 
 Wلنا	لمصيبة. فما لهؤال� 	لمصيبة 17 نجهل 7نها 	بالبال�، �7كبر 
�ما�	 	عتر	هم؟ 7يفرحو1 بهذ	 كله؟ <ني ال 7فقه من هذ	 كله شيئًا.

٨ - عزفُت عّما فيه 	لناD� Wحت <لى شرفتي كئيبًا، �كا1 
	لظال% قد مأل 	لكو1 كما مأل نفسي، فغشيني �هوm عميق �	نطلق 
#، لقد كانت لنا uماm صببناها على  لساني يقوm: 7يها 	لر	حل 	لمو$َّ
قدميك يو% خرجنا الستقبالك، �كنا كلما 	نقضى من عمر� يو% 
�لم تتحقق 	Dتقبنا بها يومًا uخر. هذ	 7مر ال uخر له، فأخبرنا عن 
uمالنا: ما�	 صنعت بها، 7ُ$سَت عليها �حطمتها �قطعت طريقك 

على Dفاتها؟
*   *   *

 Dلمقالة. �7نا <نما 7نشرها على 7نها صا	خر ما جا� في u لى>
تاDيخًا، فأسلوبها غير 7سلوبي 	آل1 �فيها ما 7ُنِكرK <�	 قر7ته 	آل1. #$َ7 

	لمقالة �7سأm نفسي: هل هذK 	لسنة 	لتي طلعت علينا هي سنتنا؟
7ّما عبا$	تنا 	لشهرية فتمشي �7قاتها مع مشي 	لقمر: صيامنا 
�حّجنا. �7ّما $نيانا �عبا$	تنا 	ليومية فمع 	لشمس، فنحن نصّيف 
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�نشّتي مع 	لشمس، �	لشهوD 	لقمرية تد�D مع 	أليا% فتأتي صيفًا 
كما تأتي شتا�. على 17 	لشمس �	لقمر uيتا1 من uيا 	هللا.

ال  منها  خاDجًا  	لثمانين   Y	7بو على  �7نا  	آل1  ألفّكر  <ني 
	لذ�  في  7فّكر  7ستكملها،  يومًا  عشر  خمسة  بعد  <ليها،  $	خًال 
7Dيت في هذ	 	لعمر، �	لذ� 7Dيته 7كبر من 17 يّتسع له فصل في 

هذK 	لذكريا. �ما هذK 	لذكريا؟
كا1 من Dفاقنا 	ألقدمين �7 �7ُلَع بالكيميا�، ُينِفق عليها ماله 
�يضيع فيها جهدK، حتى بر# فيها �صاD من علمائها. كا1 يقّطر 
 �7 D7يج   R�D ّياD منه  معمله شممَت  فإ�	 $خلَت   ،CDتا 	لعطر 
جنة فّو	حة 	أل{هاD، �تاCD يستخرa ما$C تشّم D	ئحة 	لكنيف �ال 
تشّمها، �تسّد منخريك �لو 	ختنقَت عن 17 تدخل 	لر	ئحة <ليهما، 

�7$َعها قو	Dير يضع عليها D�7	قًا يلصقها بها تبّين 	لذ� فيها.
ثم كبرنا �مّر $هر �	نصر~ عن 	لكيميا� حتى ما يفّكر فيها. 
�{Dته يومًا فسألته 17 ُيريني معمله، فقاm: �ما�	 تريد منه؟ <نك لن 
 فأخذني <ليه، فإ�	 	لعنكبو قد عّشش Dتستطيع $خوله. فأصر
على بابه �	لغباD قد تر	كم فو] Dفوفه، �نظر <لى تلك 	لقو	Dير 

فإ�	 هي فاDغة كلها قد طاD ما كا1 فيها.
 �7 	لفّل   �7 	لزنبق   �7  $Dلو	 	لعطر: عطر  	سم  7قر7  فجعلت 
	لياسمين، �ما َثّم عطر �ال شي� يشبه 	لعطر. �7قر7 7سما� حامض 
	لكبريت �ما لست �D$7 ما هو، �ما بقي منه شي�. 7ّما 	لقو	Dير 	لتي 

لم يلصق بها 	سُم ما فيها فلم يُعد يعر~ 7حٌد ما كانت تحتو�.
�	آلال%   	لمسّر	 �هَبت  �كرياتي،  7كتب  حين  مثالي  هذ	 
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�ما  بقي <ّال صوCD لها فاDغة منها. فما فائدC كتابة 	لذكريا؟
 RD7 فيه� ،$D$ٍ جميل فيه نبٌع صاٍ~ با	لقد كنا نعيش في �
نأكل من  	لغنم  	لثمر	، �عندنا قطيع من  ُتنبِت من كل  خصبة 
لحمه �نلبس من صوفه، يحبسنا 	لَجَبال1 عن 	لناW فال ند�D بهم 
 y	}7 ٌm	منهم <لى 7حد. فجا� يومًا {لز a1 بنا �ال نحتا�Dال يد�

جانبًا من 	لجبل، فانكشفنا للناW فدخلو	 علينا.
�كا1 هذ	 	لزلز	m هو 	لحرY 	أل�لى، حرY ١٩١٤، �قد 
D$7كت قيامها. 7خرَجتنا 	لحرY من عزلتنا �7$خَلت 	لغربا� علينا، 
 �ثمر	 	لرفاهية  7ساليب  من  به  لنا  عهد  ال  ما  �معهم  فجا��	 
7يضًا �7ضاDها �7مر	ضها، فعرفنا ما لم نكن  	لحضاCD، �معهم 
نعر~ فاتسعت عقولنا، �لكنا 7Dينا من 	لفسا$ ما لم نكن نألف 

ففسد 7خالقنا �Dّ] $يننا.
 y	تند Cلساكنة، <1 7لقيَت فيها حصا	 Cكانت حياتنا كالبحير
فيها 	لد�	ئر كما قاm 	بن 	لر�مي. فإ�	 بصخرC ضخمة ُترمى فيها، 

فتقلب عاليها سافلها �تعّكر ما�ها �تطّم حد�$ها.
ال 7ستطيع 17 7حصر ما صنَعت بنا هذK 	لحرY. <نها بّدلت 
حياتنا تبديًال ال يدDكه <ّال 	لنفر 	لقليل من 	لشيو� 	لذين �7D	 مثل 

ما 7Dينا، 	لذين عاشو	 قبل قيا% 	لحرY 	أل�لى.
�قعو$هما  قيامهما  7Dيت  عالميتين،  حربين   شهد لقد 
�	شتعالهما �خمو$هما، عشت $هر	ً �ما في بال$ 	لعرY �ال في 
 C7جنبي (حاشا جزير عَلم  عليها  يرفر~  بقعة ال  RD7 	إلسال% 
	لعرY 	لتي عصمها 	هللا من 17 تدّ] ثر	ها نعاmُ جيو| 7جنبية �7 
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تخفق فوقها 7عالمها). كا1 �لك لّما تركنا 7سباY عّزتنا �قطعنا 
	لنصر  	هللا  فأبعد  $يننا  عن  �	بتعدنا  بربنا،  يربطنا  	لذ�  	لحبل 

�	لعّز عنا.
7Dيت عهد	ً كانت فيه بريطانيا 	لعظمى –مثًال- تحكم ُخمس 
ُقطر  عن  غابت   1> ألنها  	لشمس  7مالكها  عن  تغيب  ال  	لعاَلم، 
 mلد�	  من D7يتها قد صاD ُقطر uخر، فعشت حتى  طلعت في 
	لصغاD، فقد ما كانت تظّنه من 	لبال$ باقيًا لها، ضاعت 	لهند 
 RDأل	<ّال لند1 �قسيمة من  	ليا، فما بقي إلنكلتر	7ستر� 	منها �كند
حولها، حتى هذK قد 7خَذتها يومًا من 7هلها غدD	ً �مكر	ً، كا1 7هل 
بقبيلتين جرمانيتين  	لمتخاصمين  	لبال$ في خصا% فاستنجد 7حد 
هما 	ألنكل �	لسكسو1، فدخلو	 فأنجد�K ثم قعد�	، فقاm لهم: 

شكر	ً، في 7ما1 	هللا. قالو	: بل نحن باقو1، هذK بال$نا!
�كما 7خذ هذK 	لبال$ من 7هلها 7عطت بال$	ً 7خر4 لمن 
ليس له حّق فيها �ال يربطه بها نسب �ال يجمعه سبب؛ 7عطت 
7شر~ بلد بعد 	لحرمين ألخّس 7ّمة بعد 	ألبالسة، 7عطت 	ليهو$ 
فلسطين. لقد كا1 	نهياD بريطانيا 	لعظمى 	لذ� شهدُته في حياتي 
كما شهدK لد	تي 7كبَر من 	نهيا�D Dما 	لقديمة 	لتي كا1 سقوطها 

نهاية 	لقر�1 	أل�لى.
ك صرy 	لد�لة 	لعثمانية 	لتي قامت على  كما شهدُ تفكُّ
	إلسال% فحكمها من ال يدين حقًا باإلسال%، بل يتظاهر به تظاهر	ً 
�هو له عدّ�، لّما حكمها 	التحا$يو1 فأضاعوها بسو� سياستهم 

�ضعف عقيدتهم.
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�لتقويم ثمانين سنة قمرية بقي علّي حتى  �لقد عشت بحسا
�لحقيقة  �-ستكملها خمسة عشر يومًا فقط، %لكني عشت بحسا
%تبّد.   .��ألحو تحّو.  من  شهد2  لقد  سنة!  ثالثمئة  �لو�قع %

�أل%ضا@ %تغّير �ألفكا< ما ال يتّم مثله ;ّال في ثالثة قر9%.
جامعة  Fُعَيت  �لتي )  Hلريا� لجامعة   J>ياK في   Jمر كنت 
 .M �هللا  عبد  بن  حسن  �لشيخ  معالي  من  بتكليف   (Fسعو �لملك 
�لشيخ، فد<2 على كّلياتها �لسبع %حاضر2 فيها، %-جبت عن 
عنه:  سألوني  مما  فكا9  -ساتذتها،  من  �ستفد2 % طّالبها  -سئلة 
�ألخالZ في �لمجتمع �آل9 %�لمجتمع �لذX كا9 %نحن % Jلعقيد�

صغا<؟
�لما^ %لكن ما^ها  Jسعة كانت مغبّر�فضربت لهم مثًال بِركًة %
بركة  لها   �حفر%  Jمصفا منها  ناحية  في   �فأقامو  ،ً�طاهر  .�يز ال 
�لبركة بما^ نقي صاeٍ ليس فيه شي^ من  fفامتأل2 هذ ،Jصغير
 fلقو- hسا%-% >��غبر�< ما^ �لبركة، %ما خرi من �لمصفاJ من -قذ
في بركة -خرl صغيرJ فصا< ماkها نجسًا -% قريبًا من �لنجس، 

%بقي جّل ما^ �لبركة على حاله.
قلت لهم: هذ� مثا. �لمجتمع -مس %�ليوo؛ كنا متمسكين 
�لعو�o، ففي �لعقيدJ شي^ Fخل عليها ليس  oلكنه ;سال% oباإلسال
�2 بد@ �بُتدعت فيها، %في �لمجتمع مخالفا2 Fلعبا�منها، %في 
لإلسالo لم تكن على عهد �لصحابة %ال �لتابعين، فصا< عندنا �آل9 
�لشبا�) قد صَفت عقيدتهم  (-كثرهم من   sلنا� قليلة من  طبقة 
� ;لى %Fسلوكهم %عا Jلحيا��تهم %�ستقاo في Fلبد@ عبا�%خَلت من 
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	إلسال%، حتى <1 من هؤال� 	لشباY �من 	لشابا 	لذين 7Dيتهم 
في 	لنو	$� 	لتي حاضر فيها في 	لمملكة على 	ختال~ مدنها 
(�سطه  	لعر	]  �في  مصر  �في  قبُل  من  لبنا1  �في  سوDيا  �في 
�شماليه �جنوبيه) �في كثير من مدD�7 1با 	لغربية �في باكستا1 
�	لهند �7ند �نيسيا... 7D يت في �7لئك 	لشباY َمن لو قلت <نه مثل 

شباY 	لصحابة َلما كنت مبالغًا �ال كنت مجانبًا طريق 	لحّق.
فلسطين  من  مدDّسو1   Dصغا �نحن  	لشا%  في  عندنا  كا1 
	ألكر	$،  �من  	لتر�  من  �مدDّسو1   Yلمغر	 �من  تونس  �من 
كنا  فما   ،	لذكريا  Kهذ من  فيما مضى  بعضهم  7سما�   سر$
نسأm �ال نفّكر 17 نسأm عن 7جناسهم �ال عن 7قو	مهم �ال عن 
 فنشأَ مسلمين.  كانو	  7نهم  �يكفينا  مسلمين  كانو	  مو	طنهم. 
 Yعر Yلعر	 mلتر� تر� �قا	 mفقا ،�نحن صغاD فتنة 	لقوميا
�قاm 	ألكر	$ 7كر	$، فتفّر] 	لشمل 	لجميع(١)، �تعّدَ$ 	ألمة 

 7ممًا.Dفصا Cحد	لو	
كانت فتنة 	لقومية. �تعبنا في جد	m هؤال� 	لقوميين، نتبع 
في �لك 	ألمير شكيبًا �<خو	نه (شكيب D7سال1) �يتبعنا من جا� 
بعدنا؛ كتبت في �لك عشر	 من 	لصفحا �7لقيت في �لك 
 Wلنبّين للنا ،عشر	، عشر	 حقًا، من 	لخطب �	لمحاضر	
7ننا ال نعا$� 	لعربية �<نما ند	فع عن 	إلسال%، �7ننا نعر~ للعر�بة 

قدDها �لكن تحت D	ية 	إلسال%.
ثم كانت فتنة 	الشتر	كية، �ُخد# ناW من 7فاضلنا فقالو	: 

______________________
(١) 	لشمل 	لجميع: �7 	لمجتِمع.
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	هللا  <لى  	لد	عية  صديقنا  �لك  في  7ّلف  	إلسال%<،  >	شتر	كية 
 	لرجل 	لصالح 	لشيخ مصطفى 	لسباعي Dحمه 	هللا. �لقد حضرُ
سّماها  	لتي  	الشتر	كية   Kهذ عن  	لسوDية  	لجامعة  في  محاضرته 
<سالمية (على ندCD ما 7حضر من 	لمحاضر	)، �كا1 <لى جنبي 
	لحقو] �7حد 7صدقا�  كلية  في  7خي �Dفيقي   mأل�	 	لصف  في 
عمر� 	لشيخ مصطفى 	لزDقا، فكنت 7عترR 7خانا 	لشيخ 	لسباعي 
كلما 	ختاD حكمًا فقهيًا ضعيفًا ير	K 7قرY <لى 	الشتر	كية �7قاطعه 
�7نا في مكاني. �كا1 بيني �بينه مناقشة بعد �لك في 	لصحف قلت 
 $	D7 7نه ما (ّبهD قد مضى <لى لقا��) لي. �7نا 7شهد له mله فيها �قا
بما كتب <ّال 	لخير �17 يقّرY 	الشتر	كيين <لى 	إلسال%. �	لشيخ 
	لسباعي 7متن $ينًا �7كثر علمًا من 17 يكتب �7 يقوm ما يخالف 
	إلسال%، �لكن 	الشتر	كيين كانو	 �7سع حيلة �7قو$7 4	C �7كثر 
�سائل، فاتخذ�	 كتابه �Dيعة لتقريب 	لمسلمين من 	الشتر	كية، 

�ما D7	$ <ّال 17 يقّرY 	الشتر	كيين <لى 	إلسال%.
	للسا1  طويل  برجل  �جا�  بوقها،  في  	لناصر  عبد  �نفخ 
 صو من  ينعب  	لفهم،  سقيم  	لد%  ثقيل  	لَجنا1،  نظيف  غير 
	لعرY، يقوm ما يستخّف 	لحليم 	لوقوD من 	لعد�	1 على 	لحّق 
 Kلناصر يدعو <لى ما سّما	لباطل. ثم قا% عبد 	� �	لمر	بالسفاهة �
>	لتحويل 	الشتر	كي<، فكتبُت D7ّ$ عليه في 7حا$يث ما علم 7حٌد 
قبل 17 7كتب هذK 	لسطوD 7ني كاتبها، �7عطيتها �	حد	ً من <خو	ننا 
كبير	ً)  يتولى 	آل1 منصبًا <عالميًا  	لمعر�فين هنا (�هو  	إل�	عيين 
قبل  مصر   1> فيها:  قلت  مما  كا1  	لمملكة،  <�	عة  من  فأ�	عها 
	إلسال% كانت تمشي في طريٍق جا� عمر� بن 	لعا� ليحّولها عنه 
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 قلعة من 7منع قالعه �مصباحًا من Dإلسال%، حتى صا	لى طريق >
 Cإلسالمية �علما�ها 7ساتذ	لعلو% 	 Dمنا D7ضو7 مصابيحه، �صا
	لبال$ 	إلسالمية. فما 	لذ� ُير	$ بالتحويل 	الشتر	كي <1 لم يكن 
Dّ$هًا عن طريق 	إلسال% 	لذ� جا� به عمر� بن 	لعا� <لى طريق 

	لماDكسية 	لتي جا� بها 	لدجاm 	ليهو$� كاmD ماDكس؟
�لّما شهدُ 	لجلسة 	لتي ُ�لَد فيها D	بطة 	لعاَلم 	إلسالمي 
ِ�كر  جر4  حديثها،  مّر  �قد  ١٣٨١هـ،  سنة  حج  موسم  في 
فقلت:  	إلسال%،  منها  يبّرئو1  	لمحاضر�1  �	نبر4  	الشتر	كية. 
 في 	لقر1u؟ فعجبو	 مني، فقلت: على Dسلكم. $َD� كيف �قد
7لم يُقل 	هللا لَمن كا1 7ستا� ماDكس (�هو <بليس): >�شاDكهم في 

	ألمو	m �	أل�ال$<؟ فتلك هي 	الشتر	كية. فضحكو	.
*   *   *

لقد 7مضيت حقبة من عمر� في حلبة 	لنضاm 7قاتل �حد�، 
على ضعف يد� �قّلة عزمي. حاDبت على جبهتين. جبهة 	لَجَهلة 
�جبهة  	لمسلمين،  �يغّشو1  	لدين  يحّرفو1  	لذين  	لجامدين 
	لطريق �ما  	لمفسدين. �ما ِحد بحمد 	هللا عن هذ	  	لفاسدين 
كتبت بقلمي متعمد	ً ما ال ُيرضي Dبي، �<1 كنت ال 7بّر� نفسي 

من 	لخطأ.
�7نا 7كتب من ستين سنة كاملة، �uخذ على ما 7كتبه 7جر	ً 
ألنني كاتب محتر~. كتبت uالفًا �uالفًا من 	لمقاال. �7نا 7حاسب 
 Cألجر	هل 7ْخذ  :mآل1، فأتسا�	آل1، �طالما حاسبتها قبل 	نفسي 
من 	لناW ُيذِهب ما uُمل من 	لثو	Y عند 	هللا؟ �7خشى 17 7كو1 
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قد قضيت لنفسي، �7نا 7عرR قضائي على 	لقر	� ألسمع ما لهم 
.�	Du فيه من

تكتبين  كنت  هل  نفس  يا   :mفأقو نفسي   m7سأ �7ًال  7نا 
فأجد  	لماليين؟  كتابته  على  7ُعطيِت  �لو  	لدين  ما  يخالف 
	لجو	Y 	ليقيني 	لصا$] 17: ال. �7سألها: <1 لم يكن في 	لساحة 
من ُينِكر 	لمنَكر غير� يا نفس، �كا1 	إلنكاD �	جبًا شرعًا، هل 
فأجد  	لكتابة؟   C7جر ُتعطَي  لم  ألنك   KDنكا> عن  تمتنعين  كنت 
	لجو	Y 	ليقيني 	لصا$] 17: ال. �7نا 7قوm 	آل1 ما كنت 7قوله 
من قبل، هو 7ني ما بّدلت بحمد 	هللا �ال غّير �ما قلت يومًا 
كلمة 	لباطل �7نا 7عر~ بطالنه، �<1 صر 7عجز 7حيانًا عن 17 

7علن كلمة 	لحّق.
<m�7 1 كتاY صغير ُنشر لي سنة ١٣٤٨هـ، ما قلته فيه هو 
 m7ُعيَد طبعه لي سنة ١٤٠٦هـ، �<1 تبّد Yخر كتاu لذ� قلته في	
مني شي� فهو 	ألسلوY؛ كنت فتى فيه شّدC �فيه حّدC، فأالنتني 
	أليا% قليًال �هّد7َ من حّدتي، �<1 كانت لم تستطع 17 تمحوها 

من نفسي:
7خالَقـُه َيتُر�ُ  ال  حتى ُيو	4D في ثرDَ 4ْمِسِه�	لشيُخ 

*   *   *

	لعاشقينا��� 	لّشوِ] 	لقديِم �<1ْ َتعّز4 يلقى  حيَن  َمشوٌ] 

تبّدm علّي في هذ	 	لعمر 	لطويل كل شي�: 	لعا$	 �	أل{يا� 
�حجاY 	لنسا� �Y$7 	أل$با� �شعر 	لشعر	�؛ بد7َ في 7يامنا فتنة 



١٢٩

	لشعر 	لمنثوD، 	لذ� ُسئل عنه 	ألستا� 	لما{ني يومًا فقاm (على 
.Dلتهكم): هو نثر مشعو	لسخرية �	عا$ته في 

�7نتم تعرفو1 17 	لزجاa <�	 	نشعر 	نكسر.
7ما هذ	 	لكال% 	لمصفو~ صفًا 	لذ� ُينَشر 	ليو% في 	لجر	ئد 
على 7نه شعر �على 17 7صحابه شعر	�، فما فيه من 	لشعر <ّال 7نه 
طُبع على هيئة 7بيا 	لقصيدC، فهو شعر 	لمسطرC! 7ّما موسيقى 

	لشعر �طرY 	لشعر �سمّو 	لشعر، فما فيه منه شي�.
	لمعر�فة  في قصته  موليير  7$با� على طريقة خا$%  �هؤال� 
 yلفر	ً، فجعل يرقص من 	حين علم 17 كل ما ليس بشعر يكو1 نثر

.�Dألنه يتكلم بالنثر �ال يد
7نا 7عرR 	آل1 في خيالي شريط حياتي (�قد ُمحي كثير من 
صوKD، �<1 بقي فيه كثير) فأ4D عاَلمنا 	لذ� ُفتحت عليه عيوننا 
�نحن صغاD يختلف عن عاَلم 	لناW 	آل1، بينهما هّوC �7سع من 
17 يقفز عليها 	أل$يب بمقالة �7 مقاال: $نيا �هَبت �جا� $نيا 

7خر4، عاَلم ُبّدm غيَر 	لعاَلم.
على 7ننا ال نستطيع 17 نقوm <1 كل ما مضى كا1 خير	ً �ال 
7حا$يث  في  	لشيو�  من  لِد	تي   mيقو (كما  كله  شّر  جا�  ما   1>
��7سع  	لكو1،  بحقائق  7علم  	آل1  �نحن  �كيف   .(	لذكريا
حفظًا  7قّل  كانو	   1>� 	ليو%  �فقها�نا   ،Cلحيا	 لمظاهر  <$D	كًا 

للنصو� فهم 7كثر فقهًا لها �<$D	كًا لمقاصدها؟
*   *   *
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-٢٢٤-
مؤتمر 	لقمة 	إلسالمي

	لكتب  من   Yكتا <لى  يعمد   17 	لعالِم  عمل  7قصى  كا1 
فيجمع عليه تالميذK، يشرy لهم عباDته �يوضح مقاصدK، يفّلي 
	لعباCD �يقلبها �يحّللها تحليًال، يقف عند كل كلمة: لما�	 قالها 
ظر~  كل  �عند  معناها؟  �يؤّ$�  ير	$فها  ما  يُقل  �لم  	لمصّنف 
لّما  	أل{هرية  	لطريقة  هي   Kهذ �كانت  عطف.  حر~  كل  �عند 
�قد  	التبا#.  على  �	قتصر�	  	إلبد	#  ملكة  	أل{هر  علما�  7ضا# 
بد7 هذK 	لمرحلة من 	لقر1 	لتاسع 	لهجر� �7 قبله بقليل، �لو 
Dسمنا للعلو% خطًا بيانيًا لوجدناK يبد7 $قيقًا مائًال <لى 	لصعو$، 
 ،mفيستمّر مستقيمًا ال يعلو �ال ينز K	ثم يصير عريضًا، ثم يبلغ مد

.mلنز�	ثم يبد7 
 Wلنا	لبلد تاجر فأقبل 	حملها <لى  Cمثله مثل بضاعة جديد
في  فجمعوها  	لبائعين  عند   كثَر ثم  تتابع ��D$ها،  ثم  عليها، 
�	كتفى  	الستير	$  	نقطع  ثم   .Cكبير �مخا{1  مستو$عا ضخمة 
	لناW بما في 	لمخا{1 �	لمستو$عا، يتو{عها 	لباعة يفتّنو1 في 
 ،عرضها في 	ألسو	]. �كا1 عصر 	لجمع �7 عصر 	لموسوعا
�هو 	لقر1 	لتاسع 	لهجر�، ُجمعت فيه 7صوm 	لعلو% في كتب 
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	لقر1u �>	لمزهر< في علو%  �	سعة، ككتاY >	إلتقا1< في علو% 
	للغة �>نهاية 	ألYDَ< �>صبح 	ألعشى<.

كل 	لعلو% مّر بهذK 	لمر	حل. uخذ �	حد	ً منها 7مّثل به عليها، 
هو علم (�7 علو%) 	لبالغة؛ كا1 	أل$با� �	لشعر	� يخترعو1 	لمعاني 
	لجديدC �	ألساليب 	لطريفة، فكا1 	لنّقا$ كلما �جد�	 شيئًا جديد	ً 
�هي  >	لبالغة<،  فكانت  7مثاله،  <لى   Kضّمو� عنو	نًا  له  �ضعو	 
	لنقد منظَّمًا. ثم 	ستمّر 	لشعر	� �	أل$با� يجّد$�1، ��قف 	لنّقا$ 
 Kتلميذ� 	لجرجاني  	لقاهر  عبد  كتاَبي  عند  	لبالغة)  علما�   �7)
ثم  	لسكاكي.   Yكتا في  ما  فلّخص  	لَقز�يني  ثم جا�  	لسّكاكي، 
 >	لبالغة< كلها تد�D حوm >	لتلخيص<، فِمن شاyDٍ له �من Dصا
معّلق عليه، �من مختصر للشرy �من شاyD للمختصر، �لم نُعد 

نجد عندهم جديد	ً.
لذلك ُقلت <1 عمل 	لعلما� 	قتصر على 	لعكو~ على تر	? 
	ألّ�لين، ال يخرجو1 عليه �ال يجا�{�1 حد�$K. حتى <1 شيخ 
مشايخنا في 	لشا% 	لشيخ عبد 	لمحسن 	ألسطو	ني 	لذ� سبَقت 
	لكتابة عنه في هذK 	لذكريا، �كا1 من تالميذ جّدنا 	لشيخ محمد 
	لذ� قد% 	لشا% من طنطا، كا1 يحّدثنا عنه يعّد$ مز	ياK، فذكر مزّية 
7كبرها �7Dيناها 7مر	ً عا$يًا، هي 7نهم كانو	 يقر��1 على شيخ من 
 CDعبا Yلكتا	في  مشايخ $مشق )سّماK لنا �نسيت 	سمه( فمّر
لم يدDكو	 غرR 	لمصّنف Dحمه 	هللا منها، فقلبوها على �جوهها 
 mلمقصو$ بها، فقا	فها، فلم َيِضح لهم 	7خذ�ها من جميع 7طر�
 Kلطنطا��. فلما جا��	لشيخ محمد 	عرضوها على 	لهم شيخهم: 
بها ضحك �قاm: $� غلطة من 	لناسخ. �7خذ 	لقلم فصّححها. 
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ُيقِد% على نسخة لمؤّلف  تعّجبو	 منه: كيف  	لذ�  �كا1 هذ	 هو 
 Yلكتا	نسخة 7خر4 من  	قديم فيصّححها من عند نفسه؟ ثم �جد�

فإ�	 	لكلمة كما صّححها.
كا1 	لعلم كله �D	ية ال $D	ية �كا1 حفظًا ال $D	سة، كالذ� 
ينقل 7مو	له من مصر~ <لى مصر~ �7 ُيبِدلها من عملة <لى عملة، 
	لصفة   Kليها. لم يشّذ عن هذ> يزيدها �ال يضيف شيئًا  �لكن ال 
من كل من عرفت من علما� بلد� (�7نا 7كا$ 7عرفهم جميعًا) <ّال 
من  	لنَّْعساني  	لدين   Dبد �	لشيخ  $مشق  من  	لباني  سعيد  	لشيخ 
حلب. حتى 	لشيخ جماm 	لدين 	لقاسمي كانت كتبه كلها �كا1 
7علم-  -فيما  حّقق  ما  	لعلما�،   m	ألقو جمعًا   Dلمشهو	  Kتفسير

مسألة فجا� فيها بشي� جديد.
�بقَيت هذK 	لخّلة عند 	لمشايخ في $W�D 	لدين <لى 	آل1، 
D عليهم في  حتى في 	لجامعا. هل سمعتم 17 طالY 	لجامعة ُيقرَّ
	لما$C كتاY �	حد، يشرحه 	لمدWD �يحفظه 	لطالY �ُيسألو1 
	لثقافة   Kسّمو 	لذ�  	لجديد  	لعلم  في  حتى  	المتحا1؟  يو%  منه 
	إلسالمية (�كاm�7 1 من $Dّسه نحو سنة ١٩٤٠ هو 	لشيخ D	غب 
 Dلجديد صا	لعلم 	 	لطّبا� في حلب �7نا في $مشق)، حتى هذ	

.Yله كتا
�ال تز	m َتِرُ$ على برنامجي في 	لر	ئي (	لتلفزيو1) شكا�4 
 Dسل <لّي 7حدهم نسخة منه 7شاD7 قد� ،Yلكتا	 	من هذ Yلطال	
CD عليهم. فال يغضب مني مؤّلفوK، �هم من  <لى 7بو	Y فيه مقرَّ
7صدقائي، <�	 خّبرتهم صا$قًا 7نني 7حسست لّما قر7ته كأني D7يد 
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17 7مّز] صفحاته �7 17 تتمز] 7عصابي، �كأنه ال يشفي نفسي 
<ّال 17 7ضرY به �7 بر7سي 	لجد	D! ��جدته 7قو4 	لوسائل لتنفير 

	لطّالY من 	لثقافة 	إلسالمية �تسويدها في عيونهم.
�7نا �7كر WD$ m�7 حضرته في كلية 	لحقو] في $مشق سنة 
١٣٤٨هـ، من نحو ستين سنة، �قد $خل علينا 	ألستا� فكا1 مما 
قاm لنا: لقد 	نتقلتم 	ليو% من مرحلة 	لتلّقي �	لحفظ <لى مرحلة 
عليكم  7ُلقي  فأنا  	لبحث،  في  �	لمشاDكة  	لنفس  على  	العتما$ 
	لمحاضرC �7$ّلكم على 	لمر	جع، �لكني ال 7ُلِزمكم كتابًا تقر��نه 
 17 	لعقل ال  D7ّبي   17 D7يد  7نا  	قتصرتم عليه.  لو  7قبله منكم  �ال 
7قّو� 	لذ	كرC، ففّكر�	 بر��سكم ال بر7سي 7نا، �<�	 	نتهيتم <لى 
�7D يخالف 7Dيي �كا1 لكم عليه $ليل قبلته منكم �7عطيتكم عليه 

	لدDجة 	لعالية في 	المتحا1.
�كا1 هذ	 	ألستا� هو 	لمسيو ستيف، 	لمستشاD 	لتشريعي 
يومئذ للحكومة 	لسوDية. �ال يمنعني 7نه فرنسي من 17 	شهد له 

بالحّق 7نه عالِم.
ثم  بألسنتهم،  �7ًال  	ألجير  يعّلمو1  	لمهن   YباD7�  Dلنّجا	�
عليه  فيقومو1   Kبيد  Kيباشر  17 يكّلفونه  ثم  عمَلهم،  ُيشِهد�نه 
 1�Dلنجا	ثم يَدعونه يستقّل بنفسه. فهل يكو1  ،Kيصّححو1 له خطأ
 Y	لصو	 بوجه  7عرَ~   	لمهن �	لصناعا  Y$�1 �7صحا	لحد	�
من 7هل 	لجامعا؟ �<�	 قّرDنا كتابًا �	حد	ً لطالY 	لجامعة، ُيلقي 
	لمدWDّ عليهم ما فيه �يحفظو1 هم ما ُيلقيه ثم يضعونه في �Dقة 
	المتحا1، لم يبَق من فاD] بين 	لمدDسة 	لمتوسطة �	لثانوية �بين 
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	لتي   	لكر	  Kنرّكب في هذ  17 نتيجة �لك  	لجامعة، �كا1 من 
7قامها 	هللا بين 7كتافنا شريط تسجيل ال $ماغًا حيًا!

لّما كنت شابًا ُترجم <لى 	لعربية كتاY 7ظّن 17 	سمه >	لتربية 
	لحديثة< أل$مو1 $�موال1، �قد نسيت 	سم مترجمه، �هو باٍ] 
في مكتبتي في 	لشا% 	لتي ال 7علم هل ُيكتب لي 17 7عو$ فأD	ها 
نفسي �في  بالغ في  7ثر   Yلكتا	 لهذ	  عنها. كا1  بعيد	ً   7مو  %7
نفوW 	لذين قر��K، ألنه جا� بشي� جديد (�7 بشي� كا1 في تلك 
	أليا% ُيَعّد جديد	ً). قر7ته مر	 �بقي في �هني كثير مما فيه؛ من 
�لك 17 	لمؤّلف �هب <لى <نكلتر	 ليدWDّ في <حد4 مد	Dسها، 
فقابل مديرها �7خرa له شها$	ته، فنّحاها 	لمدير مبتسمًا �قاm له: 
7نا ال D7يد D�7	قًا بل مدDّسًا، �هؤال� هم طّالبك، فتفضل فألِق 

	لدWD عليهم.
فكا1 مما تعلمته منه 17 كفاية 	لمر� ال ُتقاW بشها$	ته بل 

بعلمه �عمله.
�لّما 7ُّسس m�7 قسم للدD	سا 	لعليا في 	لمملكة في مكة 
	لمكرمة كانت 	للجنة 	لتي �ضعت نظا% هذ	 	لقسم مؤلَّفة من عميد 
كلية 	لتربية في تلك 	أليا% 	ألستا� 	لبغد	$�، �7خي 	لدكتوD 7مين 
	لمصر� Dحمة 	هللا عليه، �هو 	لذ� سعى في <نشا� هذ	 	لقسم 
�7لّح في هذ	 	لسعي �صبر فيه على 	لمتاعب، �	لدكتوD <سحا] 
 ،1$Dأل	أل�قا~ في 	ير }�� ~Dلمعا	ير }� Dلذ� صا	لفرحا1 	
فلم تغّيرK 	لو{	CD كما غّيَر من 	لناW غيَرK �بقي يعيش فيها كما 

كا1 يعيش قبلها �يعمل لإلسال% كما كا1 يعمل، �7نا.



١٣٦

	ألستا�  فرجع  معنا.  حاضر	ً  كا1  من  بعض  نسيت  �لعّلي 
 Rلريا	لمصر� <لى مكة بعد 7يا%، �بقيت في 	 Dلدكتو	$� �	لبغد	
	لال{%  	لشر�  هي   C$لشها	 تكو1  ال   17  mأل�	 7مرين:   m7حا�
	لكافي (كما يقوm 7هل 	لرياضيا)، �17 يكو1 للو{ير 	لحّق في 
17 يستثني ُخمس 	ألساتذC �7 ُعشرهم من شر� 	لشها$C، �قلت 
لمعالي 	لو{ير(١): خّبرني يا سيد�، هل تستطيع <�	 	قتصرَ على 
	لشها$C �جعلتها �حدها مقياW 	لرجاm �بعث 	هللا جّد� 	لشيخ 
محمد بن عبد 	لوهاY، هل تستطيع 17 تجعله معلمًا في مدDسة 
�7لية في قرية من 	لقر4؟ �هل يستحيل على 	هللا 17 يجعل في هذ	 
	لعصر من هو كجّد� في علمه �عمله �هو مثله ال يحمل شها$C؟ 

بل <1 7مامنا يا سيد� مثًال ظاهر	ً، هو 	ألستا� 	لعّقا$ Dحمه 	هللا.
ما  كتبت  <نني  فقلت  مثًال  نفسي  من  لضربت  	لحيا�  �لوال 
كتبت �حاضر �$Dّست في 	أل$Y �في علو% 	لدين �ما 7حمل 
في  	لسباعي  	لشيخ  7ناقش  كنت  �لّما  منهما.   Cحد	� في   C$شها
	شتر	كية 	إلسال% كتبت مقالة حا�لت فيها 17 7كوD 1فيقًا Dقيقًا ما 
	ستطعت �17 7كلمه كال% 	لصديق 	لمحب (�7نا 7حّبه �	هللا حقًا، 
>	لِحمصّية<،  فجا�ته  	لشانئ،  	لناقد  كال%  ال  عليه)  	هللا  Dحمة 
�	لعفو من <خو	ني 7هل حمص، فقاm لي: <نك لست 	ختصاصيًا 

في 	لعلو% 	لشرعية، لذلك 7ُعفي نفسي من 	لرّ$ عليك.
�جا�ني عشيَة َنْشِر مقالته بعدما �هب ثلث 	لليل جماعة من 

______________________
(١) 	لشيخ حسن بن عبد 	هللا mu 	لشيخ. �سيأتي هذ	 	لخبر مرC 7خر4 في 

	لحلقة ٢٣٨ (مجاهد).



١٣٧

<خو	ني، �7كر منهم 	ألستا� نها$ 	لقاسم �{ير 	لعدm 	لمركز� 7يا% 
سنة ١٩١٩  	لمدDسة  Dفيق  	أل$يب  �	لتاجر  	هللا،  Dحمه   Cلوحد	
 Dلدكتو	 7خي  معهم  كا1  7نه  ظنًا  �7ظن  	لطبا#،  ُهد4  	ألستا� 
 Yلبا	يا سابقًا. فلما فتحُت لهم Dسو �	D}� ئيسD ليبي	لد�	معر�~ 
قالو	 ضاحكين: ال ندخل $	�D �ال نشرY قهوتك حتى َتِعد بأ1 
تلّبي طلبنا. قلت: فهمت؛ لن D7ّ$ عليه. فتعّجبو	 �قالو	: من خّبر� 
بالذ� نريد؟ قلت ضاحكًا: �كائي. فّكر ما 	لذ� جمعكم في 
 Cلذ� جا� بكم، فخطر لي 7نكم كنتم في سهر	لساعة �ما 	 Kهذ
	لسباعي �	لسباعي سيعو$ فيرّ$  	لطنطا�� سيرّ$ على  فقلتم: <1 
على 	لطنطا��، �كالهما معد�$ من $عاC 	إلسال%، �لن نستطيع 

.mما سو~ يقا �Dُ	17 نسترّ$ ما قيل فلنعمل على تد

قالو	: �	هللا هذK هي 	لحقيقة.

�لقد لقيت كثير	ً حين ضعت بين 	أل$Y �بين 	لفقه: <�	 كا1 
	جتما#  7$يب، �<1 كا1  7قصوني عنه �قالو	: هذ	  فقهي  مجمع 
7$بي قالو	: هذ	 شيخ فقيه. �7نا ال uسى على عضوية 	لمجمع �ال 
�هبت  َلما  بالسالسل  <ليه  جّر�ني  �لو  	الجتما#،   Dحضو على 

<ليه، �ال Dغبة لي فيه، �لكنني 7قّرD 	لو	قع.

*   *   *

�تنا%  �تشيخ،  �تشّب   ،Rتمر� تصّح  كاألفر	$  	ألمم 
�تصحو. �يظهر 17 نشأتي كانت في 7يا% مرR 7متي ال في 7يا% 

صّحتها:



١٣٨

شبيبتِِه في   Kُبنو 	لزما1َ  	لِكَبِرجاَ�  على   Kُ7تينا� ُهْم  فَسرَّ
�7نها كانت في عهد نومها ال في حين يقظتها. �ما �7كر 7نه 
مّر علّي يو% في شبابي <ّال �	لذ� بعدK كا1 شر	ً منه، �17 ما بكينا 
فيه منه بكينا بعدK عليه؛ �لك 7ننا كنا -نحن 	لمسلمين- في َنومة 
 طويلة 	متّد <لى �7	ئل 	لقر1 	لماضي، ثم صحونا على صو
 منا يهتف بنا 17 نعو$ <لى ينابيع قوتنا �مصدD عّزتنا، هو صو
	لشيخ محمد بن عبد 	لوهاY، �صو غريب عنا ينّبهنا <لى ما 
	لذ�  فأقبلو	 عليه �بقينا نحن نعيش على قديمنا  جّد عند غيرنا 

نشأنا فيه، هو 	لحملة 	لفرنسية على مصر.
لقد كا1 	لمسلمو1 $�لة �	حدC، فانشعبت منها شعبة لّما 
 CDألندلس فأقا% فيها <ما	ألمو� <لى 	خل 	لد	لرحمن 	هب عبد �
	لتفّر]،   $	$}	� 	النقسا%  تو	لى  ثم  7خر4،  $�لة   Kبعد  Dصا
(	لتي كانت على   سوDيا Dأل�لى صا	 Yلحر	 	نتهت   	�> حتى 
 $�ًال: $�لة $مشق، �$�لة Dصا (Cحد	لعثمانيين �الية �	عهد 
حلب، �$�لة 	لعلويين، �$�لة جبل 	لد�D{. �شها$تي 	البتد	ئية 
في 7عالها طَُغر	� >$�لة $مشق< �في 7$ناها توقيع حاكم هذK 	لد�لة 

حقي بك 	لعظم!
هو $�لة 	لخالفة كما قاm شوقي: >هَوِ 	لخالفُة عنِك 
فال  	لشعر	�  7مير  يا  	إلسال%  7ما  فنعم،  	لخالفة  7ّما  �	إلسالُ%<. 
يهو� 7بد	ً، �<نما هو <لى 	Dتفا# �<لى سمّو �	لعاقبة له. كا1 7عد	� 
	ليهو$،  �لك  ِكبر  �توّلى  	لخالفة،  هد%  على  عاملين  	إلسال% 
شياطين 	لبشر �سبب كل 4�7 �ضرD، 	لذين ُيفِسد�1 بأمو	لهم 



١٣٩

�لحميد فخّيب  �لسلطاَ� عبد  بالما�  ُيغُر��   ��  ���� � �بنسائهم، 
�ملهم �ضر. �جوههم بأمو�لهم، فأعملو� فيه كيدهم �مكرهم، 
فسّو:�� �سمه �شّوهو� صحيفته ��فتر�� عليه �نسبو� كل َ 2ّية 0ليه، 
بالجاسوسية  �لنا>  فجعلوC مثا� �الستبد�� ��لظلم ُيحصي على 
�نفاسهم �ُيغِرK في مياC �لبوسفو  ِكر�مهم. �نشأنا نحن على Fلك 
��عتقدته حينًا، أل� فريقًا من �ساتذتنا (كخالي محب �لدين، �ِمن 
قبله بقليل محمد كر� علي) كانو� يميلو� 0لى �لقو� به. �كل 0نسا� 
 Uبا��ُيخطئ �ُيصيب ��لعصمة من �هللا لرسله �حدهم. ��خذ Fلك 
�لنصا [ فنفخو� فيه ��سعوC، �كنت ُمقبًِال تلك �ألياZ -كأمثالي 
من �لشبا.- على قصص جرجي 2يد�� �فيها هذC �لفرية مدسوسة 
بين سطو ها، كما �ّ> فيها على �إلسالZ �على تا يخه، ��ستمّر 

Fلك حتى حصحص �لحّق ��2هق �هللا �لباطل.
�لقد نشر �خي �ألستاF سعيد �ألفغاني في مجلة >�لعربي< 
على عهد �لدكتو  �حمد 2كي(١)،  سالة من �لسلطا� عبد �لحميد 
� جو �� يعو� �لمعنّيو�  ،Zفي �لشا dبي �لشاما�نفسه 0لى �لشيخ 

بالتا يخ 0ليها، فإنها �ثيقة ثمينة جد�ً نا� f �لمثا�.
�لبنيا�  �ليهو� 0خو�نهم من �التحا�يين فضعضعو� هذ�  سّخر 
 ��� عنها  �لعربية  يمحو� شعا    ��  ���� �� �لخالفة،   jهّز�� صر�
يجعلوها تركية، ثم ��خلو� �لد�لة حربًا ما لها فيها شأ� �ال لها منها 
نفع ��ضعوها مع �لفرقة �لخاسرf، ثم جاU َمن نحر ناقة �هللا فأحل 
قوَمه ��  �لخسا ، فتفّجر هذ� �لكوكب �لضخم فصا  ُشُهبًا صغا �ً.

______________________
(١) مجلة �لعربي، �لعد� ١٦٩ �يسمبر (كانو� �أل��) ١٩٧٢.



١٤٠

�7نا ال D7يد 17 7كتب تاDيخًا �<نما 7سر$ �كريا، فيميل بي 
	لقلم يمينًا �7 شماًال، ثم 7عو$ <لى طريقي.

*   *   *

لقد عشت 7كثر شبابي �سماُ� بال$ 	لعرY ملّبدC بالغيو% ال 
يبد� فيها من 	لشمس شعا#، حتى <�	 كانت سنة ١٩٧٣ (<1 لم 
 WDّ$7 7نا� 7كن قد 7خطأ 	لتاDيخ) �كا1 قد مّر علّي عشر سنو	
في جامعا 	لمملكة، في 	لرياR �7ًال ثم في مكة، ��7يع من 
<�	عتها، كنت قا$مًا بالطياCD من 	لرياR <لى جدC، فاتفق 17 كنت 
قريبًا من 	لشيخ 	لسّقا~ Dحمة 	هللا عليه، 	لذ� كا1 �{ير 	لخاDجية 
�7 يقو% مقا% �{ير 	لخاDجية، فخّبرني خبر	ً مأل قلبي مسّرC، هو 
17 	لمملكة �ّجهت 	لدعوC <لى �{D	� خاDجية 	لد�m 	إلسالمية 
ليعقد�	 مؤتمرهم ليكو1 تمهيد	ً لمؤتمر 	لقمة 	إلسالمي، �7بلغني 
	لفند] 	لذ� ينعقد فيه 	جتما#  عن 	لمقا% 	لسامي بأ1 7كو1 في 
 �7D� عرَضت مسألة شرعية �كا1 لي علم بها 	حتى <� ،�	D}لو	

فيها ُسئلت عنها.
فركبني �	هللا هّم 7حسست منه كأ1 صخرC قد ُ�ضعت على 
كتَفّي، �لم Dِ$7 كيف 7عتذD عنها �7تخلص منها. �كا1 قد ُ$عي <لى 
هذ	 مثلي 	لشيخ 	لصّو	~ �	لدكتوD 7مين 	لمصر�، فشكو <ليه 
�Dجو 17 يخّلصني، فأخذني <لى لقا� 	لملك Dحمة 	هللا عليه. 
�قامو	 <لى 	لغد	� فأقاموني معهم، �7نا 7تحّرu 17 aكل في 	لفند] 
7ما% 	لناW فكيف على مائدC 	لملك؟ �لم يكن على 	لمائدC <ّال 
هو Dحمه 	هللا �	لدكتوD معر�~ 	لد�	ليبي �	لدكتوD 7مين 	لمصر� 



١٤١

�	لشيخ 	لصو	~ �7نا. �كا1 عليها ضيفا1 7حسبهما من 	لصحفيين 
من لبنا1، �جعلو	 يأتو1 بطبق بعد طبق، �7نا ال يحتمل 7كلي كله 

سّت $قائق فكيف 7نتظر حتى ينتهي 	لطعا%؟
 فأخذ  ،نا 	لمعجَّ من  حسبته  شي�  فيه  بطبق  �جا��	 
	لشوكة ألمسكه بها ثم 7قطعه بالسكين (كما 7Dيت 	لناW يصنعو1)، 
�<�	 هو صلب ال تنزm 	لشوكة فيه، �<�	 هو ينّط (�كلمة >نّط< 
	لعمل،  ما   �D$7 	لخجل �ال  يجّللني  �7نا  	لطبق،  فصيحة) من 
�7قوm لنفسي: �يحِك يا نفس ما 	لذ� جا� بك <لى مائدC 	لملك؟ 
�متى كنُت 7صلح لها؟ �7جد 17 	لحّق كله على 	لشيخ 	لصو	~ 
	لذ� 7$خلني هذ	 	لمدخل، 	لذ� ير	K 	لناW نعمة يحرصو1 عليها 
 �7 RDأل	منه، �تمنيت 17 7جد شقًا في  Yبًا 7هر	7نا عذ K7جد�
 Cهللا كيف 7مضيت مّد	لغرفة 7ختبئ فيها. �ليس يعلم <ّال 	ية في �	}

	لطعا%، �لكن 	لذ� 7علمه 7نني قمت �7نا جائع.
�لم 7جد مجاًال ألكلم 	لملك لُيعفيني مما $عوني <ليه �ما 
7هّمني حقًا، فعد <لى 	لشيخ 	لصو	~، �7حسب 7نه هو 	لذ� جّر 
علّي هذ	 كله، فاقترy 17 يذهب بي <لى �{ير 	لخاDجية. فقابلت 
	لسقا~ Dحمه 	هللا �قلت له: <$ 1	D بنتي قريبة من �{	CD 	لخاDجية، 
�سأبقى <لى جنب 	لهاتف فإ1 طلبتموني جئت، �لكني 7ستحلفك 

باهللا 17 ُتعفيني من 	لنز�m في 	لفند] �من 17 7كو1 من 	لوفو$.
	إلسالمية  للقمة   mأل�	 	لتمهيد�  	الجتما#  هو  هذ	  �كا1 
	أليا%   Kهذ في  	لخامسة   Cللمر تنعقد  �	لتي  عقدها،  تو	لى  	لتي 
في 	لكويت. <نه من يو% �هب عبد 	لرحمن 	ألمو� <لى 	ألندلس 



١٤٢

هذ	  في  	أل�لى،  	إلسالمية  	لقمة  	نعقا$  حين  <لى  ١٣٨هـ  سنة 
يجتمع  لم  سنة  �مئَتي  7لف  من  7كثر  	متّد  	لذ�  	لطويل  	لتاDيخ 
يتفقو	  	لمسلمين في مكا1 �	حد تحت سقف �	حد �لم  ُحّكا% 
على �7D �	حد، حتى 	جتمعو	 هذK 	لمرC، 	جتمعو	 بعد 	لتفّر] 
 mحد. ال 7قو	�7 �D حد فيه	ببيا1 � 	�Dلتباعد، �صد	بعد  	بوDتقا�
<نه 7عا$ 	لوحدC �ال جّد$ 	لخالفة، �ال 7قوm <نها Dجعت به $�لة 
عمر بن 	لخطاY �ال $�لة عمر بن عبد 	لعزيز �ال $�لة 	لرشيد �ال 

	لمأمو1، بل 7قوm <نها بد	ية مرحلة جديدC �مولد عهد جديد.
<نه 	لفجر بعد 	لليل 	لذ� طاm حتى كدنا نيأW فيه من �Dية 
	لنهاD. �	لفجر فجر	1: 	لفجر 	لذ� تبد� فيه خيو� 	لنوD متفرقة 
على حاشية 	ألفق، ثم يأتي بعدK 	لفجر 	لصا$] 	لذ� يمأل 	ألفق 
نوD	ً �يطلع على 	لدنيا نهاD	ً حقيقيًا، �	لذ� ينا$� عندK 	لمؤ�1: 
>حّي على 	لفالy، 	لصالC خير من 	لنو%< فينفض 	لنائمو1 	ألغطية 
عنهم �ينهضو1 يستقبلو1 يومًا جديد	ً بعز% جديد، ينّبهو1 	لعز	ئم 
بالوضو� 	لذ� ُيزيل عن 7عضائهم بقايا 	لمنا%، ثم يستمّد�1 	لعو1 

.yلفال	لنصر �يرجو1 	لتي يستنزلو1 بها 	 Cهللا بالصال	من 
�قد يكو1 هذ	 	لحَد? فجر	ً كا�بًا ال يجب به 	لصو% �ال 
تصّح فيه صالC 	لفجر، �لكنه فجر على كل حاm. <1 لم يكن نهايَة 
	لليل فإنه $ليل على 7ننا صرنا في �7	خر 	لليل، �<1 لم يكن بد	ية 

.Dلنها	فإنه $ليل على 7ننا $نونا من  Dلنها	
�كل شي� يبد7 صغير	ً ثم يكبر: 	لسنديانة 	لضخمة تبد7 نبتة 
صغيرC يستطيع 	لعصفوD 17 يتنا�لها بمنقاKD، �	لمناCD 	لعالية تبد7 
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ُيوَلد قطعة  	لولد 17 يتخطاها برجله، �	إلنسا1   Dطية يقد	� Cسّد
جامدC من 	للحم �	لعظم ال تنطق �ال تتحر�. ثم تكبر 	لسنديانة 
حتى تصير $�حة D	سية ال تزعزعها 	ألعاصير، �ترتفع 	لمناCD حتى 
	لنسر �	لعقاY، �ينطق  <ّال   K	D�ُ <لى  تغد� صرحًا عاليًا ال يصل 
�يمشي  	لقصائد،  	لبيا1 �خو	لد  بر�	ئع  يأتي  	ألبكم حتى  	لولد 

حتى يجز# 	ألRD ثم يعلو 	لجبل ثم يركب 	لفضا� <لى 	لقمر.
�هذ	 	لمؤتمر <1 بد7 صغير	ً فسيكبر <1 شا� 	هللا، �ستجتمع 
يصير  ثم   ،�	Dآل	� 	ألجسا$  فيه  	جتمعت  كما   Yلقلو	 مثله  في 
	لمؤتمر جامعة للد�m 	إلسالمية، ثم تصير 	لجامعة 	تحا$	ً، ثم 
يغد� 	التحا$ �حدC. �حدC <سالمية كما 7مر 	هللا 17 تكو1، 7مة 
�	حدC 	هللا Dّبها �محمد <مامها، �	لقر1u $ستوDها، �	لحكم لها 
�	لعلم فيها، تمتّد من غانة <لى فرغانة، تجمعها 	لكعبة 	لتي ُنطيف 
مركز  �هي  $�	ئر،  �سط  $�	ئر  حولها،  من  صفوفًا  �نقو%  بها 

مد	Dها �قطب Dحاها.
 C$لسيا	$كم 	لذ� منح 7جد	هللا، فاهللا 	شيئًا على  	ال تستكثر�
على   D$قا  ،m	يز ال  باٍ]  	هللا  هو  �	لسلطا1   CDلحضا	�  C$لسعا	�
نصركم <1 نصرتموK، يد	فع عنكم كما �عدكم، �لكّن لكل شي� 
سببًا؛ فَمن حر? �{D# 7عطاK 	هللا 	لثمر، �من $WD �قر7 مّن 	هللا 
عليه بالنجاy، �من تد	�4 ناm من 	هللا 	لشفا�. �سبُب نصركم 17 

تنصر�	 Dبكم، �تتبعو	 شرعكم، �تتمّسكو	 بدينكم.
له  يستمع  	لكال% فال  نقوm هذ	  <لى متى  7يها 	إلخو	1،  يا 

7حد؟
*   *   *
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-٢٢٥-
	لفقيد	1 	لو{ير �	لمدير،
�من قبلهما فقدنا 	ألمير

>مدDسة  عن  	لماضية  	لحلقة  في  7كتب   17 7هّم  كنت 
	لتلفزيو1<، عن 	قتر	D yفعُته <لى �{	CD 	لمعاD~ من نحو عشرين 
�{ير  هم:  ثالثة  بين  �شخصية  Dسمية  Dسائل  فيه   D	$� سنة 
	لمعاD~ 	لشيخ حسن بن عبد 	هللا بن حسن، ��كيلها 	لشيخ عبد 
	لوهاY عبد 	لو	سع، �مدير مد	WD 	لثغر 	لشيخ عبد 	لرحمن بن 
7لّخصها   17  m7حا�� 	لرسائل   Kهذ D7ّتب  �كنت  	لتونسي.  صالح 
 Cلجريد	 �17 7جلو للقر	� صوCD عنها، �بينما 7نا في �لك <� جا�
نفضني  	لكهربا�،   Dتيا مّس  7عصابي  مّس  7نه  7حسست  نبأ  �فيها 
نفضًا، �معه نبأ مثله، فُزلزلُت {لز	ًال؛ �لك هو نبأ 	لمصاY بالو{ير 
�بالمدير، 7سأm 	هللا لهما 	لرحمة، �للوكيل (	لذ� هو 	ليو% �{ير 

	لحّج �	أل�قا~) طوmَ 	لعمر �$�	% 	لتوفيق.
	لمعركة  في  	لمجاهد  يسقط  كما  حسن  	لشيخ  سقط  لقد 
 	لمعامال في   KD	$ في  ينظر  سعيد	ً، قضى �هو  يمضي شهيد	ً 
 ساعا �في  	لمكتب  في  <ّال  فيها   Kغير ينظر  ال  	لتي  	لرسمية 
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	لد�	%، �بعضهم يسر] جانبًا من ساعا 	لد�	% فال يكو1 فيها 
 في 	لمكتب، �بعضهم يسّو~ �يؤّجل �يد# 7صحاY 	لحاجا
يتقلبو1 من 	نتظاD <نجا{ها على 	لجمر. �1�ّ7 	لمغرY فقا% ليلّبي 
$	عي 	هللا، �طلب كأسًا من 	لما� فجا��K به، �لكن 	لمقد	D عاجله 

فلم يشرY 	لما�.
نتز	حم عليها �نتسابق  	لتي  	لدنيا  7هذK هي  7فكر:   فقعد
	لبر]  �لمحة  	لطر~   C$ّD مثل  7في  هّمنا؟  7كبر  �نجعلها  <ليها 
يصير 	إلنسا1 	لحّي 	لذ� كا1 مل� 	ألنظاD �	ألسما# �كر4 ُتذكر 
�حديثًا يؤثر؟ 7ّما كأW 	لما� فإني 7سأm 	هللا 17 يشربها من 7يد� 
�ال  ندعو  <ننا  �Dحمته،  	هللا  بفضل  	لنعيم  جنة  في  	لعين   Dلحو	

نملك له �ال ألنفسنا شيئًا.
�من قبُل فاجأني �هّزني نعي 	لشيخ <بر	هيم بن عبد 	لعزيز  بن 

<بر	هيم. ثالثة عرفت uبا�هم قبل 17 7عرفهم.
�7نزلني   K7با يو% عرفت  يافعًا  فتى  فكا1  <بر	هيم  	لشيخ  7ما 
ضيفًا عليه مع 	لشيخ ياسين 	لرّ�	~ في قصر 	إلماCD، 7يا% مقامنا 
في 	لمدينة 	لمنوCD. �قد جالست 	لشيخ <بر	هيم يومئذ فر7يت �هنًا 
 Dثاu ّطالعًا على	� Y$أل	لعلم �	غبة في D� ،ً	$ً ��كا� حا	متوقد
 	لكباD من 7$با� �لك 	لزما1، كالعّقا$ �	لما{ني �	لر	فعي �	لزيا
�هيكل (حسين ال حسنين). ثم سافر �	نقطع ما بيني �بينه، حتى 
قدمت 	لمملكة سنة ١٩٦٣ �كا1 �كيل <ماCD مكة 	لمكرمة، فلم 
ُينِسه طوm 	لمد4 �ال كبر 	لمنصب 7نني جالسته ساعا قبل نحو 
 ،Cلدعو	من  D	لفر	ثالثين سنة، فدعاني. �حا�لت -على عا$تي- 
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فسّد علّي مسالك 	لهرY حتى 	ستسلمت �7لقيت 	لسالy. �كانت 
َلما  7يا%  خمسة   	ستمر �لو   ،ساعا خمس   	ستمّر جلسة 
فضائله  �كمَلت  نضج  قد  �جدته  ألنني  بها،  ضقت  �ال  مللتها 

 معاDفه.$	$}	�
7ّما 	لشيخ حسن �	لشيخ عبد 	لرحمن فلم 7لَقهما في َقْدمتي 

تلك <لى 	لمملكة سنة ١٣٥٣هـ ألنهما ُ�لد	 سنة ١٣٥٢.
*   *   *

�لكن   .Kبعد حديثًا  	لدنيا   Kهذ في  	إلنسا1  يغد�  �كذلك 
 1�7 كل  له   yترتا� 	لعطر  منه  يعبق  	لثالثة  هؤال�  عن  	لحديث 
�يصدقه كل سامع، �<�	 �كر َفْقَدهما 	لمفاجئ قطر من عينه 	لدمع 

فشاDَكت فيه كل عين �7ِسَي له كل قلب.
ما عرفت لهؤال� 	لثالثة كاDهًا، فكأنهم �سعو	 	لناW بحسن 
	لخلق �لين 	لمعاملة، مع 	الستقامة على طريق 	لحّق. �<�	 كانت 
7لسنة 	لخلق 7قال% 	لحّق كما يقوm 	لناW، فإني ألDجو 17 يكو1 

هذ	 	لكثير 	لطيب 	لذ� ُكتب عنهم شها$C عند 	هللا لهم.
7نا ما كنت 7لقى 	لشيخ حسن �	لشيخ عبد 	لرحمن عليهما 
Dحمة 	هللا مرتين في 	لسنة، �لكني كنت مطمئنًا عليهما 	طمئنا1 
	أل� على 7خيه �هو بعيد عنه، فإ1 7صابته مصيبة شاDكه مصابه 

�<1 7نعم 	هللا عليه نعمة فرy بها له.
لذلك ُصدمت  �فاتهما،  7قر7 خبر   17 7بد	ً  7توقع  7كن  �لم 
به لّما سمعته، كما صدمني من قبُل خبر �فاC 	لشيخ <بر	هيم لّما 
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 قر7ته، ألنني عرفت uبا� 	لثالثة قبل 17 7عرفهم. �لو كا1 	لمو
يأتي بالَد�D ُيصيب 	ألكبر فاألكبر لكنت 7نا سابق 	لثالثة، �لكن هللا 

.Wلنا	حكمة تقف $�نها 7فها% 
	لمملكة  	لشيخ عبد 	هللا بن حسن فقد كا1 يو% قدمُت  7ّما 
كانت  	لتي  	لمحكمة  في  يو%  كل   KD�}7 �كنت   ،Cلقضا	 قاضي 
في شمالي 	لحر% �$خَلت 	آل1 فيه لّما ُ�ّسع �ُجّد$ بنا�K، �كا1 
شفقة  �لك-  -على  منه  �7Dيت  للشر#،  مقيمًا  بالحّق  صّد	عًا 
 Cً صالحًا، ما جئت للحر% للصال	ّقة قلب. كا1 متعبدD� عاطفة�
يقر7   mأل�	 	لصف  في  �جدته  <ّال  مكة  في   Cلقصير	 <قامتي   Cمّد
 .Cكا1 في صال Cلصال	 Dنتظا	َمن كا1 في � .Cلصال	1 ينتظر uلقر	
�كا1 يفتي على مذهب 	إلما% 7حمد، فإ�	 جا� 	لحديث 	لصحيح 
على غير 	لمعتَمد في 	لمذهب 7خذ بالحديث. �هذ	 هو 	لحّق، 
 mً من عمر� حنفيًا ال 7عد	هللا <ليه بعدما لبثت $هر	لقد �ّفقني �
بمذهبي شيئًا �ال 7$عه بحاm، �7نا 7ستغفر 	هللا 	آل1 مما كنت عليه 

�7حمدK على ما صر <ليه.
�7ّما 	لشيخ صالح 	لتونسي فكا1 شيخي، لزمُته سنين �سنين 
يو% كا1 مقيمًا في $مشق، �كا1 مدDّسًا لنا في 	لمدDسة 	لجقمقية 
عند 	لباY 	لشمالي للجامع 	ألمو�، �قد سبق 	لكال% عنه �عنها 
عليه  7قر7  <ليه  فأDسلني  7بي،  صديق  �كا1   .	لذكريا  Kهذ في 
بنى  مما  �هي  	لبا$D	ئية،  	لمدDسة  في  غرفته  في  $�Dسًا خاصة 

.WD	لمد	$ من 	ألجد	
يو%  	لجامع 	ألمو�  قبل �لك 7قف على حلقته في  �كنت 
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لحلقة  �كانت  كثير�،  
لجامع   
هذ في   ���
لد حلقا�  كانت 

لكبر1 منها تحت قبة 
لنسر يتوّالها 'كبر علما$ 
لحديث في 
لبلد، 

لدين 
لحَسني شيخ علما$  ��كا; مدّ�سها على عهدنا 
لشيخ بد
كانت  ألنها  كلها  منها  تمتا=  صالح  
لشيخ  حلقة  �كانت   .Aلشا

كالمد�سة 
لجامعة، فيها حديث �فيها قو
عد في 
لمصطلح �في 
 ��
لعبا فصيح  
لشيخ  �كا;   ،EF'� تا�يخ �شعر  �فيها   Gألصو

بلهجته  تكلُّف  بال   ً
عفو معه  يأتي  
لسجع،  كثير  
للسا;  طلق 


لتونسية 
لجميلة.

لحلقة عرفت '�G مر� 
ألستاR سعيد 
ألفغاني سنة  Sفي هذ�
جّد  عديلي،   �صا ثم  كله  
لعمر  
ستمّر� صحبتنا � ١٣٣٨هـ، 


لدين 
لحسني. �=�جَتينا (�
لد 'ّمهما) 
لشيخ بد
�قّدمت 
لقوG بأ; 
لشيخ صالح كا; شديد
ً فما كنا نحّبه �نحن 
 ،EF' ستفدنا منه من علم �من
�كنا مبلغ ما F'� فلما كبرنا ،�صغا

لمدينة  [لى  �هاجر  �Fَّعنا  ثم   .Sحببنا' ُخُلق،  �من  Fين  �ِمن  بل 

لمسجد 
لنبوc، �كا; Rلك في 
أل�بعينيا�  ��
لمنو�� فكا; مدّ

لقر; 
لهجرc، ألنني لّما جئت 
لمدينة في �حلتنا تلك من  
من هذ

�بع �خمسين سنة كا; قد مّر عليه =ما; �هو فيها.'
 Rألستا
 
لفقيد  له  �ُ�لد  'ظن)  (كما   f�ّتز 
لمدينة  �في 

لطّيب 
لذc بلغ 'على  Rألستا
عبد 
لرحمن �حمه 
هللا، �من قبله 
 Gطا' ،jطال

لسّلم في 
لرَتب 
لعسكرية، على علم �فضل �سعة 

هللا عمرS. �له [خو� ما عرفتهم. �فهمت '; عّم 'مهم هو شيخنا 
في Fمشق سنة ١٣٣٧هـ  
لثانية  
لسلطانية  
لمد�سة  في  �'ستاRنا 
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�هو 	لشيخ {ين 	لعابدين 	لتونسي، 	أل� 	ألصغر لشيخ مشايخنا 
	لسيد 	لخضر 	لحسين، 	لذ� �لي مشيخة 	أل{هر �7ّسس جمعية 
�كنت  	لشبا1.  جمعية  7ُّسَست  يو%  مصر  في  	إلسالمية  	لهد	ية 
	لدين، �هو  	لسلفية عند صديقه خالي محب  	لمطبعة  7لقاK في 
 Dتيمو 7حمد  	لمحقق   �Dّلمؤ	 	لنبيل  	لعالِم  7لقى  كما  صديقه، 
باشا، �كانا متشابَهين في سعة 	لعلم �شّدC 	لحيا� �كثرC 	لتو	ضع 

�لين 	لجانب.
�لو  	لكثير،  	لكثير  	هللا  Dحمه  صالح  	لشيخ  عن  �عند� 
جمعت �هني يومًا لكتبُت له ترجمة كاملة، 7سأm 	هللا 17 يوّفقني 

<ليها.
*   *   *

حسن  	لشيخ  من   Cكثير Dسائل  �7مامي  	لكال%  هذ	  7كتب 
�	لشيخ عبد 	لرحمن Dحمهما 	هللا، �	لشيخ عبد 	لوهاY عبد 	لو	سع 
7طاm 	هللا عمرK، لو 7نني نشرتها �7مثاَلها لجا� منها كتاY فيه تاDيخ 
�فيه Y$7 �فيه فو	ئد، كما نشر 	ألمير شكيب D7سالD 1سائل 	لسيد 

Dشيد Dضا، �كما نشر 	لشيخ 7بو Dّية Dسائل 	ألستا� 	لر	فعي.
�كانو	 من تو	ضعهم يكتبو1 بخطوطهم، �<�	 كانت معاملة 
	لو{ير  بّللها  	لجفا~)  بعض  	لرسمية   	لمعامال (�في  Dسمية 
<لى  يضعها  	لجميل  	لرقعّي  بخطه  يكتبها   بكلما حسن  	لشيخ 
جنب 	لعنو	1 	لرسمي، 7قلها كلمة >	أل�<، �يضع مع 	لسال% في 
uخر 	لرسالة $عوC صالحة �7 تحية حلوC، تحّولها من Dسالة نمطية 

�Dتينية Dسمية <لى Dسالة 7خوية عاطفية.
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بخطه،  <ّال  يومًا  <لّي  يكتب  فلم  	لرحمن  عبد  	ألستا�  7ما 
 تدmّ على نبله �على 7$به ال على 7ني 	Dسائله بعباD Dكا1 يصّد�

7ستحّقها �7 7ني 7هل لها.
	لعزلة  حب   17� طبعي  في  مستقّر  	النكما|   17 �لوال 
7غشى   17  تعو$ 7ني  �لو  علّي،  غالب  	لمجالس  من   Yلهر	�
ما  غيرهما  �عن  عنهما  لكتبت  	ألعال%  من  7$نو   17� 	لمجالس 
ال يكتب مثله كثير من 	لناW؛ �لك ألنني ُمنحت بحمد 	هللا عينًا 
 تعو$ 7ني  �لو  يعّبر،  �قلمًا  تلتقط  ��7نًا  يحفظ  ��هنًا  تلحظ 
مخالطة 	لرجاm �غشيا1 مجالسهم 	لتي كانت مفتوحة لي ترّحب 

بي لكتبت 	لكثير 	لكثير.
مّر علّي 	آل1 �7نا 7عمل في 	لمملكة نحو Dبع قر1، لو 7ني 
كتبت عن 7يامها مفّصًال َلما خلت نصف 7حد	ثها من ِ�كر �{ير 
	لتعليم  �{ير  بعُد   Dلذ� صا	) 	هللا  Dحمه  	لشيخ حسن   ~Dلمعا	
بعُد   Dصا (	لذ�   Yلوها	 عبد  	ألستا�   CD	}لو	 ��كيل  	لعالي) 
�{ير 	لحج �	أل�قا~) �صديقهما �صديقي 	ألستا� عبد 	لرحمن 

Dحمه 	هللا.
 	لشيخ حسن في $	KD في D} ً، �لكنني	7حد D�}7 7نا قلما�
	لرياR، �$عاني <لى طعامه فتلّفتُّ 7جد 	لمهرY فما 	ستطعت، 
فأجبت، ��جد في طعامه 	لشفا� ألنه Dجل صالح كريم. �{Dته 
في $	KD في 	لطائف �في $	D 7مه في مكة، <لى جنب مسجد 7بيه 
7بّر  من  كا1  7نه  �7شهد   ،K7با �Dحم  	هللا  Dحمه  	آل1  ُجّد$  	لذ� 
	هللا  على  نزّكي  �ال   .yلصال	 $الئل  من  �هذ	  بأمهاتهم،   Wلنا	
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7حد	ً �لكن نشهد بما علمنا. �من $الئل صالحه هذK 	لوDقة 	لتي 
كانت يكتبها لنفسه �هو في مجلس 	لو{D	� في 	ليو% 	لذ� تُوّفي 
 [	Dأل�	 Kمثل هذ� ،فيه في لحظا D	حة تأتي خالm 	لمذ	كر	
تدmّ على ما في عقل صاحبها 	لباطن، فمن 	لناW من يرسم عليها 
صوD	ً �7 يكتب شيئًا ال معنى له، �هذD� Kقة كتبها لنفسه، لوال 
17 	هللا توّفاK فبقَيت على مكتبه في مجلس 	لو{D	� فاّطلَعت عليها 
فنشَرتها بخّطه جريدCُ 	لرياR (عد$ ٢١ جما$4 	أل�لى ١٤٠٧) 

َلما علم بها 7حد، فهي شي� بينه �بين Dبه.
�هذK هي 	لكلمة منشوKD بخطه، فيها: 7شهد 17 ال <له <ّال 
	هللا �حدK ال شريك له، �7شهد 17 محمد	ً عبدD� Kسوله �صفّيه 
 K$هللا حّق جها	لرسالة، �جاهد في 	ألمانة �بّلغ 	من خلقه، 7ّ$4 
حتى 7تاK 	ليقين. 	للهم 	هِدنا لِما 	خُتلف فيه من 	لحّق بإ�نك، <نك 
تهد� من تشا� <لى صر	� مستقيم. Dبنا ال علم لنا <ّال ما عّلمتنا 
<نك 7نت 	لعليم 	لحكيم. سبحانك 	للهم �بحمد�، 7شهد 17 ال <له 

<ّال 7نت، 7ستغفر� 	للهّم �7توY <ليك.
 Kخر ما خّطه بيدu لدعا� هو	 	تحتها: كا1 هذ Cلجريد	كتبت �
معالي 	لشيخ حسن بن عبد 	هللا mu 	لشيخ Dحمه 	هللا في uخر جلسة 
	لشريفين  	لحرمين  خا$َ%  عليه  7طلع   ،�	D}لو	 لمجلس  حضرها 
صاحُب 	لسمّو 	لملكي 	ألمير سعو$ 	لفيصل 	لذ� �جدK مكتوبًا 
 Kتغّمد� Kهللا $عا�	حل، تقّبل 	لر	لفقيد 	لذ� 7ما% مقعد 	لملف 	في 

بو	سع Dحمته �غفر	نه.
هذ	 ما كتَبته 	لجريدC، �7نا 7قوm مخلصًا من قلب مؤمن: 
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�للفقيد  له  �	ستغفر�	  	لقر	�  7يها  يا  >uمين<  فقولو	  uمين،  	للهّم 
	آلخر، �	ستغفر�	 	هللا ألنفسكم �للمسلمين.

�في  مكة  �في   Cجد في   KD�}7 <ليه  �هبت  7ني  تظنو	  �ال 
 	لطائف �في 	لرياR لحاجة لي، ال، �لكن مشيت في حاجا
 	لناW لّما كانت لي طاقة على 	لمشي فيها، 7ّما 	آل1 فقد صر
متقاعد	ً، �حّق لي �لك فأنا 7كتب هذK 	لحلقة عصر يو% 	لجمعة 
٢٣ جما$4 	أل�لى من عا% ١٤٠٧، �قد ُ�لد فجر يو% 	لجمعة 

٢٣ جما$4 	أل�لى عا% ١٣٢٧.
فهذK ثمانو1 سنة كاملة، �$خلُت 	ليو% في 	لحا$ية �	لثمانين. 
�	لفقيد	1 	لشيخ حسن �	ألستا� عبد 	لرحمن لم ُيكِمال 	لخامسة 
�	لخمسين، �لو كا1 لي من 	ألمر شي� �لو ضمنت حسن 	لخاتمة 

لفديتهما بنفسي، ألنهما �أل1 7مثالهما 7نفع لهذK 	ألمة مني.
*   *   *

7نا في كل يو% D #$�7	حًال كريمًا يحمل معه قطعة من نفسي 
�حزمة من �كرياتي، �ما 	لحياC <ّال مجموعة 	لذكريا. �لقد قلت 
	لحّي من سطح $	KD، �منعطف  	لمر� يحيا بمنظر  من قديم <1 
 Kلوجو	تها منها، ��D� 4لتي ير	 CDلمنا	غرفته، � Cمن نافذ #Dلشا	
	لتي 7لِف 17 ير	ها، �	ألصو	 	لتي تعّو$ 17 يسمعها، فإ1 نقص 

شي� منها نقص شي� من حياته هو.
لم  من  منهم  7حبهم،  كنت   C7عّز 	لمملكة  في  �$عت  لقد 
يكن يد�D بي �ال بحبي ألنه كا1 في 	لذC�D �7نا على 	لسفح؛ 
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�ّ$عت 	لملك 	لمؤّسس 	لعبقر� عبد 	لعزيز 	لذ� بنى $�لة 7قامها 
على تقو4 	هللا، �ساسها سياسة 7$هشت $هاقين 	لسياسيين مّمن 
، �هو 	لذ� لم 	Dلحضا	كز 	عا| في مر� $WD في 	لجامعا
يدWD <ّال في جامعة 	لحياC �هو 	لذ� عا| شطر	ً من حياته في 
هذK 	لصحر	�. 	لصحر	� 	لتي ال تعر~ 	لنفا] ألنها مكشوفة، ليس 
 1	Dال جد� فيها كما في 	لمد1 سقو~ Dبما 7خفت تحتها 	لموبقا
فيها  	لتي ال يعيش  	لجر	ئم �	لخطيئا، 	لصحر	�  Dبما حجبت 
<ّال 	ألقويا�، تعيش فيها 7ُْسد 	لفالC �لكن ال تعيش فيها 	لجر	ثيم 
نسينا  لّما  من مجدنا  كثير	ً  فقدنا  	لتي  	لصحر	�   .	لمكر�با �ال 
هبطو	  	لذين   (mهانيبا) هانيبعل  جنو$  يومًا  نسيها  كما  7خالقها، 
منها على �Dما من فو] جباm 	أللب، فلما عاشو	 فيها �	ستسلمو	 
<لى 	لدعة �7لِفو	 عيش 	لمد1 	سترخو	 �ضعفو	. لذلك تر� 	بن 
تاشفين 	ألندلس، جنة 	ألRD، �عا$ <لى 	لصحر	� خشية 17 يحّل 

.mما حّل بجند هانيبا Kبجند
��ّ$عت من <خو	ني هنا نفر	ً كر	مًا كانو	 <خوC حقًا �كانو	 
 Dلدكتو	 سنًا،  مني  7صغر  �كلهم  صديقًا.   �7 كل  �ما  7صدقا�. 
محمد 7مين 	لمصر�، �	ألستا� محمد 	لمبا�D، �	ألستا� ظافر 
	لقاسمي، �َمن كا1 بعضهم من تالميذ� كاألستا� عبد 	لرحمن 

7Dفة 	لباشا.
Cٌيِِب؟فحّتى متى 7بقى �يظَعُن <خوu غيَر  D	حًال  منهْم   #ُ$ّ�َ7ُ

*   *   *

	هللا،  Dحمه  حسن  	لشيخ  	لو{ير  D	جعت  ما  7ني  7شهد 
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�ّسطت  �ال  	هللا،   K7بقا  Yلوها	 عبد  	ألستا�  يومئذ  �ال  	لوكيل 
	ألستا� عبد 	لرحمن Dحمه 	هللا <ّال كا1 	لجو	Y باإليجاY. �قد 
	ألستا�   mبأفضا يذّكرني  	لصغر4  بنتي   a�} 7سبو#  من  جا�ني 
 Rلريا	لى > Cمن جد (KضاD من غير) عليه يو% ُنقل Yلوها	عبد 
قبل ثال? �عشرين سنة، �لم يكن قد صاa�} D بنتي، فكّلمت 

.ً	Dقتنع بأنه مظلو% 7مر بإعا$ته فو	فلما  Yلوها	ألستا� عبد 	
�<�	 كا1 	لشيخ حسن Dحمة 	هللا على �Dحه 7قرYَ <لى 	للين 
فإ1 	لشيخ عبد 	لوهاY كا1 7$نى <لى 	لحز%، �كالهما كا1 مع 
	لحّق �في 	جتماعهما 	لتكامل. �لّما كانت قضية <نها� عقو$ طائفة 
لها  ما  بوشاية  سنين،  عشر  من  7كثر  من  	لسوDيين   Cألساتذ	 من 
7صل توّلى كبرها ناWٌ لم يبَق منهم 7حد، منهم من فاD] هذ	 	لبلد 
�منهم من فاD] 	لدنيا كلها غفر 	هللا لهم �سامحهم، كّلمت 	لو{ير 
	لشيخ حسن، فكا1 منه �من 	ألستا� عبد 	لو	سع 17 7عا$هم لّما 
تبّين له 17 	لحّق معهم، �كا1 لألستا� عبد 	لرحمن فضل كبير في 

�لك.
كا1 	لثالثة $	ئمًا معًا، �هم َمَثلٌ عاmٍ للصد	قة 	لصافية. �لّما 
�لي 	ألستا� عبد 	لرحمن <$	CD مد	WD 	لثغر ُ{Dته فوجد منه 
بعض 	للين، فِخفت عليه -ال 7كذY 	لقر	�- أل1 سلفه Dحمه 	هللا 
كا1 موصوفًا ببعض 	لشدC من غير ظلم، �في مد	WD 	لثغر 7بنا� 
	ألكابر �هم غالبًا مدلَّلو1 يصعب قيا$هم، �قد تعّو$�	 على ما 
كا1 من سلفه، فكيف يقو% �7$هم �يضمن طاعتهم؟ ثم تبّين لي 
7نه ليس كل لّين ضعفًا. �7نتم تعرفو1 َمَثل 	لفالy لّما كا1 عليه 
ينز#  7يهما يستطيع 17  	لريح �	لشمس  فتنافَست  	لثقيل  	لمعطف 
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 ،Dلغبا	 D7ثا� Dألشجا	لريح �{عزعت 	عنه معطفه؟ فعصَفت 
فبر$ 	لفّالy فأضا~ <لى 	لمعطف عبا�C، ثم طلَعت 	لشمس صامتة 

ها$ئة فَسَر 	لحر	CD في جسدK فألقى عنه 	لمعطف.
كا1 	ألستا� عبد 	لرحمن يسوW 	لطالY سياسة D Y7فيق 
�لكنه حا{%، �كا1 مع 	ألساتذC 7خًا لطيفًا �لكنه �7 ُمطا#. كنت 
KD�}7 في 	لنهاD تاKD�}7� CD في 	لليل حينما 7قد% جدC، فأD	K مع 
	لطالY يبّش في �جوههم �ينبسط <ليهم �ال يعلو عليهم، �كذلك 

يعامل 	ألساتذC �	لمدDسين.
كنت 7حّدثه يومًا عن 	لتلبية في 	لحج، <� ُتذ	# من 	إل�	عة 
�	لر	ئي بنغمة Dتيبة ليس فيها حماسة 	لمسلم �ال تتجّلى فيها �Dعة 
يلّبي معي لجعلت إللقائها  َمن   لو �جد له:  	لمناجاC، �قلت 
 ،Yلشبا	لوال 7ني تِعب لذهبت معك فلّبيت مع  :mخر. فقاu 7سلوبًا
�سمع  معك.  لّبينا  	لتلبية  <لى  �صلَت  فإ�	   mتقو ما  7نت   mتقو
�لك �كيُل 	لمدDسة، �7ظّن 17 	سمه 	ألستا� 7بو 	لخير، فذهب 
معي <لى 	لر	ئي (	لتلفزيو1) ��هب بعض 	لمدDسين، �كا1 فيهم 
مدWDّ من 	لشا% نسيت 	سمه له صو جميل �معرفة باأللحا1، 
فسّجلنا 	لتلبية بأسلوY جديد �7	عوK �7ُعجب به 	لناW، ثم لم 
�كيل  يجعل   17 بلينه  	ستطا#  كيف  فانظر�	  <�	عته.  <لى  يعو$�	 
	لر	ئي  في   (WDكومبا) جوقة  في  فيكو1  يذهب  	لثغر   WD	مد

ال  يجد في �لك بأسًا، �لو 7مرK بذلك 7مر	ً الستنكف �عصى.
*   *   *

هؤال� 	لثالثة 	لذين عرفت uبا�هم حّق 	لمعرفة، ثم عرفتهم 
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ُحسن  في   aنما� كانو	  بهم،  ُفجعت  ثم  �خالطتهم،  �7حببتهم 
	لخلق �في نبل 	لنفس، �في محبتهم 	لناWَ �محبة 	لناW <ياهم، 
عليهم  حزنُت  �	لذين  عليه،   Y7لد	� 	لعمل  على   mإلقبا	 �في 
���يهم  �آللهم  �	لغفر	1  بالرحمة  قلبي  من  لهم   �$عو حقًا 
بالصبر �	لسلو	1: لألستا� 	لجليل 	لشيخ عبد 	لعزيز، 	أل� 	ألكبر 
 (m	لجنر	) لفريق	قبله، � ~Dلمعا	لذ� كا1 �{ير 	للشيخ حسن 
	ألستا� 	لطيب، �هو 	أل� 	ألكبر كما 7ظن لألستا� عبد 	لرحمن، 
ُيجهل  مثلهم  أل1  ال  بمعرفتهم،  7شر~  لم  	لذين  �أل�ال$هم 
فال  كاملة،  عزلة  سنين  من  نفسي  على  فرضت  ألنني  بل  مكانه 
7خرa من $	�D <ّال <لى 	لمسجد �7 <لى 	إل�	عة �7 	لر	ئي. �لقد 
عرفت من 7نسبا� 	ألستا� عبد 	لرحمن 17 معالي 	ألستا� 	لكاتب 
	لفاضل 	لشيخ عبد 	لعزيز 	لسالم هو عديله (�Dبما ُسّمي مسلم 
	بن عبد 	هللا 	لمسلم في مقاالته 	لِجيا$)، فلهؤال� مني 7جمل 	لعز	� 

�لمن 	ختاKD 	هللا <لى جو	KD 	لرحمة �	لغفر	1.
*   *   *
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-٢٢٦-
تعليق على �لحلقة �لسابقة: لّبيَك �للهّم لّبيَك

َحِسب قو. ممن قر! �لحلقة �لسابقة من �لذكريا$ !ني !حدثت 
في �لتلبية حَدثًا !7 �بتدعت فيها بدعة !7 !نني �ستبدلت بالمأثو2 
منها !مر�ً مختَرعًا، 7!نا !عوA باهللا !? !كو? مخالفًا سّنة !7 >�عيًا ;لى 
بدعة، Aلك !? صيغة �لتلبية ال ُيعَدD عنها 7ال ُيستبدD بها ألنها من 

2سوD �هللا ‘، 7لكن كالمي كا? عن �للهجة �لتي تؤّ>J بها.
�لداللة على مقصد  في  !بلَغ  !حيانًا  تكو?  �لكال.  لهجة   ?;
(7هي  مثًال  �لخير<   Uصبا< كلمة   ?; !لفاظه.  معاني  من  �لمتكلم 
 Yتحّية !كثر �لنا^، 7;? كا? �ألفضل في تحية !هل �إلسال. ;فشا
�لسال.) صباU �لخير قد تكو? شتيمة ;�A !لقيتها على 2فيقك 7!نت 
مزمو. �لحاجَبين مضمو. �لشفتين غير ناظر ;لى عينيه بعينيك، 7قد 
خفضت بها صوتك 7!طلت بعدها صمتك. 27بما كا? منها !جمل 
سال. !7 كانت مناغاh غر�. ;�A قلتها 7قد برقت عيناg �7نبسطت 
بها صوتك.  27ّققت   h<ّلمو�  hهّز 2!سك  معها   $i7هز  ،gشفتا
قلتها   �A;  >g<بوجو !شعر  !باليك 7ال  >ال  !ني  معناها  كا?  27بما 
كأنك ُتلقي نشرh �ألخبا2 تتحّدj عن �لرياU �7ألمطا2. �7لعفو من 

.Dألمثا� kخو�ننا �لمذيعين، فما !2>$ ;ّال ضر;
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بل 2بما نطقَت بالشتيمة 7!نت ضاحك �لسّن مبتهج �لنفس، 
7بينه  بينك  �لُحُجب  7ترفع   q<ّ7تو تحبه  !نك  2فيقك  منها  فيفهم 

7تخلطه بنفسك.
فهل تظنو? !? �لصحابة �لكر�. -حينما كانو� يلّبو?- يلّبو? 
بهذq �للهجة �لرتيبة �لمتكّرh2 �إليقاt، !. يلّبو? من قلوk مألها 
;لى   uفتسر �للسا?  على  تبد7 حر�2تها   h7َْقد 7لإليما?  �إليما?؟ 
يلمس سلكها  �لكهرباY في جسد من   uكما تسر ،qفتهّز �لسامع 

فيصير مشحونًا بها، فَمن 7ضع يدq عليه سرJ تّيا2ها ;ليه.
في  Aهنه  كا?  يلّبي  كا?  عندما  �لصحابي   ?! تظنو?  هل 
عنها؟  ينشز   ?!  7! عليها   yيخر  ?!  2Aيحا  ،t�7إليقا �لنغما$ 
هل سمعتم بأ? �لصحابة !7 �لتابعين 7!? !هل �لصد2 �ألD7 كانو� 
 ،Dفُيعيد7? ما قا Dلتلبية �لجماعية، يتقّدمهم �7حد يقو� qيلّبو? هذ
كأنهم !طفاD في مد2سة �لحضانة يتعلمو? حر7} !لف باY؟ !. 
تحسبونهم كانو� يلّبو? ليسمعهم �لنا^؟ كا? كل �7حد منهم يربط 
باهللا قلبه 7يخاطبه 7حدq، ينسى َمن معه، يسّد �ألبو�k كلها من 
حوله فال يبقى ;ّال باk �7حد هو �لذu فوقه، �لباk �لذu يظّل 
مفتوحًا >�ئمًا ال ُيَسّد !بد�ً: باk �هللا �لذu فتحه للد�عين 7قاD لهم: 

�>عوني !ستجب لكم.
 kلقلو�  ?; �لمؤمنين.   hعّز منبع  عرفا$  موقف  كا?  لذلك 
كالمذ�خر(١)، كلما ضعَفت فيها كهرباY �إليما? شحَنتها >عرفا$< 

بطاقة جديدh منها فعا>$ كما كانت.
*   *   *______________________

(١) �لمذ�خر كلمة صحيحة 7ضعتها للبطا2يا$.
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 hفقولو� للجريد ?A; لذكريا$؟� tتر7نني خرجت عن موضو!
تبّدD �لعنو�?. !نا ال !2يد !? !قتصر في Aكرياتي على �72ية ما فعلت 
!حيانًا  7!تكلم  ;ليه  !ستطر>  فيما  فإ?  7ما سمعت،  2!يت  ما  7ال 
!تكلم �آل? عن �لحج  !نا ال  للقر�Y من Aكرياتي.  !نفع  فيه ما هو 
فللحج 7قت يحسن �لكال. فيه، 7لكنها مناسبة عرضت فأحببت 

!? !ستفيد منها:
ُسكوُ?;�A هّبْت 2ياُحَك فاغتنْمها َهّبتِها  بعَد  سيأتي 

7هذ� �لكال. ينفع �ليو. كما ينفع 7قت �لحج. �7لتلبية !7ًال 
�7لتكبير ثانيًا هما شعا2 �لحج، 7هما َيحُسنا? في كل حين. 7صيغ 
�لذكر كثيرh، 7لكن �هللا جعل لكل مقا. مقاًال 7لكل عبا>A hكر�ً، 
فمن قر! �لقر�? في �لركوt �7لسجو> كا? ُمسيئًا، 7;? كا? �لقر�? 

!فضل من �لتسبيح.
فلما�A ال نلّبي ند�Y 2بنا في �لحج 7في غير �لحج؟ لما�A نلبي 
بألسنتنا 7ال نلبي بقلوبنا؟ لما�A ال يظهر !ثر تلبيتنا في سلوكنا 7في 
!عمالنا 7في كل مظاهر حياتنا؟ >عا محمد، صّلى �هللا على محمد، 
فقامت  7نعيمها،   hآلخر�  h<7سعا 7مجدها  �لدنيا  عّز  فيه  ما  ;لى 
قريش تمنع �لنا^ !? يلبو� >عوh محمد ‘ 7تؤuA من لّبى 7ُتذيقه 
�لعذ�k !لو�نًا. 7;? كا? كل ما صنعت قريش من !لو�? �لتعذيب ال 
يبلغ ما نر�q !7 نسمع به �ليو. من �لكفرh �لملحدين �لذين َتسّلطو� 
لقد  �آل?؟  �لمشركة  قريش  فأين  �لمسلمين.  بلد�?  بعض  على 
صا2$ هي نفسها مع من لّبى >عوh محمد، أل? �هللا غالٌب على 
!مرq �7لباطل كا? !بد�ً iهوقًا، 7سُيزِهق �هللا باطل !عد�Y �إلسال. 
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�ليو. كما !iهقه باألمس 7يبقى �إلسال. حتى تقو. �لساعة.
 D2ما? لو سألَت !لفًا من !هله عن كاi ^نه سيأتي على �لنا;
ما2كس 7عن شا72? 7شامير َلما عر} �7حٌد منهم َمن ما2كس 7من 
 jضغا! qشا72? 7شامير. ال تعجبو� من هذ� �لكال. 7ال تحسبو
!حال.، فإ? فيما مضى ;شاh2 ;لى ما سيأتي. !لم يكن �لقر�مطة يومًا 
متسلطين على �لنا^ يعيثو? في �أل�2 فسا>�ً؟ !لم يقتحمو� �لحر. 
على �لحجاy فيذبحوهم ِمن حوD �لكعبة 7يأخذ�7 �لحجر �ألسو> 
معهم، 7ال يقوJ !حد يومئذ على صّدهم؟ فَمن يعر} �ليو. من 
هم �لقر�مطة 7ما قصتهم؟ لقد محقهم �هللا من �أل�2 (7;? بقَيت 
بقّية قليلة منهم تلبس غير ثيابها 7تبد7 للنا^ بغير جلدها). محقهم 
�هللا 7محا Aكرهم من �ألAها? لّما لبى �لمسلمو? >�عي �هللا 7كسر�7 

�ألقفاD عن قلوبهم، فتدّبر�7 �لقر�? ثم عملو� بما في �لقر�?.
7!نا ما جئت فيما Aكرته في �لحلقة �لماضية بشيY جديد، 
أل? كل جديد في �لدين مر>7>، �7لدين كمل 7ما بعد �لكماD ;ّال 
�لتونسي  �لرحمن  �ألستاA عبد  !تحدj مع  �لنقص. 7لكني كنت 
في  فيها   yتخر �لتي  �لَعر�ضا$  7عن  �لشا.  عن  عليه  �هللا  2حمة 
�لمناسبا$، ;A َيقُدُ. �لقوَ. �7حٌد منهم ُيلقي عليهم قوًال يهتفو? 
بعدq بهتافا$ !لفوها 7تعّو>7ها، فيبعث Aلك �لحماسة في نفوسهم 
7يوu2 نا2َها في !عصابهم. فقاD لي: لما�A ال تجعلو? في �لتلبية 
 h2من يصنع هذ�؟ ال !? يعّلمهم كيف يلّبو?، بل !? يبعث حر�
كا?  هنالك  !لسنتهم.  على  !ثرها  يظهر  حتى  قلوبهم  في  �إليما? 
 hفي جد (�لتلفزيو?)  �لر�ئي   h2�<بإ هتفت  !نني  من  لكم  قلت  ما 
7سألتهم: هل يسّجلو? لنا هذq �لتلبية ثم يعرضونها على �لنا^؟ 
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فقالو�: نعم. 7سألنا من كا? حولنا: هل يذهبو? معنا؟ فذهب كثير 
 Aألستا�  D7قا �7لمد2سين،   hألساتذ� بعض  A7هب   kلطال� من 
عبد �لرحمن (7هو صا>� فيما يقوD) ;نه لوال 7عكة !لّمت به Aلك 
�ليو. لذهب معنا، 7سمع Aلك 7كيل �لمد2سة �ألستاA !بو �لخير 

فقاD: !نا !Aهب معكم.
7لست !حفظ ما قلته في Aلك �ليو. 7لست !>u2 في !u سنة 
كا?، 7لكنه كا? قبل !كثر من عشر سنين، بل ;ني !ظن !نه كا? 
قبل !كثر من خمس عشرh سنة، �هللا !علم فلست !>u2، فأنا !Aكر 
�لحو�>j �لقديمة في حياتي 7لكنني ال !Aكر �لجديد. أل? �لقديم 
فاستقّر$  قليلة  !حد�ثه  7كانت  �7عيًا،  A7هنًا  خاليًا  قلبًا  صا>} 
 j7بقيت. فاآل? حين 7هن �لقلب 77نى �لذهن، 7كثر$ �ألحد�

7تشابهت علّي �أليا.، لم !ُعد !ستطيع !? !عي 7ال !? !حفظ.
 Dكأعما موقوتًا  عمًال  !عمل  ال  ألني  �أليا.  تشابَهت 
فيه  معبَّد  طريق  على  يمشي  كمن  �لموظف  فعمل  �لموظفين، 
وJ (!u �إلشا�2$)، يعر} منها !ين بلغ 7كم قطع. 7َمن كا?  �لصُّ
 h<ال جا ،Uيمشي في �أل�2 �لبر� uمثلي ال عمل له كا? كالذ

يتبعها 7ال محطا$ يقف عليها.
�7لشريط �لذu سّجل عليه �لر�ئي هذq �لتلبية 7بّثها 7سمعها 
;ّال   uعند !جد  لم   .uعند ليس  �لشريط  هذ�  �لنا^،  �27ها 
ُجز��i$، قطع !��27 كنت كتبتها كالمذكر�$ لي بما !قوله، !مّثل 

عليها �آل? ببعضها.
نقوD جميعًا: "لّبيَك �للهم لّبيَك، لّبيَك ال شريك لك، ;? 
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�لحمد �7لنعمة لك �7لملك، ال شريك لك، لّبيَك �للهم لّبيك". 
7!قوD !نا مثًال: "!مرتنا فأطعنا 7نهيتنا فاجتنبنا"، !قولها 7حدu 7هم 
 :qفندعو qغير k2 ير>>7? معي: "ال شريك لك". فنطلب منه، 7ال
";? �لحمد �7لنعمة لك"، !نت �لمحمو> بكل لسا? 7!نت �لمنعم 

على كل ;نسا?، !نت ملك �لملوg 7!نت �لو�حد �لقها2.
 gقلت: لّبيك. 7;? >عا gبو! g�<نا �A; ،يا !يها �أل� �لمسلم
;لى تصحيح  يدعوكم  �لعاَلمين   kّ2 فهذ�  لّبيك.  !جبت:   gAستا!
توحيدq فقولو�: لّبيَك �للهم لّبيك (7هنا نلبي جميعًا). يدعوg ;لى 
;لى   gيدعو نلبي).  لّبيك (7هنا  �للهم  لّبيَك  فقولو�  �ّتباt شرعه، 
�لجها> في سبيله: فقولو�: لّبيَك �للهم لّبيك. هذ� كال. 2بكم في 
7!نفسكم،  بأمو�لكم  �هللا  سبيل  في  جاهد�7  لكم:   Dيقو قلوبكم 
لّبيك. هذ� صو$ محمد يرّ? في !سماعكم  �للهم  لّبيَك  فقولو�: 
يحّثكم على �متثاD !مر 2بكم، فقولو�: لّبيَك �للهم لّبيك. يدعوكم 
 Jسر uلذ� qلتنقذ�7 قبلته �أل7لى �لتي صّلى ;ليها، لتخّلصو� مسر�
;ليه، لتحّر�72 معر�جه �لذu عرy منه. يدعوكم لتنصر�7 �هللا حتى 

ينصركم �هللا، فقولو�: لّبيَك �للهم لّبيك.
�للهّم ;نك >عوتنا فجئنا نقوD: "لّبيك �للهم لّبيك"، ;ننا 7قفنا 
ببابك ننا>u: لّبيك �للهم لّبيك"، قمنا في 2حابك نصر�: "لّبيك 
;ّال  لّبيك ال نرجو �لخير  ;ّال ;ليك،  لّبيَك ال نشكو  لّبيك،  �للهم 
من يديك، لّبيك توّكلنا عليك، لّبيك �للهّم لّبيك، ال شريك لك. 
ما لنا ;له غيرg، فهل ترّ>نا عن بابك 7قد جئنا نقوD: لّبيك �للهم 
لّبيك؟ لّبيك 2بنا 7تعاليت، لّبيك لك �لحمد، لّبيك منك �لنعم، 

لّبيك يا �7حد يا !حد يا فر> يا صمد.
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هذ� كتاk 2بكم ينا>يكم !? تجاهد�7 في سبيل �هللا بأمو�لكم 
7!نفسكم، !? تستشعر�7 عّزh ;يمانكم، فقد جعل �هللا �لعّزh �لمطلقة 
فأين  7للمؤمنين.  لرسوله  �لدنيا  في   hلعّز� 7جعل  جالله  جّل  له 
عّزh �لمؤمنين 7مسرJ نبّيهم في !يدu �ليهو>؟ 7!ين عّزh �لمؤمنين 
�لمؤمنين   hعز !ين  �ليهو>؟  بيد  �لثالث  7حرمهم  �أل7لى  7قبلُتهم 
يا من يتوجهو? ;لى �لكعبة من كل !�2 في �أل�2 7ِمن تحت 
 �A; -?7!نتم تسعمئة مليو- h؟ !ين تلك �لعّزYكل نجم في �لسما
بعد  بقاعكم  !قد^  منكم  تأخذ  �ألمم   ّDA!7 �ألمم  !قّل  تركتم 
�ليهو>  بيد  �ألقصى  مسجدكم  مسلمو?،  يا  �لشريَفين؟  �لحرمين 
لم يُعد �لمسجد �آلمن �لذu يجد فيه �لمسلم �لسال.، 7لم يُعد ما 
حوله لنا ترفر} عليه �2يتنا 7تحكمه شريعتنا. فاAكر�7 7!نتم عند 

�لقبلة، �لقبلة �أل7لى، �Aكر�7 �ألقصى:
بيَتها تحمي   Yُّال �لشَّ  hُ!لمعبوِ>؟�لمر� �لخالِق  بيَت  !ُنبيُح 
جنوِ>هَو ِحصُن حقٍّ غاkَ عنُه ُحماُتُه بَغيِر  لكْن  قلعٌة  ُهَو 
�لبا72ِ>ال �لعطُر �7لنَّدُّ �لمصّفى ِطيُبُه  Jشذ  qُ2ّيا لكنَّ 
7ُهجوِ>ُيْصَلى �لُمصّلي �لنا2َ في َجَنباتِِه بَِنومةٍ  �7لمسلموَ? 
�لُجلموِ>!يناُ. َمْن ُتقرu �لمد�فُع َسمَعُه ُقّنة   ُDُيزلز صوتًا 
qِ2ِلبيِد!يناُ. َمْن يمشي �للهيُب بد�� 2مَل   qُلظا َحميُم   uَيشو

لم تكن   ?; !بياتًا  !حيانًا !2صف  7!نا لست بشاعر، 7لكني 
شعر�ً فإنها تعّبر عن شعو2. 7قد �2تجلُت هذq �لمقطوعة في �لحفلة 
�لكبرJ �لتي !قيَمت لقضية فلسطين في كر�تشي، 7كا? حاضرها 

�لملك سعو> �7لرئيس �لباكستاني، فقلت لهما:
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"َيعوُ� هيكَل معبٍد ليهوِ�؟�يضيُع بيَنكما مصّلى �حمٍد

"�كملتها باألبيا) 'لتي %"يُتها.
*   *   *

:9 َمن يسمع صو) قطة في 'لشا%3 تمو1 من 'أللم ال يستطيع 
�9 ينا>، "من يدAّ جا%= بالمطرقة على جد'%= ال يستطيع �9 ينا>، 
�ين 'لهائمين من 'ألطفاE "'لعجائز،  فكيف ننا> "�صو') 'لمشرَّ
من 'لنسا1 "'لضعفا1، تمأل OP'ننا، تخرN من شقوA 'لخيا> 'لتي 
مّزقتها 'لرياX "مّر) في جو'نبها، "�ثقلها 'لثلج 'لذS هبط عليها 
في  'لمخيما)  "في  'ألفغا9   Eجبا في  "جّمدها،  'لصقيع  "لّفها 

لبنا9؟
:خو'نكم   Aحلو من  'الستغاثة  �صو'\  على  �تنامو9 
عليهم  يصّبها  "'لصو'%يخ  'لمد'فع  �صو')  على  "�خو'تكم، 
�عد'`هم "�عد'`كم؟ هل تستطيعو9 �9 تأكلو' "تشربو' "تضحكو' 
"ال  >فلسطين<  قولو'  فلسطين؟  في   cهنا ":خو'نكم  "تمزحو'، 
تقولو' 'لضفة "ال 'لقطا3 فتعينو' 'لصهيونيين على ما يريد"9 من 
 9"Oيذبح �بنا1هم 'ليهوُ� "يؤ cمحو 'سم فلسطين. :خو'نكم هنا
نسا1هم، ينسفو9 مناgلهم، يهدمو9 معاقلهم، يسرقو9 �%ضهم، 
 cفيحتّل جانبًا منها فيدعو c%'� <كاللص يدخل عليك في 'لظال
'لعقل  فعلى   9O: 'لحر'مي؟  'لد'%   \ّ%  m"فيفا�  .m"لتفا' :لى 

"على 'لعدE 'لسال>.
":9 قا> من �"ال�c من يطلب بالحّق �مسكو' به "�حالو= :لى 
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محاكمهم، ;لى محاكم �لحر�مية، بتهمة مقا7مة �الحتالD! 7يلكم 
�حُتّلت  شعب  �لدنيا  !في  7قاحتكم!  7!شّد  7جوهكم  !صفق  ما 
بال>q ظلمًا ال يقا7. �الحتالD؟ ;? مقا7مة �الحتالD فضيلة، بل 
هي فريضة، 7ال ُتَعّد جريمة ;ّال في شريعة خناiير �لبشر ;خو�? 
;خو�نه  هم  �لذين  �لرجيم،  �7لشيطا?  7شامير  شا72?  >�لشين<: 

7!عو�نه لعنة �هللا عليه 7عليهم.
7بيو$  مهّتكا$،  7بنا$  ثاكال$   gهنا !مها$  من  كم 
با$ 7>موt مسفوحا$، 7!عّزh كر�. Aّلو� 7!غنياY �حتاجو�،  مخرَّ
 Y�7لعطا Dُشّر>�7 7سكنو� بعد �لقصو2 �لخيا.، 7صا�72 بعد �لبذ
 Uفإ? لم تد�فعو� عنهم بالسال .Yمحتاجين ;لى �لقو$ 7;لى �لغطا
�لجو>  فإ?   ،Dباألمو� فجو>�7   U�72أل� !جلهم  من  تبذلو�  7لم 

باألمو�D نوt من �لجها>.
*   *   *

هذ� 7!مثاله ما كنت !قوله Aلك �ليو.، 7هذ� ما !قوله �ليو.. 
7هو كال. كا? حقًا يو. قلته، 7هو حّق >�ئمًا، سمعناq باألمس 
 u7علينا !? نسمعه �ليو. 7غد�ً، 7;ْ? سمعنا فعلينا !? نحّقق �لذ
 kلك علينا 2بنا 7جعله من >الئل ;يماننا 7!سباA ؛ !7جبqسمعنا
عن  لنا  فما  لنا،   hتذكر ;نه  �خرتنا.  في  7نجاتنا  >نيانا  في  نصرنا 

�لتذكرh معرضو?؟
7كا? مما قلت خالD �لتلبية �لتي كنا نؤّ>يها (ال بهذq �لنغمة 
�لمعركة  في  �لجند  هتا}  بمثل  بل   ،tإليقا�  h<لمعا�  h2 �لمكرَّ
يدعونه  �هللا  ير�قبو?  �لذين  �لمساجد،  في  �هللا  ;لى  �7لضا2عين 
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!ين  مسلمو?؟  يا   Dلرجا� !ين  �إلجابة):  من  �7ثقين  مخلصين 
 kصحا! !ين  بأمو�لهم؟  ُيِمّد7نهم   Dألمو��  k2با! !ين  �ألبطاD؟ 
ال  لهم  7ما   Yلشعر�� !ين  7!قو�لهم؟  ببيانهم  ينصر7نهم   Dلمقا�
من   ?! يعلمو?  !ال  �لقلوk؟  حّبا$  تهّز  �لتي  �لقصائد  يرسلو? 
�لشعر 7!? من �لبيا? 7!? من �لخطب ما يبعث �لحياh في �لصخر 
�لصلد، 7ما يزلزD �لجباD �لر�7سي، 7ما ُيلِهب !مو�y �لبحر، 7ما 
!مة تقحم  �لخاملة  �لو�هنة  يصنع �ألعاجيب 7ما يجعل من �ألمة 
�لصعاk 7تهجم على �لمو$؟ فكيف 7هذq !مة محمد: �لبطولة في 
>مائها، �7لشجاعة ;j2 لها، �7لعّزh من ثمر�$ ;يمانها؟ �7لنصر 
معها ;? كانت مع �هللا، 7َمن كا? مع �هللا فال يخشى كبير�ً أل? �هللا 

.Yكبر من كل شي!
!ين �لشعر�Y؟ هل شغلهم عن هذ� �لذu نريد عكوفهم على 
7صف �لغيد، 7هذ� �لخزu �لجديد �لذu سّموq شعر >�لحد�ثة< 
�لذu ال يدفع ;لى طريق �لمعالي 7ال ;لى J2A �لمجد؟ ;نه شعر 
منه   Yلالستبر� �لحّما.   Dلى >خو; يدفع   uلذ� �ألصغر<   jلحد�<
�7الستنجاY! كا? للجاحظ تعبير عجيب فيَمن !عمى �هللا بصيرته 
حين iُّين له سوY عمله فر�q حسنًا U�27 يتمّدU به، كا? يقوD عنه: 

>;? هذ� ال يجيY ;ّال بخذالٍ? من �هللا<.
منه   yيخر ما   kبالتر� يستر  �لقّط   ?! �لخذال?  من  !7َليس 

7هؤالY ُيظِهر7نه 7يفخر7? به؟ !فال يصّح فيهم ما قاD �لجاحظ؟
*   *   *

!نا ال !تعجل �لكال. عن �لحج في غير 7قت �لحج، 7لكني 
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!شر$ في �لحلقة �لماضية ;لى �7قعة فهمها نا^ على غير 7جهها، 
فجئت �آل? !بّينها.

كا? مما قلت لهم في Aلك �ليو. !? !با �ألنبياY ;بر�هيم بّو! 
ِ̂ بالَحّج}، فأAّ? به  ْ? في �لنا ِّA!7} :له Dهللاُ له مكا? �لبيت 7قا�
فاستجاk له �لمؤمنو? يلّبو?: {يأتوgَ 2جاًال 7على كلِّ ضاِمٍر}، 
يأتو? من �لبّر �7لبحر �7لجّو، بكل 2َكوبة سّخرها �هللا لهم 7>ّلهم 
عليها بالعقل �لذu مّن به عليهم: {يأتيَن ِمْن كلِّ َفجٍّ عميٍق}، من 
7من  ;فريقيا  قلب  من   ،k�7لجنو  Dلشما� من   ،k�7لغر �لشر� 
!قاصي �سيا 7من مد? !27با، من �لمناطق �الستو�ئية �لتي تتلّظى 
حر�ً ;لى �لبطاU �لباh<2 �لتي تنا. 7تصحو على �لجليد: {لِيشَهد�7 
َمناِفَع لهْم}. �7إلسال. كله منافع ُتجَلب 7مفاسد ُتد2!، 7خير في 
�لدنيا 7خير في �آلخرh، {7َيذُكر�7 �سَم �هللاِ في !ّياٍ. َمْعلوماٍ$}، 

.hكر �هللا هو غاية �لغايا$ 7هو مقصد �لحياA7
Yللند� �ستجابو�  قِد  7!سَرعو��لمؤمنوَ?  �لعاَلميَن   ِّk2  Yِند�
�7لشوُ� َيحِفُز �7لمد�مُع تدَفُعسا2َْ$ 2َكائُبُهْم ُضحًى قد !حَرمو�
فيمَر7tُمَشْت قو�فُلُهم َحد� �لحا>u بها  hِلفال� 2َمُل  َلُه  ُيصغي 
يسطَُعَجّد�7 �لمسيَر 7!عنقو� حتى بد� نو2ٌ  �ُألْفِق   Yَ�27 لُهُم 
Jفهّللو� 7تضّرعو�فتيّقنو� !ْ? قْد 2!�7َ !2َ� �لُهد ُD7>نا �لوصو
ُخّشُع7تجا7َبت تلَك �لبِطاUُ بقولِِهْم �7لبطائُح  2ّبي  لّبيَك 
قوَلُهْم: ترّ>ُ>  �7لدنيا  7َتسّمعو�لّبيَك  !نِصتو�  2ّبي،  لّبيَك 

"لّبيك �للهم لّبيك" (7هنا نلبي جميعًا)، >عاكم ;لى بابه !كرُ. 
�ألكرمين فقولو�: لّبيك ;ننا مقبلو? عليك، نقصد 2حابك 7نلز. 
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 Jلّبو� حتى يلبي معكم ثر بابك، نرجو ثو�بك 7نخشى عقابك. 
عرفا$ 7جبالها، لبو� حتى تلبي معكم �أل�2 7من عليها، لبو� 
حتى تلبي معكم �لسما�7$ �لسبع 7َمن فيها. ال تقولوها تر�عو� بها 
�لنغما$ �7إليقاt، ال تقولوها ليسمعها �لنا^، بل !خلو� قلوبكم 
به  �2بطو�  �هللا،  !مر   Dمتثا� في  !فكا2كم  �7حصر�7  �هللا   Jمما سو
قلوبكم، ليلبِّ كل �7حد منكم 7حدq بينه 7بين 2به 7لو �ختلطت 
�للهم  "لّبيك  ينا>يكم فأجيبو� ملبين:  �ألصو�$، تصو�72 !? �هللا 
لّبيك"، نحن منك 7مرّ>نا ;ليك، "لّبيك �للهم لّبيك" 7ال �عتما> 

;ّال عليك، لّبيك جئنا مسلمين لك مجاهدين في سبيلك.
>لّبيك<، هذ� هتافنا عند �لمو�قيت، عند حد7> >7لة �لحج، 
ننزt ثيابنا عن !جسا>نا 7نخلع عنا ما ال ُيرضي 2بنا، 7نستجيب 
لّبيك". 7عند !نصاk �لحر.،  �للهم  �لعالمين نقوD: "لّبيك   kّلر
�لحر. >�2 �لّسال. ;? عّمت �أل2َ� �لحرkُ، >�2 �ألما? ;? شَمل 
�7لحيو�?  �لنا^  �من،  حي  كل  حيث  �لحر.  �لخوُ}،  �لدنيا 
�7لنبا$، ليس ها هنا حرk 7ال قتاD، �ألشجا2 ها هنا ال ُتقطع، 
�لنا^ ها هنا �منو?، ال عد�7? على  �لحيو�? ها هنا ال ُيصا>، 

!حد. لّبيك لّبيك لّبيك.
ــَك تائبًا ــد !تيُت ــَك 2ّبي ق ــى يتضّرtُ؟لّبي ــاyٌ !ت ــَر>ُّ محت !ُي
ــِر �لعفِو منَك 7مطمُعلّبيَك ُجْد بالعفِو عّني ليَس لي !ملٌ بغي
َمن �A يوّحُدهْم سو�gَ 7يجَمُع؟لّبيَك 2بي، �لمسلموَ? َتفّرقو�
ُهْم 2ّبي ;لى �لشرtِ �لقويِم ليرِجعو�َبُعد�7 عن �لّشرtِ �لقويِم فُر>َّ

تلّبي �7لدنيا  �7لثَقالِ?  �هللاُ  يا  لّبيَك 
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لّبيَك k2َّ �لعاَلميَن 7!نَت يا �هللاُ 2ّبي
لّبيَك صوُ$ محمدٍ !بد�ً بآ�Aني 7قلبي

ــْم !نت ــَن  7!ي ــلموَ?  مس ــا  ــا>u محّمْد؟ي �له  Jــد ُه ِمْن 
ــِج �لقويِم �لنه ــى  ــو>�7 ;ل ــْدع !ْحَم ــوَ>  �لَع ــذ�  ه ــإ?َّ  ف
�لجد7 ــُد  مج ــْد  َيُع ــو>�7  ــّد>ع يتج ــد2ٍ  ب ــوُ.  7ي  <ِ
عاَ> ــِن  �لدي  Uَــال ــَر�7 ص ــْد7ت �لممجَّ ــَن  ِحّطي ــوُ.  7ي
ــد� ــا �لن ــا>J فلّبين ــٌد ن لم نستمْع في �لحقِّ !قو�Dَ �لِعدJمحم
Jفي ِشْرعِة �إلسالِ. 2ُشٌد 7ُهدJلمد� Dَــو نا ط ــا عزَّ 7;ّ? فيه
ــْن ــْرعُة k2ِّ �لعاَلمي ــا ِش ــَن كّل �لمؤمنيْن;ّنه حيَن �خى بي
ــا ــى ِقبلتِن ــى ;ل ــن صّل ــرعتِناكّل َم ــا2َ على ِش ــْن س كّل َم

ــا 7َْهــــَو ِمـــْن ;خــَوتِــنــا ــّن ــَو ِم ــْه ف
!7ْ تبتعْد ُبلد�ُننا، فحسُبنا ;سالُمنا;? يختلْف لساُننا، !7ْ تختلْف !لو�ُننا
ــو>�7لّبيَك قولوها !عيد�7 (7هنا نلبي جميعًا) ــُس لــّبــيــَك قــولــوهــا ت
7مسلموْ? مؤمنوَ?  ;ّنا  سائر7ْ?لّبيَك  بيتَِك  نحَو  ;ّنا  لّبيَك 

ــوْ? ــب ــائ ـــا �يــبــوَ? 7ت ــَك ;ّن ــي ــّب ل
ــائر7ْ?لّبيَك ;ّنا عاiموَ? على �لجهاْ> لّبيَك ;ّنا نحَو بيتَِك س

ُمجيْب 7يا  سميُع  يا   gَبنصِر !مِدْ>نا  لّبيَك 
�لسليْب �7لبلَد   َ̂ �لقد نستر>َّ  حّتى  لّبيَك 
�لحبيْب �لُقطِر  على  يافا  على  �2يُتنا  7تر}َّ 
ُينَصْر  qُتــنــُصــْر ــْن  َم  ?ّ;  gَنــصــَر لّبيَك 
!كَبْر �هللاُ  يا  فأنَت  �لخصوُ.  كُبَر   ?ْ; لّبيَك 
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�لموفَّْر �لنصَر  لنا  !ِعْد  للجهاِ>  ُعدنا  لّبيَك 
�هللاُ !كبُر، ما �لسجوُ? 7ما �لسالسل �7لقيوْ>؟
�7لجنوْ>؟ �لبنا>ُ�  7ما  �لسيوُ}  ما  !كبُر  �هللاُ 
�ليهوْ>؟ يخشى  حليَفُه  يكوُ?  َمْن  !كبُر،  �هللاُ 
نعوْ> 7ناُبْلٍس  يافا  ;لى  لألقصى،  سنعوُ> 
�لُجد7ْ>  �ِ2! على  َحيفا  على  �2يُتنا  7تِر}ُّ 
َ>ْ$ تلَك �لعهوْ> 7نرJ صالUَ �لديِن عا> 7ُجدِّ

*   *   *

هذq هي �لحلقة �لتي كنا سّجلناها 7!شرُ$ ;ليها في �لحلقة 
�لماضية. ما جئت ببدعة 7ال >عو$ ;لى ترg سّنة، 7;نما حا7لت 
!? !بّث في نفو^ َمن حولي حماسة �إليما? U727 �لجها>. !ّما 
هذq �ألبيا$ �لمو7iنة فال تسّموها شعر�ً، 7ما !نا بشاعر، 7لكنها 

.$Yعلى لساني فكتبتها كما جا $Yجا
*   *   *
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-٢٢٧-
كيف جئُت �لمملكة؟

هل 2iتم مّرh متحف �لشمع؟ حيث ترJ �لنا^ على هيئاتهم 
7مالمح  جلو>هم  بألو�?  7مجامعهم،  7!سو�قهم  بيوتهم  في 
7جوههم 7حركا$ !يديهم، حتى ;نك َلتهّم !? تدنو منهم فتمّد 
�لرجل   Jتر كالمهم!  لتسمع  ;ليهم  بأAنك  7ُتلقي  ;ليهم   gيد
�iئر�تها  !7 مع ضيوفه، �7لمر!h في غرفتها مع  !هله  بيته مع  في 
 Dحو hألسر� Jعليهن، !7 تر k7 بالشر�! h�7لخا>مة تد27 بالقهو
 hطعامها تمّد ;ليه !يديها 7تمأل به !فو�هها، 7ُتبِصر صاحب �لقهو
مع �7ّ2>ها 7صبيانها، �7لطبيب في مستشفاq مع مرضاq، 7ُتبِصر 
 Jفيما تر َثّم حياh 7ال  !مامك، 7لكن ما  �لحياh كلها بمشاهدها 
U72؛ ;نما هي !شباU بال !U�72، ترJ �لمحّدj 7لكن ال تسمع 
 qهذ في  2ُّكبت  7لو  27ّناته،  نبر�تُه  !Aنيك  تطر�  7ال  �لحديث 
;ّال  سمعت  َلما  !صحابها  حديث  فسمعت  مسّجال$  �لتماثيل 

!صو�تًا ميتة من جسد ميت.
هذ� مثاA Dكرياتي �لتي نشرتها، 7هذ� ما تجد7نه في Aكريا$ 
�أل>باY مهما بلغو� من �لعلّو في سّلم �أل>k؛ ;? �لذu يضعونه فيها 
تماثيل �لشمع. 7َهْبني 7صفت �لمكا? حتى كأنك فيه �7ألشخاَ¡ 
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من   qY�27 ما  فأين  تسمعه،  كأنك  �7لحديَث  معهم  كأنك  حتى 
َخطَر�$ �ألفكا2 7نزعا$ �لنفو^، 7!ين �لمشاعر �لتي نشأ$ عنه 
�7لعو�طف �لتي >فعت ;ليه؟ 7َهْبني !7تيُت بيانًا عبقريًا 7صّو2تها 

ر ما كا? كالشعو2 بما هو كائن؟ تصوير�ً، فهل َتَذكُّ
لقد قّدمت في هذq �لمذّكر�$ قصة u<ّ2 على !ستاAنا في كلية 
�آل>�k، شاعر �لشا. شفيق جبرu 2حمه �هللا، لّما كتب في كتابه 
>�لمتنبي< !? �أل>k ُ!لِهّية شريفة، 7!نشأ$ في �لرّ> عليه فصوًال 
7نشر$ في Aلك 2سالة مطبوعة تلّقَفتها !يدu �لقا2ئين، 7كا? Aلك 
سنة ١٩٣٠ (١٣٤٨هـ)، 7هأنذ� !عو> بعد نحو سّتين سنة فأعتذ2 
;ليك يا !ستاuA، 7!قوD بأ? من �أل>k ما هو ُ!لِهية يتلّهى �لكاتب 
�أل>يب بما يتخّيل فيها عّما يرJ من حقائق �لحياh، 7!عني بذلك 
 Dلعو�طف �7لذكريا$ �7ألماني. فصو� k<! 7! لشخصي� k<أل�
 Yشي qجميلة َمن !نعم �لنظر ;ليها ُسّر بها، 7لكن لم يبَق في يد
 t<ّمنها. فأنا ُ!لهي نفسي بكتابتها عن �إلحسا^ بفقدها، كاأل. تو
7لدها �لذu 2كب �لطياh2 7ترg معطفه عندها، فهي تشّم �لمعطف 

7تضّمه كأ? صاحبه فيه، 7صاحبه قد طا2.
هذ� ما 7جدته لّما ُعد$ !قر! هذq �لذكريا$؛ لم !جد من 
!مامه   Jير حين   q7لد يفقد   uلذ�  kأل�  qيجد ما  ;ّال   jألحد��
جسدq، جسد�ً كامًال 7لكن بال U72، 7مظهر�ً 7لكن بال جوهر. 
حتى هذ� �لقد2 �لضئيل �لذu قد2ُ$ عليه لم !ستوِفه كله، فلقد 
تركت مما قصصت من Aكريا$ فجو�$ !2جأُ$ مألها، ثم بعدُ$ 

في سيرu عنها فلم !ُعد ;ليها، 7!شياY لم !تحّدj عنها.
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�هللا  عبد  بن  حسن  �لشيخ  �لكريَمين  �لفقيَدين  عن  تكلمت 
i7ير �لمعا2} �7لشيخ عبد �لرحمن �لتونسي مدير مد�2^ �لثغر، 
7لكني لم !ستوِ} �لكال. عنهما. 7!مامي �آل? ظر} كبير فيه 2سائل 
خاصة منهما 7كتب 2سمية 7قر�2�i7 $�2ية في مشر7عا$ كنت 
�لعناية  �آل?   J2! 7!نا  �لنابغين<،  تأهيل   t7مشر< منها  �قترحتها، 
�لتلفزيو?<  >مد2سة   t77مشر 7تشجيعهم،  7تكريمهم  بالنابغين 
�لذu �نتهى !مرq بعد مر�سال$ �ستمّر$ شهو�2ً ;لى !? صد2 فيه 
قر�u2�i7 2 باسم >مشرt7 �لتثقيف �لتلفزيوني<، َتقّر2 فيه تفريغي 
من عملي في �لجامعة ألكو? �لمشر} عليه. �7قتر�U 2فعُته ;لى 
�لوh2�i من قديم بتحويل كلية �لتربية ;لى جامعة ال تكّلف �لد7لة 
ع �ألقسا. حتى تصير كّليا$، حتى ;نني �قترحت  قرشًا، بأ? توسَّ
من Aلك �ليو. !? ُتسّمى >جامعة !. �لقرJ<، قبل ;نشاY جامعة !. 

.Dبسنو�$ طو� Jلقر�
له  تّتسع  ما  بمقد�2  كله  Aلك  عن  �هللا   Yشا  ?; 7سأكتب 

صفحا$ �لجريدh 7صد27 ُقّر�ئها.
7لكن علّي !? !Aكر قبل Aلك كيف جئُت �لمملكة ألعمل فيها، 
فامتّد$ فيها !يامي 7طاD فيها مقامي، حتى لم !ُعد !27i >مشق ;ّال 
لمامًا، مرh في �لسنو�$ �7A$ �لعد>، ثم ِحيَل بيني 7بينها، فمر$ 
 i7آل? ثماني سنو�$ 7>خَلت �لتاسعة 7!نا لم !2َها، بل !نا لم !جا�

في هذq �لسنين كلها حد7> مكة 7جدh. فكيف كا? Aلك؟
*   *   *

!عالمها  من  !عر}  من  7قابلت  �لمملكة   $2i كلما  كنت 



١٧٦

2!يت منهم >عوh صا>قة بأ? !قيم فيها 7!? !كو? عامًال صغير�ً بين 
�لعو�مل �لكبا2 جد�ً على نهضتها، 7كنت !جيب بالشكر 7ال يخطر 

على بالي يومًا !? Aلك سيتحقق.
عهد  على  �لصّو�}  �لشيخ  بأخينا  �لعر��  ضا�  فلما 
عبد �لكريم قاسم 7كثر$ �إلسا�Y$ ;ليه، �7متّد$ �أليدu للعد�7? 
عليه حتى شاt خبر مقتله، 7كأ? �لذu 2ّكب قصة هذq �لشائعة كا? 
!>يبًا موهوبًا 7قصصيًا حاAقًا فجاY$ قصة تستد2ّ �لدمع من عيو? 
�لصخر. 7سمعُتها، 7كا? لي يومئذ حديث >�ئم في ;�Aعة >مشق 
 kفجعلت حلقة منه في 2ثائه، فبكيت 7!بكيت �لسامعين. فلما هر
من �لعر�� �ستقّر حينًا في �لشا. !يا. �لوحدh، فضايقوq فذهب ;لى 

مكة فاستقّر فيها، 7صا2 يعر� علّي !? !عمل فيها معه.
7لكني كنت مستريحًا في عملي مكتفيًا في i2قي، ما !جد 
�لناصر َمن يالiمني في  !يا. عبد  ما !شكو منه، 7;? كانو� 7كلو� 
Aهابي 7;يابي، ال يفا2قني ;�A خرجت من منزلي حتى يصل معي 
;لى محكمتي، فإ�A >خلتها بقي على بابها يالiمه ال يبتعد عنه حتى 
!خرy فيعو> معي، �7ستمّر Aلك حتى عرفته 7عرفني 7!لفته 7!لفني، 
 .qلّي بّدلو; Dقد ما q7!2 7صر$ !كّلمه 7!نصحه فيسمع مني، فلما

7ما كا? Aلك ليضّرني، 7;? كا? يؤAيني 7يثقل على نفسي.
 q7عا> �لصو�} ُيِلّح علّي بالعمل في �لمملكة، فكنت !شكر
7ُ!فِهمه !نني غير مفا�2 بلدu، حتى جاYتني يومًا برقية بأ? �لملك 
 ً�Aسعو>�ً 2حمة �هللا على 72حه �7فق على !? !عمل في مكة !ستا
في كلية �لشريعة. 7ما كا? في تلك �أليا. -على ما !علم- من كلية 
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 h2ني بعد حين بطريق 2سمّي صوYعالية في �لمملكة سو�ها. ثم جا
�هللا  (2حمه  �لشيخ حسن  �لمعا2}  i7ير  معالي  !2سله   kكتا من 

7!سكنه بفضله 27حمته جّنته) ;لى �لصّو�} يستقدمني فيه.
7سا2$ �أل��27 في طريقها تدفعها �لسفاh2 في >مشق، 7!نا 
!سير معها كأنني !مشي مغمض �لعينين !7 كأنني شاkٌ2 مخّد�2ً! 
فأنا !مشي حيث يمشو? بي، حتى لم يبَق ;ّال !? ُ!عطى ما ُيدعى 
 u<لرسمي ;لى شركة �لطير�? �لسعو� kلكتا� u! ،>kمر �إل2كا!<

لتحملني ;لى مكة.
�7تفق !? قد. �لشا. في تلك �أليا. 7كيل h2�i7 �لمعا2}، 
 q27i! فذهبت  �هللا.  2حمه   u2لدمنهو�  Aألستا� �سمه   ?! A!7كر 
في �لفند� !سّلم عليه 7!تعر} ;ليه، �A;7 !نا !�7جه فكرh طر!$ 
على Aهني فجأh، ليس لها مقّدما$ ظاهرh 7ال !سباk معر7فة، 
عجبت منها !نا قبل !? يعجب منها غيرu، هي !? !عتذ2 عن �لسفر 
7!عو> ;لى �لقصر �لعدلي، ;لى �لمحكمة �لتي 7ّ>عت !هلها �نفًا. 
7خّبر$ سعا>h �لوكيل بذلك 7قلت له: ال تعجب يا سيدu، فأنا 
�7هللا في عجب من Aلك، 7لكن �لقلوk بيد �هللا �7هللا يحوD بين 
�لمرY 7قلبه، لذلك !مَرنا فقاD: {7َال َتقوَلنَّ لشيYٍ ;ّني فاعلٌ Aلَك 
غد�ً ;ّال !ْ? َيشاYَ �هللاُ}. ;? �لمرY 2بما �ستطاt !? يحكم بعقله على 

.qY�27 ُمغَلق ليس معه مفتاحه 7ال ُيبِصر ما kفبا qيومه، !ّما غد
عزمت   uلذ� هذ�  عن  يثنيني   ?! �هللا  2حمه  �لوكيل   D77حا
عليه، 7لكن �لخاطر كا? !قوJ من !? يرّ>ني عنه شيY، فقبِل Aلك 

.Dسفًا كما قا�
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من  !تعجب  7!نا  �لفند�  سّلم  هبطت  !نني   Uبوضو A!7كر 
نفسي: ما �لذu >فعني ;لى هذ� �لقر�2 �لذu جاYني مفاجئًا فمأل علّي 
جو�نب نفسي 7!مسك بزما. ;�2>تي 7قا>ني ;لى �العتذ�2؟ 7صّدقو� 
!ني لم !عر} Aلك ;لى �آل?، 7لكنني !عر} !ني ما ندمت عليه بل 
كنت مسر�27ً به، !حّس كأ? حمًال ثقيًال كا? على كتفي 7ُ!لقَي عنه. 

A7هبُت ;لى �لمحكمة 7لقيت �إلخو�? كأ? شيئًا ما كا?.
7من يعمل مستشا�2ً في محكمة �لنقض ال يحّس !نه مرتبط 
فيه  يتصر}  �7سعًا   Jمد حوله   ?! يشعر  بل  بمكا?،   7! بزما? 
بحّريته، ما عليه ;ّال !? يدّقق في �لقضايا �لتي ُتحاD عليه يد2سها 
7حدq في مكتبه ;? شاY في �لمحكمة (7لكل مستشا2 غرفة 7مكتب) 
!ّال  �أل7َلى  كا?   ?;7 متعا2َ}،  !مر  A7لك   ،q2�< ;لى  يأخذها   7!

تخرy �لقضايا من باk �لمحكمة.
*   *   *

ما  ;ّال  يضايقني  ال  عملي،  في  مستريح  7!نا  �لسنة  7مّر$ 
َ̂ كلهم في Aلك �لعهد. حتى ;�A جاY$ �لعطلة  كا? يضايق �لنا
نزلت  قد   hألساتذ� الختبا2  سعو>ية  لجنة   ?! ُخّبر$  �لصيفية 
>مشق، 7لعّلكم تعجبو? ;? عرفتم !? 2ئيس �للجنة �لتي !خَذتني 
;لى �لمملكة هو صديقنا �لشيخ عبد �لعزيز �لمسند، 7كا? يومئذ 

شيخًا باالسم 7لكنه كا? شابًا بالفعل.
 ً�2 7لم يأخذني ;لى مكة !ستا�Aً في كلية �لشريعة كما كا? مقرَّ
من قبل، 7لكن ;لى >�لكّليا$ �7لمعاهد< في �لريا�. 7كنت قد 
�لريا� قبل Aلك مرتين، مرh سنة ١٣٥٣، !u قبل !2بع   $2i
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7خمسين سنة من كتابة هذq �لحلقة، يو. كانت �لريا� شبه قرية 
حولها سو2 له !بو�k، 7كا? موضع شاt2 �لوiير صحر�Y، 7كانت 
�لبطحاY بطحاY حقيقة، 7كا? بين �لريا� 7منفوحة فضاY ما فيه 
عماh2. 7من يعر} �لريا� �آل? ال يستطيع !? يتصو2 كيف كانت 

في Aلك �لزما?.
!ما �لزياh2 �لثانية فكنت قد 2ّتبتها مع سعا>h �لسفير �لشيخ 
عبد �لعزيز بعد Aلك بنحو �ثنتين 7عشرين سنة، حين >عا جماعة 
2ئيس  ثالثة:  فذهبنا  2سمية،   h2ياi �لمملكة   h2لزيا  hلقضا� من 
�لمحكمة �لعليا �ألستاA عبد �لقا>2 �ألسو>، i7ميلنا �لمستشا2 في 
محكمة �لنقض �ألستاA نو2^ �لجندu، 7!نا. 7كانت �لريا� قد 
�تسعت قليًال 7خرجت من �لسو2، 7ظهر شاt2 �لوiير، 7;? كا? 
�لبناY فيه قليًال، 7ُ!قيَم فيها فند� !ظّن !? �سمه فند� iهرh �لريا� 

.(Jلمد� D7 لعّلي !خطأ$ �السم 7!نسانيه طو!)
جئنا �لريا� عن طريق جدh بعد !? !قمنا في جدh !يامًا، 
كا? مقامنا خاللها في فرt لفند� �لَكْنَدh2. 7كنا نقضي !كثر يومنا 
عند 7جيه جدh �ألفندu �لشيخ محمد نصيف، نجلس ;لى مائدته 
7نستفيد من مكتبته 7نأخذ من حديثه، 7حديثه تا2يخ ناطق 7فو�ئد 
تّم تجديد  قد  ثم 2iنا مكة، 7لم يكن  مجتمعة 2حمة �هللا عليه. 
�لحر. 7ال �كتملت توسعته، ثم Aهبنا بالطياh2 ;لى �لريا�، ثم 

2كبنا �لقطا2 ;لى �لظهر�? 7ُعدنا منها ;لى �لشا..
7قد 7جد$ في �لريا� لّما جئتها للعمل فيها في iيا2تي 
�لثالثة لها سنة ١٩٦٣ (١٣٨٣هـ) جماعة من ;خو�ننا �لمد2ّسين 
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�لسو2يين، منهم �ألستاA �لدكتو2 محمد �لصّبا¢ �7لشيخ �لدكتو2 
مصطفى �لَخن �7ألستاA عمر عو>h �لخطيب �7ألستاA عبد �لقد7^ 
 kآل? �سمه عن بالي 7لكن ما غا� kبو صالح، 7منهم من غا!
فضله 7كرمه عن صفحة قلبي. �7ستأجر$ >��2ً، كانت >�2َ مجلة 
�2ية �إلسال.، تو�جه >�2 �إلفتاY 7تجا27 �لمسجد �لثاني في �لريا� 
�7لمكتبة �لكبيرh �لملَحقة به. 7سّرني !نها >�2 ليس فوقها 7ال تحتها 
مسكن ألحد، فأنا !نا. �منًا !? يوقظني !حد بقرt �لجد�2 ;لى جنبي 
!7 2فع �لصو$ من تحتي !7 �لدّ� على �لسقف من فوقي، 7لكن 
ساYني منها !نني !صبحت ففتحت باk �لشرفة !نظر منها، فإ�A !نا 
 Dطّل على خربة يدخل ;ليها �لنا^ ليقضو� فيها حاجاتهم! فال تسأ!
عن قبح �لر�ئحة 7ال عن سوY �لمنظر. ففّتشت عن >�2 غيرها بعد 
 :Dقمت فيها !يامًا، كا? �لنا^ يسألونني فيها: !ين نزلت؟ فأقو! ?!
في >�لَمَشّخ<، على i7? >�لَمَلّز<، 7شّتا? ما بينهما! �7لملّز كلمة 

فصيحة. قاD جرير:
َقَرٍ? في  َلّز  ما   �A; بوِ?  �للَّ �7بُن 

لم يستطْع صولَة �لُبْزDِ �لَقناعيِس
في  �لفصيح  !كثر  7ما  �لفصيح،  �لشا.  عامي  من  �7لكلمة 
 Dلنطق بها؛ فيقو� h7لعامية �لشامية على قبح لهجتها 7على 2خا�
من  بعضها  قا2بو�   u! �لسطو2"،  "لّز�7   :qلتالميذ عندنا  �لمعلم 
بعض. فكلمة >�لَمَلّز< لسبا� �لخيل عربية فصحية، كما !? �لكلمة 
�لتي 7ضعُتها ماiحًا (كلمة �لمشّخ) فصيحة !يضًا، 7ما كل صحيح 

فصيح 7ال كل فصيح مليح.
*   *   *
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>�لكّليا$  ;لى  �لعمل،  مكا?  ;لى  �إلخو�?  7!خذني 
>جامعة  �ليو.  صا$2  7قد  �سمها،  هو  هذ�  7كا?  �7لمعاهد<، 
�لبلدية  جنب  ;لى   h2عما في  7كانت  سعو><.  بن  محمد  �إلما. 
تجتمع فيها �لكّليتا?، 7ُخّبر$ �آل? !? �لد7لة بنت لها بناYً كبير�ً 

�7سعًا ال !عر} !ين يقع.

�لشيخ  هو  �7لمعاهد<  >�لكليا$  على  �لمشر}  7كا? 
�لشيخ  �ألكبر  �لمفتي  !خيه  عن  نائبًا  ;بر�هيم،  بن  �للطيف  عبد 
�لكليا$  2ئيس  7كا?  �لمفتي  كا?   uلذ� ;بر�هيم  بن  محمد 
�2بطة  27ئيس  �لمدينة  في  �إلسالمية  �لجامعة  27ئيس  �7لمعاهد 
�لعاَلم �إلسالمي، 7كانت له 2ياسا$ !خرJ، 2حمة �هللا عليه 7على 
 .Dلفصو� qكر في هذA!7 $كرA لشيخ عبد �للطيف 7على كل من�
 Dطّو i7كنت قد عرفته من قبُل، 7عرفت �لشيخ عبد �لعزيز بن با
�7لخلق  �لو�سع  �لعلم  منه  لمست  فلقد  77ّفقه،   q7قّو�  qعمر �هللا 

�لرضي �7إلخال¡ هللا في �لعمل.

7كا?  عليهما،  �هللا  2حمة  �ألخو�?  �لشيخا?  بي  2ّحب 
�لعزيز  عبد  �لشيخ  صديقنا  هو  �لكليا$  على  �لفعلي  �لمشر} 

�لمسند، 7معرفتكم به ُتغنيكم عن 7صفي له.

يحب  �لخلق،  سمح  فاضًال  2جًال  �لكّليتين  مدير  7كا? 
�لجميع 7يحبه �لجميع، 7كا? بابه مفتوحًا >�ئمًا يدخل عليه من 
شاY، فكنت !جلس عندq كل يو. ُسَويعة �نس به. 7كا? يجتمع 
عليه �لطالk في فرصة �لظهر يستأAنونه في �لخرy7، 7لم يكن 
ُيسَمح بالخرy7 من �لباk ;ّال لمن يحمل 27قة موقَّعة منه، فكا? 
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بلسانه،  ينصحه   t7شر  qبيد  ?Aإل� 27قة  !خذ  �لطالب   qYجا  �A;
 �Aفلما ،h27ّال في حالة �لضر; tممنو uيا 7لد y7لخر� ?; :Dيقو
تضيع 7قتك 7ُتتِعب نفسك؟ ثم يقوD له: ما �سمك؟ فيكتب �سمه 
في �لو2قة، 7يرجع فيقوD: 7لما�A ال تبقى في �لكلية؟ 7يسأله: في 
!u كلية !نت؟ 7يكتب Aلك في �لو2قة. 7كنت !عجب من طوD باله 

7سعة قلبه 7حسن خلقه، 7!عتذ2 ألني نسيت �سمه.
 hحًا: متى تكو? صالiفقلت له ما q7عطشت يومًا 7!نا عند
�الستسقاY؟ قاD: 7لما�A �لسؤ�D؟ قلت: ألنني !2جو !? يأتي �هللا 
بالمطر فإنني عطشا?. فضحك 7قاD لرجل يترّبع على كرسي ;لى 
يساq2 (7كنت !نا على �لكرسي على يمينه) قاD: يا فال?، ها$ 

ماYً للشيخ.
في  �لرئيس  مع  يجلسو?  �لفّر�شو?   �A;7 فّر�£،  هو   �Aفإ
7جدته  7قد  !>خلها،  كنت   hئر�< كل  في  Aلك  7جد$  مكتبه! 
!7ًال عند صديق �لشباk �7لكهولة �لدكتو2 منير �لعجالني لّما كا? 
 7! يو.  !q27i كل  �لمعا2}، 7كنت   h2�i7 لمستشا2ين في� كبير 

يومين.
7عطشت مرh !خرJ فقلت للقاعد على هذ� �لكرسي: من 
فضلك ها$ لي كأ^ ماY. فُدهش �لمدير 7قاD: !ال تعر} �لشيخ 
 �A; هو 2جل 2فيع �لمنزلة عالي �لقد2! فصر$ بعدها �A;7 فالنًا؟
!مير  �لفّر�£ من  ماY ألنني ال !عر}  لم !طلب  �لعطش  ِمتُّ من 

�لمؤمنين.
يسّمونها  �لتي   q7هذ �إلسالمية،  �لعربية  �لطبيعة  هي   q7هذ



١٨٣

>>يمو^<  كلمتين:  من  مؤلَّفة  يونانية  كلمة  (7هي  �لديمقر�طية 
�لشعب<).  >حكم  7معناها  �لُحكم،   u! 7>كر�سي<  �لشعب   u!
فالديمقر�طية عندنا حقيقة مشاَهدh صا2$ طبيعة فينا، 7هي عند 
يدخل  �ألعر�بي  7كا?  معنى.  بال  لفظًا  تكو?  تكا>  >عاية  غيرنا 
 hلصال� عليه  ألنه  محمد؟  !يكم   :Dفيسأ  ‘ �هللا   D2سو مجلس 
�7لسال. لم يكن يمتاi منهم في لبا^ 7ال مجلس 7ال شاh2 خاصة 

به تدDّ عليه.
 kلفّر�£ 7!نا !لقي محاضر�تي، فوقف في �لبا� hني مرY7جا
علّي  Aلك  فكبر   .gيريد �لمدير   :kلطال� من  مسمع  على   D7قا
 A�7بن شيخي، �ألستا uلك !خي، بل 7لدA 7!َبته نفسي، 7سمع
�لغرفة  �لبيطا2، 7كا? يد2ّ^ في  �بن �لشيخ محمد بهجة  عاصم 
هي   qفهذ  Aستا! يا  تنزعج  ال  لي:   D7قا  yفخر تجا27ني،  �لتي 

عا>تهم، ;نهم على �لسليقة �لصافية، فُقل له: تعاDَ !نت.
;نهم  لي:   Dيقو مسرعًا  حافيًا  �7هللا   Yيجي هو   �Aفإ فقلتها، 
يطلبونك على �لهاتف من قصر 7لّي �لعهد. فخجلت منه �7عتذ$2 

;ليه. 7كا? لهذ� �لهاتف قصة 2بما Aكرتها يومًا.
 hلو�قعة، منها �7حد� qلهذ Dمثا! Y7لي مع �لمديرين �7لعمد�
مع مدير ثانوية �لبصرh !يا. حكمة سليما? بعد �النقالk �لعربي 
�ألD7 �لذu قا. به بكر صدقي سنة ١٩٣٧، 7!خرJ مع عميد كلية 
�لتربية في مكة. 7كنت في تلك �أليا. شديد �العتز�i بالكر�مة، 
�بى !مو�2ً ال يأبى مثَلها �لنا^ 7ُ!نِكرها 7ال ُينِكر7نها، كنت !ظن 
!نها تخد£ كر�متي، ثم عّلمتني �أليا. !? Aلك كله من �أل7ها.، 
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7!? �لكر�مة ليست بناY �7هيًا ُتسِقطه نفخة فم !7 لمسة يد كالبيت 
�لذu يبنيه �ألطفاD من قطع �لخشب !7 من فا2¢ �لعلب، 7لكن 
�لكر�مة عند �لِكر�. !سطو�نة من �لصخر لو هّبت �لرياU �أل2بع َلما 
iعزَعتها، 7!? �لذu يهتّم بهذq �لصغائر ال يكو? كبير�ً، فلم !ُعد 
 hYفي �إلسا hد بعُد !باليها 7ال !هتّم بها، ;ّال ;? !حسست نّية متعمَّ
;لّي !7 قصد�ً ;لى تحقيرu، هنالك يعا7>ني �لد�Y �لقديم فال !قبل 

Aلك من !حد مهما كا?.
 hساتذ! تجمع   h�7حد �لكلية  في   hألساتذ� غرفة  77جد$ 
�7سعة جد�ً  7كانت  �لعربية)  �للغة  7كّلية  �لشريعة  (كّلية  �لكّليتين 
يجتمع  كرسيًا،  ثالثين  من  !كثر  7حولها  جد�ً   hكبير طا7لة  فيها 
�7لمعاِقد7?  منها  جهة  في  �لنجديو?  يقعد  لكن   ،hألساتذ� فيها 
 .gفي جانب، 7قلما يكو? بينهم حديث مشتَر (?لمتعاقد7� u!)
فكرهت هذ� �لتفريق من !D7 يو.، 7قعد$ مع �لشيو� �لنجديين 
تاh2 7مع ;خو�ننا من �لشاميين �7لمصريين تاh2 !خرJ، 77جد$ 
جّو  77جد$  �لترحيب.  7!جمل   Dالستقبا� !حسن  �لفريَقين  من 
فلن  7ُجد �إلسال.   �A;7 �لجملة جّو صفاY 7محّبة،  في  �لكليتين 

.Yتجد�7 ;ّال �لمحّبة �7لصفا
7!ّما �لطالk فأشهد (7!نا !عّلم من سنة ١٣٤٥هـ، من قبل 
بأنهم من !كثر َمن 2!يت من �لطّالk !>بًا مع  !? !كمل تعليمي) 

�لمد2سين 27غبة في �الستفا>h منهم، 7تكريمًا للُمِسّنين منهم.
*   *   *
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-٢٢٨-
7قفة على �لمخيَّما$

كا? علّي !? ُ!كِمل ما شرعت فيه من قصة قد7مي للمملكة 
7بقائي فيها، 7لكن عر� لي ما �ستوقفني، فقفو� قليًال معي. ;نها 
�لكلمة �لتي قر!تها !مس لألستاA محمد معر7} �لشيباني يقوD فيها: 
ما !ظن !يا. �لَحّجاy بن يوسف �لتي عاj فيها ضربًا 7تنكيًال 7قتًال 
�لتي يتعّر� فيها  للمسلمين 7علمائهم بأشّد 7طأh من هذq �أليا. 
مسلمو? ُعْزD فيهم نساY 7!طفاD للمو$ جوعًا، أل? َحّجاy هذ� 
�لزما? 7شرAمته قّر�72 حصا2هم 7منع �لماY �7لغذ�Y �7لدY�7 عنهم. 
�A;7 كا? �لحصا2 �آل? قد تعّدJ �لمئة يو. حتى !كل سّكا? �لمخيَّما$ 
لحو. �لقطط �7لكالk �7لفئر�?، 7سقطت نسا�هم برصا¡ �لقنص 
 ?! بعد  لير7ين ظمأهن  قذ2   Yما ترعة  من   kالقتر�� يحا7لن  7هّن 
نضب �لماY، بينما �لمحاصر7? يسكبونه iالًال في كؤ7^ �لخمر 

...2iّبهذ� �لنصر �لمؤ Y�7حتفا hلتي ُتدير 7�2َسهم نشو�
(;لى !? قاD): نوّ> !? نسمع من علماY �لمسلمين �ألفاضل 

تقييمهم لِما حدj 7يحدj... ;لى �خر �لكلمة.
*   *   *
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ال تظلم �لَحّجاy يا !ستاA 7تضْعه مع هؤالY في نسق �7حد، 
7تجَعْله قرينًا لهم محسوبًا معهم؛ فالَحّجاy عصى 7خالف 7قتل 
فسا>�ً،  �أل�2  في   jعا ما  7لكنه   ،Yلدما� 7َسَفك  �لظن  على 
 Yلطريق 7!سا� فأخطأ  فيها من فسا>  كا?  ما  ُيصِلح   ?!  D7بل حا
�لوسيلة. لقد قضى على �لفتن 7نشر �ألمن، 7كا? فيه نبل �لعربي 
7كا? في قلبه -بعد Aلك- بقية من ;يما? 7!ثاh2 من ;نسانية، 7كا? 
 ،y7لست !>�فع عن �لَحّجا .Dّكر فذكر 7عا> ;لى �لحّق 7عدAُ 2بما
7لقد بسطت 2!يي فيه في ثالj قصص كنت نشرتها في >�لرسالة< 
7>�لر�7ية< من خمسين سنة كاملة ثم !7>عتها كتابي >قصص من 

�لتا2يخ<(١)، 7!تمنى �آل? !? يأتي مثله لُيِقّر �ألمن في لبنا?.
!ّما ُحكم �إلسال. في هذ� �لذu 7قع 7يقع في �لمخيما$ في 
�لنصر�نية 7ال  �لحّق يجّوqi 7ال  لبنا? فال �7هللا، ال �إلسال. >ين 
�لطر�، 7ال طبائع   tللصو¡ 7ُقّطا� ُتِقّرq !عر�}  �ليهو>ية، 7ال 
 ...k�<لجحر �7لسر� �لغاk �7لحّيا$ �7لعقاk2 في  �لذئاk في 
 hYكل !7لئك ُينِكر7نه 7يأبونه 7يصرخو? -لو كا? لهم لسا?- بالبر�

منه، 7لو ُنسب ;لى �7حد منهم فعله لُعّد$ نسبته ;ليه ;هانة له.
هيئة  على  يخلق  قدير،   Yكل شي على  ;نه  �هللا،  ;ّال  ;له  ال 
 Yهؤال Aمن �إلنسانية! 7;ّال فكيف يتلّذ Yإلنسا? َمن ليس فيه شي�

______________________
 u7معلم<، 7قد بسط فيها علي �لطنطا hقصة >هجر k(١) �نظر في �لكتا
في نحو ثالثين صفحة قصة �لَحّجاy كما �ستوحاها من سطر �7حد 
7جدq في كتب �لتا2يخ (كما جاY في حاشية في ختا. �لقصة). �7نظر 
 jهي �لقصص �لثال qيضًا، فهذ! >Y7>يو. �للقا >t�<قصَتي >ليلة �لو

�لتي !شا2 هنا ;ليها (مجاهد)
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بر�ية طفل 2ضيع ما جنى جناية 7ال �2تكب ;ثمًا، على صد2 !. 
ما حملت سالحًا 7ال خاضت حربًا، ُيمنع �لطعا. �7لشر�k عنها 
حتى يجّف ثديها 7يغيض في عر7قها >مها، 7تمو$ مرتين قبل 
� قلبها حزنًا على 7لدها  �لمما$: مّرh من جوعها 7مرh من تمزُّ

�لذu يذu7 7يذk7 بين يديها؟ !هذ� ;نسا?؟
ما�A كا? �إلنسا? سيفعل لو !بصر على جانب �لطريق كلبة 
 u!) !ْطبائها  من  ِجر�Yها  ُترِضع   $Yجا فلما  7لد$،  قد  هزيلة 
 tلجو� !خفى  حتى  ينبح  �7لمولو>  لبنًا،  فيها  تجد  لم  !ثد�ئها) 
صوته، �7أل. تتلّفت حولها ينطلق لسانها �ألعجم من غير كال.، 
7ُتلقي عيناها �لحائرتا? قصيدh �ستغاثة يسمعها 7يستجيب لها كل 
من كا? في قلبه من �إلنسانية !>نى مير�j 7من كا? له قلب 7في 
�لحليب  من  بقليل  فجاYها 2جل  نصيب،  !يسر  �لشعو2  من  قلبه 
 g2ِفأقبل صبي ليس له عقل ُيد ،hبه �أل. 7تعيش به �لوليد Jتتقّو
7ال قلب يعطف فرمى �لرجل بحجر !صاk �إلناY فكّب ما كا? 
لئّال تفسد عليه  فيه، 77قف يمنعه !? يدنو منها !7 !? يسعفهما 

لّذته بمنظر موتهما.
حديث  !قطع  ال  فكيف  !عجم.  حيو�?   qير�  u�7لذ هذ� 
 uلذ� uكرياتي 7!قف �ليو. ألصف مشهد�ً ما 2!يت مثله في عمرA
طاD، 7ال قر!$ مثله في !خبا2 �أل7لين 7!ساطير �لماضين، 7ما 
في  �لطر� 7ال   t7ُقّطا �للصو¡  مغا$�2  في  مثله  7قع  !نه  !ظن 

!7كا2 �لمجرمين؟
;نه شيY ال !عر} له في �للغة �لعربية �سمًا يدDّ عليه، فيا 
ضيعة عمرu في >�2ستها �727ية !شعا2ها 7معرفة !خبا2ها 7كشف 
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!سر�2ها! لقد تبّين لي �ليو. !ني جاهل بها ألني ال !جد !لفاظًا تعبر 
عما في نفسي من �إلنكا2 7من �الحتقا2، 7لما ال !عر} كيف !عّبر 
عنه من �لمشاعر على ما يصنع !نا^ يقولو? ;نهم من �لبشر مع 

�ألطفاD �7لنساY في �لمخيما$ في لبنا?.
بيغن  �لخبيَثين  عن  �لذكريا$   qهذ في  قبل  من  كتبُت  لقد 
7شا72?، 7قلت: ليكونا ملعوَنين على كل لسا? لعنة مسلَسلة في 
�لذu2�2 ممتّدh في �لزما?، متنقلة في !صالk �لرجاD 7في !2حا. 
�لنساY، تتحّوD مرضًا في !جسامهم ما له >Y�7 7قلقًا في نفوسهم 
ما منه شفاY. فما !قوD عّمن يصنع باألمها$ 7باألطفاD شر�ً مما 

صنع �Aنك �لشيطانا?؟
 qلشمعة، 7تغو2 عينا� k7كما تذ qجسد k7لطفل يذ� Jير
من �لجوt كما يغو2 �لنبع �لذu جّف َمعينه، 7يمشي �لمو$ في 
 �Aما ...hقبل !? يصل ;لى �لموتة �ألخير hعضائه فيمو$ !لف مر!
!قوD عّمن يصنع هذ�؟ لو قلت ;نه 7حش بّرuّ لشتمت �لوحش 
 Y7!سأ$ ;ليه، أل? �لوحش 2بما 2ّ� قلبه 7النت نفسه 7!>2كه شي
من �لشفقة �7لر!فة، فما�A !قوD لمن خلقهم �هللا على صوh2 �لبشر 

7لكن حرمهم من تلك �لرّقة �لتي 2بما >�خلت قلوk �لوحو£؟
لو قر!نا مثل هذ� �لذu نرJ عن طغاh �لقر7? �أل7لى، من 
قبل !2بعة �ال} سنة، َلما مَحت !2بعُة �ال} سنة هذ� �إلثم 7َلما 

غفرناq لهم بالتقا>. 7مر27 �لزما?.
ما�A !قوD؟ !قوD كلمة �7حدh !بكي فيها على نفسي 7!2ثي 
بها قلمي. لقد كا? لي قلم 2بما 2ّ� حتى ;نني لو 7ضعته على لهب 
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�لنا2 ألطفأها، 27بما �شتّد 7حمي حتى لو 2ميت به !مو�y �لبحا2 
ألشعلها فجعلها !لسنة �لنا2، 7لو شئت الستد22$ به �لدمع من 
 qلوقف 7حد �لظالمين  !سلحة  به  �لجالميد، 7لو �7جهت  عيو? 
في 7جوq �لظالمين. فما لي �ليو. قد ِشخُت 7ِشبُت 7عجز$ حتى 

صر$ !J2 هذ� كله فال !صنع شيئًا؟
!صخرh !نا؟ ما لي ال تحّركني هذq �لفو�جع؟ !. !نه !>2كني 
ما !>g2 قومي من �لسبا$ فصرنا نُمسي 7نصبح نائمين ال نسمع 

7ال نرJ 7ال يهّزنا مشهد 2بما هّز �72سي �لجباD؟
لو !? مجرمًا عد� على طفل 2ضيع فحرمه لبن !مه 7ثّنى باأل. 
فمنعها �لطعا. �لذu جعله �هللا قو�مًا لحياتها 7حّوله لبنًا لولدها، 
لقامت على هذ� �لمجر. �لدنيا iُ7لزلت به �أل�2 7تصايحت من 
حوله باإلنكا2 �أللسنة �7ألقال.. فهل يكو? �لظلم �لمفر> جريمة 

�7لظلم �لشامل بطولة؟ هل يكو?:
ــة ال ُتغتَفر قتل �مر¤ في غابة جريم

ــُل شعب �من مسألة فيها نظر؟ 7قت
7لكن !ين �لنظر؟ لو كنا ننظر 7ُنبِصر لر!ينا !? ما يحدj في 
 ،kفي �لغا kلمخيما$ لم يصنع مثَله نير7? 7ال جنكيز 7ال �لذئا�
7ال �لعقاk2 �7لحّيا$ في �لشقو� �7لجحو2! لقد !ثبت �لعلم !? 
 Y{لثعبا? ال يلسع ;ّال >فاعًا عن نفسه، 7!? �لحّية 2بما طلبت �لد�
 .gتحّر  �A; ;ّال  تمّسه  فال  نائم  7هو  �إلنسا?  لحا}  في  فدخلت 
7كذلك تصنع �لعقرk، تحسب !نه يريد بها �لشّر بحركته فتدفع 

بسّمها �لشّر عنها. �7لذئب ال يؤuA �إلنسا? ما لم يؤqAِ �إلنسا?.
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�لذئب  عن  مرتبته  في   Dينز َمن  بشر�ً  نعّدهم  فيمن  !فيكو? 
�7لحّية �7لعقرk؟

�7لنا^ يتحا2بو? منذ كانت �لحرk7، 7لكن �لفا2^ �لمسلَّح 
يناDi ;ّال فا2سًا مسلَّحًا، ما عهدنا 2جًال شريفًا 7بطًال معر7فًا  ال 
يحاk2 �لنساY �7ألطفاD. 27بما حاصر �لجيُش قلعَة عدq7ّ ليسّلم، 

7لكن ما عهدنا مقاتًال شريفًا يحاصر نساY 7!طفاًال حتى يموتو�.
�لمحاَصرين،  �لجند  ;لى   Uلسال�  Dُيمنع 7صو  ?! !فهم  !نا 
 Yلنسا� من  �7لجائعين  �لجائعا$  ;لى  �لطعا.   Dُيمنع 7صو  ?! !ما 
�7ألطفاD ممن ال يحمل �لسالU 7ال يخو� �لمعاg2 فشيY ال 

نستطيع !? نفهم له معنى.
;ْ? كا? �لذu يفعل هذ� ُيَعّد ;نسانًا فأنا !خجل بعد �ليو. !? 
!كو? من بني �إلنسا?! !ين �إلنسانية 7!ين �لعدD؟ �لعدD موجو> 
له h2�i7، 7لكن i7ير �لعدD له �سم مثل �سم مجّوt �لنساY 7قاتل 
�ألطفاD، فهل في �لدنيا مفا2قة مضحكة ضحكًا يفطر من �أللم 
�ألكباَ> 7يمّز� �لقلوk كهذq �لمفا2قا$؟ فقولو� لمعالي �لوiير: 
�لنا^؟  بين  7لُتقيمه   qيرi7 لتكو?   gنّصبو  uلذ�  Dلعد� هو  !هذ� 
قولو� له: !ما لك !طفاD؟ !تنا. ;? كا? طفلك يبكي من �لجوt؟ 
ما�A تملك لنفسك لو مّد$ !يديها !7لئك �ألمها$ �للو�تي جّوعت 
ُيريك   ?!7 منك،  ينتقم   ?! �لليل  سو�>  في  �هللا  فدعو?  !طفالهن 
7على  !طفالك  على  يكتب   ?!7  ،hآلخر� قبل  �لدنيا  في  �لعقوبة 
 Jلمخيما$ 7نسائها، 7!نت تر� Dصنعَته بأطفا uنسائك مثل �لذ

7ال تملك >فعًا 7ال منعًا؟
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 tقولو� لقائد كتائب >!مل< �لشيعية: !لقو� عن 7جوهكم قنا
7i7َجه  �هللا ‘   Dعّم 2سو �بن  عليًا  �لمؤمنين  !مير  فإ?  �لشيعة، 
سيدتنا فاطمة !. �لحسنين ال يرضيا? بكم شيعة لهما. !عليٌّ (2ضي 
;لى  �لمسلمين حتى تضطّر7هم  لكم: جّوعو�   Dقا �هللا عن علي) 
!كل �لقطط �7لكالk �7لفئر�?؟ !عليٌّ قاD لكم: حا2بوهم 7سالمو� 
�ليهو>؟ !عليٌّ قاD لكم: >عوهم حتى يهزلو� من �لجوt 7يصبحو� 
لكم  تّتسع  ال  حتى  �7سمنو�  !نتم  7كلو�  جلو>�ً،   hمكسّو عظامًا 
ثيابكم؟ ;? سيدنا علّيًا �7له (2ضي �هللا عنه 7عن �له) كانو� !تقى 
هللا 7!بّر باإلنسانية، 7كانو� !كبر قلوبًا 7!سمى مقامًا من !? يتخذ�7 
�لجناh �لقساh �لبغاh شيعة لهم. ال �7هللا ما كا? عليٌّ ~ ليرضاكم 

شيعة له.
*   *   *

تذُكر �لَحّجاyَ يا !خا شيبا?؟ فهل بلغك !? �لَحّجاy صنع 
مثل هذ�؟ !. !? �لَحّجاy !�2> !? ُيطفئ �لفتنة 7!? ُيعيد �الستقر�2 
;لى بلد قد iلزَلته �ألحد�j �7لفتن، 7لكنه لم يد�7ِ �لد�Y بما يو�فق 
!>�فع عن  ما  ;ني  ثانية   hمر  Dفأقو بل جا2 7ظلم؟ 7!عو>   tلشر�
ُ!ِقّر �لظلم، 7حكم �لشرt فو� 2!^ �لَحّجاy 7َمن  �لَحّجاy 7ما 
 kّ2 t7بالسلطا?، 7للشر hبالقو q7يمّد qيؤّيد yلحّجا� Y�27 ?كا

يحميه 7عندq �لعذ�k لمن يخالف شرعه !7 ُيلِحد فيه.
;بليس في منخرq 7مشى في عر7قه مع >مه  فيا من عطس 
فأ7همه !نه يستطيع !? يحاk2 �هللا: ;? ما تحشد7? من جيو£ 7ما 
تملكو? من مد�فع 7>بابا$ 7طيا�2$ 7قنابل 2ّAية 7نو7ية، كل 
Aلك ال يقوJ على !صغر مخلو� من مخلوقا$ �هللا، مخلو� بلغ 
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من صغرq 7من هو�نه 7من ضآلته !نها ال تر�q �لعيو? 7!نها ال تد2كه 
عليكم،  سّلطه   iإليد� هو  هذ�  (�إللكتر7نية).  �لكهربية  �لمجاهر 
فها !نتم هؤالY تضّجو? منه 7تشكو? 7ترتجفو? منه خوفًا 7هلعًا، 
قتم ;لى �لوصوD ;لى ما جعله  7ال  تقد72? له على شيY. 7لو 7ُفِّ
�هللا >Y�7 له (�7هللا ما !نزY�< D ;ّال !نزD له >Y�7) 7لو !نكم فر2تم منه 

البتالكم بما هو !شّد 7!قسى.
 ?!7 �هللا  يحا2بو�   ?! يقد72?  !نهم  يظّنو?  �لذين  !يها  فيا 
تستحّقو?  مساكين  مساكين،  ;نكم  7بالعصيا?:  بالكفر   q7يجاهر
�لشفقة عليكم �7لسخرية بكم، تحا2بو? �هللا 7!نتم عاجز7? عن 

حرk !هو? مخلو� من مخلوقا$ �هللا!
7هم   Dألطفا� بمشهد   ?7Aيتلّذ �لذين   Yهؤال يخشى  !فال 
عنهم،  فد  �لرِّ 7يمنعو?  !مهاتهم   uيد! بين   tلجو� من  يموتو? 
نسا�هم  به  ُيبتلى   ?!  iإليد� من  شّر  هو  7ما   iإليد� يخشو?  !ال 
7!طفالهم، 7!? يذ7بو� !ما. !عينهم فال يملكو? شيئًا لهم؟ 7هذ� 
كله في �لدنيا، !فال فّكرتم بما هو Y�27 �لدنيا؟ !نسيتم !? في �لدنيا 
 kأل2با� kّ2 uموتًا، 7!? بعد �لمو$ نشر�ً 7حشر�ً 77قفة بين يَد

يو. �لحساk، ثم بعد Aلك جهنم؟
7ما جهنم؟ ;? هؤالY، بل ;ننا جميعًا في َسْكرh، في غفلة، 
في َنومة عميقة، فمتى نصحو؟ 7متى نتنّبه؟ 7متى نفيق فنفّكر في 
جهنم؟ ;? نا2 �لدنيا يا !يها �لنا^ نعمة، تدّفئ �لَمقر27 7ُتنِضج 

.kمحض عذ� hلطعا. 7لها �لمنافع �لجسا.، 7لكن نا2 �آلخر�
�لتي هي نعمة؟ !ما عند  �لدنيا  نا2  فمن يستطيع !? يحتمل 
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هؤالY في بيوتهم موقد غاi؟ قولو� لهم: ليضعو� فوقه حديدh حتى 
تحمّر، ثم لينظر�7 هل يقد72? !? يرفع !حدهم ثوبه 7يقعد عليها 
لنا2  !نفسهم  يعّرضو?  لهم  ثانية �7حدh؟ فما  >قيقة؟ 2بع >قيقة؟ 
جهنم؟ ;? �لمجر. ُيحَكم عليه بالحبس �الحتياطي ثالثة !يا. فال 
يباليها، يقوD: 7ما ثالثة !يا.؟ !قضيها -كما يقوD ُعتاh �لمجرمين- 

على جنب �7حد.
فهل تد72? ما ثالثة �أليا. في جهنم؟ هل تعرفو? كم هو 
طولها؟ ;? يومًا عند 2بك كألف سنة مما تعّد7?، فالذu مضى 
من يو. هاجر سيدنا محمد عبُد �هللا 27سوله عليه �لصالh �7لسال. 
;لى �آل? يو. 7نصف يو. فقط. �7لذu مضى من يو. 7ُلد سيدنا 
من  !قل  �آل?  ;لى  �7لسال.   hلصال� عليه  27سوله  �هللا  عبد  عيسى 
يومين! فهل تد72? ما معنى !? ُيحكم على �لعاصي بشهر �7حد 
في جنهم؟ معناq !نه يمضي ثالثين !لف سنة. فكيف بمن ُيقضى 
 u؟ فكيف بالكافر �لذhفيها سنين من سنو�$ �آلخر Yبالبقا عليه 

ُيحبس فيها حبسًا مؤبد�ً، !u بَمن يخلد فيها؟
في حاضرهم،  ;ّال  يفّكر7?  �لذين ال  قلوبهم  للقاسية  فويل 
 ،Yلسما� ;لى  7�2سهم  يرفعو?  فال  �أل�2  ;لى  يخلد7?  �لذين 
نالو� من قوh 7من ماD 7من سلطا? 7من جند  �لذين يغتّر7? بما 
7!عو�?! !يظنو? !نهم باقو? في هذq �لدنيا !بد�ً؟ هل خلد من قبلهم 
!حد فيها حتى يخلد�7؟ !لم َيُمت من هو !قوJ منهم 7!غنى 7!كبر 
 qسلطانًا 7!كثر جند�ً 7!عو�نًا؟ يا !سفي! ;? ِمن !ضَيع �لكال. في هذ
�أليا. كال. �لو�عظين. يا !سفي على �لمسلمين! ;نهم كثير 7لكنهم 
متفرقو?  7لكنهم  مليو?  !لف  قريب من  ;نهم  �لسيل،   Yكغثا  Yغثا
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منقسمو? متناحر7? متباغضو?. 2فع �الستعما2 يدq �لمباشرh عنهم 
7لكنه ترg فيهم بيوَضه فخرجت منها فر�� كانت شر�ً منه، فصنعت 

بنا ما لم يصنعه �لمستعمر7?.
*   *   *

يا !يها �لقر�Y، !نا ما لي في هذq �لمعاg2 ناقة 7ال جمل 7ما 
لي فيها نعجة 7ال >جاجة، 7ما لي في جماعة >!مل< عد7ّ !2يد !? 
!نتصف منه 7ال لي في !هل �لمخيما$ صديق !حب !? !نتصر له؛ 
;? !2يد ;ّال �إلصالU ما �ستطعت، 7!? ال تنطبق على �لمسلمين 
�أل7صاُ} �لتي 7صف �هللا بها �لكافرين حين قاD: {بأُسُهْم بيَنُهْم 
 Dقا حين  �هللا  به  7صفهم  بما  �لمسلمو?  يّتصف   ?!7 َشديٌد}، 
;نهم: {!شّد�Yُ على �لُكّفا2 2َُحماYُ بيَنُهْم}، 7!? ال نسمع عن بلد 
;سالمّي !? !هل �لر!u فيه يتجا>لو? في شرt �هللا: هل يطّبقونه !. 
يأخذ7? شر�ئع �لكافرين بدًال منه؟ 7;? منهم َمن يخالف ;خو�نه 

من �لمسلمين 7يحالف !عد�qY من �لكافرين!
 yما?، بل ;نني سأخرi نا 2جل متقاعد خرجُت من �لميد�? من!
من هذq �لحياh عما قريب، ال !علم متى فاآلجاD بيد �هللا، 7لكنني ال 
!طمع !? !عيش مثل �لذu عشته، 7ال نصفه، 7ال 2بعه. 7لو !2>$ 
�لر�حة لجّففت قلمي 7طويت !�27قي 7!2حت �لنا^ مني، 7لكن 
!ننا جّربنا  للنا^، �7لحقُّ  يبّينه   ?! �لحّق  َمن علم  �هللا !7جب على 
 Y�7فما شفى، 7سلكنا كل طريق فما !7صل. �لد Y�7< كل Dستعما�
�لشافي �7لطريق �لموصل هو �إلسال. 7حدq، على !? يكو? 2جوعنا 
;ليه بالمحّبة 7بالتعا7? ال بالنز�t �7لخصا.، 7!? نضع جميعًا، ُحّكامًا 
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2 موقف يو. �لحساk !ما. !عيننا، 7!?  7محكومين، خوَ} �هللا 7تصوُّ
نعمل على ما ُينجينا في غدنا يو. �لعر� على 2بنا.

;? فعلنا فلن يحكم حاكٌم منا بغير ما شرt �هللا، 7لن يؤثِر 
�لنا^  َيشغلو�  �لنا^ على 2ضا �هللا، 7لن  !حٌد من علمائنا 2ضا 
�7إليما?.  �لكفر  معركة   ،Jلكبر� �لمعركة  عن  �لفرعية   g2بالمعا
 Dلحا�  qهذ ?! لبنا?-  غير  لبنا? 7في  �لنا^ جميعًا -في  7ليعلم 

ال  يمكن !? تد7.:
ُ̂ َفوضى ال ُسر�hَ َلُهْم ال يصُلُح �لنا

ــا>�7 ُجّهاُلهم س  �A;  hَــر� ُس 7ال 
7ليعلمو� !? !>نى �لعذ�k في �لدنيا عذ�k �لضمير، 27بما 
تنّبه �لضمير �لغا�2 في سباته. هذ� بيغن لم يُعد يستطيع !? يلقى 
�لنا^، فقبر نفسه في بيته قبل !? ُيقبر 7تو�J2 عن �ألنظا2. 7لكن 
 uمن �هللا؟ لّما كا? حكم صدقي باشا في مصر (�7لذ J2كيف يتو�
فيه   Dقا  (qبعد  qنقطة من كأ^ مما 7جدنا  Dيعد منه ال   qشكونا
حافظ ;بر�هيم مقطوعة لم يجر� على نشرها، 7لكن تناقل �لنا^ 

!بياتًا منها، 7منها:
(١) !َحِي ضميَرqُ ليذ7َقها �آلالُ.الُهمَّ َنْفَسُه  7َتقُتَل  ُغَصصًا 

 ?A; تيّقظ.   �A; �لضمير   kعذ� �لدنيا  في   kلعقا�  D7فأ
فليحاD7 هؤالY ;صالU ما !مكن ;صالحه مما !فسدq7، 7هيها$ 
 ?! يأملو?  هل  ما$؟  من  على   U7لر� يرّ>7?  هل  يقد�72!   ?!

______________________
(١) !u >�للهّم<؛ >عاY ;لى �هللا (مجاهد).
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يفقد �لنا^ كلهم �Aكرتهم فينسو� ما كا?؟ ;? هذ� �لذu نرJ في 
فيصّب  !لف سنة،  بعد  �لمد�2^  تا2يخه في  �لمخيما$ سُيقر! 
فنَيت  7لو  مرتكبيه   jجد�! على  �للعنا$  �7لتالميذ  �لمد2ّ^ 

عظامهم �7ستحالت تر�بًا.
*   *   *

!نا !كتب هذq �لكلمة يو. �لجمعة ١٤٠٧/٦/٢٢هـ، 7لعلها 
ال ُتنشر حتى تكو? هذq �لغمة قد �نكشفت 7قد عا> هؤالY ;لى 
;نسانيتهم 7;لى >ينهم فرفعو� �ألJA عن !هل �لمخيما$، 7لعّل 
ُيلِهمهم !? يتوبو� �لتوبة �لصا>قة �لنصوU، 7من شر7طها !?  �هللا 
تؤّ>u �لحّق �لذu !ضعَته بظلمك !7 !? تعّو� صاحبه عنه حتى 
يسامحك به، 7!? تقّو. َسيرg 7تعّدD 7جهتك فال تعو> ;لى مثله. 

فهل نعيش حتى نرJ �لمسلمين قد عا>�7 ;خوh متصافين؟
*   *   *



١٩٧

-٢٢٩-
منزلي في �لريا�

١٣٨٣هـ  سنة  �لريا�  قدمت  يو.   D7أل� مطلبي  كا?  ما 
طعامًا يمأل �لمعدh 7ُيقيم �أل7َ>، فليس يخلو �لبلد من مطعم فيه 
من �لطعا. !لو�? !7 شّو�Y عندq من �للحم !شكاD، فإ? لم يكن 
ففطيرh (سند7يش) تحملها ;لى حديقة عامة تجد فيها 2كنًا تأكلها 
 .Yَغنا Yبا2> تسيغها بها، فإ? لم تجد ففي �لما kشر� h272فيه 7قا
7لكن �لمطلب �ألD7 مكا? تأu7 ;ليه، تشعر فيه بالقر�2 7تحّس 

فيه �ألما?.
7كا? ;خو�ننا �لمد2ّسو? ينزلو? في شقق صغيرh (!7 غر} 
فر£  !يسر  ُفرشت  قد  !سرته،  مع  �لرجل  فيها  ينفر>  شقق)  من 
7!2خصه: بسا© فوقه حشية ينا. عليها 77سا>h يستند ;ليها، 7ما ال 
بّد منه للطاعم من �ألطبا� �7لكاسا$ �7لمالعق �7لشوكا$. فإ? 
كا? عَزبًا !قا. في غرفة !7 �جتمع في �لغرفة �لو�حدh �ثنا?. 7قد 
َتفّر> !خونا �ألستاA عّزh �لنص 2حمة �هللا عليه، فأخذ جناحًا صغير�ً 
 hُمشاَهر  qستأجر� �لريا�،  فنا>�  !كبر  �ليمامة، 7كا?  فند�  في 
�7تخذq له >��2ً، يستريح فيه من تد�g2 �لفر£ 7من ;عد�> �لطعا. 

7من تعب �لخدمة �7لتنظيف.
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 q7قد خطر لي !? !صنع مثله، فقد كنت �خذ !كبر مرتَّب يأخذ
 Aألستا� �2تب  يقّد72?  كانو�  ألنهم  �لمملكة،  في  جامعي   Aستا!
�لمعاِقد في �لجامعة بثالثة !ضعا} �2تبه في بلدq، 7قد كنت في 
بلدu �خذ مثل �2تب 7كيل h2�i7. ثم ;نهم كانو� يعدلو? يومئذ 
كل مئة ليرh سو2ية بمئة 7ثالثين 2ياًال (;? لم !كن قد !خطأ$ !7 
نسيت). خطر لي هذ�، 7لكن 7جد$ !ني !كرq �لفنا>� 7ال !حس 
�الطمئنا? فيها، 7قد نزلت كبا2ها 7صغا2ها 7غاليها 27خيصها في 
�لذهن فاقد  !نا. فيها مشتَّت  شرقي �أل�2 7في غربّيها، فكنت 
�ألمن، كأني !نا. على 2صيف �لشاt2 ال !>u2 َمن ينظر ;لّي 7ال 

َمن يدنو مني!
7قد طالما حا7لت !? !تخلص من هذ� �لشعو2 �لذu ما له 
سبب فما �ستطعت. لذلك كنت !ستأجر >��2ً مفر7شة، !غلق علّي 
بابها ال ير�ني فيها !حد 7ال !J2 منها !حد�ً، �كل فيها ما !2يد 7!نا. 
كيف !شاY، 7;? كانت !غلى من �لفند�، 7;? كانت ;قامتي في 

�لبلد شهر�ً �7حد�ً.
 gلمشتَر�  7! �لموقَّت  �لسكن  في  �لر�حة  !جد  ال  !نني  كما 
كما صنع جمهو2 �إلخو�?، فطلبت من �لصديق �ألستاA سليما? 
�لقانوني في h2�i7 �لدفاt، !? يجد لي >��2ً  �لحافظ، �لمستشا2 
مفر7شة، فوجدها في �لحّي �لعسكرu في طريق �لمطا2، !عني 
�لمطا2 �لذu صا2 �آل? قديمًا. 7هي ثالj غر} متد�خلة ُيفضي 
7حولها  �لغالي  7ال  بالفخم  ليس  فر£  فيها  بعض،  ;لى  بعضها 
حديقة �7سعة مونقة، 7لكنني شعر$ لّما >خلتها بضيق �لصد2 من 
 kلك أل? لها !سو��2ً عالية تجعلها !قرA ،قيقة قضيتها فيها< D7!
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;لى �لسجن �لجميل منها ;لى �لمسكن �لبهيج. 7!نا قد قضيت !كثر 
�لنافذh فأجمع >مشق  !فتح  عمرu في >مشق !سكن في �لجبل، 
كلها بنظرh �7حدh 7غوطتيها �للتين تعانقانها 7تحّفا? بها من �لشر� 
حتى  منهما  �لجنوبي  ;لى  �لممتّد  �ألخضر  �7لبسا©   kلغر� 7من 
يالمس !قد�. هضبة �لكسوh 7جبل �لمانع، فإ? 2حلت عن >مشق 
 J2سكن فيها فأ! ،hختر$ �لطبقا$ �لعالية من �لعما�2$ �لكبير�
منظر ال كمنظر  نافذتي في >مشق.  !J2 من  ما كنت  منها بعض 

>مشق(١).
7قد Aكر$ �لغوطتين هنا ألنني !صف ما كا?، 7قد Aهَبت 
صنا>يق  !كلتهما  �لشرقية،  بعض  A7هب  �لغربية  �لغوطة  �آل? 
�إلسمنت �لتي يتكد^ فيها �لنا^ َكَسَمك �لسر>ين في �لعلب، 
 u7ضاعت تلك �لبساتين �لتي كانت تتعانق متصلة متر�بطة �أليد
لتركناها مسرحًا  يومئذ  7لو عقلنا   .Dألكيا� يزيد طولها عن  حتى 
للنظر 7مصفاh للهو�Y 7مثابة للجماD، 7بنينا عما�2تنا من حولها 
َبْرhi 7على هضاk قاسيو?.  �لِمّزh 7في سهل   Dجبا Uعلى سفو

7قد صنعنا Aلك �آل?، 7لكن بعد فو�$ �أل�7?!
*   *   *

ما لي كنت !تكلم عن منزلي في �لريا� فجّرتني عو�طف 
تلك  �هللا  سقى  فيها؟  !يامي  7;لى  >مشق  في   u2�< ;لى  �لقلب 

�أليا.!
______________________

7ال  2جل  هذ�  يقولو?:   kلكّتا� من  �لكبا2  بعض  حتى  �7لنا^   (١)
كالرجاD، يظنو? !نهم يمدحونه 7يفّضلونه على �لرجاD، 7هم ;نما 
!Dيذّمونه 7يقولو? ;نه 2جل 7لكن ال يبلغ !? يكو? مثل سائر �لرجا
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كا? في طريق �لمطا2 �لقديم في �لريا� حّي لصغا2 �لضبا© 
فيه >�2 لرجل مدني يعمل مع �لجيش. 7>�لمدني< �لمنسوkُ ;لى 
�لمدينة �لمنوh2، 7ال !>u2 لما�A ُيِصّر !حد ;خو�ننا من �أل>باY من 
!هل �لمدينة على قوله في �لنسبة ;ليها >مديني<، مع !? �لمديني، 
�لمحّدj �لمشهو2، منسوk ;لى مدينة �لمنصو2 في بغد�> ال ;لى 
�لمدينة �لمنوh2. ثم ;? �لمدني في �الصطالU �ليو. من لم يكن 

عسكريًا.
�لد�2 صغيرh متد�خلة 7لكن حولها حديقة �7سعة  7جد$ 
قّصة  �لسباحة  مع  (7لي  للسباحة  تصلح   hكبير بِركة  7سطها  في 
منفعة 7لكن 2بما كا?  فيها  ما  قريبًا،  يومًا  2بما قصصتها عليكم 
فيها متعة، 7نحن نطلب في هذq �لحياh بعض �لمتع �7لتسليا$). 
!عجبتني �لد�2 �7تفقنا على !? تكو? !جرتها !2بعة �ال} 2ياD في 
�لسنة، 7كانت !غلى >�2 قد �ستأجرها �إلخو�? ال تزيد !جرتها عن 

بضع مئا$ في �لعا..
 qYبا; فأبى، 7حسبت  !كتبه   ?!7 tلمتا� 7!حببت !? ُ!حصي 
ثقة منه بي، فإ�A هو مبّيت نية في نفسه ال ينوu مثَلها شريف، 
�لكّلية،  ;لى  A7هبت  مفتاحها  7!خذ$  �لد�2  تسلمت  !ني  Aلك 
فلما عد$ 7جد$ ما كا? فيها ينقص شيئًا بعد شيY؛ كا? على 
i كالذu يكو? في �ألعر�^ (7!نا ال !2يدq 7لو  �لسرير غطاY مطرَّ
 kفي غيابي، ثم سّد �لبا qني !? يأخذYطلبه لدفعته ;ليه) 7لكن سا
فقّيَدتني  7!هله،  هو  فيها  !قا.   hجديد غرفة  7بنى  للد�2  �لخلفي 
7سلبتني بعض حّريتي. !ّما �لحديقة فال !نكر !نها جميلة، 7لكن 
�لجد�2 �لعالي من حولها ُيشِعرني كأنني محبو^ فيها كما ُيحَبس 
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�لعصفو2 في قفص من Aهب.
هنالك 7!نا كالذu يختنق غرقًا في ُلّج �لبحر ُمّد$ ;لّي يد 
قوية كريمة ُتخِرجني ;لى �لهو�Y �لطلق، ;لى �لنسيم �لرخي على 
7كنت  توفيق.  عمر  محمد  �لشيخ  معالي  يد  كانت  �آلمن،  �لبّر 
 kبه؛ عرفته من كتا  Yللقا� لي  ُيكتب   ?! قبل  له   hYقر� قد عرفته 
>طه حسين �7لشيخا?<، فعجبت لّما قر!ته !? !جد كاتبًا حجاiيًا ال 
 Dال بمعو �Aلحا� Yنعرفه 7لم يصل ;لينا �سمه، ينقد بحكمة �لبّنا
�لعامل �لمخّرk بناY شا>q !7سع !>باY �لعربية شهرh طه حسين، ثم 
ال يضعف عنه 7ال ير7عه منه �نتشا2 �سمه 7كثرh !7ليائه. فسألت 
عنه فعلمت !نه !>يب معر7} 7له منصب عاDٍ، ثم ;نه يكا> يكو? 
نصف شامي، Aلك !? �لترg في خو�لف !يامهم شّر>�7 على عهد 
فخرu باشا كثير�ً من !هل �لمدينة عن مناiلهم فهاجر�7 ;لى �لشا.، 
فكانو� ضيوفًا كر�مًا �7تصَلت �لِعشرh بينهم 7بين !هل >مشق، ثم 
صا2$ مصاهرh، 7كا? من Aلك !? جّد �لشيخ محمد عمر صاهر 

شيخ مشايخنا �لشيخ جماD �لدين �لقاسمي.
 u2لخيا� �لشيخ  منها  �لمدينة،  !هل  من  عرفت جماعة  كما 
�لذu كا? يسكن شيخنا �لشيخ �لكافي في >�q2، 7!حسبه كا? يدفع 
!جرh �لد�2 كلها 7هم ُيِعّد7? له �لطعا.، !7 لعّل �لصلة بينهم 7بينه 
شيY �خر فما !عرفها على حقيقتها. 7ممن عرفنا من !هل �لمدينة 
!عقابها شيخ صوفي  7في  �أل7لى   kلحر� !يا.  علينا  قدمو�  �لذين 
كا?  �لعطية،  �لشيخ  �سمه  �للسا?،  طلق  �لبصر  مكفو}  خر�في 
يد2ّ^ في �ألموu فتجتمع عليه �لعامة 7تّتسع حلقته حتى ال تكا> 
تقا2بها حلقة !خرJ، �7تخذ >��2ً في حّي �لّنوفرh بجو�2 �لمسجد، 
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بالذكر  هو  7ما  �لذكر.  بحلقا$  �لنا^   qيدعو ما  فيها  ُيقيم  فكا? 
�لمشرt7 7;نما هو مزيج من �لبدt 7من �لشعو�A$ 7من �لرقص كما 
كا? يدعوq �لعلماY، 7من Aلك ما قاله ناظم >�لَوْهبانية< �لتي يستشهد 

�بن عابدين في حاشيته كثير�ً بما جاY فيها، 7من قوله فيها:
qِ7يزمُر7َمْن يستحّل �لرقَص قالو� بُكفِر يلهو   ِّ{ بالدُّ 7ال سّيما 

7تفصيل Aلك في �لجزY �لثالث من حاشية �بن عابدين �لتي 
هي عمدh �لفتوJ في �لمذهب �لحنفي.

7ممن عرفنا من !هل �لمدينة مؤAّ? مدني حسن �لصو$، 
عّلم بعض �لمؤAّنين عندنا �لنغمة �لمدنية في �أل�A?، 7ممن !خذ 
عليهم جميعًا.  �هللا  !بو 7جيه، 2حمة  �لعّقا>  �لشيخ مصطفى  عنه 
كانو�  �لصالحا$،  كثير  �لليل  قّو�.  صالح  فاضل  2جل  7منهم 
محمد  �لشيخ  معالي  �7لد  7هو  �لصغير،  توفيق  �لشيخ  يسّمونه 
7لكنه  �سمه  لعّله   7! �سمه،  ليس  هذ�  7لعّل  �7هم  7لعّلي  عمر. 

ليس �7لد صديقنا �لوiير.
*   *   *

!َحّب معالي �لشيخ محمد عمر !? يعّرفني بكبا2 �أل>باY في 
7ليمة يدعوهم ;ليها. 7!نا !كرq �لوالئم 7!هرk منها، 7لكني كنت 
;ّال مثل هذq �الجتماعا$،  يفّرجها عني  �لضيق ال  في حالة من 
7;? تمنيت !? يكو? �الجتماt على �لكال. من غير طعا.، فإ? لم 
يكن بّد من شيY فالشاu �7لكعك !7 �لَفر�نّي (جمع ُفرنّية، 7هو 

�لكاتو).

كِخياِمهم فإنها  �لخياُ.  نسائها!ّما  �لحّي غيَر   Yنسا  J2!7
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شّرفني  �لذين  �ألفاضل  من  كثير  �7جتمع  �لوليمة  7كانت 
 Dمن كا? حولي منهم يتهامسو? 7تقو J2! بهم، 7كنت tالجتما�
يترقبونه  �7حد�ً،  يفتقد7?  كأنهم  7جوههم  7قسما$  نظر�تهم 
 Aألستا� !ين  iيد�?:  �سم  سمعت  ثم   ،q2حضو على  يتلهفو? 

iيد�?؟ لما�A لم يحضر �ألستاi Aيد�?؟
تخّير�7  ثم  َنِجّيًا.  خلصو�   q2حضو من  يئسو�  لّما  7كأنهم 
�7حد�ً منهم !قاموq ;لى جنبي، 7كنت !تكلم على سجيتي، تأتي 
�لمناسبة بقصة فأقصها، فإ�A هو يسر> قصة تكو? مثلها !7 قريبة 
منها !7 هو يظّن Aلك، 7;? 72يت !بياتًا من �لشعر J72 !بياتًا، 7;? 
Aكر$ طرفة جاY بطرفة. فر�� لي Aلك 27!يت فيه شيئًا جديد�ً، 
7كنت !نا �لذu يتخّير �لموضوt 7يفتتح �لكال.. 7طاD �لمجلس، 
7عرفت بضاعة �لرجل كما يعر} �لمصاt2 قوh عضال$ خصمه 
7مبلغ علمه بأبو�k �لمصا2عة بعد جوال$ يجولها معه، �A;7 هو 
مما في كتب �أل>k �لمتأخرh (كالمستطَر}  قد 7عى شيئًا كثير�ً 
7!على  iمانًا  !سبق  هو  مما  �ألخبا2  بعض   q7عند  (D�7لكشكو
شأنًا، 7نظر$ فإ�A !نا !ستطيع !? !تكلم في موضوt ال ُيحِسنه 7ال 
يستطيع !? يجا2يني فيه فأسّد عليه طريق هذq �لمناظرh �لسخيفة، 
!لَق  لم  7!نا  مساجلة،  ال  مجاملة  مقا.  �لمقا.   ?! Aكر$  7لكني 
هذ�  عن  فأعرضُت  يومي،  بعد   qلقا! ال  7لعّلي  قبُل  من  �لرجل 
�لخاطر 2�7تفعت بنفسي عنه 7تركته يتكلم 7!قللُت من �لكال.، 
ثم سكتُّ فر!يت �لبِشر على 7جوq �لنفر �لذين قدموq 7بريق �لظفر 
في عيونهم. هذ� 7معالي �لشيخ �لد�عي لم يلتفت ;لى شيY من 

.qهذ�، 7لعّله لم يَر
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7كا? من بركا$ هذ� �الجتماt !? 2ّ>ني ;لى نفسي 7نفى عني 
ما كنت !حّسه من �لضياt، 7عّرفني بإخوh كر�..

7لّما خرجنا !بى (جز�q �هللا خير�ً) ;ّال !? يوصلني بسيا2ته، 
7سألني عن !حو�لي في �لشا. 7عن !خي ناجي �لذu كا? يقر! له 
 :Dفي >7ما. قا qمشق 7مقّر< hبعض ما يكتب، فخّبرته !نه من قضا
لما�A ال يأتي فيعمل هنا؟ ففتح لي بابًا للكال. كنت !تمنى 7لوَجه 
�ستقدمه   ?!  tالجتما� هذ�  بركا$  من  7كا?  بابه.   tقر 7!تهّيب 
يتوالها  كا?  �لتي  �لمو�صال$   h2�iبو قانونيًا  مستشا�2ً  7جعله 
يومئذ من h2�i7 �لحج، فلما �نفصَلت h2�i7 �لحج بقي يعمل فيها 
فله   ،qبقا! �لو�سع  �لشيخ عبد  ;لى �آل?(١)، أل? معالي  مستشا�2ً 

�لشكر �7لشكر لمعالي �لشيخ محمد عمر، 7جز�هم �هللا خير�ً.
*   *   *

كنت !مضي في �لكلية ساعتين ُ!لقي فيهما >2سي، فإ�A ُقضي 
7!طولهم   ً�2�< !بعدهم  مع  7مشيت  !كّلمه  عّمن  فّتشت  �لد2^ 
;ليه  !Aهب  لي مكا?  يبَق  لم  بيته  ;�A 7صل 7>خل  طريقًا، حتى 
7ال َمن �نس به. 7كا? Aلك قبل قد7. !خي ;لى �لمملكة. 7!ين 
7طّالبها،  مد2ّسوها  �7نصر}  !بو�بها  !غلقت  �7لكلية  !Aهب 
7قد سئمت  �لصد2،  �7لملل 7ضيق  �لفر�¢  فيها  ينتظرني  �7لد�2 
 Dمنظر �لبِركة �7لنظر ;لى �لشجر�$ من حولها، حتى ;نني من طو

نظرu ;ليها كد$ !حفظ عد> فر7عها 7!�27قها؟
______________________

(١) !u ;لى سنة ١٤٠٩ �لتي طُبع فيها هذ� �لجزY من �لذكريا$.
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لم !كن !2يد َمن يطعمني !7 يسقيني 7ال !فّتش عّمن ُيسِعدني 
7ُيعطيني، ;نما !2يد من يؤنس 7حدتي 7يفّرy كربتي، ألنني ال 
!جد ما !عمله فيما بقي من نهاu2. فإ�A !مسى �لمساY 7كا? �لليل 
لم !ستطع �لمنا.، 7لم تكن مكتبتي معي 7ال �قتنيت غيرها كما 
صنعت �آل?. 7كنت طوD عمرu مرتبطًا بمجلة !7 جريدh !كتب 
ر في �لموضوt �لذu !كتب فيه، !7 جمع  فيها، فأنا !بد�ً في تفكُّ
 hلجريد�  7! �لمجلة  �نتظا2   7! ;نشائه،  !7 عكو} على  ألجز�ئه، 
�لتي !جدq منشو�2ً فيها. 7كنت من !�7ئل �لثالثينيا$ من هذ� �لقر? 
�لميال>A! uيع �ألحا>يث من ;�Aعة �لشر� �أل>نى في يافا (�لتي 
ُ!نشَئت بعد ;�Aعة مصر بسنة �7حدh)، لم ينقطع حديثي ;ّال فتر�$ 
قليلة خالD هذq �لمدh �لطويلة. فغد7$ �آل? (!عني سنة ١٣٨٣) 
ُ!ِعّد  ;�Aعَة  7ال  فيها،  !كتب  مجلة  7ال   hَجريد 7ال  �لريا�  في 
�ألحا>يث لها، 7ال عمل !�ّ>يه، أل? �لكلية كانت !ياَ. �لحّج في 
 t2هب كل من !عرفه للحج 7كا>$ تخلو شو�A شبه عطلة 7قد

�لريا� من �لنا^.

 uللبابيد�  Aألستا� iميله  عند   q<7ال!  gتر �لصّبا¢   Aألستا�
 gتر �لخطيب   h<عو عمر   A�7ألستا �لحج،  ;لى  !هله  مع  A7هب 
;لى  !هله  مع  A7هب  �لخّن  مصطفى  �لشيخ   Aألستا� عند   q<7ال!
�لحج، A7هب !خي ناجي �لذu كنت �نس به بعد !? قد. �لريا� 
7سكن معي في تلك �لد�2، فلم يبَق !حٌد !q27i. كنت !Aهب ;لى 
>�2 �لشيخ مصطفى �لخّن فأجدq بين �لُقد27 �7ألطبا� ُيِعّد �لطعا. 
 D7حا! !قعد معهم  �لفيلق من �أل7ال> حرسهم �هللا، 7كنت  لهذ� 
!? !حّدثهم 7!كتب لهم لوحا$ بخّط �لثلث �7لفا2سي (7!نا !جيد 
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�لكتابة بهما 7بالقلم �لديو�ني).
 kلبا� Y�27 7جته ِمنi Dسأ! uلى >�2 �للبابيد; hهبت مرA7
تلقى،  ما  ;لّي  فشكت  �لصبا¢،  7!7ال>  !7ال>ها  مع  حالها  عن 
فأخذتني نوبة مفاجئة من �أل2يحية �7لكر. ليتني ما !حسست بها! 
فقلت لها: هاتيهم لُيمضو� �ليو. عندu في �لحديقة. 7يا ليتني لم 
!ُقل، فقد جنيت على نفسي 7جلبت �لهّم لها! 7قلت !طبخ لهم 
قد  يكن  (7لم  �لخن  �لدكتو2 مصطفى  �لشيخ  يطبخ  مثلما  طعامًا 
صا2 >كتو�2ً) 7نسيت !نه !شبه �لنا^ بأخي 27فيقي �لشيخ مصطفى 
�لز2قا على بعد ما بينهما في �لسن، يشبهه في ;تقا? كل عمل يعمله 
7في سعة صدq2 7طوD باله، فأ2>$ !? !تشّبه به، فكا? مثلي مثل 

�لقر> �7لنّجا2 في كتاk كليلة 7>منة.
!عد>ُ$ لهم طعامًا 7صببته لهم في �ألطبا� 77ضعت لهم 
�لمالعق، 7حا7لت !? !عمل من !طفاD صغا2 2جاًال كبا�2ً. فعبثو� 
بالطعا. 7َكّبوq 7لّطخ به �لصغا2 7جوههم 7!يديهم، ثم كّفو� عن 
يريد7?  7ألنهم  يعجبهم  لم  ألنه  طعامهم  ُيتِّمو�   ?! 7!بو�  �ألكل 
مثل �لطعا. �لذu تصنعه لهم !مهاتهم في بيوتهم. 7!ّنى؟ ثم كانت 
 hفيها شجر فيها، 7كانت  فعاثو�  �لحديقة  في  نفشو�(١)   A; �لطامة 
iهرها  فقطعو�  َيْنَعها،  !نتظر  7كنت  7عقد$،  !iهر$  قد  2ُّما? 
فيها  ينزلو�   ?! يريد7?  �لبركة  ;لى  جا��7  ثم  !غصانها،  7كسر�7 
فُحْلُت بينهم 7بينها. 7كا? لألستاA �لصبا¢ 7لد صغير جد�ً نسيت 

______________________
(١) !u �نتشر�7، كما في قوله تعالى: {7َ>�7َُ> 7ُسَلْيماَ? ;Aْ َيْحُكماِ? في 

�لَحْرAْ; jِ َنَفَشْت فيه َغَنُم �لَقْو.} (مجاهد).
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 jلحا>ثة �لتي !حّد� qسمه (!ظنه �آل? صا2 !بًا بعد !? مّر على هذ�
بها !2بع 7عشر7? سنة) فغطس في �لمياq، فوثبُت فأخرجته 7قد 

�بتّلت ثيابه كلها!

 ،kبالضر 7هّد>تهم  فشتمتهم  بقية   uصبر في  يبَق  فلم 
�لصغير  يأتي  ال   kلضر� 7لكن  به،  خّوفتهم  بقضيب  7جئت 
بالثياk 7ثيابي ال تصلح له 7ال !ستطيع !? !>عه بأثو�به �لتي ينقط 
منها �لماY. فنزعتها عنه 7!خذ$ قميصي فربطته من حوله، 7هو 
يصر� 7يأبى، 77ضعت فوقه عمامة (غترh) لففته بها، 7هو يرفض 
�لزuّ �لعجيب. �7لحّق معه، 7لكن ما�A !صنع له؟ ثم قلت  هذ� 
�آل?  صا2  7!حسبه  �لصبا¢،   Aألستا� �بن  لطفي  (7هو  لكبيرهم 
!نا.  يا لطفي �هللا يرضى عليك !2يد !?  معر7فًا) قلت له:   ً�Aستا!

نصف ساعة، فأسكتهم 7ال تدعهم يوقظوني بصر�خهم.

توقظ  صرخة  يصر�  به   �A;7 !غفو  7كد$  نعم.   :Dقا
�ألمو�$، قاD لهم: �سكتو�، عمو �لشيخ قد نا.، هل تريد7? !? 
توقظوq؟ فأيقظني بصر�خه 7لم !ُعد !ستطيع !? !نا.! ثم قالو� ;نهم 
جاعو� 7يريد7? طعامًا، فلم !>2ِ ما�A !صنع لهم، 7!خذتهم ;لى 
�لحديد  �لعيد�? 7من صفائح  ُتقا. من  في >كا?   kلبا� !ما.   tبّيا
(يسّميها �لعامة هنا >َصْنَدَقة<) 7كا? يمانّيًا !7 حضرمّيًا �سمه َيْسَلم، 
فقلت له: �عر� عليهم ما عندg من �لحلويا$ 7من �لسكاكر 7من 
�لبسكو$. فأبى !كثرهم ;ّال طعامًا كطعا. بيوتهم، 7قبل فريق منهم 
!? يأخذ�7 مما ُعر� عليهم 7!>خلوq معهم �لد�2، فامتأل$ �لد�2 
;لى   yتحتا �لحلويا$، 7صا$2  �لبسكو$ 7علب   h2بكسا كلها 

تنظيف شامل كامل.
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فما كا? مني ;ّال !? �ستأجر$ سياh2 حشرتهم فيها 7!عدتهم 
 uخذ لها:  7قلت  منها،  !خذُتهم  �لتي  �لمسكينة   h!لمر�  2�< ;لى 
 Yلبيضا� �لر�ية  2فعت  فقد  !نا  !ما  7يعينك،  يقّويك  �هللا  �ستلمي 

7سّلمت �7عترفت بالعجز.

*   *   *

ُيمضي  كما  �لريا�  في  �لحج،  !يا.  �أليا.،  تلك  !مضيت 
�لسجيُن !ياَ. سجنه؛ لم !كن !نظر ;لى !حد ألنني ال !عر} !حد�ً، 
كنت !جوD في �لطر� 7حدu ال يلتفت !حد ;لّي، فأحّس كأني 
 uلذ� �لعمو>   7! �لطريق  �لمغر7سة على جانب   hكالشجر صر$ 
حمل �لمصباU �لذu يضيY في �لليل �لطريق، ير�q �لنا^ كلهم 
7لكن ال يهتّم به !حد منهم. بل ;? �لشجرh �7لعمو> كانت !ثبت 
ُقطعت   ?; ألنها  �هتمامًا،  بهما  !كثَر  �لنا^  7كا?  7جو>�ً  مني 
7!نا  عنهما،  7سألو�  بفقدهما  !حّسو�  �لعمو>  �نكسر   7!  hلشجر�
لم يكن يشعر !حٌد ;? حضر$ !7 غبت !7 سر$ في �لطريق مع 

�لسائرين !7 خال مني �لطريق.

 tكر هذ� �آل? بعدما �ستمر2$ عشرين سنة بال �نقطاAني أل;
!حّدj �لنا^ في �لر�ئي 7من �إل�Aعة، يسمعونني كل يو. 7ير7نني 
�7هللا،  ال  نعمة؟  ;ليه  صر$   uلذ� هذ�  !فتحسبو?   .tسبو! كل 
حلفت لكم لتصّدقو�. ليست �لشهرh نعمة ُيستر�U ;ليها 7ُيحَر¡ 
عليها، 7ال ما كنت فيه في �لريا� نعمة !2ضى برجوعها؛ لقد 
فقد$ هنالك شخصيتي 7كد$ !نسى 7جو>u، 7!ضعت هنا �آل? 

حّريتي.
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لقد تقّلَبت بي في �لمملكة �ألمو2 7تحّولت �ألحو�D، حتى 
كا> يختلط علّي حلوها بُمّرها 7!بيضها بأسَو>ها. 

كنت في �لريا� كمن يلبس طاقية �إلخفاY �لتي A <27كرها 
في قصص !لف ليلة، فأنا !مشي بين �لنا^ 7ال ُيبِصرني !حد من 
�لنا^ كأنني �ستحلت ;لى خياD، 7!سير �ليو. كأني !حمل على 
!>خل   ?! !ستطيع  فال  �لنا^،  !نظا2  ;لّي  يجلب  مصباحًا  2!سي 
حديقة !7 !قف على بّياt أل? �لنا^ ُيشير7? ;لّي. !ما من منزلة بين 
�لمنزلتين؟ هل خلت �لدنيا من �لتوّسط �7العتد�D؟ !ُكتب علّي !? 
!عيش في �لظلمة حتى ال !كا> !بصر طريقي !7 !حّد� بعيني في 

عين �لشمس فال !J2 شيئًا؟
ما  جميًال.  شيئًا  7ير�ها   hللشهر يسعى  مّمن  ألعجب  ;ني 
�لشهرh؟ هي !? تتفتح عليك �ألعُين كلها 7ير�قبك �لنا^ جميعًا 

فتفقد بذلك حّريتك.
*   *   *

;ني ألAكر تلك �أليا. فأتمنى !? ال يمّر علّي مثُلها!
�لليل !>بر  �لنا^، فإ? !قبل  �لنها2 كالضائع بين   كنت في 
عني �لمنا. 7!قبَلت علّي سو> �ألحال.، فال !هنأ بيقظتي 7ال بنومي. 
�A;7 خرجُت ;لى حديقة �لمنزD سّد$ علّي هذq �لجد�2? �لعالية 
�لفند�  في  كنت  7لو  سجين،  كأنني  فشعر$  بالنا^   Dالتصا�
�لنزالY 2!يت �لخد.،   2َ! �لنا^، ;? لم  �لبهو فر!يت  لنزلت ;لى 
 k7 بالشر�! uيأتيني بالشا ?! D<7;? لم !2َ من !كّلمه كّلمت �لنا
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�لبا2>. 7ما بي حاجة للشر�k 7ال للشاu 7لكن ألسمع صوتي، 
فقد نسيت من طوD �لصمت في تلك �أليا. في �لريا� 2ّنة صوتي 

!?Aفي �أل
*   *   *
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-٢٣٠-
لّما كنت !ستا�Aً في �لكّليا$ �7لمعاهد

كا? في كل قرية من قرJ �لجبل في �لشا. 7لبنا? بّياt �7حد 
 yما تحتا q؛ ;? شئَت طعامًا 7جد$ عندYشي Yمن كل شي qعند
�7لقما£   hمعد  kلثيا�  qفعند  kلثيا�  $<2!  ?; طعا.،  من  ;ليه 
 y7;? !2>$ �ألقال. �7لدفاتر 7ما يحتا ،kلثيا� �لذu ُتصنع منه 
;ليه 7لدg في �لمد2سة 7جد$ عندq كل ما يحتاy ;ليه 7لدg في 
�لمد2سة. 7عندq من !>�7$ �لمطبخ 7من فر£ �لد�2 7من مصابيح 
�إلضاhY ما يطلبه !هل �لقرية، بل ;? عندq علبة �ألسبرين 7بعض 
�لمسّكنا$ 7قاi h272يت �لَخْرt7َ 7بعض �لمسّهال$ �7لملّينا$... 

.qعند q7فال يطلب !هل �لقرية شيئًا يحتاجو? ;ليه ;ّال 7جد
�لشاملة  �لسو�  فهو  قد�2ً  7!على   kقر! مثًال  شئتم   ?;7
!كثر  �لتي عرفناها !D7 ما عرفناها في مصر من  (�لسوبرما2كت) 
 u<i727!< صا2 �سمه uلذ�) >uمن خمسين سنة عند >عمر !فند
باg<) 7عند شيكو2يل 7صيدناu7، ثم 7جدناها على مقيا^ !كبر 

في مد? !27با �لكبا2.
فيها  �أل7لى  �7لشركا$:  �لمصانع  7كاال$  مقابلها  7في 
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�لكثير  �لكثير  فيها  �7لوكالة  قليلة،  بمقا>ير  �لكثيرh 7لكن   tألنو��
.h<7معد t�7حد !7 هي !نو� t7لكن �لنو

هذ� مثاD �لعالِم �لمتخصص �لذu قصر جهَدq على علم من 
�لعلو. فأحا© به 7جمعه من !طر�فه 7غا¡ في !عماقه، �7لرجل 
�لموسوعي (كما ُيقاD �ليو.) !7 �أل>يب (كما كا? ُيدعى قديمًا)، 
7هو �لذu !خذ من كل شيY بطر} كما >عاq �بن خلد7?. هذ� 

هو �لفر� بينهما.
لّما جئت �لكلية �متحنت نفسي فوجد$ !ني ;? لم !بلغ !? 
!كو? من �لصنف �ألD7 فأنا ملَحق به، !ستطيع تد2يس علو. �لدين 
7علو. �لعربية، 7لكن بقليل من �إلعد�> 7بعد قليل من �لمر�َجعة، 

7!ّما �لذu هو !سهل علّي 7!َحّب ;لّي فهو �أل>k �7لفقه.
�لشعر  �قر!  !ما �أل>k فألني كنت عاكفًا عليه عمرu كله: 
7!نقدq 7!فهمه 7!حفظ منه �لكثير، 7قد بقَيت في Aهني ;لى �آل? 
بقايا تبلغ مئا$ 7مئا$ من �ألبيا$ �لمفر>h �7لمقطوعا$، 7بعض 
شرحه  في  7لي  7!72يها.  !حفظها   D�i! ال  ال$،  �لمطوَّ �لقصائد 
للطالk طريقة قّل �ليو. سالكوها لعّلي �ستفدتها من �ثنين: من 
�ألستاA !حمد �إلسكندu2 لّما كنت !حضر >72سه في >�2 �لعلو. 
�لعلو.) من ستين سنة  �ليو. كلية >�2  �لعليا (�لتي صا2$ ُتدعى 
كاملة، �7لشيخ عبد �لقا>2 �لمباg2 �لذu لم !2َ فيَمن قر!ُ$ عليه 
(7كنت تلميذ�ً له) 7ال فيَمن �2فقُته في �لتد2يس (7كنت iميًال له) 

.g22^ �لشيخ �لمبا< hكحيا hمن كا? في >2سه حيا
 uكو2نا k<! :لفرنسي� k<ما في �أل t72! ثم ;نني >2ست
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 u!) �لمنهجيين   Yأل>با� 7باقي  7الفونتين  7موليير  �27سين 
7>7موسه  7الما2تين  7شاتوبريا?  72سو   k<!7 �لكالسيك)، 
في  (مجَبر�ً  �ّطلعت  ثم  �لر7مانسيين.   Yأل>با� 7!عال.  7هوغو 
 k7!صحا �7لوضعيين  �لو�قعيين   k<! على  مخيَّر�ً)  ال  �لمد2سة 
�لمذ�هب �لتي جّد$ من بعد؛ كنا ُنلَز. على عهد �لفرنسيين في 
با2يس، 7نحفظ من  �لفرنسي في  �لطالب  به  ُيلَز.  ما  �لشا. بكل 

مختا�2$ �لشعر �7لنثر مثل �لذu يحفظ.
7!ما �لفقه فألنني قر!$ >مر�قي �لفالU< في �لمد2سة (7كا? 
�2ً على طالk �لثانوية) 7قسمًا كبير�ً من >فتح �لقدير<، قر!ته  مقرَّ
على !بي ثم على �لمفتي �لفقيه �لشيخ عطا �لَكْسم مع تالميذ !بي 
�لذين �نتقلو� ;ليه لّما ما$ !بي، 7كتبًا !خرJ على مشايخ ُ!َخر، 7كتبًا 
قر!تها 7حدu ثم لّما 7ليت �لقضاY، عكفت على �لفقه �7نقطعت 

;ليه حتى صا2 لي نوt ;لما. بالفقه �لحنفي �7لمعرفة بكتبه.
كتَب  �لشا7يش  iهير   Aألستا� �لكريم  !خونا  طبع  لّما  ثم 
له  7كانت  قطر،  !مير  ثاني   D� علي  للشيخ  !حمد  �إلما.  مذهب 
2حمه �هللا مشا2كة في �لعلم 7في �أل>k، !هد�ها كلها ;لّي. 7!نا 
ال يأتيني كتاk فأنا. حتى !قر!q، فإ? كا? كبير�ً يضيق �لوقت عن 
قر�Yته تصّفحته 7قر!$ مقّدمته 7نظر$ في فهرسه، �7ّطلعت على 
بعض فصوله حتى ُ!لِّم بموضوعه 7!عر} !سلوبه. فألممت بذلك 
بالمذهب �لحنبلي، ال !قوD ;ني صر$ فقيهًا فيه 7لكن !قوD ;ني 
!َنِست به 7لم !ُعد غريبًا عنه، 7صر$ !قّلدq في بعض �ألحكا.. 
;لى  َبد�2? 2حمه �هللا، فرجعت  �لقا>2  �لشيخ عبد  !عر}  7كنت 

كتابه >�لمدخل< فاi>>ُ$ معرفة بمذهب �إلما. !حمد.
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فلما ُكلفت بوضع مشرt7 قانو? �ألحو�D �لشخصية (7هو 
بعد  �لشا.  في  �آل?  به   Dلمعمو� 7هو   ،١٩٥٣ سنة  �لذu صد2 
 kلى ُ!ّما$ �لكتب(١) ككتا; tتعديل طفيف) �ضطُر2$ ;لى �لرجو
 ،qآل? به كتابًا غير� Dحببته حتى ال !عد! uلُمغني< البن ُقَد�مة �لذ�<
7>�لمجموt< للنوu7، �7لفتاJ7 البن تيمية، 7كتب علم �لخال} 
كبد�ية �لمجتهد، 7كتب !حكا. �لقر�? للَجّصا¡ 7البن �لعربي، 

7كتب فقه �لحديث كسبل �لسال. 7نيل �أل7طا2.
7كنا على عهد �لطلب نقر! �لُحكم 7ندt >ليله، بل ما كنا 
نسأD عن �لدليل 7نكتفي بعز7 �لقوD ;لى ;ما. �لمذهب. فتعلمت 
 kمن �لسيد 2شيد 2ضا �7لشيخ بهجة �لبيطا2 �7لشيخ عبد �لوها
خّال} �7لسيد �لخضر حسين، 7مما قر!$ من كتب �لشيخ سعيد 
�لباني �7لشيخ جماD �لقاسمي، 7من >�2سة علم !صوD �لفقه في 
�ليسر  !بي  �لشيخ  �لشا.  مفتي  �لطبيب  �لفقيه  على  �لحقو�  كلية 
عابدين 2حمه �هللا 27حم كل من Aكر$، تعّلمت !نه ال يكفي بيا? 
ُحكم �هللا !? ُيعزJ ;لى !بي حنيفة !7 مالك !7 �لشافعي !7 !حمد !7 
غيرهم من �لعلماY، ألنهم جميعًا غير معصومين من �لخطأ، 7!? 
�لعلم قاD �هللا قاD 2سوله. فما لم تر> فيه �ية صريحة !7 حديث 
صحيح صريح !7 ;جماt ثابت !7 قيا^ صحيح، فليس مما ُيلَز. 
بدليل ال   q<ّير  ?! q<ّ2، على  يمتنع عليه  بقبوله 7ال مما  �لمسلم 

بمجر> �لتشّهي �7لعنا>.
*   *   *

______________________
(١) �ُألّما$ لألشياY كاألمها$ للنا^.
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7لكني لّما جئت �لكّليا$، 7هما كّليتا?: كلية �لشريعة 7كلية 
�للغة �لعربية، �7لكليا$ جمع 7;طال� لفظ �لجمع على �الثنين 
مذهب صحيح، فقد قاD تعالى: {7>�7َ> 7َُسَلْيماَ? ;Aْ َيْحُكماِ? في 
 :Dَنَفَشْت فيه َغَنُم �لَقْوِ. 7ُكّنا لُِحْكِمِهم َشاِهدين}. !قو Aْ; jِلَحْر�
بفر7عه كلها !ساتذh يد2ّسونها  للفقه  �لكليا$ 7جد$  لّما جئت 
;ّال  �لعربية خاليًا من مد2ّ^  هم !علم مني، 7لم !جد من علو. 
�لبالغة. �7لعجيب !? �الهتما. كله كا? في �لكليا$ بالبالغة، 7!? 
�لوقت !7 !كثرq لها. 7!نا !J2 !? >�2سة �لبالغة على هيئتها �لتي 
تعبًا في غير طائل، فهي ال تجعل  ;ليها �آل? تكا> تكو?  �نتهت 
>�2سها بليغًا 7ال تصله بر�7ئع �أل>k كما كانت !Dَ7 !مرها، لّما 
كانت نقد�ً منظَّمًا يمشي مع �أل>k، فكلما �بتدt �أل>باY جديد�ً 
 ،qمع !شباهه 7نظائر qلنّقا> فوضعو� له �سمًا 7صّنفو� Yهؤال Yجا
هذ�  عند  �لبالغة  فوقفت  �لسّكاكي   kكتا �لقز7يني  لّخص  حتى 
�لتلخيص 7علقت به، فما �ستطاعت �لخال¡ منه 7ال جاY من 
ُيعينها على �لتخليص من قيد �لتلخيص. �7نحصر$ شو�هدها في 
نطا� محد7>، فال يز�D �لمد2ّسو? يكّر72نها 7يعيد7نها حتى مّلو� 
7مّل �لطالk منها، 7لم يبَق للبالغة ;ّال نفع قليل في فهم بعض 

�يا$ �لكتاk �7لسّنة 7ما 7صل ;لينا من �72ئع ما قاD �أل7لو?.
فاختر$ ما>h �إلنشاY حين لم !جد غيرها. �7إلنشاY يضعونه 
في �لمناهج تكملة عد> ال ُيقيمو? له i7نًا، 7لو !نصفو� لجعلوq في 
2!^ �لمو�ّ> �لتي ُيطَلب ;جا>تها من �لطالk، أل? �لدعوh ;لى �هللا 
;نما تكو? بالقلم �7للسا?، عليهما يقو. �لبيا? 7بهما يثبت �إليما? 

7تتفا7$ !قد�2 �إلنسا?.
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7لكن �ألسلوk �لذu ُيّتبع في هذq �لما>h في �لبال> �لعربية 
�لمد2سين  عند  هو�نها  على  هو�نًا  يزيدها  !كثرها  عرفت  �لتي 
�لمد2سة  �لتالميذ في  ُيكلَّف  بل   ،kلطّال� ُيكلَّف   A;  ،k�7لطال
 tو� طالبًا، بالكتابة في موضو �البتد�ئية �لذين لم يبلغو� !? ُيسمَّ
با2>�ً  ;ّال موضوعًا  �لغالب  في  يكو?  �لمد2^، 7ال  لهم   q2يختا
بعيد�ً عن حياh �لطالk ميتًا ال U72 فيه، ثم ال يرسم للتلميذ �لخطة 
�لتي يسير عليها 7ال ينصب له مثاًال ينحو نحوq !7 يحتذيه. 7!نا 
2جل قد �حترفت �لكتابة 7!نا !كتب من ستين سنة، 7ما !خذ$ 

يومًا في >2^ �إلنشاY >2جة عالية.
�ختر$ >2^ �إلنشاY ألني 7جد$ فيه مجاًال !تحّرg فيه. 
!نني  �هللا  لّما علم 2حمه  �لشيخ حسن  �لوiير  معالي  تعّجب  7قد 
�ختر$ >2^ �إلنشاY، 7كا? ير�ني !صلح لِما هو !كبر منه كالفقه 
!7 �لنحو !7 �لبالغة، 7لكني 7جد$ لها !ساتذh يد2ّسونها، ثم ;ني 
;? تسّلمت تد2يسها كنت كالذu يمشي مقيَّد�ً في مجاD ضّيق، قد 
2ُبطَت 2جالq 7ُكّتفت يد�q بمنهج محد7> 7كتاk معيَّن ال يملك !? 
يخرy عنه، 7ال عمل له ;ّال !? يفّسر عبا2ته 7ُيظِهر مقصد مؤّلفه. 
كأنه 7هو !ستاA في �لجامعة يعّلم في مد2سة متوسطة، �7لجامعة 
;نما كانت ليتجاi7 فيها �لطالب عهَد �لتلّقي 7;عماD �لذ�كرh 7حدها 
 ?! ال  �لعمل  هو  يتولى   ?!7 �لفكر،  7تشغيل  �لمناقشة  عهد  ;لى 

.qAيعتمد في عمله كله على !ستا
ما   uّلد  ?! ُ!نِكر  فال  �لتو�ضع  بفضيلة  تمّسكت  مهما  7!نا 
 uعمر  Dطو فأنا  �لمو�>،  من   Yإلنشا� غير  به   ^2ّ<!  ?! !ستطيع 
معتزD في بيتي !مضي !كثر يومي في ليلي 7نهاu2 في �لمطالعة، 
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 $i77!نا �بن عشر سنين ;لى �آل? (7قد جا hYمن حين تعّلمت �لقر�
�لثمانين)، !قر! كل يو. عشر ساعا$ !7 !كثر، فما ظّنك بمن يقر! 
�لعلو.  جميع  في  سنة  سبعين   Jمد على  ساعا$  عشر  يو.  كل 
�7لفنو?؟ 7كنت بحمد �هللا !حفظ كل ما !قر! 7كل ما !سمع، فصر$ 

�آل? !حفظ �لموضوt 7لكن !نسى !ين قر!ته !7 ممن سمعته.
*   *   *

نهجت في >2^ �إلنشاY نهجًا جديد�ً ال عهد للمد�2^ 7ال 
للجامعا$ بمثله، فلّما ��A �لطالk حال7ته 27!�7 ساعة �لد2^ 
تضيق عنه سألوني 7قتًا �خر !كمل لهم فيه ما شرعت به، فكانو� 
�لد�7.، 7يدخل  يحضر7? برضاهم �7ختيا2هم في غير ساعا$ 
معهم 7ينضّم ;ليهم طالk من �لفصوD �ألخرJ 7طالk من كلية 
من  فريق  يحضرها  صا2  �لد72^   qهذ !مر   tشا 7لّما  �لشريعة، 

طالk �لجامعة 7من غيرهم.
 Yمن !>با k<من قديم !? نبد! في تد2يس �أل U7!نا كنت !قتر
بنا، ال من  !مّس  ;لينا 7موضوعاتهم   kقر! عصرنا أل? !ساليبهم 
 uلعصر �لجاهلي (كما كنا نفعل) ثم ننتقل منه ;لى �لعصر �ألمو�
فالعباسي. فلّما �ستلمت ما>h �إلنشاY في كلية �للغة �لعربية 7جد$ 
تا2يخ  في  >2سًا  !جعله   ?! ال   .Uالقتر�� هذ�  لتحقيق  مجاًال  فيها 
�أل>k، بل !? !عر� على �لطالk !لو�نًا من !ساليب �لكّتاk !بّين 

لهم مز�ياها 7عيوبها.
7لست !Aكر �آل? كل ما !لقيته، 7لم !كن كتبته فاستبقيته، 
7لكني !Aكر !ني عّرفتهم بأساليب طائفة صالحة من كّتاk �لعصر، 
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كالر�فعي؛ 7هو من !صحاk �ألساليب �لمتميزh، فتجد �سَمه في 
كل فقرh مما يكتب 7;? لم يضع �سمه على ما كتب. 7ميزh �لر�فعي 
في توليدq �لمعاني، 7لكنه -مع هذq �لقدh2 على �لتوليد- ال يخلو 
من �لوقوt في �لتعقيد، ال سيما ;? كتب فيما كا? يسّميه >فلسفة 
�لحب �7لجماD< في مثل كتاk >�لسحاk �ألحمر<. 7كنت !نصح 
مثل  عن  سيعجز7?  ألنهم   ،qتقليد ;لى  يعمد�7  ال   ?!  kلطال�
من  بقر�Yته  !نصحهم  كنت  ما  7!كثر   !qتعقيد في  7يقعو?   qتوليد
 kكتب �لر�فعي >تحت �2ية �لقر�?< 7>7حي �لقلم<، !ما >�لسحا

�ألحمر< 7!مثاله فأ7صيهم باالبتعا> عنه.
 Dمن �لجما Dٍ7طه حسين؛ 7!سلوبه صحيح فصحيح 7لكنه خا
7لذلك  7يعيد،  يكّر2  ;نه  ثم  ;ليه،   q7يشّد �لقا¤2   uيستهو  uلذ�
سببا? !7لهما !نه مكفو} يملي ;مالY، ثم !نه مد2ّ^، 7مهنة �لكاتب 
2بما بد$ مالمحها في �ثاq2. 7تقليد طه حسين سهل، 7;? كنت 
!نصحهم >�ئمًا !? ال يعمد�7 ;لى تقليد !حد من �لكّتاk بل !? يقر��7 
ما تميل نفوسهم ;ليه، ثم ينظر�7 !ثرq فيها ثم يكتبو� في تصوير هذ� 

�ألثر، فيَر�7 !نه سيبد7 في �ألسلوk �لذu سيكتبو? به.
كما  يكتب  فهو  �لممتنع،  �لسهل  من  7!سلوبه  �7لماiني؛ 
 q�2 kفيحّس قا2ئه !نه يستطيع !? يكتب مثله، فإ? جّر jيتحد
عاجز�ً مقّصر�ً عنه. ثم ;? �لماiني !7تي بر�عة في �لسخرية حتى من 
نفسه فتجيY سخريته عفوية غير متكّلفة، فإ? َتعّمد �لطالب مثَلها 

فة ثقيلة. 2بما جاY$ متكلَّ
!ما �لعّقا> فال خال} في !نه مفّكر كبير 7كاتب قدير، 7لكنه 
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ليس من !صحاk �ألساليب �أل>بية �لتي يعر} �لناظُر ;ليها صاحبَها 
7;? لم َيِر> �سمه معها. 7على �لضّد منه iكي مباg2، فهو صاحب 
!جمل !سلوk في �لعربية في هذ� �لعصر، 7لكنه ضحل �ألفكا2. 
7لقد قر!$ كتابه >ليلى �لمريضة في �لعر��< ثالj مر�$، مرh لّما 
كا? ينشرq مقاال$ في �لرسالة، 7مرتين لّما ُجمَعت هذq �لمقاال$ 
في كتاk، 7ال �بى !? !قر!q مرh �2بعة، ثم ;? سألَتني بعد هذ� كله: 
ما�A يعني بليلى �لمريضة بالعر��؟ !هي �مر!h بعينها !. هي 2مز من 

!u2<! 7كناية من �لكنايا$؟ لقلت لك ;نني ال iلرمو�
7من �لكّتاk من يكتب بأسلوk �لصحفيين، لكنه !على منها. 
 ،k<لأل يصلح  7لكنه ال  في موضعه  بليغ  �لصحفي   k�7ألسلو
فليس فيه مزّية تستدعي �إلعجاk 7ال عيب يستوجب �لنقد. 7من 
هيكل.  حسنين)  (ال  7حسين  !مين  7!حمد  �لحكم  توفيق   Yهؤال
7!كثر ما ُيفيد ناشئَة �أل>k من هؤالY 7ينير لهم طريق �لكتابة هو 
!حمد !مين، ألنه يأخذ من �لحياh مشهد�ً يشهدq !7 قصة يسمعها 
!7 خبر�ً يقر�q فيبني مقالته عليه، 7>فيض �لخاطر< في 2!يي !نفع 

.Yيتعّلم فيه �لمبتد¤ �إلنشا kكتا
7لست !2يد �آل? (7ال !قد2 ;? !2>ُ$) !? !لّخص كل ما قلت 
لهم 7ما !لقيت عليهم، !7 !? !ستقصي كبا2 كّتاk �لعربية فأصف 
في  !2ّبي   ?! على  حرصت  ;ني   Dقو! 7لكني  جميعًا،  !ساليبهم 
 k<ألصيل �7أل� k<لحّس �أل>بّي، 7!? يفّرقو� بين �أل� kلطال�
�لمقلَّد، بين �لذهب �لخالص �7لنحا^ �لمطلّي بالذهب. 7كنت 
!نّبههم ;لى !? �لمقاييس تختلف، فما يرجح في ميز�? �أل>k قد 
يكو? مرجوحًا في نظر �لدين، kّ2ُ7 !>يب !7 شاعر يمأل �سُمه 
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�لدنيا 7يشغل !>به �لنا^ ال يساu7 عند �هللا طرفًا من جناA Uبابة، 
 Y�7أل>با Yكابن هانئ 7!بي نو�^ من �أل7لين، 7كثير من �لشعر�

في �آلِخرين.
;ليها  يلتفت  ال   k<أل� في  نصو¡  ;لى  !نّبههم  7كنت 
 uلمد2ّسو? �77ضعو �لمناهج، 7يشتغلو? عنها بما كتب �لحرير�
 ªلك كله ;ّال 2صف !لفاA �7لصاحب بن عّبا> في �لمقاما$، 7ما في
7تالعب بها، كساحر �لسيرg حين ُيخِرy من كّفه عشر�$ �لمنا>يل 

نة 7يأتي بما يحسبه �لنا^ حقًا 7هو باطل في باطل. �لملوَّ
!>بية  قصص  فيها   hلسير� في  نصو¡  ;لى  ُ!2ِشدهم  كنت 
 Yكاملة، تجمع مع صّحة �لحديث 7مع !نها حّق ال يد�خله شي
من �لباطل، تجمع شر7© �لقصة كلها؛ كقصة �إلفك حين تر7يها 
 ،gلمؤمنين عائشة، 7قصة كعب بن مالك لّما َتخّلف عن تبو� .!
!نّبههم ;لى  7قصة عمر لّما سمع !? �لرسوD طلق نساqY. 7كنت 
كلما$ تسمو ;لى !على >2جا$ �لفصاحة �7لبيا? 7ال يكا> يهتّم بها 
!ساتذh �أل>k �7إلنشاY، كتوقيعا$ �لخلفاY �7ألمر�Y �لتي تجد7نها 
في مثل >�لعقد �لفريد<، كلما$ قليلة تجمع من بالغة �للفظ 7من 
عمق �لمعنى ما ال يكو? في �لكال. �لطويل. 7في كتب �لفقه �أل7لى 
قبل !? تفسد �لمَلكة 7يختّل �ألسلوk كاأل. للشافعي �7لمبسو© 
للّسَرْخسي. 7قد كنت !قر! فيه صفحا$ كثيرh ال لمعرفة �لحكم 

�لفقهي 7لكن لالستمتاt بذلك �لبيا?!
7بقية �لكال. في �لحلقا$ �آلتية ;? شاY �هللا.

*   *   *
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-٢٣١-
تفسير بعض �آليا$

ال !D�i في �لحديث عن !يامي في �لريا�، 7;ني ألعجب 
من نفسي: لقد كا? لي يوَ. Aهبُت ;لى �لريا� y7i 7لي بنا$، 
فلما�A تركتهن في >مشق 7قدمت �لريا� 7حدu؟ ;ني ألفكر فال 
!جد لذلك ;ّال سببين: �ألD7 !ني !2>$ !? !جّنبهن مشّقة �لغربة 
 uعمر شطر  قضيت  !نني  �7لثانية   ،u7حد !حتملها   ?! �7ثر$ 
كبير  ألنني  معه  !لعب  !حد�ً  !جد  ال   uصغر في  كنت  منفر>�ً؛ 
;خوتي فليس فيهم من هو في مثل سّني، 7لم تكن لي 7ال ألحد 
�لّزقا�  في  !لعب  كنت  7ما  �لجير�?،   Yبنا! من  2فقة  ;خوتي  من 
(7لم !ُقل في �لشاt2 ألنه لم يكن في >مشق شاt2!) 7ال كا? لي 
 �A; لمد2سة، فكنت� kَصلتي به با i7من 2فا� �لمد2سة من ُتجا

خرجت منها مشيت 7حدu ;لى �لد�2.
من  مع  7جريت  �لعامة،   hلحيا� في  7غامر$  كبر$  7لّما 
7في   k<أل� في  مع من عمل  �لسياسة 7عملت  ميد�?  في   Jجر
�لصحافة، كنت مع �لنا^ من غير !? !>�خلهم، حتى حين كنت 
!علو �لمنابر 7!خطب في �لجماهير تلك �لخطب �لتي كانت تشتعل 
قبل  �شتعاًال 7تشعل �لحماسة في صد27 سامعيها، كنت 7حيد�ً 
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لم  �لصحافة  �حترفت  بعدها. 7حين  7حيد�ً  !عو>  7كنت  �لخطبة 
تجاi7 صلتي بأهلها حد7َ> �لمهنة، فال !حضر مجالسهم 7ال !>خل 

مد�خلهم.
ثم صر$ معّلمًا !7ليًا في قرJ >مشق، فكنت !نا. في �لقرية 
 Dكية من !عما�i حيانًا: في َسْقبا في �لغوطة �لشرقية !7ًال، ثم في!
7في  فيها،  مد2ّسًا  بغد�>  في  ثم  �لشيخ،  جبل  Aيل  على  َقطَنا 
�لبصرh في جنوبي �لعر�� 7في كركوg في شماليه، 7في بير$7 
في �لكلية �لشرعية �لتي صا2$ ُتدعى �آل? !iهر لبنا?. 7بعد ;عال? 
�لحرk �لثانية Aهبت مد2ّسًا ;لى >ير �لز27 سنة ١٩٤٠، ثم جئت 

�لريا�.
�لسنو�$   qهذ صحبتها  بعدما   hلوحد� !لِفت  !ني  7ظننت 
ما   ?!  2ِ<! 7لم  لي،  كالطبع  علّي 7صا$2  َسُهلت  7!نها   Dلطو��
قاسيت منها من قبل مأل �لكأ^ حتى قالت َقْطني، 7!نه لم يبَق ;ّال 
قطرh �7حدh لكي تفيض، فجاY$ !يامي في �لريا� �لقطرhَ �لتي 
!نها قصمت ظهر  �لتي iعمو�  �لقّشَة  �لكأ^ 7كانت  فاضت منها 
نفسي عن حملها،  فيها حتى كّلت   hلَوحد� فثُقَلت علّي  �لبعير؛ 
7ما كنت !شكوq من قبُل 7جدُته صا2 �آل? هّينًا بجنب ما شكوته 

من �لوحدh فيها.
 hلحلقة مجموعة كاملة جديد� q7كانت !مامي 7!نا !كتب هذ
;بر�هيم  �لشيخ  �لنبيل  �لصديق  معالي  تفّضل  >�لرسالة<  من مجلة 
�لعنقرu فأهد�ها ;لّي، 7هممت على عا>تي باالعتذ�2 عن َقبولها، 
ثم تصّو2$ متعة نفسي بها 7عظم !ثرها فيها فأخذتها شاكر�ً فضل 
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ُمهديها. 27!يتها ترّ>ني خمسين سنة في طريق �لعمر فتحملني ;لى 
عهد كا? من !جمل عهو> حياتي، ترّ>ني ;ليه حين �ستحاD !? ترّ> 
تلك �أليا. علّي 7تحملها ;لّي. 7سأكتب عما كا? لهذq �لهدية من 

�ألثر في نفسي 7ما !ثا2$ من �لخو�طر �7لذكريا$.
لّما 2!يت مجموعة >�لرسالة< Aكر$ !? لي فيها مقالة عن 
�لوحدh ُنشر$ قبل خمسين سنة كاملة، !َ>t ما في !7لها من كال. 

عن فلسفة �لوحدh 7!نقل هنا فقر�$ مما قلت فيها(١). قلت:
 uلذ� �لفر�¢  علّي  7َثُقل   hلَوحد�  qهذ  Dحتما� عن  عجز$ 
�لصحابة،  من  �7ستكثر$  �لنا^  فخالطت  نفسي،  في  !حّسه 
 U7!مر jلك !نسًا لنفسي 7جمعًا لشملي، فكنت !تحّدA $فوجد
�هللا  خلق  !سعَد  �لر�ئي  ليظّنني  حتى  7!َضحك  7ُ!ضِحك   U7!مز
حتى  بنفسي  7!نفر>  !صحابي  !فا�2  !كن  لم  !ني  َبيد  7!طرَبهم. 

يعو> هذ� �لفر�¢ �لرهيب 7ترجع هذq �لوحدh �لموحشة.
7ُ!غر�   hلحيا� بمشاغل  نفسي  ألمأل   hلحيا� في  �نغمست 
فيها  7خببت  بالسياسة  �7تصلت  �لمجتمع،  ُلّجة  في  7حدتي 
77ضعت، 7كتبت 7خطبت، فكنت !حّس 7!نا على �لمنبر بأني 
لي  يصّفق   uلذ� �لحشد  هذ�  في  مندمج  !نا  7;نما  منفر>�ً  لست 
حولي  من  �لنا^  7ينفّض   uّلند� من   yخر! ال  7لكني  7يهتف، 
7ترجع  كا?  مما   Dهو! �لفر�¢  هذ�  يعو>  غرفتي حتى  في  7!نفر> 
�لوحدh !ثقل، فكأنها ما نقَصت هناg ;ّال لتز>�> هنا، كالماY تسّد 

______________________
>�لرسالة< سنة ١٩٣٧، 7هي في  ُنشر$ في   ،>hلَوحد�< مقالة  (١) هي 

كتاk >من حديث �لنفس< (مجاهد).
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مخرجه من �لّصنبو2 (�لحنفية) فينقطع، 7لكنك ال ترفع يدg حتى 
يتدفق ما كا? قد �جتمع فيه. فما�A ُيفيدني !? ُ!Aكر في مئة مجلس !7 
!? يمّر �سمي على !لف لسا?، 7!? يتناقش فّي �لنا^ 7يختصمو�، 

;�A كنت !نا في تلك �لساعة منفر>�ً مستوحشًا متألمًا؟
(;لى !? قلت): لذلك صر$ !كرq !? !لتقي بالنا^ 7صر$ 
�جتماعًا  ;ال  Aلك  كل  في  !جد  لم  ألني  �لمجتمعا$  من  !نفر 
;لى  �7نصرفت  �لنا^،  فتركت  �لنا^  بين  مزّيفًا. 7جدُتني غريبًا 
نفسي !كشف عاَلمها 7!جوk فيافيها، 7!خو� بحا2ها 7!>2^ 
 ،Y7!عد�  Yصدقا! 7عو�طفي   u2فكا! من  7جعلت  نو�ميسها، 

.Yألعد�� k7حر Y7عشت بحب �ألصدقا
(;لى !? قلت): 7سيظّل �لنا^ تحت !ثقاD �لعزلة �لمخيفة 
حتى يتصلو� باهللا، 7يفّكر�7 >�ئمًا بأنه معهم 7!نه ير�هم 7يسمعهم؛ 
هنالك تصير �آلال. في �هللا لّذh، �7لجوt في �هللا شبعًا، �7لمر� 
يبالي  ال  هنالك   .hلخالد� �لسرمدية   hلحيا� هو  �7لمو$  صّحة، 

�إلنسا? !? ال يكو? معه !حد، ألنه يكو? مع �هللا.
*   *   *

7لكن هل بلغت !نا هذq �لمنزلة؟ يا !سفي! ;ني ألقر! هذ� 
 J2! حقًا، 7لكن q�2كتبته من خمسين سنة شمسية فأ uلكال. �لذ�
نفسي عنه بعيد�ً؛ !�2ني ال !D�i !فّتش عّمن !ضيع بالحديث معه 
عمرu !7 عن كتاk !7 مجلة !مّز� بها حياتي، 7!نا !علم !? هذ� 

�لعمر هو 2!^ مالي.
7لقد فّسر$ سوh2 �لعصر من iمن بعيد، بعيد جد�ً، تفسير�ً 



٢٢٥

ما نقلُته من كتاk، 7لعّل غيرu قاD مثله، 7لكني لم !نقله عنه. 
7فهمت لما�A قاD �لشافعي 2حمه �هللا: "لو لم ُينِزD �هللا من �لقر�? 
�لنا^". سوh2 من !2بع عشرh كلمة فقط  ;ّال هذq �لسوh2 لكفت 
فقد$2َ  قّيمتها)،  تُقل  (7ال  7قّومتها   hلحيا�  qهذ فلسفة  جمعت 
قيمتها 7بّيَنت !? �لخسر�? مآD كل من يحياها، 77ّضَحت �لطريق 
;لى �جتناk هذ� �لخسر�?. 7كانت >ستو�2ً للفر> 7للجماعة 7قانونًا 

.hللدنيا 7لآلخر
كل Aلك في !2بع عشرh كلمة فقط، فهل تأAنو? لي !? !قطع 
 J7!جد لكم  !نفع  لعّلها   hقصير 7قفة  !قف   ?!7 Aكرياتي،  سر> 
كنت  ما  كلما$  في  !قف أللّخص  �لذكريا$؟  تلكم  من  عليكم 
شرحته من قبُل مر�$ عن هذq �لسوh2، 7;? لم يكن �لكال. فيها 

من صميم �لذكريا$.
!قسم �هللا بالعصر. 7نحن ;نما ُنقِسم بالشيY �لذu نبالغ في 
تعظيمه 7تقديسه، لذلك لم َيُجْز لنا �لقسم بغير �سم �هللا 7صفاته. 
;لى  تنبيهًا  بل  لها  تعظيمًا  ال  مخلوقاته،  ببعض  يقسم  �هللا  7لكن 
 �A; بعض خصائصها 7مز�ياها لنستفيد منها. !َقَسم بالضحى �7لليل
سجى، لّما �نقطع �لوحي عن 2سوD �هللا ‘ فَثُقل �نقطاعه عليه 
;ليه، فأفهمه �هللا بهذ� �لقسم !? �هللا جعل لكل  �7ستعجل عو>ته 
شيY موعد�ً، فالليل ال يأتي مع �لضحى بل ال بّد من �نتظا2 موعد 
نأكلهما كما قاD بعض  �للذين  بالتين �7لزيتو?. ال  �لليل. 7!قسم 
�لتين �7لزيتو? �للذين نأكلهما بجبل �لطو2  �لمفّسرين، فما شأ? 
�لكّفا2  على  بهما 2>�ً  !قسم  ثمرتا? 7هذ� جبل؟ 7لكن �هللا  7هما 
�لذين عجبو� !? يبعث �هللا محمد�ً في مكة 7لم يعجبو� !? يبعث 
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موسى 7عيسى في �لشا. 7فلسطين(١) 7هما بلد �لتين �7لزيتو?، 
7ال !? يكّلم �هللا موسى عند جبل �لطو2، فأفهمهم !? بلد �لتين 
�7لزيتو? 7!? طو2 سينين كمكة �لبلد �ألمين، فما يجوi !? يكو? 

في تلك يجوi !? يكو? في مكة.
7>�لعصر< هنا كما !فهمه ُمطَلق �لزما?، فاإلنسا? �لذu ُقّد2 
له !? يعيش تسعين سنة ;نما تكو? تسعين يو. مولدq، كعطلة �لشهر 
للموظف ال تكو? شهر�ً ;ّال حين بد�يتها، فكلما مّر �لزما? عليها 
نقص شيY منها. �7لمليو? ;? كنت تسحب منه �7حد�ً بعد �7حد 

جاY 7قت فر!يت !? �لمليو? صفر، 7هنالك �لخسر.
 Dلعمر، 7يذهب معها ما فيها من �لما� kبذها hتذهب �لحيا
�7لبنين �7لذهب �7لفضة �7لجاq �7لسلطا?، 7يحوqi كلَّه هذ� �لقبر 
�لضيق، ثم ُيهاD عليه �لتر�k، ثم يلّفه �لنسيا?، فكأنه ما كا?. فما 
�لذu يبقى ;A?؟ يبقى �إليما? �7لعمل �لصالح: {;ّال �لذيَن �َمنو� 

7َعِمُلو� �لّصالحاِ$}.
ثم لّخص بأ2بع كلما$ �لمنهج �لكامل للو�حد 7للجماعة؛ 
�لكلمة �أل7لى هي >�لحّق<، فالمناهج �7لمذ�هب �7لنَِّحل �7لمبا>¤ 
منها �لحّق 7منها �لباطل، فالمؤمن يختا2 ما كا? منها حقًا، 7لكنه 
قد ال يقوJ على تنفيذq 7قد يشّق عليه، فال بّد من >�لصبر< على 

هذq �لمشّقة.
�لطريق �لصحيح، �7لصبر هو سلوg هذ�  فالحق هو �ختيا2 

______________________
(١) 7فلسطين جزY من �لشا.، �7لشا. عند �لعرk تشمل سو2يا 7فلسطين 

7لبنا? �7أل2>?.
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شموله  فأين  للفر>،  كله  هذ�  عليه.   y7لخر� 7تجنُّب  �لطريق 
للجماعة؟ ;نه بكلمة >تو�َصو�<، كلمة �7حدh حّولته منهاجًا عامًا، 
يوصي به كل مسلم !خاq 7!خوq يوصيه به، 7هذ� هو �لتو�صي 7هذ� 
�لمناهج 7على  من  �لصحيح  �ختيا2  �لتعا7? �7الجتماt على  هو 

تطبيقه �لتطبيق �لكامل.
�لقر�?  سو2  !قصر  هي  �لتي   h2لسو�  qهذ تركته   uلذ� فما 
7لم تذكرq؟ 7هل ;يجاiٌ بعد هذ� �إليجاi؟ 7هل ;عجاi بعد هذ� 

�إلعجاi؟ 7هل طريق !قو. من هذ� �لطريق؟(١)
*   *   *

ما خرجت  �لذكريا$، 7لكن  لقد خرجت عن خّط  نعم؛ 
الضطجع على كتف طريقها فأستريح 7ال أللعب 7!لهو، 7لكن 
تركته ألقطف لكم من جو�نبه باقة من !غلى �ألiها2 7آلتيكم بسّلة 

من !نفس �لثما2.
!مضي  قبُل  من  7كنت  �لريا�.  في   hلوحد� علّي  َثُقَلت 
صا�72  7!لفوني   kلطال� !لِفت  لّما  ثم  �لكلية،  في  يومي  بعَض 

______________________
 Yله تفصيل سيّطلع عليه �لقّر� iٌ(١) ما 27> هنا في تفسير >�لعصر< ;يجا
 h2نو2 من �لقر�?<، 7فيه مع تفسير سو< kحين يصد2 -بعو? �هللا- كتا
Aتين  �لعصر تفسير سو2 !خرJ من قصا2 �لسو2 كاإلخال¡ �7لمعوَّ
�7لتكاثر، 7فيه تفسيٌر طويل للفاتحة 7تفسيٌر آليا$ مختاh2 قليلة من 
 D�i قد يتأخر لبعض �لوقت ألنه ما kلقر�?. على !? نشر هذ� �لكتا�
لة، فاسألو�  بحاجة ;لى عمل كثير 7;لى بحث في بعض �لمو�> �لمسجَّ

�هللا لي �لعو? �7لتيسير (مجاهد).
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يجتمعو? علّي، يحسبو? !? عندu علمًا فهم يسألونني 7!نا !جيبهم 
بالقليل �لذu !عر} جو�به من سؤ�التهم. 7كنت !جالسهم فأطيل 

مجالستهم، 7يز>�> ;قبالهم علّي فأi>�> حبًا لهم 7>نو�ً منهم.
!ّما �ألساتذh فلم ُيكَتب لي !? !خالطهم، 7لم تجاi7 صلتي 
بهم صلة �لكرh بالكرh في كومة من �لكر�$، تجا27ها 7تالمسها 
7لكن ال تد�خلها 7ال تخالطها. ;ّال �7حد�ً منهم شابًا Aكيًا مكفوفًا 
كا? من صغا2 �لمد2ّسين في �لكلية، 7لي معه قصتا?: �أل7لى !نه 
كا? يجا>لني في بعض ما كتبت في تأ7يل ما ال بّد من تأ7يله 7ما 
ال يمكن !بد�ً حمله على ظاهرq كقوله تعالى {َنُسو� �َهللا فنسَيهم} 
مع قوله تعالى {7ََما كاَ? 2بَُّك َنِسّيًا} 7قوله {ال يِضلُّ 2ّبي 7ال 
;لى   kلشبا� حماسة  7تدفعه   uنقد في  !حيانًا  7يشتّد  ينسى}، 

�لهجو. �لشديد علّي. 
!قر!  ;نني  بل  �لنقد،  !شّد  !حتمل  غضباَ?  !كن  لم  ما  7!نا 
 J2!7 َتِر> علّي فيها سّبي 7شتمي �لر�ئي (�لتلفزيو?) 2سائل  في 
بها.  !بالي  فال  لي 7سّب 7شتم  نقد  كلها  مقاال$  7فيها  �لجر�ئد 
7مّر$ علّي !يا.ٌ كانت جر�ئد >مشق كلها تهجم علّي فيها، 7منها 
َلما   uغير ;لى   qُعشر ُنسب  لو  ما  فيها  كاتٌب  ;لّي  نسَب   h�7حد
َ̂ في �لنها2، ;نه جمع  �ستطاt !? ينا. في �لليل 7ال !? يلقى �لنا
من صفا$ �لشر ما لم يَكد يجتمع في ;بليس! فما حّرg شعرh من 
جسدu، بل كتبُت !نصحه 7!>ّله على !سلوk �لهجاY 7!قوD له: 
لو !خذَ$ بعض ما َنَسْبَت ;لّي لربما صّدقه �لنا^، لكنك جمعتها 

كّلها فلم تجد من يصّدقها!
كتبُتها  �لتي   Dألقو�� من  كثير�ً   kّلشا� �لمد2ّ^  هذ�  جمع 
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في !7قا$ مختلفة(١)، منها ما ال !قوD به �آل? 7ال !2تضيه. 7!نا 
2جل مّر بمر�حل، فقد كانت نشأتي �أل7لى على يد مشايخ كلهم 
صوفي، فكا? من ثمر�$ Aلك !? كّرهو� ;لّي �بن تيمّية مثًال �7بن 
عبد �لوهاk. ثم سافر$ ;لى مصر سنة ١٣٤٧هـ أل>2^ فيها، 7!نا 
�بن عشرين سنة متفتح �لقلب للتلّقي، فحّوD خالي محب �لدين 
7َمن عندq من �7ّ2> �لمطبعة �لسلفية 7جهتي، 7جعلوني !حب �بن 
تيمّية �7بن عبد �لوهاk بعد !? كنت !كرههما. ثم >نو$ حينًا من 
�لقدسي،  �لدين  �لكوثرu عن طريق صديقنا حسا.  �لشيخ �iهد 
 >Uما !صد2$ من مطبوعا$ 7هو >2سائل �إلصال D7! 7نشر� لي
�لتي ُنشر$ سنة ١٣٤٨هـ 7!قامت �لدنيا علّي، 27ّ> عليها كثير كا? 
هم �لشيخ !حمد �لصابوني �لحلبي. ثم صحبُت �لشيخ بهجة  !شدَّ
�لبيطا2 فرجعت ;لى ما كنت عليه مع خالي محب �لدين �لخطيب، 
�7نتهيت �آل? بحمد �هللا ;لى طريق �لصو�k، فال !لتز. �لتز�مًا كامًال 
;ّال بما صّح عن �لمعصو. �لذu هو �لرسوD عليه �لصالh �7لسال.، 

7ما جاY في كتاk �هللا �لذu ال يد�نيه �لباطل 7ال يقا2به.
______________________

(١) قاD في �لصفحة �لسابقة ;? له مع هذ� �لمد2ّ^ قصتين، 7بد! باأل7لى 
 qمنهما لكنه لم يتّمها، شغله عنها �الستطر�> ثم �نتقل ;لى �لثانية في هذ
�لفقرA!7 .hكر !نني سمعت �لقصة من جّدu 2حمه �هللا، فأنا !كملها هنا 
مما سمعت حتى ال تبقى بغير تتمة: كا? هذ� �لمد2ّ^ يرفض �لتأ7يل 
7يجا>D في بعض ما كتب علي �لطنطاu7 في تأ7يل ما ال بّد من تأ7يله 
كقوله تعالى {َنُسو� �هللاَ فنسَيهم}، ;لخ، 7كا? كفيفًا كما علمتم، فبر. 
بقوله  فما�A تصنع  �لتأ7يل مطلقًا،  تنفي  !نت  له:   Dفقا يومًا   uبه جد
تعالى: {7ََمن كاَ? في هذq !ْعَمى َفُهَو في �آلِخرhِ !ْعَمى 7!َضلُّ َسبيًال}؟ 

فانقطع عن مجا>لته في هذq �لمسألة (مجاهد).
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كا? هذ� �لمد2ّ^ �لشاkّ يطيل مناقشتي في كتاباتي �لقديمة، 
7ال يصّد� !ني مر2$ بها 7لم !قف عليها 7!ني 2جعت عن كثير 
!ال   :D7قا فتعّجب  علّي.  بها  ترّ>  2سالة  �كتب  له:  فقلت  منها، 
تغضب؟ قلت: ال. فكتب 2سالة طبعها له بعض !هل �لخير iّ7ُ7عت 

مجانًا.
7كا? من خبر هذ� �لمد2ّ^ �لشاkّ !نه تزy7ّ فدعا كل من في 
�لكلية من مد2ّسين 7موظفين ;لى 7ليمة ضخمة !قامها، 7لم !Aهب 
;ليها كما !نني ال !Aهب ;لى !مثالها، فلما لقيُته بعدها (7كنت !عرفه 
فقير�ً) سألُته: لما�A !قمَت هذq �لوليمة؟ فقاD: ;نها �لوليمة �لثالثة 
�لتي ال بّد منها، �7حدh ألهلي 7!هل �لعر7^، �7لثانية نسيت !نا 
لمن، 7هذq �لثالثة. قلت: ال تؤ�خذني ;? سألتك: من !ين !تيت 
بالنفقا$؟ فضحك ضحكًا كالبكاY، بل لقد كا? يبكي فعًال 7يقطر 

�لدمع من عينيه �لمطفأتين، قاD: كا? لي بيت فبعته!
فعّلقت على Aلك في �لر�ئي (�لتلفزيو?) !نقد هذq �لعا>�$ 
7!>عو �لنا^ ;لى تركها 7!قوD لهم: ;? �لزy�7 هو عماh2 بيت، 

فهل صّيرتم �لزy�7 بعا>�تكم خر�k �لبيت؟
*   *   *

لم يكن لي في �لريا� َمن !q27i ;ّال معالي �لشيخ محمد 
i7ير  معالي  7هو   h2�iلو� 77كيل   ،qعند !خي  7كا?  عمر، 
�لمو�صال$ �آل?، �7لدكتو2 منير �لعجالني في h2�i7 �لمعا2}. 
لزيا�2تها  مبّر$�2  !فّتش عن  !غشاها، 7كنت  �لتي كنت  �7لبيو$ 
ألنني كنت !2غب فيها 7!خا} !? ُ!iِعج !هلها، 27بما مر2$ !حيانًا 
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من �ما� �لبا� ثم �جعت فمر� �مامه خمس مر� ��نا ال �جر� 
�/ �قر1 �لبا� خشية �/ �ضايق َمن ���*(، منها %�� �لشيخ محمد 
�لصّبا9، �كنت �جد فيها �نس �لنفس ���حة �لقلب، �كا/ معه 
جا�( �ألستاG تيسير �لعيتي، �هو مدA�ّ فاضل، �?�جته بنت شيخ 
مدّ�سي �لرياضيا في سو�يا �لذL �حسبه قا�� �ليو� مئة عا� من 
 Gألستا� ��%� .Oيش �لقصا��% Gعمر( �� ?�% عليها، هو �ألستا
كا/   Lلذ� �لحافظ  سليما/   Gألستا�  ��%� �لخطيب،   T%عو عمر 
يسكن معه َحُمو( صديقنا �ألستاG عبد �لر��U �لحّنا�L، �حمة 

�هللا عليه �على من توّفا( من كل من Gكر في هذ( �لحلقة.
على  تعّو%نا  %مشق  في  كنا  �ننا  لي  �قع  ما  طر�ئف  �من 
�لجمعة، ��ستمر�نا   Tألمينية عقب صال� �لمد�سة  �الجتما1 في 
 L�) /Gلنا �آل Lفيها �يشتر cلك �كثر من ��بعين سنة، نتغدG على
�لفّر�h) ما نريد �يسقينا مديرها �لشيخ شريف �لخطيب �حمه �هللا 
�يضًا �لشاL �ألخضر. فانقطعُت في �لرياi عن هذ� �الجتما1، 
فجّد%نا( في %�� �ألستاG �لسعدL، �هو شاّ� �ضّي �لخلق كريم 
�لنفس سكنت معه مدT قليلة. �نجتمع �حيانًا في غير( من �لد��. 
�كنت يومًا خا�جًا من صالT �لجمعة فر�يت �ألستاG سليما/ 
فقالو�:   ،L�لحّنا�  Gألستا� ?�جته)  �با  (�عني  �حما(  �لحافظ 
َصفيحة  عندكم  يكو/   /� nّال  ال  فقلت:  �لغد�*.  nلى  معنا  هلّم 
�/ تكو/ في  يتعّذ�، بل يستحيل  �كلة شامية كا/  (�>�لَصفيحة< 
عندنا  نعم،  �قاال:  فضحكا   (iلريا� في   T%موجو  ��أليا تلك 
صفيحة. �مّر� على جّز�� شامّي قد صنعها لهما فأخذ�ني معهما 

nلى %��هما! 
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7طالما !نِسُت بهذq �لد�2 كما كنت �نس بد�2 �لشيخ محمد 
�لصبا¢ �لذu صا2 �آل? >كتو�2ً، 7ال !>uّ! u2 �للقَبين !َحّب ;ليه: 

�لشيخ !. �لدكتو2؟
7قت  غير  في  بهم  �جتماعي  في  يسألونني   kلطّال� 7كا? 
�لكلية، فسألني �7حد منهم مرh عن قوله تعالى: {�لرحمُن على 
عربّي  بلسا?   Dنز قد  �لقر�?  !ليس  له:  فقلت   ،{Jستو� �لعرِ£ 
 :Dلقر�?؟ قا� D77ُضعت قبل نز ?A; بلى. قلت: فالعربية :Dمبين؟ قا
نعم. قلت: 7ُ7ضعت لمعاٍ? !2ضية ما>ية، ألشياY �2ها �إلنسا? من 
نبا$ 7حيو�? 7جما> فوضع لها !سماY، بل ;نها من تعليم �هللا آل>. 
 ّDنعم. قلت: حتى �لكلما$ �لتي تد :Dكلها؟ قا Yحين عّلمه �ألسما
على معنى مجّر> ال تخرy من كونها !2ضية ما>ية. فلما خّبر 2بُّنا 
بأنه �ستوJ على �لعر£ لم نستطع !? نقوD ;نه ما �ستوJ فننفي ما 
 u! ،Jنه �ستو; Dثبته �هللا، 7ال نرجع ;لى �لمعنى �لقاموسي فنقو!
 Yقعد على �لعر£ كما يقعد �لمخلوقا$، أل? �هللا ليس كمثله شي
�7لخالق ال ُيشبِه �لمخلو�. فلم يبَق ;ّال !? نقوD ;ننا نؤمن بأ? �هللا 
�ستوJ على �لعر£ ال كما يستوu �لمخلو� على كرسيه، فال ننفي 
ما !ثبت �هللا، 7ال نشّبه �هللا بخلقه، 7ال نعدD عن �لمعنى �لذu يفهمه 

�لعربي �ألصيل لهذq �لكلمة ;لى معنى غيرq، ;لى �خر ما كا?.
�لمحاضر�$،  موعد   Yجا قد  7كا?  �ألسئلة،  كثر$  فلما 
 >hفي تثبيت �لعقيد hفجعلت عنو�نها >طريقة جديد hُكّلفت بمحاضر
حضرها جمٌع كبير من �لمشايخ �7لعلماY 7!ساتذh �لكلية 7طّالبها 
كلهم، 7ال !عمد ;ليها باختصا2 !7 تلخيص فإنها نو�h ما 7ضعته 
بعد Aلك في كتاk >تعريف عاّ. بدين �إلسال.< (�لذu طُبع منه ;لى 
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�آل? بإA? مني 7طُبع سرقة من Y�27 ظهرu نحو�ً من ثالثين طبعة، 
 Aألستا�  u7لد �7ستأAنني  �أل2>ية،  7;لى  �إلنكليزية  ;لى  7ُترجم 
طا�2 �لحاy ;بر�هيم، 7له !� يعمل في ;سبانيا، في ترجمته ;لى 
�إلسبانية فأAنت له. 7علمت !نه ُترجم بقلم بليغ بأسلوk 2فيع في 

لغة �إلسبا?، 7قّد. له !ستاA ُيَعّد هناg من !كبر �ألساتيذ)(١).
معم   DY7تسا يتساYلو?،   hلمحاضر� من   kلطال�  y7خر
كثير من غيرهم، يقولو?: هل ماD ;لى �لتأ7يل؟ هل قاD بالتشبيه 
 D�7لتمثيل؟ هل جنح ;لى �لتعطيل؟ فقالو� بأنهم ما سمعوني !قو
.hتد2يس �لعقيد kتجديد !سلو kلك. فتبّين لي 7جوA شيئًا من

َبه  ;? �لذين !ّلفو� كتب �لعقيدh �لصحيحة ;نما 2ّ>�7 على �لشُّ
�لتي كانت على !يامهم، فكانت كتبهم >فعًا لها 7حماية للمسلمين 
منها، كما كانت قلعة !جيا> في مكة في يو. من �أليا. تحمي �لبلد، 
فلما جّد$ !سلحة لم تكن على عهد َمن بناها 7بنى !مثالها صا$2 
تحفة !ثرية 7عماh2 تا2يخية. لقد تبّدَلت طر� �لهجو. على �إلسال. 

.qعن ِحما Yعنه 7>فع �ألعد� kّ فوجب !? نجّد> طر� �لذَّ
;نه لم يُعد ينفعنا !? نرّ> على �لِفَر� �لتي با>$ 7فني !هلها 

______________________
(١) ثم ُترجم 7طُبع بالفا2سية �7ألند7نيسية �7لتركية �7لبوسنية �7أللبانية 
�7لر7مانية،  �7لر7سية  �7ليونانية  �7لدنمركية  �7لبرتغالية  �7لفرنسية 
 h2لمنا�  2�< نشر$  7قد  �7لفلبينية.  �أللمانية  ;لى  �آل?  ُيترَجم  7هو 
�لكتاk منفر>h في 2سالة صغيرh باسم >تعريف موجز بدين  مقدمة 
�إلسال.<، 7ُترجمت هذq �لرسالة ;لى �أللمانية �7أل72مية (7هي �للغة 
�7لقر?   Dلصوما� في  مليونًا  7ثالثين  خمسة  نحو  بها   jيتحد �لتي 

�إلفريقي) (مجاهد).
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نشتغل   ?!7 عقائدها،  من  �لكتب  في   u72ُ ما  ;ّال  منها  يبَق  7لم 
بالمذ�هب �لجديدh �لتي تكيد لإلسال. كيد�ً !شّد من كيد �أل7لين. 
تقو. على مخّططا$ ُمحَكمة، تضعها  �ليو.  ;? محا2بة �إلسال. 
7ُتنَفق  جد�ً  قوية  جها$  7تؤّيدها  جد�ً   hشرير جد�ً   hكبير  Dعقو
 Jيقو ال  مد�2سنا  في  �لتوحيد   ُ̂ 2<7 جد�ً،   hكثير  Dمو�! عليها 
َبه، ال أل? �إلسال. ضعيف يخشى هجومها، بل  على 2ّ> هذq �لشُّ
أل? �لتقصير مّمن يضع �لمناهج 7مّمن يؤّلف �لكتب 7مّمن ُيلقي 

�لد72^. ;نه ليس في �إلسال. قصو2، 7لكّنا نحن �لمقصر7?.
*   *   *
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-٢٣٢-
من �لمستشفى �لمركزu في �لريا�
;لى مستشفى �لمو�ساh في >مشق

;لى  (١٣٨٣هـ)   ١٩٦٣ سنة   Yشتا في  �نتقلت  !ني  عرفتم 
تنتقل  �لريا�، �7نتقل معي من >مشق شتا�q 7بر>q، 7لكن لم 
 hمد�فئه 7ال �لوسائل �لتي كنا نتخذها لدفعه؛ فكأنه عد7ّ >�هم بلد
كانت �منة مطمئّنة لم تستعّد لحربه، بل هي لم ترتقب هجومه. 
 Y7!حسب !نه من تلك �لسنة بد! �لنا^ في �لريا� يستعّد7? للشتا
بالمد�فئ: ما كا? منها يوَقد بالحطب، 7هو قليل، 7ما يوَقد بالنفط 

.Y7ما ُيشَعل بالكهربا
7كنت �مر�Yً يؤAيه �لبر> 7يهو? عليه معه حّر �لصيف مهما 

:Dشتّد، ال ألني شيخ يقو�
فإّ? �لشيَخ يؤAيِه �لشتا�A;Yُ جاYَ �لشتاYُ فأَْ>فئوني

ألنني لم !كن قد صر$ يومئذ شيخًا بل كنت كهًال في �لخامسة 
 kلشبا�  hقو من  صالحة  بقية  على   D�i! ال  7كنت  �7لخمسين، 
 ،Yألعضا� متين   Yلبنا�  uقو كثير�ً  �هللا حمد�ً  بحمد  7!نا  �7حتماله. 
!مشي سوّيًا قويًا ثابت �لخطو، لكنني تزحلقت في حياتي مر�$، 
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ثم ما #لت �عو� فأتزحلق فأقع على ظهر� �� جنبي، فأبقى ُملقى 
�يامًا -بما طالت حتى صا-1 �سابيع �شهو-)ً. �كا( )لذ� �تزحلق 
به حصا< صغير< جد)ً ال تزيد في مقد)-ها على )لحمصة، بل -بما 
تُقل  (�ال  عليها  لدعست  )لطريق  على  كانت  �لو  عنها.  نقَصت 
�هست) �� لتنّحيت عنها، �لكنها كانت حيث ال تصل يد� Fليها 
�ال �ملك �( �حّركها فأ�فع �M)ها، كانت في )لُكْلية �� في حوضها 
 O(�هذ) �هو( ما يكو( من شّرها) �� كانت في )لحالب. �هو مجر
ضّيق، MF) كانت ساكنًة فيه سَكَت عني �لُمها، فإ( تحّركت �� شّد 
عليها فضاV عنها كا( )لذ� عرفت من �لمها. فهذ) )أللم يجيT في 
لحظة، كما يجيT )لقَد- )لنا#] نعوM باهللا منه، �يذهب في لحظة، 

فكأ( )لذ� كا( ما كا(.
*   *   *

�بّت )لليلة ال �شكو شيئًا، فلما كا( هزيع من )لليل ُسمع في 
)لحّي صو1: `_، يقتلعها مرسُلها من قر)-< )لقلب �يبعثها مسرَبلة 
باأللم، يسمعها )لجير)( مّر< كل �قيقتين، ثم صا-1 مّرتين كل 
ثالd �قائق، ثم تسا-عت حتى صا-1 تمشي مع �قة )لثو)ني في 
)لساعة، فكلما قالت )لساعة >طق< قا] هذ) )لصو1 >`_<! �كا( 
مطلقها هو �نا. �كنت �عرk هذ_ )آلالi من )لقديم، ما شكو1 
 kبها (�هي تعر Tمن )لنسا lفي عمر� غيرها. تقو] )لتي تصا
`الi )لوال�<) �( `المها ُتشبِه `الi )لوال�<، فهل سمعتم بما تقاسي 
)لو)لد< حين )لطْلق �ما تتحمل حتى يخرp )لولد Fلى هذ_ )لدنيا؟ 
لذلك كا( �حّط )لناr ��خّس )لناr ��ألi )لناr من يعّق �مه، 

.OMينسى صنيعها له �يعاملها بالشّر �)أل�
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معه  �خلُت  طويل،  طويل  تا�يخ  �لمر�  هذ�  مع  �لي 
�لمستشفيا% في �مشق ��لمستشفى �ألميركي في بير�% �مستشفى 
�لريا� هذ0 �لمر,، ��خلت مستشفى قصر �لعيني في مصر مر,، 
��خلت بعض �لمستشفيا% في 8��با، �ما 8شكو في 5لك كله 3ّال 
هذ0 �لحصا,. ��بما حّدثت �لقر�B يومًا حديثها 3> سمحو� بذلك 

��عد�� 8> يصبر�� عليه.
�سمع صوتي جاُ�نا في غرفته �لتي بناها خلسة فنقمت عليه 
بناBها، �لكنني �جدتها �آل> نعمة. �ما في �لدنيا شرٌّ ال خيَر معه 
�ال خيٌر ال شرَّ معه 3ّال طاعة �هللا ��بتغاB �آلخر,، فهذ� هو �لخير 
من  معي  ليس  8نه  يعلم  �لد��،  �كا> جا�نا، صاحب  �لخالص. 
يحتشمه من �لنساB، �لم يكن 8خي ناجي تلك �لليلة في �لد��، 
معه) ��خل علّي، ��خل معه جا�  بالمفتا\ (�هو  �لبا[  ففتح 
`خر سمع من صر�خي ما سمع فأقبل معه لّما 8قبل، جَفو� فر�شهما 
�لد�فئ في هذ� �لليل �لبا�� �جا�B يؤّ�يا> حّق �لجا� على �لجا�، 

فجز�هما �هللا خير�ً.
�جعل يسائلني، �ما بي طاقة على �لجو�[ 3ّال 8> 8ختلس 
لحظة بين `هتين من `هاتي، �سمعني في هذ0 �للحظة 58كر �سم 
�ألستا5 محمد �لصباh ��ألستا5 سليما> �لحافظ، فاتصل بهما. �لم 
يكن في �لريا� في تلك �ألياj هو�تف في �لبيو%، ما كانت فيها 
3ّال هو�تف قليلة ُتد�� باليد، �لكن �لحّي حّي عسكرk فَسُهَل عليه 

8> يتصل بمن يذهب 3لى 8حد �ألستا5ين فيخبرهما بما 8نا فيه.
 jأل�  Bكأبنا يصير�>  �لشد,  عند  8نهم  �لمسلمين  مز�يا  �من 
قليًال عند  3ّال شيئًا   Bما من 5لك شي�لو�حد، � �لو�حد, ��أل[ 
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(7كا?  !ميركا   7! !27با  !هل  من   h2لحضا� بأهل  نسّميهم  �لذين 
!عّمم  7لست   .(Yلفا� بتشديد  >!2َ7ّفي<،  !27با  يدعو?  !جد�>نا 

�لحكم 7لكن !قوD عّمن 2!يت منهم 7عّما سمعت عنهم.
7لم يكن �لطب في �لمملكة في تلك �أليا. قد بلغ ُعشر ما 
نجدq عليه �آل? 7ال !قّل من �لُعشر، 7لكن �لمستشفى �لمركزu في 
�لريا� كا? عامر�ً باألطباY، 7كا? مديرq شابًا نبيًال سامي �لخلق 
حسن �لعشرh محبوبًا، ال يرّ> طالب ;سعا} 7لو لم يكن يعرفه، 
فكيف بهؤالY �إلخو�? 7فيهم َمن هو صديقه 27فيقه؟ 7كا? في 
 ،Diألقد�2 �7لمنا� u7A ِعّد لكبا2 �لمرضى من!ُ Uلمستشفى جنا�
فأنزلوني فيه كرمًا منهم. 7كا? فيه ممّرضتا? يبد7 !نهما !لِفتا �2ية 
�لمتما2ضين من �لشباk مّمن كا? ينزD عندهما 2غبة في لقائهما، 
كا? همهم هذ� �للقاY ال �لتد�u7 �7لشفاY. فما !>u2 كيف ضربهما 
�لعمى فلم تبصر� في 2!سي 77جهي �لشيب �7لصلع، 7!صابهما 
!7لئك  مثل  حسَبتاني  !نهما  7!ظّن  صر�خي؟  تسمعا  فلم  �لصَمم 
�لشباk 7لم تد2كا !ني ;لى حقنة مو2فين (7ما كا? يسّكن �آلال. في 
تلك �أليا. غيرq) !حَوy مني ;لى معاقرh كؤ7^ �لجماD 7مطا2حة 
!حا>يث �لغر�.. فتلّفَتت ;حد�هما تقوD: حضرh �ألستاA من طنطا؟ 

7تكركر ضاحكة: هئ هئ، من طنطا بتاعتنا؟ هئ هئ!
 :Dضحَكت غالبًا قالت: >هي هي<، �7لرجل يقو ?; h!�7لمر
عليها،  كلها  نقمتي  فصببُت  هو<.  >هو   :Dيقو �7لولد  ها<،  >ها 
;ليها كالمًا ما سمَعته حتى �نكمشت 7تضاYلت 7كّفت  77ّجهت 
عما كانت فيه. 7جاY مدير �لمستشفى يز27ني يسأD عن حالي مع 
طائفة من �إلخو�? �لكر�. 7عما �مر به، فقلت له: !D7 ما !طلبه !? 
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.Yلممرضة �لحمقا� qتصر} عني هذ
فلما تدّفق �إلخو�? علّي 7َتكّر. بزيا2تي �لوiير�? �لصديقا? 
�لشيخ محمد عمر توفيق i7ير �لمو�صال$ i77ير �لحج بالنيابة، 
�7لشيخ حسن 2حمة �هللا عليه i7ير �لمعاi77 {2ير �لصحة بالنيابة، 

�i>$ عناية �لقو. بي �7هتمامهم بمرضي.
7َتبّين !نه ال بّد من عملية جر�حية، ففّضلت !? !عملها في 
�لشا.؛ ال ألنه لم يكن في مستشفى �لريا� !طباY يقد72? عليها، 
بل أل? هناg من !عرفه من قديم 7هناg !هلي 7!قربائي، �7لمريض 
يأنس بزياh2 !هله 7!قربائه. 7كا? على 2!^ �ألطباY �لذين ُيعَنو? 
بي في �لشا. �لدكتو2 حسني سبح، 7هو شيخ جاi7 �لتسعين (7قد 
كانو�  بقية جماعة  تُوّفي من قريب، 2حمه �هللا)، 7هو  !نه  بلغني 
�لخيا©، 7قد   uلدكتو2 حمد� منهم  �لشا. جميعًا.   Yطبا!  hساتذ!
�لخيا©،  هيثم  �لدكتو2  هو  عالِمًا  طبيبًا  نابغًا  عبقريًا  7لد�ً  خّلف 
في  �لطب  كلية  عميد  يومئذ  7كا?  مريد?،   hِعّز �لدكتو2  7منهم 
 uلشا.، 7منهم �أل� �لطبيب �لحبيب �لدكتو2 مظهر �لَمهايني، �لذ�
!جرJ لي في مستشفى كلية �لطب من قبُل ثالjَ عمليا$ لم يأخذ 

عليها لنفسه !جر�ً. فجز�q �هللا 7جز�هم خير�ً.
*   *   *

7!خذ7ني ;لى مستشفى �لمو�ساh �لذu !قامه جماعة من كر�. 
 uلذ� �لدكتو2 حسني سبح 2حمة �هللا عليه،  �لشاميين بسعي من 
 Yتوّفي 7هو 2ئيس مجمع �للغة �لعربية في >مشق، 7هو !حد �ألطبا
�لذين جمعو� بين �لطب في !حدj ما سما ;ليه 7بين �للغة �لعربية، 
;حاطة بها 7تحقيقًا لفصيحها 7شو�2>ها. 7سأكتب عنه ;? شاY �هللا 
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.Dفصًال طويًال حين !عو> فأكتب عّمن عرفت من �لرجا
7>مشق كما يعر} �لنا^ !جمل مدينة على 7جه �أل�2، 
7موضُع مستشفى �لمو�ساh (�لذu كا? ُيدعى من قبل َمْصطبة �لهبل) 
!جمل موقع في >مشق. 7كا? مديُرq !حسَن مدير لمستشفى عرفته 
 Aألستا� 7هو  7لطف،  فيه  2ّقة  على  لعمله،  7!ضبطَه   uفي عمر
 u2<! ميًال لنا في �لتعليم، 7لستi كامل �لّر7ماني، 7كا? من قبل
!هو حّي فأهديه سالمي !. قد توّفاq �هللا فيَمن توّفى من !صحابي 
يومئذ   kلشبا�  Yألطبا� من  له؟ 7عرفت عد>�ً  �لرحمة  �هللا   Dفأسأ
مأمو?  �لدكتو2  منهم  �لمستشفى،  هذ�  في  يتد2ّبو?  كانو�  �لذين 

�لعظمة �لذu صا2 بعُد طبيبًا كبير�ً.
7كا? في غرفة ;لى جنب غرفتي 2فيُق عمرu 7شقيق نفسي 
!نو2 �لعطا2، مريضًا مثلي، ال يقد2 !? ينتقل ;لّي حتى !q�2 7ال 
!ستطيع !? !نتقل ;ليه فأq27i، فكنت معه كما قاD �لمعّرu في هذ� 

:Dتضّمن معنى عجيبًا 7تشبيهًا نفيسًا غريبًا، حين قا uلبيت �لذ�
7ِحجاiُ بينِِهما 2قيُق ِجد�2ِكَتَجا2ِ7ُ �لعينيِن لم يتالقيا

7كا? ;خو�ننا يخافو? !? يقع لي ما 7قع في �لمّرh �لماضية 
 h2�i7 $(سنة ١٩٥٧) في مستشفى �لُمجتِهد، 7هو !كبر مستشفيا
 k2ّطبيب >�خلي يتد Yلصّحة في >مشق في تلك �أليا.، حين جا�
فيه 7كا? شيوعيًا خبيثًا، فأ>خل في >مي جرثومة نا>h2 هي �لتي 
ُتسّمى بالعربية >�لُعَصّيا$ �لّز2قاY<، فكا? من !ثر Aلك !? بقيت 
في هذ� �لمستشفى ثم في مستشفى كلية �لطب حين �نتقلت ;ليه 

!2بعة عشر شهر�ً.
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 uنفَسه 7لد kلك فخافو� !? يقع مثله، فندA ?كر �إلخو�A
�لعملية، 7جاهد  !? يقف على  ;ّال  فأبى  �لشا7يش  �ألستاi Aُهير 
7جالد 7سعى حتى سمحو� له !? يلبس ما يلبس �ألطباY 7!? يضع 
مثل �لقناt �لذu يضعونه 7!? يقف معهم ير�قب ما يصنعو?. 7ما 
!خشى  7لكن  7صديقي،  !خي  فهو  مظهر  �لدكتو2  !خشى  كنت 

بعض صغا2 �ألطباY، 7َمن لدغه �لثعبا? خا} �لحبل.
7!نا !سائلكم يا !يها �لقر�Y: لو كا? لي 7لد من صلبي هل كا? 
 qهير !7 هل كا? يصنع مثله؟ فجز�i Aيصنع !كثر مما صنع �ألستا

�هللا 7جزJ ;خو�ننا �لمخلصين خير�ً.
�لغني  عبد  !خي  كا?  �لطب  كلية  مستشفى  في  كنت  7لّما 
 uلذ� 7كا?  �لمستشفى،  عما$�2  من   Jخر!  h2عما في  مريضًا 
!جرJ له �لعملية هو �لدكتو2 مظهر �لمهايني. 7كا? من خبر !خي 
!? جد��2ً من بناY كا? يبنيه �نها2 عليه ففّتت عظا. فخذq، حتى 
لقد خّبرني �لدكتو2 مظهر !نه 2صف قطع �لعظا. كما ُترَصف قطع 
قصَر$  7لكن  �لعملية  7نجحت  �هللا  77ّفقه   ،hلصغير�  Yلُفَسيفسا�
عاّ.،   Uجّر� �لمهايني  مظهر  �7لدكتو2  قليًال.  �لساقين   Jحد;
7لكن �هللا 7ّفقه فنجح في كل عملية !جر�ها في حياته �لطويلة مع 
�لعمليا$، فأ2جو ممن يعر} مكانه !? يبلغه هذ� �لذu كتبته عنه، 
7!? ُيخبِرq !نني مهما عشت فلن !نسى حّبه 7بر�عته 7فضله علّي.

 h2لك �ليو.. 7كلما صّو2$ ُكْليتي صوA 7لم تعا7>ني �لنوبة بعد
 qحدثًا 7هللا 7حد jفي مكانها (7لكنها ال ُتحِد hشعاعية بَد$ �لَحصا
�لحمد 7لم يُعد لها !لم)، حتى في �لصوh2 �لتي �ستخرجها �ثنا? من 
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!عظم مصّوu2 �ألشعة هما �لدكتو2 عيد �بن صديقنا �لشيخ ياسين 
عرفة في >مشق �7لدكتو2 بيضو? �بن صديقنا i7ميلنا في محكمة 
�لنقض �ألستاA محمد علي بيضو?، 7هو يعمل �ليو. في مستشفى 
عرفا? 7ُتحاD عليه حتى من �لمستشفيا$ في !ميركا �لحاال$ �لتي 

تحتاy ;لى صوh2 ال يقد2 ;ّال قليل من �ألطباY على مثلها.
7من �لذين لمسُت بر�عتهم في �لتصوير �لشعاعي 7معرفتهم 
 uلعسكر� �لمستشفى  في  عرفته   uلذ� �إلسكند�2ني  �لدكتو2  به 
بجدh. 7!شهد شها>h حّق ال !بتغي عليها جز�Y 7ال !نتظر من !حد 
شكر�ً، !? �لطب في �لمملكة قد سما حتى قاk2 !? يصل ;لى 

�لذh72 �لتي ال نعرفها ;ّال في قليل من بال> !27با 7!ميركا.
*   *   *

�لمعاِقدين  يسألو?  7بعثو�  نهايتها،  7قا2بت  �لسنة  7مّر$ 
(�لو�حد >معاِقد< �7الثنا? >متعاقد�?<): من يريد منهم تجديد �لعقد؟ 

فقلت لهم 7!نا �2ٍ� شاكر عا2} بالفضل: !عفوني من �لتجديد.
شيئًا  بأ?  7ظّنو�  �ستبقائي  ;ليهم  �هللا  !حسن  �إلخو�?   D7فحا
من  خير  كل  ;ّال  �7هللا  7جد$  ما  !نني  صا>قًا  فأخبرتهم  ��Aني، 
�لمشر} �ألعلى  ;بر�هيم، 7هو  بن  �لشيخ محمد  �لمفتي  سماحة 
�لمشر}  7هو  �للطيف،  عبد  �لشيخ  !خيه  7من  �لكليا$،  على 
 uلقريب عليها، 7من �أل� �لكريم �لشيخ عبد �لعزيز �لمسند �لذ�
كا? يديرها، 7من مدير �لكلية 7من �لزمالY 7من �لطالk. ما  7جد$ 
من �لجميع ;ّال خير�ً سأظل !Aكرq 7!شكرq، 7لكن �لقلوk بيد �هللا 
يوّجهها حيث يشاY، 7قد صر} �هللا قلبي في تلك �لسنة عن �لريا� 
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�i>ها �هللا عماi�7 h2>ها�2ً 7!منًا، 7ُعد$ ;لى �لشا..
�لقضائية،  �لعطلة  معها   $Y7جا �لصيفية  �لعطلة  7كانت 
 h2يطلبني �لسفا uلذ� �A;7 ،فطُلبت على �لهاتف، فرفعت �لسماعة
 .(t2شا �سم ألجمل  !قبح  (7هو  2ّمانة  !بي   t2شا في  �لسعو>ية 
فذهبت ألJ2 ما �لخبر، 7توّقعت 7!نا !هّم بدخوD �لسفاh2 !نهم 
 kلى �لريا�، فدعو$ �هللا 7!نا على �لبا; h<سيطلبو? مني �لعو
بدعاY �الستخاh2 �لمأثو2 7تركت �ألمر هللا، فلما >خلت 7جد$ 
�لسفير، 7كا? يشّرفني بصد�قته 7كنت ُ!كثِر من iيا2ته، 77جد$ 
عندq شيخنا �لشيخ بهجة �لبيطا2 7مبعوثًا من ِقَبل سماحة �لمفتي 
�لشيخ محمد بن ;بر�هيم (2حمة �هللا عليه 7على جميع من مضى 
من هؤالY)، فقاD �لسفير: ;? سماحة �لمفتي يرغب !? تعو> ;لى 
�لثالثة لكم علّي حّق،  !نتم  �لشيخ بهجة، فقلت:   qلعمل. 7!ّيد�
7قلب  ُ!طيق،  ال  بما  ;ّال  تكّلفوني  ال  7لكن  !طيع،  7!نا  تأمر7? 
يوّجهه حيث شاY �7هللا  �لرحمن  بين !صبعين من !صابع  �إلنسا? 
يحوD بين �لمرY 7قلبه، 7!نا ال !>u2 �7هللا لما�A صر} �هللا قلبي 
عن �لعو>h ;لى �لريا� في تلك �أليا.، للوحدh �لتي 7جدتها فيها 

!. للمر� �لذu !صابني؟
7طاD �لحديث بيننا فقاD �لسفير: تذهب ;لى مكة؟ فقلت بال 

>: نعم. فقاD: على بركة �هللا. تر>ُّ
*   *   *

�ألعلى،   Yلقضا� مجلس  ;لى  سو2يا  في   Yلقضا� !مر  7كا? 
�لقضاh !نفسهم من سبعة من كبا2هم، ما لوiير  7هو مؤلَّف من 
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هو  7هذ�  حكم،   hلقضا� على  له  7ال  نهي  7ال  !مر  معه   Dلعد�
بأ? !عو>  ;Aنًا جديد�ً  �لقضاY. فخجلت !? !طلب منهم   Dستقال�
�لمملكة 7قد جئت منها باألمس، 7لكنهم جز�هم �هللا خير�ً  ;لى 
ما تأّخر�7 بإصد�2 هذ� �لقر�2. 7كا? !خي �لشيخ �لدكتو2 مصطفى 
�لسباعي على عز. �لذهاk ;لى مكة ليد2ّ^ معنا في كلية �لشريعة 
(!7 في كلية �لتربية)، 7كا? قد !عّد �ألمر 7سعى فيه صديقنا �لشيخ 
�لسباعي  �هللا  2حم   g2لمبا�  Aباألستا  Yجا  uلذ� 7هو  �لصّو�}، 
�لشيخ حسن 2حمه �هللا فّوضه في  �7لمباg2 7جاY بآخرين، أل? 

سنة من �لسنين !? يختا2 هو �لمد2ّسين �لمعاِقدين.
�7تفقنا على !? نسافر معًا، 7كا? له !� في مكة بل !خو�? 
�ثنا? ينتظر�نه، فوّ>عته على !? !لقاq يو. �لسفر. فلما كانت صبيحة 
�ليو. �لتالي 2ّ? جر^ �لهاتف، فذهبت !J2 من �لمتكلم فإ�A هو 
هو  7!حسبه  �لسباعي،  �لشيخ   .iيال كا?   uلذ� �ألسطو�ني  بّسا. 
�لذu !نشأ >�2 �لقر�? للطباعة، فقاD لي: عّظم �هللا !جركم بالدكتو2. 
فخطر على بالي �سم كل >كتو2 !عرفه ;ّال �لشيخ �لسباعي، ألنني 
بأ?  !بد�ً  توّقعت  ما  7ألنني  بالشيخ  بل  بالدكتو2   qعو<! !كن  لم 
يساt2 ;ليه �هللا �ألجل، 7;? كانت �آلجاD بيد �هللا ال تدu2 نفس 
متى تمو$ 7ال بأuّ !�2 تمو$. 7كنت !نتظر �ليو. �لذu !صحبه 
فيه ;لى مكة، 7كا? مريضًا 7لكنه صبر على مرضه 7على ما يقاسي 

منه، جعل �هللا Aلك iيا>h في ثو�به عندq 2حمة �هللا عليه.
7جئت مكة.

*   *   *
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-٢٣٣-
في مكة سنة ١٣٨٤هـ

!نا !قر! �لجر�ئد كلها 7!شكر !صحابها �لذين يبعثو? ;لّي بها، 
 u2�< �لعا>h من  في   yخر! 7!نا ال  ;لّي،  منها ال يصل  قليًال  ;ّال 
 hمن ُيحِضرها لي، 7من هذ� �لقليل جريد uألشتريها 7ليس عند
�لبال>. 7قد حمل ;لّي �ليو. 7لدu 7ُمخِرy برنامجي �ألستاA عبد �هللا 
�72^ عدَ>ين منها: في !حدهما مقالة عن 2سالتي >حلم في نجد< 
�لتي ُنشر$ في مجلة من �لمجال$ من !كثر من ثالثين سنة 7طبعها 
7حدها طبعًا جميًال صاحُب >>�2 �ألصالة< في �لريا� بإA? مني، 
7شكر$ له !مانته 7!صالته، 7ما 7جد$ لكثير من �لناشرين !مانة 
7هي   ،u2لد�� �هللا  عبد   Aلألستا �7لمقالة   .Yَصال!ُ 7جدتهم  7ال 

!حلى من 2سالتي �لتي كتبها عنها فله �لشكر عليها.
7في �لثاني مقالة للشاعر �لشاعر (kّ2ُ7 معر7} بالشعر ليس 
بشاعر) يصف فيها مرضه شفاq �هللا منه، 7;? !عجز هذ� �لمر� 
�ألطباY فليس بمعجز �هللا، فاهللا على كل شيY قدير. لم يمنعه ما 
يكابد من �لمتاعب �7أل7جاt عن !? يجعل من مقالته قصيدh كلها 
>22، 7;? كا? >2ّها منثو�2ً، 7!? يستبكي فيها من غير !? يبكي، 
7يستمطر �لحب له >معًا من عيو? ُمِحّبيه 7>عاY صا>قًا من قلوبهم. 
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7للعامة من !هل �لشا. كلمة يقولونها للمريض ;�A عاq7<7، لو !? 
!>يبًا بليغًا !عمل فكرq 7بيانه َلما جاY بأجو> منها 7ال !جمع، هي 
قولهم: >!جر 7عافية<؛ عافية من �لمر� في �لدنيا 7!جر عليه في 
َمْخشرu، 7شكر له ما !فضل  �آلخرh. كتبهما �هللا لألستاA طاهر �لزَّ

به علّي فيما قاله عني.
لقد Aّكرني بزيا2تي �أل7لى لمكة حرسها �هللا سنة ١٣٥٣هـ، 
عن  �Aكرتي  �ليو.  تكّل  �ألفاضل  من  جماعة  فيها  عرفت  7قد 
;حصائهم، منهم �ألستاA �لشيخ محمد سعيد �لعامو>u، �7لشيخ 
!حمد  �لشيخ   Aألستا� �لعزيز  عبد  �لملك  7شاعر  بليهد،  �بن 
;بر�هيم �لغّز�u7، �7ألستاA حسن عّو�>. 7!طلعني �ألستاA !حمد 
عبد �لغفو2 عطا2 -7كنت !q27i في >�q2- على مقالة كتبها يومئذ 
 ،qكا? في يد kعني، 7كا? كما !ظن طالبًا، قر!ها علّي من كتا

.Dألحتفظ بالمقا k7ما عرفت �سم �لكتا
7ممن كا? يوليني يومئذ 2عايته �ثنا? ال يكا>�? 7!نا في مكة 
يفا2قانني، ثم لّما عد$ ;لى �لشا. كانا ير�سالنني، !ّما !حدهما 
فقد شغلته �لدنيا عني حتى ;ني لم !q2 (7!نا مقيم في مكة من قر�بة 
2بع قر?) ;ّال مرh �7حدh مصا>فة على باk �لحر.، 7ما بي حاجة 
;ليه 7لكن كنت !7ثر !? !ستديم q<ّ7. 7!ما �آلخر فقد >�7. على 
 Aهللا يو�صلني، هو �ألستا� qلوّ> 7حفظ �لعهد 7بقي ;لى !? توّفا�

.t72عبد �هللا �لَمْز
7كا? عند �ألستاA �لمزt72 >فتر كلما قد. مكة حا�i 7! ٌّyئر 
له �سم في �لنا^ �ستكتبه فكتب بخطه في هذ� �لدفتر، يصف ما 
 Y7يصّو2 ما !حس به. �7جتمع له مقد�2 من خطو© هؤال qشاهد
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بعثُت  �لدفتر  هذ�  Aكر$  كلما  7كنت   ،qلغير يجتمع  لم   Yلنبال�
فتبد7   ً�2 2 7ُيطَبع مصوَّ �لُفْضَليا$ عنه 7!2جو !? يصوَّ !سأD بناته 
7!>بي �7جتماعي  تا2يخي  منه مرجع  فيكو?  كاتبيه،  فيه خطو© 
ال !عر} له مثيًال. 7!نا !تمنى �آل? !? يتحقق هذ� �لرجاY على يد 

مؤسسة تِهامة 7قد توّلى �إلشر�} عليها �ألستاA محمد محمو>.
*   *   *

كا? Aلك من Aكريا$ iيا2تي �أل7لى !ثاq2 في نفسي ما كتب 
 hلمر� qفلما جئت مكة هذ ،qهللا 7عافا� qشفا uلزمخشر� Aألستا�
!D7 �لعا. �لجامعي ١٣٨٤هـ كا? !D7 من لقيته ممن !عر} �لشيخ 
�لتي   h2لطيا� حمَلته  �لمطا2  في  7جدته  �لصابوني،  علي  محمد 

حملتني ;لى جدh 7معه !هله 7!7ال>q، فدّلني على فند� شبر�.
!نا.  �لفجر،   hبالسهر جّل نومي بعد صال 7!نا 2جل مبتلى 
حين يستيقظ �لنا^، فطلبت غرفة منعزلة فأعطوني غرفة ُتفضي 
;لى !خرJ، فأخذتهما �بتغاY �لهدY7 7خشية �إلiعاy 7!غلقت على 
نفسي �لبابين: �لباk �لبّر�ني �7لباk �لجّو�ني، فما كد$ !غر� في 
�لنو. حتى !يقظتني حركة عند 2!سي 7كال. قريب يقع في !Aني، 
 �A;7 !حد،  علّي  >خل  قد   ?! !حسب  مذعو�2ً  7قمت  فصحو$ 
�لحركة �7لكال. من Y�27 �لجد�2 �لرقيق �لذu يفصل بين �لمكانين. 
فشّد Aلك !عصابي 7!طا2 �لنوَ. من !جفاني، فذهبت ;لى �لحر.، 
7كا? يخلو في �لليل حتى ما تلقى في �لمطا} ;ّال !فر�>�ً ُيَعّد7?، 

فلم َيُعد �آل? يخلو ساعة من ليل !7 نها2.
77جد$ في �لَمطا} �لدكتو2 عبد �لحميد �لهاشمي، 7كا? 
 hلمملكة قبلي بسنة، يطو} معتمر�ً 7معه !هله، 7هي سيد� Yقد جا
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فاضلة من قو. فضالY !بوها �لشيخ ;بر�هيم iيَنل، عرفته في كر�تشي 
فعرفت فيه كر. �لنفس 7نبالة �ألصل. 27ّحب �لدكتو2 بي، 7سألته 
 h2لتي يسكن فيها، 7هي عما� h2عن مكا? !نزله فدّلني على �لعما
�لكعكي ;لى جنب فند� شبر�، ضخمة عالية فيها عشرh !>2�7 7لها 
�لمساكن  7كانت  مكة.  في  2ُّكب  مصعد   D7! !نه  !حسب  مصعد 
!2بع،  من  �لعليا  7في  غرفتين  من   h2لعما� من  �لدنيا  �أل>2�7  في 
فأخذ$ >��2ً في �لد27 �لثامن، 7هو في �لو�قع تاسع !7 فو� �لتاسع 
ألنه ال يوصل ;لى �لمصعد من !�2 �لشاt2 ;ّال با2تقاY ُسّلم فيه 
�ثنتا? 7ثالثو? >2جة. !خذ$ �لد�2 بأ2بعة �ال} 2ياD في �لسنة، 
7سألوني: متى تأتي باألثاj؟ فضحكت 7قلت: قريبًا ;? شاY �هللا.

سكا?  بين  77جد$   .Yشي  jألثا� من   uعند يكن  7لم 
�لعماh2 �ألستاA صالU �لدين �ألiهرu، 7لم !كن !عرفه من قبل. 
�لد�2سة، 7هو 2جل   uهرi!7 السم� uّهرi! �لالAقية،  7هو من 
نبيل كريم. 7من عجيب !مرu !ني Aهبت ;لى !قصى �لشر� حتى 
بلغت شمالي هولند�،  �لغرk حتى  !قصى  !ستر�ليا 7;لى  قا2بت 
 Aلى �آل?! لقيت من �ألستا; u2قية 7ال �لساحل �لسوA7لم !2َ �لال
�ألiهرu كل 2عاية 7عناية، نزD معي ;لى �لسو� فاشترينا سرير�ً 
7فر�شًا 7سجا>h، 7كا? في �لسو� شاkّ متخرy في كلية �لشريعة، 
 $�7<! منه  فاشترينا   ،h2بالتجا فاشتغل  �لحّر  �لعمل  �ثر  7لكنه 
�لمطبخ. ثم Aهب بي فاشترينا ثّالجة. 7ال نعر} !نو�t �لثالجا$، 
7لكن 7جدنا �سمها >جبسو?<، 7كا? 2ئيس !مريكا >جونسو?<، 
 ،D7لد� في  كالرئيس جونسو?  �لثالجا$  في  2ئيسة  بأنها  فقلت 
7;? �ختلف فجاY$ نقطته من فو� 7نقطتها من تحت، 7لم يبَق 
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في هذq �أليا. فر� بين فو� 7تحت، فقد �ختلطت طبقا$ �لنا^ 
7لم يُعد يمّيز �لعالي من �لو�طي ;ّال قليل.

لنضد  منه 7جهًا  �لثالجة فجعلنا كل 7جه  7!خذنا صند�7 
 Dقو! .h2ليه �لنجا; y(طا7لة)، ثم �شترينا خشبًا 7منشا�2ً 7ما تحتا
 uهرi7!خذ هو !خونا �أل Jشتر� uشترينا< 7>!خذنا<، 7;نما �لذ�<
 (qعني !نه صنع، 7!نا !عمل تحت يد!) هللا خير�ً. ثم صنعنا� qجز�
طا7ال$ لألكل 7للكتابة، جميلة كاملة ال يعيبها ;ّال !نها تسقط بك 
;? �ستند$ ;ليها 7تميل معك ;? ملت معها 7تهتّز ;? هزiتها! ثم 

�شترينا ستة من كر�سّي �لخيز�2?، فاكتمل فر£ �لد�2.
2�i7ني �ألستاA �لشيخ سعيد �لعامو>u مع صديق له شيخ 
في  ُيشبِه  �للهجة  فصيح   (kلغر� طر�بلس  من  ليبي،   u!) لوبي 
كالمه 7فصاحة لسانه صديَقنا �لعالِم �ألستاA عبد �لغني �لباجقي 
2حمة �هللا عليه، 27بما كتبت عنه ;�A ُعد$ ;لى �لكتابة عّمن عرفت 
يكن عندu من  فلم  �لشيخ سعيد 7صاحبه،  2�iني   .Dلرجا� من 
فر£ �لد�2 �لذu حسبته �كتمل ;ّال سجا>h ليس حولها مساند 7ال 

مخد�$، فقعد�7 عليها 7ظهو2هم ;لى �لجد�2.
*   *   *

7كا? �ألستاA سعيد �لعامو>u 2ئيَس تحرير مجلة >�لحج<، 
7كانت ;>�2تها في �لعماh2 �لتي تقابل >�2نا، فكنت كلما 7جد$ 
 h<7قتًا فا2غًا من �لعمل مألته بالمتعة بمجلس �لشيخ سعيد �7الستفا
منه، A7ّكرني بمجلس خالي محب �لدين في �لمطبعة �لسلفية في 
مصر 7من كا? فيه من مرتا>يه، 7على 2!سهم �ثنا? كانا من �ألعال. 
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في مصر في تلك �أليا.: !حمد تيمو2 باشا �7لشيخ �لخضر �لحسين 
�لتونسي �لذu صا2 شيخ �ألiهر، 7منهم �لشيخ عبد �لوهاk �لنجا2 
!حيانًا 7!حمد  �لر�فعي  فيها  !لقى  ;بر�هيم، 7كنت  �7لشيخ !حمد 
iكي (!با شا>u) حينًا. 7بمجلس !ستاuA �لزّيا$ في >�لرسالة<، 
7!هل هذ� �لمجلس هم كبا2 �أل>باY �لذين كانو� يكتبو? فيها (7;? 
لم يجتمعو� جميعًا معًا)، كالر�فعي �7لعقا> i7كي مباg2 �7لماiني 
!حيانًا. 7بمجلس �ألستاA !حمد !مين في لجنة �لتأليف �7لترجمة 
�7لنشر (7كا? 2ئيسها) 7َمن يضّم هذ� �لمجلس من �ألعال. �لكبا2 
عنه،  �لكال.  سبق   uلذ� >مشق  في  �لشيو�  7مجلس  مصر.  في 
كر>   Aألستا� 7مجلس  �لسياسة.  شيو�  ال  �7لعلم   k<أل� شيو� 
علي في >�q2 7في �لمجمع �لعلمي، 7مجلس �لشيخ عبد �لقا>2 

�لمغربي، 7مجالس !خرJ لست ُ!حصيها.
شّر�  بعدما  >�لحج<  مجلة  �سم  بّدلو�   �Aلما  u2<! 7لست 
7غّرk 7عرفه �لنا^ 7صا2 عنو�نًا لها 7عَلمًا عليها >هر�ً طويًال؟ 
ُ̂ يحرصو? على �ألسماY �لمشهوh2 ال يفّرطو? بها، فَمن  �7لنا
�لذu !ما$ هذ� �السم 7محاq 7سّماq باسم جديد ال يعرفه !حد، 

فسّموها مجلة >�لتضامن �إلسالمي<؟
�إلسالمي<  �لعالم  >�2بطة  مجلة  �سم  �آل?  بّدلو�  !نهم  كما 
�2بطة  �أل>باY؟  �2بطة  �لعلماY؟  �2بطة  (فقط)!  >�لر�بطة<   q7جعلو
سائقي �لسيا�2$ 7مرّقعي �إلطا�2$؟ �لر�بطة �سم عاّ.، ثوk يصلح 
لكل البس، فكأنهم كرهو� �سم �لعاَلم �إلسالمي، 7;? كتبو� كلمة 
>�إلسالمية< بخّط صغير ال ُيرJ ;ّال بالمجهر �لكهربي (�إللكتر7ني).

*   *   *
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!قمت في عماh2 �لكعكي عشرين سنة، فما 2!يت من صاحَبيها 
 qكرA! نبًال   7! فضًال  لمست  7ال  منهما،   qشكو! ظلمًا   7! تعّديًا 
فأشكرq لهما. ;نما 7جد$ �لفضل �7لنبل حقيقة عند �لشيخ ;بر�هيم 
 ،D�7ألعما Dلما� Dلجفالي 2حمة �هللا عليه. �7لثالثة من كبا2 2جا�

.Dنما تتفا7$ !قد�2ها بما قدمت من فعا; D7لكن �لرجا
7كا? عملي في كلية �لتربية، 7هي بنت كلية �لشريعة. 7كلية 
�لشريعة في مكة !ّ. �لكليا$ كلها D7!7 معهد عاDٍ ُ!قيَم للنا^ في 
هذ� �لبلد، 7كانت بنتها، كلية �لتربية، قد بلغت في تلك �لسنة �لسّن 
�لتي تستغني فيها عن �لحضانة، فخرجت تستقّل بنفسها 7تسكن 
7حدها، فانتقلت نقلة �7حدh من !قصى �لمدينة، من >�لّز�هر< حيث 
كانت كلية �لشريعة ;لى >�لحو�<، حيث لم يكن ;ّال بناY صغير 

ُ!قيَم ليكو? مد2سة �بتد�ئية فاستوَلت عليه �لكّلية 7جعَلته >��2ً لها.
عليه  فيصل  �لملك   2�< 7بلغت  ة  شَّ �لشُّ  $ُi7جا  �A; 7كنُت 
2حمة �هللا فقد بلغت �خر �لعمر�?، �لطريق عندها شعبتا?: شعبة 
;لى �ليمين تسلكها ;لى �لكلية في �لحو� ثم تنتهي ;لى َعَرفا$، 
7شعبة ;لى �ليسا2 تمشي فيها ;لى >�لّشر�ئع<(١). 7ما بعد >�2 �لملك 
فيصل 2حمه �هللا (�لتي صا2$ �آل? مقّر ;ماh2 �لعاصمة �لمقدسة) 
�لثانوية  ;لى  يصل  حتى   ،Dلجبا� بين   q7حد يتمّد>  �لطريق  ;ّال 
�لعزيزية �لتي كانت تقو. منفر>h في هذq �لمنطقة، ما معها غيرها 
 hفي غرفة صغير u7ليس حولها من �لبنيا? سو�ها. 7كا? ِقَبلها جند
من �لخشب كالتي يتخذها �لحر�^، قائمة في صلب �لجبل ير�قب 

______________________
ّشة �7لّز�هر  �لشر�ئع �7لشُّ  qال يعر} مكة لن يعر} ما هي هذ uلذ�  (١)

�7لَحْو�، 7هي كلها !حياY من !حياY مكة �لمكرمة (مجاهد).
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منها �لطريق، 7كلما مر2ُ$ به !شفقت عليه 27ثيت لحاله.
7!نا !سكن �ليو. في حّي �لعزيزية، 7من حولي من كل جانب 
 t2i بهجة فيها $�A معبَّد�$ 7عما�2$ عاليا$ 7حد�ئق t2شو�
7نبا$ 7!شجا2 باسقا$، فأحاD7 !? !تذكر: !ين كا? يقف Aلك 
�لجندu؟ 7!ين كا? مصنع �لثلج �لذu كنا نر�q !بعد شيY عن مكة، 
7نذهب ;ليه في �لَعشّيا$ 7في �لليالي �لُمْقمر�$؟ لقد تبّدD كل 

شيY؛ ُمحيت صوh2 7ُنقشت صوh2 جديدh تمامًا.
;? �ألحياY �لتي 7ُجد$ هنا !كبر مساحة من مكة �لتي عرفتها 
في !i D7ياh2 لي ;ليها، فكيف ;A ?; ?Aهبت ;لى تبوg؟ سمّو �ألمير 
>عاني إللقاY محاضرh هناg 7نسي !ني لم !ُعد !ستطيع !? !2حل 
 gفي �لر�ئي (�لتلفزيو?) مناظر تبو J2! ني; .Dلرحال$ �لطِّو�� qهذ
فما !كا> !صّد� ما !J2؛ ;? تبوg �لتي !عرفها ما فيها ;ّال �لمحطة 
تقف خالية تر�قب هذ� �لخط �لذu ال يمشي عليه قطا2، 7;لى جنبها 
غر} صغا2 كانت يومًا مستشفى ملحقًا بالمحطة (�7لصوhُ2 منطبعة 
 q2�7سع في صد Yفي نفسي كأنني !�2ها �آل?) 7!ما. �لمحطة فضا
بيو$ من �لطين ما !ظن !نها تزيد عن مئة بيت، 7;لى شمالك 7!نت 
تنظر ;ليها بستا? �7سع على نبع يشرk منه �لنا^ أل? له صلة -كما 

!gتبو h7يقولو?- بغز
*   *   *

كا? نائب عميد كلية �لتربية لّما جئتها �لدكتو2 خالد �لِقِرْملي، 
7كانت هيئة �لتد2يس ال يصل عد> !فر�>ها ;لى ستة عشر ما بين 
!ستاA 7مد2ّ^ 7معيد. 7في يدu �آل? 2سالة 2سمية تا2يخها ١٠/

١٣٨٥/٢هـ (27قمها ١/١٦٥) ُ!ثبِتها هنا للتا2يخ:
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2شيد   ،u7لطنطا� علي   :hألساتذ� ;لى  بمكة.  �لتربية  "كلية 
�لدكتو2  �لمعتصم،  محمد  �لدكتو2  جعفر،  �لدكتو2   ،uلعبيد�
;بر�هيم  �لدكتو2  سماكة،  باقر  �لدكتو2  حسن،   yلحا� محمد 
 ،u7لر�� t2لمشهد�ني، �لدكتو2 محسن �لهمذ�ني، �لدكتو2 مسا�
�لدكتو2 محمد جو�> 2ضا، �لدكتو2 سيد 2ضو�? علي، �لدكتو2 
علي توفيق قا>2، �لدكتو2 علي !با حسين، �ألستاA فّيا� �لنجم، 

ْمريق، �ألستاA حكمت عبد �لكريم. �ألستاA 2شا> �لزَّ
فإنه   ٨٥/٨٤ �لد�2سي  �لعا.   Yنتها� بمناسبة  �لتحية،  بعد 
 h<لعو� hيتوجب علّي ;بال¢ ;خو�ننا �لمد2سين �لذين ُمنحو� تأشير
 hللعمل في �لكلية للعا. �لد�2سي �لقا>. 7هم !7فر نشاطًا 7!كثر قو
بأ? حضو2هم قد ُحّد> بتا2يخ ٨٥/٥/١٨ �ستعد�>�ً المتحا? �لد27 
�لثاني �لذu يبد! في ٨٥/٥/٢٠، 7;حاطتكم علمًا بأ? من يصل في 
�لوقت �لمحد> ُتصر} له �لر�7تب من تا2يخ توقفها 7!ما من يتأخر 
 .qعقد Y7ُيعتبر تا2يخ بد h2<لك فُيصر} له من تا2يخ �لمغاA عن
7يطيب لي !? !نتهز هذq �لفرصة فأ7ّجه إلخو�ننا �لمد2سين جميعًا 
�لعا.  في  �لعمل  عن  ظر7فهم  حالت  �7لذين  عقو>هم   h< �لمجدَّ
�لد�2سي �لقا>. شكرu �لجزيل على ما بذلو� من جهد 7;خال¡ 
 .hتأ>ية عملهم، متمّنين للجميع !يامًا سعيد Dخال k77حسن تجا

عميد كلية �لتربية بالنيابة، �لسيد محسن !حمد با72.".
7!نتم تر7? !? !كثر َمن Aُكر$ !سما�هم من �لعر��؛ Aلك 
!نها لّما بد!$ �لنهضة �لتعليمية في �لمملكة �ضطُّر$ (كما ُيضطّر 
كل من كا? في مثل حالها) ;لى �الستعانة بإخوh لها هم !قد. عهد�ً 
بالتد2يس في �لجامعا$ 7في �لعمل في �لد�7ئر. فكا? �لخبر�Y على 
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 u! ،.عهد �لملك �لمؤّسس عبد �لعزيز 2حمه �هللا !كثرهم من �لشا
من سو2يا، هم �لذين 7ضعو� �ألسا^، !Aكر منهم �آل? �لشيخ 
 u27شد �لخا2جية،  في  2ِْكلي  �لزِّ �لدين  خير  ثم  ياسين  يوسف 
لنا في مكتب   ً�Aستا! Uعبد �لفتا Aألستا� qكا? !خو uَمْلَحس �لذ
بشير  �7لدكتو2   h<حمو u�7لدكتو2 حمد فلسطيني،  عنبر، 7هو 
�لر7مي �7لدكتو2 مدحت شيخ �أل�2، 7هم من �لشا.، للصّحة. 
�7لشيخ كامل �لقّصاk، 7قد ساعدq �لشيخ بهجة �لبيطا2 للمعا2}. 

ثم جاY �لُحسامي 7نسيب �لسباعي 7من كا? معهما للمالية.
 Dنسيب �لسباعي كا? مدير �لما Aبالمناسبة ;? �ألستا D7!قو
في >7ما يو. كنت �لقاضي �لشرعي فيها، 7كا? فيها موظفو? يمّثلو? 
�لتشريفا$  في  يليه  �لمقا.،  قائم  كبيرهم  كلها،  �لد7لة   $�2�i7
�لقاضي �لشرعي، ثم �لقاضي �لمدني (!u حاكم �لصلح)، ثم مدير 
 Aألستا� h2َمن قصدته في �لزيا D7! ?فلما قدمُت �لمملكة كا .Dلما�
نسيب، فهرk مني، 7لعّله حسب !ني جئته !طلب منه شيئًا، 7!نا 

بحمد �هللا مستغٍن عنه. 7تجاهلني 7فّر من مقابلتي.
 Y(�لتاكسي) ;لى حيث شئنا من !حيا hألجر� h27كنا نأخذ سيا
�لتي كانت عر7^  �لز�هر  !بعد مكا? حديقة  بريالين، 7كا?  مكة 
�لمركز �إلعالمي  فأعطى  !طر�فها  َنَقصها من  َمن   Yلحد�ئق، فجا�
قسمًا منها 7!عطى مالعب �ألطفاD قسمًا، 7ما بقي جعلوq لقصو2 
7;نما   ،Dبالما �7لقصو2  �لمالعب  ;لى  �لنا^  ُيدِخلو?   .Uألفر��
ُجعلت �لحديقة لتكو? للنا^ كلهم بالمجا?! كنا نركب بريالين ;لى 
 :Dهب ;لى �لحو�، قاA! ?! قلت للسائق: !2يد �Aحيث شئنا، فإ
بثالثة. يشترطها علّي من !D7 �لطريق لئّال نختلف في �خرq، �7لمثل 
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�لعامي يقوD: >شرٌ© في �لحقل خير من خصومة في �لَبْيَد2<.
*   *   *

 Dمجا يكو?  ما  >2ّست-   �A;-  h<عا �لعلو.  من  !ختا2  7!نا 
بل  بمنهج ضيق 7ال كتاk معيَّن،  !تقيد  فيها �7سعًا، فال   Dلقو�
يد2ّ^   kبكتا  kلطال� ُنلِز.   ?! �لجامعي  �لعر}  في   iيجو ال 
تأليف  من   kلكتا� كا?  فإ?  فيه.  �لطالب  7ير�جع  منه  �لمد2^ 
!حد �لمد2ّسين، 7سايرi qمال�q فقّرq72 على �لطالk إل2ضائه !7 
لجلب منفعة له، كا? Aلك !سو!. فإ? تبا>لو� �لمنافع، يقّر2 هذ� 
كتاg�A k !7 ُيعين على تقريرq، فيعو> �آلخر فيجزيه صنيعًا بصنيع 
7يقّر2 له كتابه (كما هو �7قع �آل? في بعض �لجامعا$ في بعض 

�لبال>) يكونو� قد بلغو� �لغاية �لتي ليس في �لسوY غاية بعدها.
�ختر$ !? !>2ّ^ �لثقافة �إلسالمية ألني كنت !Dَ7 من >2ّسها 
في �لشا. لّما 7ُضعت في �لمناهج من نحو خمسين سنة (7لم تكن 
7للبحث  �لنافع  للتجديد  مجاًال  فيها  7أل?  Aلك)،  قبل  معر7فة 
�لمنتج، 7أل? �لطالk جميعًا، طالk �ألقسا. كلها، يد2سونها؛ 
فال يبقى فيهم من لم يمّر علّي 7يستمع مني. 7!كثُر �لقائمين �آل? 
على ;>�h2 �لجامعة �7لتد2يس فيها كانو� يومئذ (سنة ١٣٨٤هـ لّما 

جئت مكة) كانو� طّالبًا.
7!نا في �لعا>h ُيحّبني �لطالk ألني ال !قّيدهم، بل !قوD لهم: 
َمن شاY !? يخرy فليخرy، 7من !�2> !? يدخل فليدخل، 7من لم 
ُيعِجبه قولي فليفتح كتابًا فليقر! فيه، 7لو كا? قصة من �لقصص !7 
مجلة من �لمجال$، !7 يكتب 2سالة !7 َيْنظم شعر�ً !7 يسمع ما 
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 u! صوتًا، ال ِمن فيه 7ال من yبشر© �7حد: هو !? ال ُيخِر ،Yيشا
ثغرh !خرJ فيه! 7من كا? له سؤ�D فليطرحه علّي، 7لكن بعد !? 
!كمل �لجملة 7!صل ;لى موضع يصّح �لوقف عليه، ال !? يدخل 
بسؤ�له بين �لفعل �7لفاعل �7لمبتد! �7لخبر، فيقطع علّي كالمي 
7يبعثر !فكاu2. 7من كا? له �عتر�� فأنا !ستمع �عتر�ضه، بشر© 
!? يكو? عالِمًا بما يقوD 7!? يكو? له عليه >ليل، 7;? تبّين !? 

�لحّق معه 2جعت ;لى قوله 7شكرته عليه.
7قد 7قع لي في !D7 قد7مي مكة !? جاAِ Yكر حكم فقهي في 
مسألة من �لمسائل في مذهب �إلما. !حمد، فذكر$ ما !عرفه، 
فقاD لي طالب من �لطالk: ;? �لحكم في �لمذهب على غير هذ�. 
فقلت له: >2سَت �لفقه في �لمد2سة �لمتوسطة ثم في �لثانوية 7!نت 
بًا  لم تتعلم بعد حكَم هذq �لمسألة؟ 7!طلُت لساني عليه، 7كا? مهذَّ
 uلذ� �Aفسكَت، فلما 2ُحت ;لى �لد�2 2جعت ;لى كتب �لفقه، فإ
فقلت  �لغد  من  ما�A صنعت؟ جئت  !فتد72?   .kلصو�� هو  قاله 
للطالk: سمعتم باألمس ما قلته ألخيكم هذ�. 7قد تبّين لي !? 
�لحّق معه 7!نني !نا �لمخطئ، لذلك !عتذ2 ;ليه !مامكم، !عتذ2 ;ليه 
مرتين: مرh ألني خّطأته 7هو �لمصيب، 7مرh ألنني خالفت !خال� 

�لعلماY فأطلت لساني عليه 7ظلمته بما !سأ$ به ;ليه.
7قد كا? >2سًا عمليًا !فا> �لطالk !كثر مما ُتفيدهم �لد72^ 

�لنظرية �لتي !لقيها عليهم.
*   *   *
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-٢٣٤-
في كلية �لتربية في مكة

�شتغلت بالتعليم قبل !? !كمل �لتعّلم، فكنت طالبًا في !�7خر 
�لمد2سة �لثانوية 7معلمًا لصغا2 �لتالميذ في !�7ئل �البتد�ئية، 7لبثت 
7!فندية،  7مشايخ  7بنا$،  7بنين  7كبا�2ً،  صغا�2ً  عّلمت  !عّلم: 
7في  �لثانويا$  في  �لشرعية،  �7لمد�2^  �لعا>ية  �لمد�2^  في 
�لجامعا$، قبل !? !لي �لقضاY 7مع 7اليتي �لقضاY، فما شكو$ 

.kلفصل 7ال من شغب �لطال� k7هللا �لحمد يومًا من �ضطر�
 hثغر t<! بوجهي فأبد! �لكال. فال kكنت ُ!ِطّل على �لطال
�لفصل 7!نا  فيه حتى !خرy من  ينفذ7? بكالمهم منها، 7!مضي 
!تكلم. 7كنت !تتبع �لمناسبا$، فال !مسك �لنكتة ;? حضَر$ 7ال 
يؤAيني ضحك �لطالk ;? !ضحَكتهم، 7ال !>t مسألة 7لو كانت 
�سم  مّر   ?;7 Aكرتها،  ;ّال  ُيمتعهم سماعها   7! ينفعهم  بي  خاصة 
كتاk 7صفت �لكتاk، !7 �سم عالِم عّرفت بالعالِم. !حافظ على 
!صل �لموضوt ثم !عّلق عليه ما يحتمله من �لحو�شي �7لتعليقا$ 
ُينسى  �لموضوt �ألصلي قد   ?! بالتجِربة  �7لفو�ئد، ألني عرفت 
7لكن تبقى هذq �لفو�ئد �7لتعليقا$ �7لحو�شي. 7قد نسيت �آل? 
كا?   uلذ� �لمنهج  !كثر  نسيت  سنة،  بستين  �لد�2سة   Dكما; بعد 
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�لمد�
 في بعض  قالهّن  � �حفظ كلما� ��� ��ً، !لكني ال  مقرَّ
�لمناسبا�.

!يبقى حبهم 4يا2 ما بقي �المتحا+ بعيد�ً، فإ/� حّل �المتحا+ 
فهي نهاية �لحب! !كا+ شيخنا �لشيخ عبد �لقا:� �لمبا�9 �حمه �هللا 
يقو�: 4ني �عطي �بع ��تبي طو� عمر2 لمن يقوD عني باالمتحا+. 
فّتشو�   :��قو �كتب عن �المتحا+،  �كثر من نصف قر+  !�نا من 
 
�لمقيا ليس  فإنه  مقامه،   Dتقو!  Oمسّد تسّد   Qخر� طريقة  عن 

�لصحيح.
!لقد عرضو� مرV مئة !�قة على مد�
 ليقّد� ما تستحّق من 
�لد�جا� فقد�ها، ثم عرضوها عليه بعد حين فاختلف �لتقدير! 
!كّلفو� مرV �ستا/�ً كبير�ً �+ يكتب هو �لجو�] �لصحيح �لكامل، 
بين  عليه   Oعرضو! [خر  بخّط   Oكتبو! قليًال  فيه  فبّدلو�  فكتبه، 
�أل!��a فأعطاO :�جة فوa �لوسط! !يختلف حكم �ألستا/ على 
!قد  !�نقباضًا.  !�نبساطًا  !سخطًا  �ضا  حاله:   cباختال �لجو�] 
يرQ �لغلطة �لصغيرV حينًا !يمّر حينًا [خر بالكبيرV فال ير�ها، !4+ 
كا+ في خصاD مع �!جته، قد هاجت �عصابه !فسد مز�جه، ظهر 

/لك في ميز�+ حكمه على �!��a �لطال].
�متحا+   Oكثر� �لعربية،  �لبال:  بال:نا،  في  �المتحا+   +4 ثم 
للذ�كرV !حدها ال للتفكير !ال للعلم. !لقد !قع لصديق لنا من 
قديم �+ ��سل !لدO يد�
 �القتصا: في 4نكلتر�، فاستوعب كتبه 
!�حاl بقو�عدO، فلما كا+ �المتحا+ لم يجئ �لسؤ�� مما حفظ، 
 

 ماله كذ� !له من �لديو+ على �لنا�� cبل قالو� له: هذ� مصر
كذ� !عليه كذ�، !!صفو� له حاله ثم قالو� له: �ستعمل ما تعلمت 



٢٥٩

خالD >�2ستك من �لعلو. برفع شأ? �لمصر}.
�A;7 كا? �المتحا? في �لطب مثًال ال يسألونه عّما حفظ من 
!عر�� �ألمر�� 7>2جاتها 7!>7يتها، 7;نما يعرضو? عليه مريضًا 
ليكشف عليه 7ليفحص عن !مرq، 7ليعر} حقيقة مرضه 7ليصل 

;لى >�7ئه.
7قد حا7لت لّما كنت مد2ّسًا في �لقسم �لعالي !? !بّدD من 

نظا. �المتحا?، 7تحت يدu 7ثيقة 2سمية ُ!ثبِتها بنصها للتا2يخ:
"كلية �لشريعة �7لد�2سا$ �إلسالمية، مكة �لمكرمة، قسم 
ُنرِفق   .١٤/٢٦٣ �لرقم   ١٣٩٠/٣/٣ �لتا2يخ  �لعليا،  �لد�2سا$ 
لفضيلتكم صوh2 من �قتر�U �ألستاA علي �لطنطاu7 �لذu !>لى به 
شفاهيًا في جلسة قسم �لد�2سا$ �لعليا لالّطالt عليه 7>�2سته في 
�لجلسة �لقا>مة �لتي ُتعَقد يو. �إلثنين ١٣٩٠/٣/٥هـ (�لمو�فق ١١ 
مايو). عميد كلية �لد�2سا$ �إلسالمية بمكة عبد �هللا عبد �لمجيد 

."u<بغد�
!ما �القتر�U فهذ� نّصه:

"�لسا>h !عضاY مجلس قسم �لد�2سا$ �لعليا، �لسال. عليكم 
27حمة �هللا

!عر�  صفر   ٢٢ جلسة  في  �لكريم  �لمجلس  لقر�2  تنفيذ�ً 
�لجلسة  في  شفهيًا  به  !>ليت  كنت   uلذ�  Uالقتر�� خّطيًا  عليكم 
ليد2سه �لمجلس ;�A 7جد فيه ما يستحّق �لد�2سة. هو !? �لقسم 
�لعالي ;نما ُ!نشَئ ليتخرy فيه علماY في �لشريعة. �7لعلم كما قالو�: 
>في �لصد27 ال في �لسطو2<، 7ال بّد للعالِم من !? يكو? في Aهنه 
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صوh2 �7ضحة لقو�عد �لعلم �ألساسية 7مسائله �لمشهوh2، 7لكْن ال 
ُيطَلب منه !? يستظهر فرt7 �لمسائل 7غر�ئبها 7ال !? ُيحيط بدقائق 
�لعلم بحيث ُيجيب كل مستفٍت ِمن ِحفظه، 7ال !? يعر} >2جة 
كل حديث 7مخّرجه 7يحفظ Aلك عن ظهر قلب. بل يجوi له، بل 
7يحسن به، !? يرجع ;لى �لكتب قبل !? ُيفتي. !u !? عمل �لعالِم 
!? يعر} �لمر�جع !7ًال، فإ? كا? مسؤ7ًال عن حكم فقهي عر} 
مظاّ? 7جو>q، 7;? كا? يريد �لتحّقق من >2جة حديث عر} !ين 
يبحث عنه، ثم يقّو. هذq �لمر�جع بأ? يمّيز ما ُيعتَمد عليه 7ُيوَثق 
يعر} موضع   ?! ثالثًا:  ُيعتمد عليه.  به 7ال  ُيوَثق  منها 7ما ال  به 
 g27صل ;ليها 7يد �A; h2لمسألة من �لمرجع. �2بعًا: !? يفهم �لعبا�

�لمر�> منها.
لذلك !قترU !? يكو? �المتحا? �متحانين: �متحانًا الختبا2 
 u!) $ُألّما q2مَلكة �لطالب 7مبلغ ;لمامه بمسائل �لعلم �7ستظها
ألّمها$) مسائله، ُيجيب فيها بال �ستعانة بكتاk 7ال 2جوt ;لى 
!هّم،  �7متحانًا  �لعا>ية.  �المتحانا$  في   Dلحا� هي  كما  مرجع 
ُيلقى عليه فيه (في �لفقه مثًال) مسائل مما يقع للنا^ 7يسألو? عنه 
�لعلماY لُيفتي فيها، !7 ُنلقي عليه في �لحديث حديثًا مما يشتهر 
على �أللسنة 7يتر>> على �ألقال. ليبّين >2جته 7مبلغ �لُحّجية فيه. 
7نسمح له !? يستعين بما شاY من �لمر�جع �لقديمة، ال �لمباحث 
تعليقا$ خّطية 7ال  عليه  يكو?  !? ال  بشر©   ،hلجديد� �لعصرية 

;شا�2$ ;لى بعض �لصفحا$ 7ال هو�مش 7ال تعليقا$.
كا?  شفهيًا  �لمَلكة)  �ختبا2   u!)  D7أل� �المتحا?  كا?   �A;7
!حسن. 7بذلك نختبر علم �لطالب 7مقد2َته على �لمر�جعة. !ّما !? 
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يقتصر �لسؤ�D على مو�> �لكتاk �لذu >2سه !7 �لمقد�2 �لذu >2سه 
من �لكتاk فال يختلف عن �متحا? �لمرحلة �البتد�ئية �7إلعد�>ية. 
هذ� �قتر�حي !قّدمه مع تحياتي، ٢٣ صفر ١٣٩٠هـ. علي 

.u7لطنطا�
*   *   *

 qيعالج �لمريض؛ ;? جامله 7!2ضا u7!نا هنا كالطبيب �لذ
فكتم عنه مرضه يكو? قد خانه، بل ال بّد !? نبّين �لمر� لنجد له 
�لدY�7. �7لمشاَهد !? كثير�ً من �لتالميذ مشو� في �لد�2سة على غير 
طريق 7!قامو� بناYهم على غير !سا^، فكانو� -7هم طّالk في 
�لجامعة- يخطئو? في �لنحو �7لصر}، بل هم ال ُيحِسنو? معرفة 
 J2! ?! ّال; Yكل شي k7!نا !كا> !حتمل من �لطال !Yقو�عد �إلمال

طالبًا جامعيًا عربيًا ما !تقن ما ُيطَلب ;تقانه من تلميذ �البتد�ئية.
7لقد كنا في �لشا. على !يا. �لحكم �لفرنسي نحاسب �لتالميذ 
على قو�عد �إلمالY، 7كل غلطة منها ُيقتطَع عليه >2جتا? من عشر 
خمس  للتلميذ  �جتمع  فإ?  عشر�ً)،  �لكاملة  �لد2جا$  (7كانت 
غلطا$ ُ!عطَي صفر�ً، فلم ينفعه بعدq !? يناD !على �لد2جا$ في 

�لعلو. كلها.
�لبلد  في  �لجامعي  �لطالب  من  مثلها  عن  !تغاضى  فكيف 
�لعربي؟ من هنا، من �المتحا? يتحّوD حب �لطالk لي بغضًا !7 
شيئًا قريبًا من �لبغض، 7يكو? فتٌق ما له 2َْتق 7عّلة ما لها >Y�7؛ 
ال  �لطالب بعدما 7صل ;لى �لجامعة يستطيع !? يعو> فيتعلم ما كا? 
عليه !? يتعلمه في �البتد�ئية من مبا>¤ �لنحو �7لصر} 7قو�عد 
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لي  يرضى  7ال   uضمير يحتمل  7ال  !ستطيع،  !نا  7ال   ،Yإلمال�
>يني، !? !شهد لشاkّ ال يعر} كيف يكتب !نه صا2 عالِمًا.

بعض  في   Uُتشَر 7هي   .Yإلمال� قو�عد  لهم   Uشر! 7ُعد$ 
 ?! 7هي  �إلصغاY؛  7!حسنو�  �لفهم   �7<�2!  ?; �لزما?  من  ساعة 
�لهمزh في !D7 �لكلمة ال تكو? ;ّال على �أللف، !ما �لتي تجيY في 
7سطها 7تجيY �لمشكال$ منها فقاعدتها هي: ;? !قوJ �لحركا$ 
�لكسر، ثم �لضم، ثم �لفتح. فإ? كانت �لهمزh مكسوh2 !7 كا? ما 
قبَلها مكسو�2ً ُكتبت على َنبِرh (!u على سّن). فإ? لم يكن كْسر 
;ّال  ُكتبت على 7�7، 7;? كانت مفتوحة فعلى !لف،  7كا? ضّم 
;? كا? قبلها ياY (مثل: َهْيَئة) فُتكتب على سّن. �7لهمزh في �خر 
�لكلمة َتتبع حركَة ما قبَلها، فإ�A كا? ما قبَلها ساكنًا 7ُضعت على 

�لسطر 7حدها.
في هذq �لُجَمل �لمعدh<7 خالصة شاملة عن كتابة �لهمزh في 
 Dمثا! Yهؤال Dعّلم !مثا! A; 7سط �لكلمة. 7كنت !سخر من نفسي

!Yتلكم �ألشيا
*   *   *

يا ;خو�ننا، �لدين �لنصيحة. 7;ني ناصح لكم، فاهتّمو� بمعّلم 
�البتد�ئية قبل !ستاA �لجامعة، 7!عطوq �لكثير ثم طالبوq بالكثير، 
فإنه �ألسا^. �7لبناY �لذu يعلو مئة طبقة في �لهو�Y 7لكن يكو? 

!ساسه ضعيفًا يهوu 7ينها2.
 kلعر� Yال !عر} !مة في �لدنيا يجهل !بنا�ها لساَنها جهَل !بنا
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بلغة �لعرk. ;ني ألكا> !سمع �للحن �لمنَكر �7لخطأ �لفاحش في كل 
مكا? q�2!7 يمشي على كل لسا?، حتى على !لسنة َمن نُعّدهم من 
كبا2 �أل>باY، ال سيما ;? قر��7 نصًا مر7يًا. 7لو عملتم مسابقة بين 
�أل>باY في قر�hY صفحة �7حدh بال غلط 7ال تسكين !�7خر �لكلما$ 
!بي علي  !مالي   7! مثًال،  �7لتبيين  �لبيا?   kبي (ككتا<!  kمن كتا

�لقالي !7 كامل �لمبّر>) 7جعلتم لذلك جائزh ما نالها ;ّال �لقليل.
 kكتا  uّ! لي  �فتحو�  !قوD إلخو�ني:   kّ7!نا شا 7قد كنت 
فإ?  لكم،  !قر!ها  7هاتوها   kلكتا� هذ�  من  !ية صفحة  �7ختا�72 
!مسكتم علّي غلطة فلكم حكمكم. 7كنت !خطب مرتجًال �لساعة 
لساني   ّDيز فال  �لساعتين  من   kيقر 7ما  �لساعة  من   kيقر 7ما 
بَلْحنة، فسرJ ;لّي �آل? �لد�Y، بل !>2كني �لَوباY، فصر$ !سمع 

لة لحنًا يسبق ;ليه لساني حينًا. في بعض !حا>يثي �لمسجَّ
ال تبد��7 �إلصالU من �لجامعة بل من �البتد�ئية. ;? جد�2 
َخرقًا  فيه   jفتحد !صبعه  فيه  �لصبي  ُيدِخل  َصبِّه  يوَ.  �إلسمنت 
يبقى ما بقي �لجد�2، فإ? جئَت ُتزيله بعدما يبس 7صا2 كالصخر 
�لجلمد !7 !2>$ !? ُتحِدj مثله 7طرقته بالمطا�2 �لثقاD لم تصنع 

فيه شيئًا.
لسا? �ألمة من مقّوما$ حياتها، فإ? فّرطَت فيه فقد فّرطَت 
فيها. فإ? جئت ;لى !متنا �لمسلمة، ;لى !مة محمد ‘، ال سيما 
من كا? من !بنائها عربيًا، 7جد$ �للسا? �لعربي �لفصيح �لصحيح 
حياَته كلها، ألنه يرتبط به قر�ُنه �لذu هو قو�. >ينه 7>نياq؛ لذلك 
�لعربية  ;ضعا}  على  �إلسال.  7خصو.  ;بليس  جنو>  يحر¡ 
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7صر} !بنائها عنها، 7ما يريد7? ;ّال !? يصرفوهم عن �لقر�?.

*   *   *

بعينها  مسائل   kلطّال� !عّلم   ?! !2يد   ^2ّ<! 7!نا  كنت  ما 
يتعلمو�  حتى  �لعلم  حب  نفوسهم  في  !ضع   ?! بل  ليحفظوها، 
هم �لمسائل كلها. ما كنت !قصد !? يحفظو� بل !? يعرفو� كيف 
!غّديهم   ?! ال  �لسمك  صيد  !عّلمهم   ?! !2يد  كنت  ير�جعو?؛ 
فيها 7محبتها  7ما  �لكتب  معرفة  ;لى  !>فعهم  كنت  لذلك  سمكًا. 

7معرفة �لرجوt ;ليها.

 kللطال ?A� ?! 7جّربت في سنتين متعاقبتين في �لقسم �لعالي
!? يحملو� معهم ما شا��7 من �لمر�جع، !7 !? !جعل �المتحا? في 
�لمكتبة حيث �لمر�جع موفوh2 !مامهم ليرجعو� ;ليها. 7كنت !ختا2 
لهم من فيض �لرسائل �لهائلة �لتي َتِر> على برنامَجّي: >نو2 7هد�ية< 
في �لر�ئي 7>مسائل 7مشكال$< في �إل�Aعة، !ختا2 لهم بعضها مما 
يكو? فيه مسألة فقهية، لُيجيبو� هم عليها بعد !? يرجعو� ;لى ما 
شا��7 من �لكتب �لتي هي !مامهم. 7ال يضّر �لعالَِم ;�A !�2> !? يفتح 
�لكتاk، بل ;? Aلك َليحُسن به. 7ما !>u2 لما�A ُيقَبل من �لمد2ّ^ 
!? يفتح �لكتاk 7!? ينظر فيه عند ;لقاY �لد2^ !7 �لمحاضرh 7ال 
ُيقَبل Aلك من �لطالب يو. �المتحا?، بل نمسكه ;�A فعله بالجر. 
�لمشهو> 7ُنقيم �لقيامة على 2!سه 7نعقد مجلس �ألساتذh لمحاكمته 

. على �لتلميذ ما يكو? حالًال لألستاA؟! 7لعقوبته. هل ُيحرَّ

*   *   *
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لم يكن في حّي �لعزيزية لّما جئتها سنة ١٣٨٤هـ ;ّال !بنية 
صغير�ً،  �7حد�ً   Yبنا عرفتم  كما  7كانت  �لتربية،  كلية   :h<7معد
7;لى جو�q2 بضعة مساكن، 7قبله �لثانوية �لمركزية 7ال شيY غير 
�لَبَقر<؛ ;A كا?  Aلك. 7كا? �لحّي ُيعر} بالحو�، !7 >حو� 
فلما 7ّسعها   ،hبيدiَ �لماY من مجرJ عين  ;ليه  فيه حو� يسيل 
�لملك عبد �لعزيز 2حمة �هللا عليه 7ضّم ;ليها عيونًا !خرJ ُسّمَيت 
�لعزيزية، ثم صاA 2لك �سمًا للحّي كله. 7هو حو� قديم موقو} 

تشرk منه �لبقر �7لجماD �7لغنم.
7كنت !مّر بالثانوية كل يو. في Aهابي ;لى �لكلية 7في عو>تي 
منها، فدَعوني يومًا ;لى ;لقاY محاضرh فيها، فقبلت على !? تكو? 
محاضرتي !جوبة على !سئلة �لطالA .kلك !? !صعب شيY علّي 
هو �ختيا2 �لموضوt �لذu !تكلم فيه، ال لقّلة ما عندu بل لكثرته! 
بالعلم،  �7لتفاخر  �7لحماسة  �لفخر   kبا من  قولي  تحسبو�  7ال 
7!تقنتها سنة   hYلقر�� تعلمت  فقد  �لو�قع؛  تقرير   kبا من  هو  بل 
١٣٣٧هـ قبل سبعين سنة، 7لم !كن !لعب مع �لصبيا? في �لزقا� 
7ال !صاحب �ألقر�? في �لغد�7$ �7لر7حا$ 7ال !قعد في مقهى 
7ال !�ّ. ملهى، فكا? 7قتي كله للمطالعة. 7كا? في >�2نا مكتبة 
كبيرh هي ألبي 7كانت قبله لجّدu، فكنت !تخّير منها �لكتاk بعد 
�لكتاk !فتحه فأنظر فيه، فإ? فهمته 7!عجبني موضوعه قر!ته 7;? 
لم !فهمه !عدته ;لى مكانه. 7كنت !قر! كل يو. عشر ساعا$ !7 
!كثر منها ما لم !كن مسافر�ً !7 !كن مشغوًال، 7قّلما كنت ُ!شَغل 
!7 !سافر. فما ظنكم بمن كا? يقر! كل يو. عشر ساعا$ �7ستمّر 
 qالجتمَعت عند Yلك سبعين سنة؟ ;نه لو كا? !غبى �ألغبياA على
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من هذq �لقر��Y$ في كل موضوt يقع بصرq عليه 7تصل يدq ;ليه، 
الجتمع عندq حصيلة كبيرh. 7لكني كنت !حتا2: ما �لذu !قّدمه 
لذلك كنت  لموضوعاتها؟   q2ختا!  uلذ� 7ما   hلمحاضر� في  منها 

ُ!حيل �ختيا2 �لموضوt على �لحاضرين، يسألو? 7!جيب.
 u! ،هبت ;لى مصر سنة ١٩٤٥A ّما !صل �لمسألة فهو !نني!
 hمنذ �ثنتين 7!2بعين سنة، بعد !? غبت عنها غيبة �متّد$ سبع عشر
 kّسنة. 7كنت قد تركت �لشيخ حسن �لبنا 2حمة �هللا عليه 7هو شا
عظيم  7ُخُلق  تديُّن صا>�  عنهم   qيمّيز كا?   ?;7 �لشبا?،  كسائر 
قد صا2  �لمرh 7جدته   qفلما جئت هذ �لنا^ جميعًا.  ;لى  يحّببه 
َعَلم �لبلد 7!ظهَر شخصية فيها: Aِكرq في كل مكا? �7سمه على كل 
لسا?، �7إلخو�? صا�72 !قوJ �لجماعا$ 7!نشطها نشاطًا 7!ظهرها 
 tٌ7كا? �جتما ،hثر�ً. فاحتفى بي في >�2 �إلخو�? بالحلمية �لجديد!

خطابّي حاشد فيه غذ�Y للعقل 7للقلب 7فيه >عوh ;لى �هللا.
7سألني عن �إلخو�?، فقلت ;نهم قد بلغو� �لغاية في �ليقين 
�7إليما? 7لكن ما بلغوها في �لعلم �7الّطالt، 7هم يحتاجو? ;لى 
َمن يعّرفهم بما ال بّد منه من �لحالD �7لحر�. 7!حكا. �إلسال.. 
قاD: لما�A ال تساعدنا على ما تقترحه؟ قلت: !نا جندu في �لجبهة 
 kلثو��  Yبتغا� فأنّفذ  ُ!7َمر  متطّوعًا،  جنديًا  كنت   ?;7 �إلسالمية، 
27جاY �ألجر، فكّلفني بما تريد مدhَ ;قامتي هنا �آل?، 7!نا مقيم 

شهرين ;? شاY �هللا.
!سر  من  !فر�>  7هم   ،>hسر!< يسّمونهم  جماعة  لي  فجمع 
شّتى تجمعهم �لصلة بالشيخ �لبنا 7بجماعة �إلخو�?. 7كانت لهم 
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عا>h مستَحّبة هي !? يعّرفو� بأنفسهم !7ًال، 7كانو� يقولو? قديمًا 
في مثل هذ� �لمقا.: ينتسبو?، !u يكشف كلٌّ عن نَسبه لُيعَر} به. 
فلما عّرفو� بأنفسهم 7جد$ !? فيهم !ستا�Aً في �لجامعة 7تلميذ�ً 
في �لمتوسطة 7نّجا�2ً 7بّد�ًال (7يدعو? >�لَبّد�D< >�لَبّقاD<، �7أل7لى 

!صّح)، 27بما جمَعت هذq �ألسر بين فّر�£ �لد�ئرh 27ئيسها!
فلما 2!يت Aلك حر$ كيف !كّلمهم 7بأuّ !سلوk !خاطبهم، 
7من هنا 7تخّلصًا من �ختيا2 �لموضوt طلبُت منهم !? يسألو� هم 
!عر} جو�k كل  ;نني ال  لهم:  !نا. 7قلت  يريد7? ألجيب  عّما 
�2ً متَفقًا عليه !جبت  مسألة، فما عرفت جو�به 7كا? �لجو�k مقرَّ
�لخال}،  هذ�  ;لى  !شر$   Yلعلما� بين  فيه خال}  كا?  7ما  به، 
�ستمهلتكم  !�2جعه   ?! 7!ستطيع  �آل?  عني  جو�به  غائبًا  كا?  7ما 
 :D7ما ال !عر} جو�به !قو ،kفرجعت ;لى �لكتب 7جئتكم بالجو�
 kلك أل? �لجو�A ؛kفقد !جا >u2<! ال< D7من قا .>u2<! ال<
>2جا$، فَمن !جاk بعلم 7قاD صو�بًا فهذ� هو �لمطلوk، 7من 
قاD ال !>u2 فقد !يأسك منه 7!حالك على غيرq، 7هذ� هو �لحّد 
ُيجيب   ?! فهو  ُيقَبل من عالِم  �أل>نى 7ما ال  ما هو  !ما  �لوسط، 

بجهل، فيغّش �لسائل 7يتعر� لإلثم.
�7ّتبعت هذq �لعا>h حتى !لِفتها 7َسُهَلت علّي، 7مشيت عليها 
في كل محاضرh ُ!>عى ;ليها 7في !حا>يثي في �إل�Aعة 7في �لر�ئي، 
7قّلدني فيها جماعة من �ألساتذh �ألجّالY، فمنهم من مشى قليًال ثم 
7قف، 7منهم من �ستمّر برنامجه ;لى �آل? 7لكنه يكا> يقتصر على 
 Yلشخصية، يبين !حكامها 7يؤّلف بحكمته 7علمه بين !عضا� Dألحو��
.J7ال يتعر� لغيرها من �لمسائل �لعلمية �ألخر ،hلو�حد� hألسر�
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 ،h2لصو� q7!نا !تمنى لو !? !حا>يث 2مضا? كانت على هذ
فإنني ال !مّر بأيا. هي !ثقل علّي من !يا. �إلعد�> ألحا>يث 2مضا?، 
أل? َمن فّكر في موضوt �7حد !7 موضوعا$ قليلة جمع لها Aهنه 
7حشد لها فكرq، 7!نا !سّجل كل 2مضا? ثالثين حلقة في بضعة 
 kيا.، فيتشّتت �لذهن 7ال يكو? �لتركيز. ثم ;? عنو�نها من !سبا!
صعوبتها علّي، �لعنو�?: >على مائدh �إلفطا2<، �7ألحا>يث �لتي 
ُتلقى على �لمائدh تكو? في �لعا>h خفيفة ظريفة تفتح �لشهية 7ُتنِعش 
�لسامع، 7!حا>يثي هذq �لسنة ستكو? -كما طلب �لمشاهد7? لّما 
�ستفتيتهم- !حا>يَث >ينية جّدية نافعة. فما�A يقوD عني َمن يسمعها 

7هو يأكل فتعّطل هضمه؟ !سأD �هللا �لمعونة عليها.
*   *   *

ناجحًا،  بالعزيزية  �لمركزية  �لثانوية   Yلقا 7كا?  �هللا  77ّفق 
!ّما  جميعًا،   k�7لطال كلهم   hألساتذ� فيه  جمعو�  قد  77جدتهم 
�لطالk فإ? بضاعتي تصلح لهم �7ألثو�k على طوD !جسا>هم، 
�لجّو  في  �2تفاعًا  A!7هب  7!عر�   Dطو! هو  من  فيهم  كا?   ?;7
 .h؟ �لمشكلة في �ألساتذhألساتذ� Dمن 2بع بني �>.، 7لكن ما با
هل جا��7 بهم ليمتحنوني؟ ;A? سيجد7نني �2سبًا 7سأ2فع �لر�ية 
�لبيضاY 7!عتر} بالهزيمة سلفًا، لكنهم كانو� كر�مًا فغّضو� �لبصر 

عني فتسامحو� معي، فجز�هم �هللا خير�ً.
�لعالي  �لمعهد  في   hمر فكنت  �الجتماعا$.  تو�لت  ثم 
�لمعهد  هذ�  >خلتم   �Aلما  :Dبسؤ�  kلطال� ففاجأ$  للمعلمين، 
!كثر   ?! بل  !كثرهم،   ?! لي  7تبّين  �لتعليم؟  مهنة  �خترتم   �A7لما
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�لنا^ يعملو? ما يعملو? بال نّية، 7لو �ستحضر�7 نّية لكا? كل 
!كلهم عبا>h، 7ينامو? 7يكو?  يأكلو? 7يكو?  عمل لهم عبا>h؛ 
 tالجتما� هذ�  7يكو?  بأهله  !حدهم  7يجتمع   ،h<عبا نومهم 
بل  فّكر�7 بشيY من هذ�،  ما   kلطال� !كثر   ?! َتبّين لي   ...h<عبا
بلغو� سّن �لمد2سة فأ>خلوهم ;ليها، �7نتقلو� من صف ;لى صف 
حتى !كملو� �البتد�ئية، فدخلو� مع َمن >خل في �لمتوسطة، ثم 
تد2ّجو� فيها >2جة >2جة سنة بعد سنة، حتى 7صلو� ;لى �لد�2سة 
�لعالية. فنّبهُتهم ;لى �لنية 7!ثرها في !عماD �إلنسا?، 7!نها هي �لتي 
تجعل �لمباU �لذu ال ُيثاk فاعله 7ال ُيعاَقب عبا>hً تستحّق من �هللا 

.kبكرمه �لثو�
7كا? حديث �لنا^ يومئذ في محا7لة �لصعو> ;لى �لقمر، 
 ،kُينِكر7? !نهم صعد�7. فسألني �لطال 7كا? كثير من �لمشايخ 
فقلت لهم: نعم، لقد 7صلو� ;لى �لقمر. فقا. شيخ من �27ئي من 
بين �ألساتذh فقاD بأ? هذ� مستحيل أل? �لقمر في �لسماY، �7لبشر 
ال يمكن !? يصلو� ;لى �لسماY. فحا7لت !? !2ّ> عليه 2>�ً 2فيقًا، 
فأبى �7شتّد في �إلباY، فقلت للطال�A; :k قيل لكم ;? ما سمعتم 
قالو�: ال، قد  تكّذبونه؟  �لقمر كا? كذبًا فهل  ;لى  من صعو>هم 
صعد�7 حقيقة 7جا��7 بحجاh2 من �لقمر. فقلت لألستا�A; :A كنت 
 ،kAلقمر خبر كا� ;لى   Dلوصو� بأ? خبر  تقنعهم   ?! تستطيع  ال 
7كانو� مقتنعين 7!نا مقتنع معهم بأنهم 7صلو�، 7كنَت ُتِصّر على !? 
�لشرt يمنع �لوصوD ;لى �لقمر، !فليس في Aلك حمل لهم على 

تكذيب �لقر�? !7 �لشك في �إلسال.؟
7قلُت للطّالk: ;? �إلسال. ال يحملكم على ;نكا2 ما تر7? 
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من  يتعلمو?  ال  �7لنا^  �لو�قع،  >ين  �7إلسال.  تشاهد7?،  7ما 
�لعلم ;ّال ما !A? �هللا لهم بأ? يتعلموq: {7ال ُيحيطوَ? بشيYٍ ِمْن 
ِعلِمِه ;ّال بما شاYَ}. 7ليس �لقمر في �لسماY، �لقمر قريب منا، 7لو 
!? مركبة كانت تسير بسرعة �لضوY (ثالثمئة !لف كيل في �لثانية) 
 ،Yعنا بسرعة �لضو qلبلغو� �لقمر في ثانية 7ثلث �لثانية. هذ� ُبعُد
�7لشمس على ُبعِدها �لشاسع يصل ضو�ها ;لينا في ثماني >قائق، 
7هذq �ألجر�. �لتي تر7نها نقطًا مضيئة في �لسماY �لصافية في �لليلة 
�لساجية منها ما يبعد عنا سنين 7مئا$ من �لسنين �7الفًا 7ماليين، 

فما ُبعد �لقمر بالنسبة لهذq �ألجر�.؟
 qلعلم مد�� g2لم يد uلذ� Yثم ;نها كلها تسبح في هذ� �لفضا
 hكبير hٌحوَله كر Yلفضا� �لقليل. هذ�  !قّل من  ;ّال  7لم يعر} عنه 
ما>h حقيقية ليس خطًا  بناY من  به من جو�نبه كلها،  تحيط  جد�ً 
 hكر �لدنيا،   Yلسما� هي   qهذ 7ُتغَلق،  ُتفَتح   kبو�! فيها  7هميًا، 
ُتحيط بالفضاY كله 7ما فيه 7لها ُسمٌك، �هللا !علم بُسمكها. 7بعدها 
فضاY ال نعر} عنه شيئًا، ثم كرh !خرJ تحيط بها من جو�نبها لها 
ُسمك كُسمكها 7بعدها فضاY كفضائها، تلك هي �لسماY �لثانية، 
 ?! D7كذلك حتى تبلغ سبع سما�7$ ال يستطيع �لعقل 7ال �لخيا
ُيِلّم بها !7 !? يتصّو2 ضخامتها، 7بعدها مخلوقا$ هي !كبر من 
هذ� كله 7!عظم 7!جّل، هي �لكرسي �7لعر£ �لذu هو !كبر من 

�لكرسي. فأين �لقمر 7ُبعُدq عنا؟
رhٌ تصغير�ً ال  7هذq �لصوh2 �لهائلة للسماY 7ما بعَدها مصغَّ
 h2ّلذ� رh في  q2، مصغَّ �لعقل مد�q 7يعجز �لخياD عن تصوُّ  g2ُِيد

7ما في �لذh2ّ من كهاk2 بعُضها يد27 7بعضها ُيد�2 به.
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7!فضت في هذ� �لموضوt بمقد�2 ما !عر}. 7هذ� �لوصف 
للسماY لم !قر!q في كتاk من كتب �لعلماY أل? �لعلم لم يصل ;ليه 
7لم يد2كه، 7لكن فهمته مما جاY في �لقر�? في 7صف �لسما$�7 
�لسبع 7!نها ِطبا�، 7!? �لسماY �لدنيا قد iُّينت بهذq �لكو�كب، 
فالكو�كب ;A? >7َنها، 7!? �لسماY مبنّية بناY 7!? لها !بو�بًا؛ كل 
Aلك مما �ستفدته من �يا$ �لقر�? 7ما فهمته منه بعقلي �لكليل، 

.(١)kهللا قريب من �لصو�� Y7لعّلي ;? شا
*   *   *

______________________
 uنو2 7هد�ية< �لذ< kفي كتا >q2(١) �نظر مقالة >ما قَد�72 �هللا حق قد
 ?Aمن �لذكريا$ بإ hلطبعة �لجديد� qيصد2 قريبًا من 7قت صد27 هذ
 >k<في �لثقافة �7أل Dفصو< k؟<، في كتاYهللا، 7مقالة >ما هي �لسما�

�لذu !2جو !? يصد2 غير بعيد ;? شاY �هللا (مجاهد).



٢٧٢



٢٧٣

-٢٣٥-
يو. �لجالY عن سو2يا

 Yلجال� يو.  عن  كتب  فلقد  �ألكر.،   Aألستا� !خي  !شكر 
7ال   Yلجال� يوَ.  ينسى   uبالذ !نا  فما  ناسيًا،  كنت  7ما  فذّكرني. 
يوُ. �لجالY بالذu ينساq مثلي. �7ألستاA !كر. شامّي من نابلس، 
 h2فنابلس جا u<لو�� h2حلة -كما >عاها شوقي- جاi 7لئن كانت
 Dمثابة �ألبطا لّما كا?  �لذu طالما كتبت عنه  �لنا2  �لجبل، جبل 

.(١)Dلرجا� J7مثو
�لليالي �لسو> �لعو�بس �لتي عشناها قبله  ما نسيت، 7لكن 
7بعدq حجَبت عنا هذ� �لفجر �لباسم، �لذu بر� لنا ثم غاk عنا، 

فبكينا بعدq على عهد كنا نبكي فيه على ما كا? قبله.
قّل َمن فرU بالجالY مثل فرحي، ألنه قّل ِمن !2باk �ألقال. 
في �لشا. َمن كتب عن �لفرنسيين 7عهدهم مثل كتابتي. 7قد مّر 
 Jمنها، 7في كتابي >>مشق< مقاال$ !خر Yلذكريا$ شي� qفي هذ

______________________
(١) �نظر قصة >جبل �لنا2< في كتاk >قصص من �لحياh<. !ما �ألستاA !كر. 
فهو !كر. iعيتر، 7كانت له في >�لشر� �أل7سط< مقالة !سبوعية يو. 

كانت هذq �لذكريا$ ُتنشر فيها (مجاهد).



٢٧٤

عنها. !ما مقالتي عن يو. �لجالY فهي في �لعد> ٦٧٠ من >�لرسالة< 
معالي  ;ليه  2جعني  سنة ١٩٤٦،  (مايو)  !يا2   ٦ يو.  �لذu صد2 
مجموعة  ;لّي   Jفأهد علّي  تفّضل   uلذ�  uلعنقر� ;بر�هيم  �لشيخ 

�لرسالة كاملة، فله �لشكر كامًال.
 Yٍ7!2بعين سنة لقّر� J7ال بأ^ علّي !? ُ!عيد نشرها بعد ;حد
عندهم  فهي  قر�7ها،  7ال  عرفوها  ما  منهم  مئة  كل  في  تسعو? 

.hجديد
7لكن �لذين نظمو� موكب �الحتفاD ما تركوq خالصًا للوطن، 
 hلثمر� فظهر$  نفوسهم،  7شهو�$  غر�ئزهم  فيه  !>خلو�  بل 
�حتفلنا  بال>نا.  في  �لفرنسيو?  غرسها  �لتي  للغرسة  �لمسمومة 
بجالY جيوشهم عنا �7ستبقينا بعض �A2ئلهم فينا، 7ما�A يعّوضنا 
تلك  فيها؟  7فّرطنا  !ضعناها  نحن   ?; بناتنا  7شر}  !عر�ضنا  عن 
هي �لمناظر �لتي !شا2 ;ليها �ألستاA !كر. 7مّر بها مر27 �لكر�. فلم 
يعلن ;نكا2ها، 7!نا �7ثق !نه ينكرها 7!نه يأباها لبناته 7لنساY !سرته، 
7ُهّن !هل �لصيانة �7لعفا}. !فيمكن !? يرضاها لبنا$ �لمسلمين 

7نسائهم؟
!نكرتها  بل  بعد ;حدJ 7!2بعين سنة،  �آل?  ُ!نِكرها  7!نا ال 
في حينها 7نشر$ Aلك في !كبر مجلة عربية هي >�لرسالة<، بعد 
فقر�$  ستجد7?  �لتي  مقالتي   Yلجال� يو.  تمجيد  في  نشر$   ?!
منها بعد هذ� �لكال.. �لجالY نعمة من �هللا. �7لمسلم ;? !نعم �هللا 
عليه َشَكَر �لنعمة بطاعة �لُمنِعم، 7نحن شكرناها يومئذ بمعصيته، 

فخالفنا بهذ� �لذu صنعناq !حكاَ. >يننا 7خالئق عر7بتنا.
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 :(١)Yلجال� !عقَبت  �لتي  مقالتي  في  يومئذ  قلت  مما  7كا? 
�لعر�  في  يمشين  فوقها  7ما   hعشر �لسا>سة  في  بناٍ$  شهد$ 
با>ية !فخاAهن تكا> تأكلهن �لنظر�$ �لفاسقة، 7شهد$ بنتًا جميلة 
iُّينت بأبهى �لحلل 7ُ!لبست لبا^ عر7^ 27كبت �لسياh2 7سط 
�لشباk، قالو� ;نها >2مز �لوحدh �لعربية<! 7لم يد2ِ �لذين 2مز�7 
هذ� �لرمز !? �لعر7بة ;نما هي في تقديس �ألعر�� ال في �متهانها. 
يستحيي  ال  �لبنت   qهذ �7لد  7فيهم  �لنا^  !ما.  �لموكب  7مشى 
7ال يخجل. 7بنت !خرJ قالو� ;نها >2مز سو2يا �ألسيرh قد ُفّكت 
قيو>ها<، �7لشباk ُيحيطو? بها 7هي ُتبدu ما !مر �هللا بسترq من 
!عضائها... 7!مثاD هذ� �لهذيا? �لذu ال معنى له ;ّال �ستغالD �ليو. 
�لوطني في هد. !2كا? �لفضيلة 7تمزيق حجابها، 7ُ!خذ$ صو2 

هذ� كله فُنشر$ في �لجر�ئد 7ُعرضت في �لسينما$!
*   *   *

7هذq مقالة يو. �لجالY(٢). كتبت بين يديها قوله تعالى: {ما 
َظَننُتْم !ْ? َيخُرُجو�، 7ظّنو� !ّنُهْم مانَِعُتُهْم ُحُصوُنهم ِمَن �هللاِ، فأتاُهُم 
ُيخِربو?  عَب،  �لرُّ ُقلوبِِهُم  في  7قَذَ}  َيْحَتسبو�  لم  َحيُث  ِمْن  �هللاُ 

ُبيوَتهم بأيديِهْم 7!يدu �لمؤمنيَن، فاْعَتبر�7 يا !7لي �ألْبصا2ِ}.
______________________

(١) �لمقالة �سمها >;بر�هيم َهنانو قاD لي<، 7هي في كتاk >مع �لنا^<. 
على  عد�7?  من  فيه  كا?  7ما   Yلجال� يو.  عن  �لحديث  سبق  7قد 
 qلمقالة في �لحلقة ١٤٨ من هذ� qألخال� 7ُعرضت مقتطفا$ من هذ�

�لذكريا$ 7عنو�نها: >>فاt عن �لفضيلة< (مجاهد).
(٢) 7هي في كتاk >>مشق<، 7قد ُنشر$ فيه باسم >�لجالY عن >مشق< 

(مجاهد).
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ٌ̂ 7في  ثم قلت: ما�A في >مشق؟ ففي كل ميد�? فيها عر
 qلزحمة 7ما هذ�  qما هذ فرUٌ 7في كل شاt2 مهرجا?.  كل حي 
�لوفو>؟ �لطرقا$ كلها ُمتَرعا$ بالنا^ ما فيها موطئ قد.، 7حيثما 
 Yسرَ$ 2!يت قبابًا من �لزهر 7ستائر من �لحرير، 7على >مشق سما
من صغا2 �ألعال.، 7مصابيح �لكهرباY قد �نتظمتها حباD طويلة 
فكانت  �7لتيجا?،  �لعقو>   Dشكا! على  �نعقد$  ثم  بها  فد�$2 
فيها<(١)  َبْت  2ُكِّ  Yًسما >حسبَت  �لليل  في  2!يتها   �A; عجبًا  منظر�ً 
فسطَعت كو�كبها 7ألأل$ نجومها، �A;7 !بصرَتها في �لنها2 ظننت 
�لربيع قد عا> مرh ثانية، فكا? في كل شاt2 72ضة فّتانة 7في كل 
بناY عريشة 27> 7فل 7ياسمين، 7!غلى �لطنافس مبسوطا$ على 
بة  �لجد�2? 7!حلى �لصو2 معلَّقا$ على �لطنافس، �7لسيو} �لمذهَّ

.Y�7لتحف �لغالية، ما يضّن �لنا^ بقّيم 7ال يبخلو? بشي
!لف  >مشق خمسمئة  في  �لليلة  ُ!7قَد  لقد  قلت):   ?! (;لى 
مصباU 7ُنشر فيها !لُف !لف عَلم ُعّد$ عد�ً، 2ُ7فع فيها مئة قّبة من 
�لنو2 يعد7 تحت ;حد�ها �لفا2^ من سعتها، 7ُ7ضع في !2جائها 
مئة مذيع مكّبر، يخرy منه �لند�Y �7لهتا} �7لخطاk فُيسَمع في 
فيها  7مَشت  قاسيو?،  من  �لصخُر   qصد� 7يرّ>>  �لغوطة  !قصى 

خمسة �ال} َعر�ضة(٢) 7موكب، 7!قيمت !لف َ>ْبكة(٣).
______________________

(١) هذ� �لشطر للبحترu من قصيدته في 7صف �لبِركة.
(٢) في هذ� �لموضع في كتاk >>مشق< حاشية قاD جّدu فيها: �7لَعر�ضة 

موكب شعبي يتقدمه َقّو�D يقوD فير>> �لنا^ مقاَله (مجاهد).
ْبكة 2قص قرu7 له !غاٍ? خاصة،  (٣) 7هنا !يضًا 7ضع حاشية قاD فيها: �لدَّ

7!برtُ �لنا^ فيه !هل لبنا? (مجاهد).
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ففي كل مكا? �i>حا. 7على كل ثغر �بتسا. 7في كل قلب 
�7لشيو�   Y�7لنسا  Dلرجا� مسر27:  مبتهج  �لنا^  7كل  فرحة، 
�7ألطفاD. �7لهتا} مّتصل ما ينقطع، �7لنشيد >�ئب ما يسكت، 
�7لصو�2يخ  �7ألغاني،  �7لزغا2يد  �7لمحاضر�$  �7لخطب 
�لمضيئا$ تنفجر في �لجّو فتتساقط منها �ألنو�2 !مطا�2ً، �7لجيش 
يحمل مشاعله ينشد 7يزمر 7يشاg2 �ألمة في !فر�حها. 7ما عهدنا 
هذ� �لجيش يشا2كنا في فرU 7ال ترU، ما عهدناq ;ّال عونًا للغاصب 
في  بالمشاعل  يد27  !فر�حنا.  في  عابسًا  مآتمنا  في  علينا ضاحكًا 
شو�t2 >مشق، يذّكر بالجيش �إلسالمي لّما حمل �لقر�َ?، ِمشَعَل 
�لنو2 �لها>u فأضاY به �أل�2 7هدJ !هلها. 7على كل جبل من 
جباD >مشق نير�? ضخمة !ضرموها، كما ُ!ضرمت من قبل نير�? 
 Yمكة ;يذ�نًا بتطهير �لكعبة 7تهديم �ألصنا. 7;جال Dلفتح على جبا�

�لشرg عن �لبيت �لحر�..
فما�A في >مشق؟ !uّ يو. هذ� من !يامها، عظَُمت !يا. >مشق 
7كبر$ 7جّلت؟ ;ّال !نه يو. �لفرحة �لكبرJ، ;نه �ليو. �لذu كا? 
;q�2 �A !? يمو$ من بعدq؛  يبالي  ير�q 7ال   ?! يتمنى كل شامي 
;نها �لغاية �لتي سرنا ;ليها خمسًا 7عشرين سنة 7تسعة !شهر، نطأ 
�لِحر�k 7نخو� �للَهب، نمشي في �لد. 7نتخطى �لجثث 7ننشق 
�لبا72>. ;نها �ألمنّية �لكبرJ �لتي كا? يتمناها كل سوu2 7كل عربي 

.Y7كل مسلم: ;نه يو. �لجال
لقد ُجّنت >مشق 7ُحّق لها !? ُتَجّن، فلقد عا> �لحبيب بعد 
�أل.  7عانَقت   ،kلغيا� �متّد  بعدما  �لمسافر   k�7 �لفر��،   Dطو
7حيَدها بعدما ظّنت !ْ? ال لقاY، 7َتحّقق ما كا? ُيرJ مستحيًال، 
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.kالنتد�� D�i7 .لفرنسيو? من �لشا� yفخر
 kبقلو َمْيَسلو?  من  عا>�7  �لذين  !يها  فيا   .Yلجال� يو.  ;نه 
كسيرh، 7نظر�7 ;لى موكب �لغاصب بعيو? >�معة، 7حملو� �لظلم 
بأعصاk صابرh، 7شاهد�7 جبر7$ �لمحتّل 7طغيانه 77حشيته، 
 ،Jقلوبهم 7عز�ئم سو�عدهم هو Yعلى >ما qقامو! u�7لعر£ �لذ
�7لبال> �لتي َبَر!ها (!u خلقها) �هللا �7حدhً ُقّسمت فُجعلت >7ًال، 
بالمو$ شنقًا،  عليه  ُحكم   7! ُسجن   7! ُنفي  �لمخلص  �7لوطني 

َتب �7لذهب. �7لخائن �لملعو? قد ُ!عطَي �لرُّ
7يا !يها �لذين خرجو� على �لظلم 7عّرضو� !�72حهم للمو$، 
على شعفا$ �لصخر من جباD �لالAقية ;لى جبل �لعرk، 7على 
 Jثر 7على  !>�ني حمص،  ;لى  حلب  !عالي  من  �لِفيح   Dلسهو�
�لجّنا$ من !�2 �لغوطة، لم يخشو� فرنسا حين كانت تخشاها 

.Y7يرهب بأسها �ألقويا D7لد�
7يا !يها �لذين نشؤ�7 في عهد �النتد�k فر!�7 في كل مد2سة 
مستشا�2ً فرنسيًا هو �آلمر �لناهي، �7لمدير (!u �لناظر) تمثاD، 7في 
كل h2�i7 مستشا�2ً هو �لفاعل �لتاg2 �7لوiير صنم، 7في كل منطقة 
مستشا�2ً هو �لحاكم 7هو �لمنّفذ 7هو �ألمير، 7في 7سط �لمد? 
مر�كز للعد7ّ 7على �لجباD قالعًا له قد 7ّجهت مد�فعها ;لى �لبلد 
لتضرk !بنا�A; qY طالبو� بحّق !7 !بو� ظلمًا، ال ;لى �لفضاY لترّ> 
عنه �ألعد�Y. 7يا !يها �لشهد�Y �لذين قضو� بنير�? �لعد7ّ �لباغي في 
سبيل �هللا ثم في سبيل �لحرية، 7هل تسمع !�72ُحكم >عائي يا !يها 
�لشهد�Y؟ 7يا معشر �لعرk في كل قاٍ¡ من �أل�2 7>�ٍ?: ;ننا 
نحمد �هللا ;ليكم، تباg2 �سمه 7جّل جالله، فلقد !كمل نعمته 7!تّم 
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مّنته 7!خرy �لفرنسيين 7جندهم من �لشا.، لم ُيبِق منهم !حد�ً.
�لقلعة 7ُ!ّمو� (!u �قصد�7)  �لمّزh �7>خلو�  �Aهبو� �آل? ;لى 
�لثكنة �لحميدية، فإنه ال يمنعكم حا2^ 7جهه يقطع �لر�i 7ال 
يرّ>كم ضابط فرنسي 7ال تحجزكم سلك(١) �A$ !شو�g، 7سير�7 
 Dكا? يتنّز uلسامي �لذ� � في طريق �لصالحية فا>خلو� قصر �لمفوَّ
منه 7حي �لضالD على قلوk �لخَونة �لما2قين من طالk �لُحكم 
 hبلدهم عتا Yّلة 7على !بناA! ً7ُعّشا� �لكر�سي، فيكونو? لربه عبيد�
َفر�عين مستكبرين، 7لُِجو� قصَر �لمندk7 �لذu كا? ينصّب منه 
باألمس �لموُ$ �لز��. على من يدنو من ِحماq، �7سرحو� �7مرحو� 

حيث شئتم، فالبال> بال>كم.
�ليو. يبكي 2جاD >منا<   .Yليو. يو. �لجال� (;لى !? قلت): 
كانو� يأكلو? �لطّيبا$ 7ينامو? على 2يش �لنعا. من بيع ضمائرهم 
لألجنبي، على حين كا? �لنا^ ينامو? على �لتر�k 7يأكلو? �لخبز 
�ليابس. �ليو. يبكي 2جاD حملتهم �لخيانة فوضعتهم على مقاعد 
يبكي  �ليو.  �لموظفين.  كبا2  �لحكومة فصا�72 من   Yبها! في  �لعّز 
2جاD كانت لهم في سجّال$ �الستخبا�2$ !سماY فصا�72 �ليو. 

!يتامًا كاألَْجر�Y (جمع جر7) في �لمزبلة بعدما ما$ �لكلب.
�لدنيا.  معه  7تضحك  �ليو.،  يضحك  كله  �لشعب  7لكن 
 Yليو. يضحك �لبلد بالزينا$ �7ألعال.، 7يضحك بالليل باألضو��
 .Y�7لمشاعل، 7تضحك �لمنائر بالتكبير، 7تضحك �أل�2 �7لسما
 kكر�ها على قلوA لتي تنقش� Jلشامّيو? �لفرحة �لكبر� Jليو. ير�

______________________
.g(١) �لسلك جمع ِسْلكة، 7جمع �لجمع !سال
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�ألطفاD �7لشباk فال ُتمحى !بد�ً، 7تكو? لقلوk �لكهوD �7لشيو� 
 qلهذ hشبابًا جديد�ً، كما كانت �لفجيعة في ميسلو? شيخوخة مبّكر

�لقلوk �لتي شابت من �لهوD قبل �أل�7?.
لقد نامت >مشُق �لبا2حَة ملY جفونها بعدما صّرَمْت تسعَة 
�لفؤ�>  عة  مفزَّ تنا.  7هي  ليلة(١)  7تسعين  7سبعًا  7ثالَثمئة  �ال} 
 7! طيش   h2<با �لفرنسيين  من  ُتصيبها   ?! تخشى  �للّب،  مة  مقسَّ
نوبة لؤ. تذهب بد�2 عامرh !7 تضيع حقًا ظاهر�ً !7 تريق >مًا بريئًا. 
�آلال}  تلك  عليها  مّر$  7قد  �7لحّرية،  بالمجد  تحلم  7!غفت 
 .k�7لخر� �7لمو$  �لظلم  بتها7يل  ;ّال  فيها  تحلم  �لليالي ال  من 
7تأنس بطيوk �ألحّبة من جند �لعرk في نجد �7لحجاi 7مصر 
بل  كر�مًا،  ضيوفًا  قدموها   ?! >مشق  بهم  iَهت  7قد  �7لعر��، 

;خو�نًا 7!صحاk �لبلد.
لقد نامت >مشق �لبا2حة 7هي توّ>t عهد �النتد�k، عهد 
7نهضت   .Yلبنا� عهد  �لحرية،  عهد  لتستقبل   ،k�7لعذ� �لجها> 
فيها جيش  يعر�  �لتي   t2لشو�� تؤّ.  �لطالع  �لفجر  تسبق  >مشق 
�لحّرية، فما طلعت �لشمس 7في �لنو�فذ �7لشرفا$ 7على ظهو2 
�لعما�2$، في شاt2 فا�72 7فؤ�> �7لجامعة �لسو2ية �7لّسْنَجْقد�2 
7ميد�? �لمرجة 7ضفا} �لنهر 7فو� قباk �لتكية �لسليمانية 7على 
!شجا2 �لمسالك 7في كل مكا? ُيشِر} على �لطريق، ما طلعت 
قا.  قد  ;نسا?  2ِجل  كله شبر �7حد خاDٍ من  �لشمس 7في Aلك 

______________________
 ١٧ Y(يوليو) سنة ١٩٢٠ ;لى يو. �لجال i٢٥ تمو ،D(١) من يو. �الحتال

نيسا? (;بريل) سنة ١٩٤٦.
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	مكا�   (١)
لير� بعشر  �لو�حد  �لمقعد  	ُ�ّجر  	يتطّلع،  لينظر 
�لوقو/ بليرتين، فكا� هذ� �لمنظر �حد �ألعاجيب.

(>لى �� قلت): لقد ضا8 حلمك يا غو5	 	تبّد3، 	خابت 
بها صد5  يجيش  كا�  �لتي  �ألمنّية  �هللا  3يغوF، 	حّقق  يا  �مانيك 
مصر  في  سعد  �ماني  	سيحّقق  ميسلو�.  شهيد  �لعظمة  يوسف 
�لمختا5 في  �لمغرP 	عمر  في  �لكريم  �لعر�R 	عبد  في  	5شيد 
�لهند. 	لَِم ال؟  �لجز�ئر 	جناW في  �لقا53 في  (ليبيا) 	عبد  لوبيا 
	�هل سو5يا �لتي نعمت بالجال\ ال يزيد	� >ّال قليًال عن سكا� 
�لقاهر_ �ليو^، 	�لعرP كلهم بد	لهم 	حكوماتهم �قّل من مسلمي 

�لهند؟(٢)
 F	� في Pلعر�عتّز`، فلقد كنت عاصمة �	فتيهي يا 3مشق 
�لدهر حين ُ�نشَئ فيك �لُملك �لضخم 	�قيمت �لد	لة �لعظمى، 
فر	ُعه  -باإلسال^-  فطالت   f�ثر على  شمس  عبد   iعر 	5سا 
�لنجَم 	�ظّلت �لمشرR 	�لمغرP 	طلع على �لدنيا مجد�ً 	5خا\ 
عربي  بلد   F	� كنِت  حين   Pلعر� عاصمة  �ليو^   
	ُعدِ 	�منًا، 
خلص ألهله بعد �الحتالF، فال يشا5كهم فيه جيش حليف 	ال 

منتدP 	ال 	صّي 	ال مستعمر.
يا 3مشق، لقد عا3
 �يا^ معا	ية 	عبد �لملك 	�لوليد، لقد 

�تصل �لتا5يخ �لذ` كا� �نقطع منذ قر	�.
 
(>لى �� قلت، 	�لمقالة طويلة): في عمر �إلنسا� ساعا

______________________
(١) لّما كا� مرتَّب �لقاضي سبعين لير_ في �لشهر.

(٢) 	قد حّقق �هللا qلك كله �آل�.
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هي �لعمر، تفنى �لليالي 7تنقضي �ألعما2 7تخلد هذq �لساعا$ 
AكرJ في قلوk �لبنين. 7في تا2يخ �ألمم !يا. هي �لتا2يخ، تمّر 
�لسنو? متحّدh2 في >g2 �لماضي مسرعة ;لى هّوh �لنسيا?، 7تبقى 

هذq �أليا. جديدh ال تبلى، >�نية ال تنأJ، مشرقة ال تغيب.
7لإلنسانية !يا. هي 2كن �إلنسانية، لوالها ما قا. لها بنيا? 
7ال ثبت لها 7جو>، !يا. قد عّمت بركاتها 7شملت خير�تها �لبشَر 
�لزما?،   Yَبيد� في   D�7لعد �7لحّق  �لخير  ينابيع  !يا. هي  جميعًا، 
7هي �لَمْفَخرh ألمة !�2>$ �لَفخا2، 7ما !كثر هذq �أليا. �لُغّر في 

تا2يخنا.
به  7سمونا  كله  �لعاَلم  على  فيها  !فضلنا  �لتي  �أليا.  تلك 
 g7يو. بد2 �7لقا>سية �7ليرمو ،hيو. �لهجر :h2لحضا� J2Aُ لى;
7نها7ند، 7!يا. قتيبة �7بن �لقاسم في �لمشر� 7عقبة 7طا�2 في 
�لمغرk 7محمد �لفاتح في �لشماD، 7يو. عين جالو$ 7حطين، 
جديد  نها2  فجَر  7كا?  حطين  يو.  لنا  !عا>   uلذ� �ألغّر  �7ليو. 

.Yبل للمسلمين !جمعين، هو يو. �لجال ،kللعر
(;لى !? قلت): 7قد iعم �لُعد�h !ننا فرحنا هذ� �لفرU ألننا 
ُ!عطينا ما لم نكن نحلم به، كالفقير �لمسكين �لذu يطلب فلسًا 
 Yفُيمَنح >ينا�2ً. كّال، ;ننا لم نأخذ ;ّال �ألقّل من حّقنا؛ ;? �لجال
�إلسال.  >يا2  في  يكو?   ?!  kلُعجا� �لعجب  7;نما  عجبًا  ليس 
 kلعجب !? ال نحكم نحن �أل2َ� 7قد ُخلقنا من !صال� ،Dحتال�

.kبه >�نت لهم �لرقا uَمن حكموها 277ثنا �لقر�? �لذ
i7عمو� !? هذ� �لجالY قد !تى عفو�ً بال تعب 7!ننا لم ُنوِجف 
ما  �إلنكليز  مصلحة  به  !تت  !نها  7لوال   ،k2ِكا 7ال  بَِخيل  عليه 
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جاY. 7كذk هؤالY �لز�عمو? 7َلُؤمو�، !7 فليخبر7ني: !جاهد$ 
!مة - على ضعفها 7قّلة عد>ها 7على كثرh عد7ّها 7قّوته- مثلما 
جاهدنا؟ ;? في مصر �لعزيزh تسعة عشر مليونًا (بتعد�> تلك �أليا.) 
7في !ند7نيسيا ثمانين 7في �لهند مئة 7عشرين من �لمسلمين (قبل 
2جالنا  7حضرنا  َبْد7ُنا  كلنا،  ُنَعّد  ال  7نحن  باكستا?)،   Yنشا;
7نسا�نا، !كثر من ثالثة ماليين (�لكال. قبل !2بعين سنة)، 7قد 

�بُتلينا بفرنسا �A$ �لطيش �7لحمق �7لعد> �7آلفا$.
فسلو� �لفرنسيين: هل !2حناهم يومًا �7حد�ً من يو. ميسلو? 
;لى يو. �لجالY؟ !ما ثرنا على فرنسا 7كسرنا جيوشها في خمس 
عند  �أللما?   k2حا  uلذ� �لقائد  ميشو   Dلجنر�� سلو�  مو�قع؟ 
�لما2ْ?: !ما !با> حملَته مجاهد7? منا ما َتعّلمو� في مد2سة حربية 
7ال >2سو� فنو? �لقتاD، 7غنمنا عتا>ها كلها فلم يُعد من �لحملة 
بعد معركة �لمز2عة ;ّال مئتا? 7خمسو? جنديًا فقط؟ سلو� �لغوطة 
عن معاg2 �لز27 7عّما صنع حسن �لخر�©. سلو� �لنَّْبك 7جبالها، 
7حماh 7سهولها، 7جنر�ال$ �لفرنسيين عن بطولة مجاهدينا، ;? 

لم !عّدهم �ليو. فما يجهلهم !حد.
 ،hلعامر� !قد. مد? �أل�2  �لفرنسيو? >مشق،   kما ضر!
بالقنابل مرتين في عشرين سنة؟ !ما !حرقو� حّي �لميد�? 7هو ثلث 
>مشق 7>ّمرq7، فلم ينهض من كبوته ;لى �ليو. (!u ;لى يو. كتابة 
�لمقاD)؟ !ما !ضرمو� �لنا2 في َجْرمانة �7لَمنيحة (�لَمليحة) i7بدين 

7>�2ّيا 7قرJ !خرJ ال ُيحصيها من كثرتها �لعّد؟
بل سلو� شو�t2 >مشق 7مسالكها 7ساحاتها عن ;ضر�باتها 
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في مطلع سنة ١٩٣٦ خمسين  لبَثت  !ما  7معا2كها 7مظاهر�تها، 
مفتوحًا، مقفرh !سو�قها  فيها حانوتًا �7حد�ً  يومًا ُمضربة ال تجد 
كأنها موسكو حين >خلها نابليو?؟ فتعّطَلت تجاh2 �لتاجر 7صناعة 
�لصانع، 7عا£ هذ� �لشعب على �لخبز �لقفا2، يطوu ليَله َمن لم 
 ،Jيجد �لخبز 7يبيت بال طعا.، ثم لم يرتفع صو$ �7حد بشكو
بل كانو� جميعًا: من �لعالِم ;لى �لجاهل 7من �لكبير ;لى �لصغير، 
�2ضين مبتهجين، يمشو? 7�27سهم مرفوعة 7جباههم عالية، 7لم 
نسمع !? >كانًا من هذq �لدكاكين قد ُمّس !7 �عتدu عليه !حد، 7لم 
ُيسمع !? لصًا قد مّد يدq خالD هذq �أليا. ;لى ماD، 7قد كانت 

�ألسو�� كلها مطفأh �ألنو�2 ليس عليها حا2^ 7ال خفير.
فهل قر! !حد !7 سمع !? بلد�ً في �لدنيا في !27با !7 !ميركا !7 
في �لمّريخ، يسير فيه �للصو¡ جياعًا �7لماD معر�7 !مامهم فال 
يمّد7? ;ليه !يديهم حرمة للنضاD؟ لقد بقي �أل7ال> في �لمعسكر 
�لعاّ. في �لجامع �ألموu !يامًا طو�ًال يرقبو? 7ينظر7?، فإ�A فتح 
تاجٌر محّله Aهبو� فأغلقوq. ففتح حلو�ني، حلو�ني مشهو2، فذهب 
;لى   ،h7�7لبقال �لكنافة  صد27  بضاعته،  فحملو�  �أل7ال>  بعض 
منهم:  قائل   Dفقا بها؟  يفعلو?   �Aما بينهم:  7تشا�727  �لمسجد. 
نأكلها عقابًا له. فصاحو� به: �خر^ 7يلك، هل نحن لصو¡؟ ثم 

!2جعوها ;ليه بعد >قائق 7ما فيهم ;ّال جائع يشتهي قطعة منها.
 g27نيويو 7لند?  با2يس  صبيا?   ?! سمعتم   7! قر!تم  فهل 
فتح  ;لى   kإلضر�� !يا.  �خر  �لفرنسيو?  عمد  7قد  مثله؟  فعلو� 
�لمخاi? قسر�ً، فكا? !صحابها يَدعونها مفتوحة 7ال يقتربو? منها 

7فيها !مو�لهم �لتي تعدD !�72حهم، فال يمّد !حد يدq ;ليها.
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�7لتبرعا$. !لم يكن �لنا^ يعطونها من غير !? يطلبها منهم 
 Yحد؟ !لم يكونو� يتسابقو? ;لى >فعها؟ !لم يرفض كثير من �لفقر�!
منا،  ;ليها   yحو! هم  ممن  غيَرنا  !عطوها  7قالو�:  �إلعانا$  !خذ 
 uنحن نجد طعامًا هذ� �لنها2؟ لقد 7قع هذ� 7شاهدته !نا مر��2ً. فأ
7طنية !عظم من هذq �لوطنية، u!7 �تحا> !7ثق من هذ� �التحا> 

�لذu تصبح فيه �لمدينة كلها !سرh �7حدh؟
�7لبطولة �7لجها>. !لم يفعل �لشاميو? �ألفاعيل؟ !لم يهجمو� 
ما 7صلت  7!بشع   tَ72!  h2بالحجا 7يقا7مو�  �7لحديد  �لنا2  على 
;ليه حضاh2 �لغرk من ضرk7 �لتقتيل �7إلهالg �7لتدمير؟(١) !لم 
يفتح �ألطفاD صد27هم للرصا¡؟ !لم يصمد �لفتية �لعّزD للجيش 
�للَِّجب ال يز7لو? حتى يزD7 عن مكانه هذ� �لجبل، ثم يصدمونه 
صدمة �لنّد للنّد، ثم ال ينجلي �لغبا2 ;ّال عن حّق ُيظفر !7 شهيد 

ُيقتل !7 جريح ُيؤسر؟
ساحاتها  في حرk؟  7هي   kالنتد��  hمد >مشق  تلبث  !لم 
 g�7ألسال �لخنا>�  منها  تختفي  تكا>  ال  7ميا>ينها  7شو�2عها 
�7لرشاشا$ �7لدبابا$ حتى تعو> فتظهر مرh !خرJ، 7ال تهد! �لنا2 
في 2كن من !2كانها حتى يندلع لسا? �لنا2 في 2كن �خر، 7سو2يا 
ثابتة على جها>ها؟ !لم تشّيع �ألمهاُ$ !بناYَهّن ;لى �لمقبرh �2ضيا$ 
هاتفا$؟ !لم يجاهد �لطفل �لصغير �7لمر!h �لعجوi �7لشيخ �لفاني؟ 

!لم تمتلئ �لسجو? باألبرياY؟ !لم َتِضق �لمقابر بالشهد�Y؟
______________________

سنة  �ليهو>  مع  فلسطين   g2معا في  !كبر  ُبعد  على  Aلك  تكّر2  لقد   (١)
.١٩٨٩7 ١٩٨٨
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عرفو�  هل  ��Aنهم؟  في  �لفرنسيين   Yهؤال تا2يخ  تكّلم  فهل 
لهذ� �لشعب حقًا؟ هل قّد�72 له تضحية؟ هل 2فعو� قّبعاتهم عن 
مو�كب شهد�ئه؟ هل خشعت  بهم   iتجو كانت  حينما  7�2سهم 
 ?! Jبة، >عوAلكا� Jقلوبهم لسيل >مائهم؟ ;نهم نسو� تلك �لدعو
!جد�>هم هم �لذين !علنو� حقو� �إلنسا? 7!نهم غسلو� بدمائهم 
7فولتير  72ّسو  كتبه  ما  7نسو�  �7الستبد�>،  �الستعبا>  صفحة 
7منتسكيو 7ما قاله مير�بو 7سييس 7الفييت، 7ما كا? يكذk به 

�لفرنسيو? على �لشعوA; k ُيعِلنو? !نهم نصر�Y �لمظلومين.
;ني ما خططت هذq �لكلما$ أل��2ّ فيها جها> �لشا.، فإنها 
تؤلَّف فيه �ألسفا2 �لضخا. 7يخلد حديثه على طوD �لمدJ، 7ما 
حو�>ثه،  7!جمع   q2خبا! ألتقصى  �لخمسين   kضر�; نبأ  Aكر$ 
 ?! :Yلنا نسمعها حتى من �ألصدقاi 7;نما !2>$ !? !2ّ> كذبة ما

!Yنا بال تعب 7ال عناYنما جا; Yلجال�
(;لى !? قلت): ;نها ما جاهَد$ !مة مثل جها>نا 7ال حملت 
 ،tلجو� �7عتدنا  �لفقر  7!لِفنا  �لمو$  2!ينا  قد  ;نا  ما حملنا.  مثل 
ثاكال$،  7نسا�ها  مفجوعين  7!هُلها  بالقَع  مدينتنا  7!صبَحت 
!فيكثر علينا !? ننعم بالجالY؟ ;ننا !خذنا حقنا بعو? �هللا ثم بعز�ئمنا، 
7لو �7هللا عا> ليستلَبه منا !هُل �أل�2 مجتمعين لقا2عناهم عليه 
�لدنيا  في  7ليس  نمو$.   7! كامًال   qنستعيد >7نه حتى  7ناiلناهم 
!قوJ ممن يريد �لمو$، أل? �لذu يريد �لمو$ ال تخيفه 7سائله 

7ال �الته.
�7لمقالة طويلة، فمن شاY !? يحيط بها 2جع فقر!ها.

*   *   *
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-٢٣٦-
لّما عّلمُت �لبنا$

نّبهني بعض !هلي من !يا. ;لى ندh7 ُتعر� في �لر�ئي يتكلم 
فيها �لشيخ �لدكتو2 صبحي �لصالح. 7!نا في �لعا>h ال !ميل ;لى 
هذq �لند�7$ أل? عريفها يضايقني غالبًا حين ُيقيم من نفسه شيخ 
ُكّتاk، 7يجعل من �لمنتدين (!u !عضاY �لندh7) تالميَذ له، 7لعّل 
على  قطع  27بما  !نت،  �سكت   :Dفيقو منه،  !علم  هو  َمن  فيهم 
�لمتحدj كالمه ليقوD شيئًا يخطر على باله لعّله ال يفيد �لسامع 
 :Dشيئًا، 7لكنه يريد !? يقو jعلمًا 7ال َيزيد عّما يقوله �لمتحد

!نا هنا!
في  2ّغبني   hَ7لند� �هللا  �لشيخ صبحي 2حمه  !? حضو2  بيد 
سماعها، ألني كنت !حبه في �هللا. 7لّما كنت !شر} على تحرير 
مجلة �لرسالة سنة ١٩٤٧ لمر� �ألستاA �لزيا$ 2حمة �هللا عليه 
َيد2^ في  �لشيخ صبحي. 7كا? طالبًا  يومًا  تما2ُضه) 2�iني   7!)
فيها 7فيه فضًال  يريد نشرها، فلمست  له  بمقالة  مصر، 7جاYني 

7نبًال، فنشرتها له 7شّجعته ثم كنت !تابع ما يكتب 7ما ينشر.
 ،Yلثنا� يستحّق  كا?   ?;7 هنا  عليه  ألثني  �آل?  جئت  7ما 
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7ال  أل2ثيه 7;? كا? !هًال للرثاY، 7حسبه !نه ناD !قصى ما يطمع 
عالِم مسلم بنبله 7هو �لشها>h في سبيل �هللا، 2حمه �هللا 27حم كل 
من فاضت 72حه من �لمسلمين في هذq �لفتنة �لعمياY �لتي عّمت 
 h7لبنا?، فلم ُتبِق 7لم َتَذ2. بل ألنني فوجئت حين 2!يت في �لند
طالبا$ سافر�$ كاشفا$ يجلسن ;لى جنب شباk كبا2 مجلس 
�إلخوh مع �ألخو�$ !7 �ألy�7i مع �لز7جا$، يختلطن بمن حّر. 

�هللا عليهن �الختال© بهم �7لتكّشف !مامهم.
;لى نفسي فعجبت من عجبي، 7سألتها: كيف  ثم 2جعت 
صدمني هذ� �لمشهد؟ كأنني لم !2َ مثله من قبل 7كأنني لم !عّلم 
فًا، في �لشا.  بنا$ بالغا$ كبير�$ 7لم !2َ من قبُل �ختالطًا 7تكشُّ
 ?;7 �لغربية،  !27با  مد?  من   $2i 7ما  بير$7  7في  مصر  7في 
 qمنها ما ير� J2! فيها hكنت قد >خلت !كثر من عشرين مدينة كبير
�لماشي في �لطريق، لم !>خل مالهيها 7ال مو�طن �لفجو2 فيها، 
فلم !2َ فيها كلها (!قوD �لحّق) 7ال فيما 2i$ من مد? �سيا: �لهند 
7سنغافوh2 7!ند7نيسيا 7طرفًا من سيا. (�لتي صا2$ ُتدعى �آل? 
تايالند)، لم !2َ فيها كلها ما كنت !q�2 في �لطريق في بير7$: في 
عليه  تستلقي   uلذ� �لساحل   Dطو 7على  بير$7   ^!27 �لزيتونة 
�ال} من �لبنا$، ما يستر? من !جسا>هن ;ّال ما يقبح مر�q 7ما عد� 

Aلك با>ٍ مكشوٌ} ير�q كل من يمّر في �لطريق حتى �لحما2.
فكيف ;A? فوجئت بما 2!يت في هذq �لندh7 بعد كل هذ� 
�لذu 2!يت من قبل؟ 7فّكر$ فعرفت �لسبب. لقد كنت كَمن يضّمه 
�ألنفا^،  فيها  تختلط  �لتي  �لمغلقة  �لغرفة  في  �لحافل  �لمجلس 
من �لفم �7ألنف 7من غيرهما من منافذ �لجسم! 7يطوD �لمجلس 
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ساعا$ ال ُتفَتح فيها �لنو�فذ 7ال يتجّد> فيه �لهو�Y، 7لكّن َمن فيه 
 Yساعة ;لى �لنسيم �لرخّي �7لهو� yخر �Aال يحّس بفسا> هو�ئه. فإ
�لنظيف ثم عا> ;لى �لمجلس !>g2 ما كا? في جّوq من فسا>. !7 
كالمزكو. �لذu عّطل �لزكاُ. شّمه، !7 كذu �لفم �لُمّر �لذu 7صفه 

الال<(١). �لمتنبي: >يِجْد ُمّر�ً بِِه �لماYَ �لزُّ
Aلك هو �لسبب. فالحمد هللا !? !قامني في �لمملكة نحو�ً من 
2بع قر? 7!لزمني �لبقاY في مكة، لم !خرy من حد7>ها 7حد7> 
جّدh من تسع سنين 7لم !جاi7هما ;لى غيرهما، فأAهَب Aلك عن 
 Yلنفس 7مضا� Y7!عا> ;لّي صفا ،h2نفي �لزكا. 7عن لساني �لمر�!

.tلشر� qلحّس، 7ُعد$ !نكر ما ينكر�
7كنت !فكر في �ختيا2 موضوt لهذq �لحلقة من �لذكريا$ 
كما !فعل كل مرh، !فّتش عنه، فوجدته في هذq �لندh7 �لتي عرضها 
�لر�ئي من !يا.، فجئت !صل �آل? كالمي عن تعليم �لطالk في 

�لكلية في مكة بالحديث عن تد2يس �لطالبا$ فيها.
*   *   *

نشأ$ في >مشق ُقَبيل �لحرk �أل7لى 7في !ثنائها، يو. لم 
تكن هذq �لحضاh2 قد 7صلت ;لينا ;ّال لمامًا 7ما عرفناها ;ّال من 
 kبعيد، نسمع !خبا2ها 7لكن ال ُنبِصر �ثا2ها. فلما �نتهت �لحر
�أل7لى سنة ١٩١٨، 7كنت في !�7خر �لمد2سة �البتد�ئية، هجَمت 

______________________
(١) هذ� هو �لشطر �لثاني من �لبيت، 7صدq2: >7ََمْن َيُك �A َفٍم ُمرٍّ َمريٍض< 

(مجاهد).
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 $Yمعها بخير�$ 7جا $Y7صا2$ بيننا، 7جا kعلينا فكسر$ �لبا
�لتي تقصر 7تسهل  معها بشر27، 7كا? من شر27ها فتح �لطر� 
تاh2 !7 تطوD 7تتوّعر تاh2 !خرJ، 7لكنها توصل في �لنتيجة ;لى 

ما$ 7هتك �لحرما$. �2تكاk �لمحرَّ
 D7!7 ;بليس  قانو?  في   h<ما  D7! بأ?  قديم  من  قلت  7لقد 
بالبنا$:  �لشبا?  �7ختال©  �لعو$�2  كشف  هو  منهجه  في   ^2<
{َيْنِزtُ َعْنُهما لَِباَسُهما لُِيرَيُهما َسْو�Yتِهما}. 7كانت مد�2^ �لبنا$ 
من �ألبو�k �لتي >خل منها جنو> ;بليس من �إلنس �7لجّن علينا.

بّد  نافعة ال  �لبنا$ ;? خلت من �لفسا> ضر27ية  7مد�2^ 
منها لرقّي �لبال> 7صالU �لعبا>، فليس �عتر�ضي عليها 7لكن على 
ما يعر� لها. 7مد�2^ �لبنا$ في >مشق قديمة جد�ً، 7لقد كانت 
لي عّمة 2حمها �هللا تحمل �لشها>h �لرسمية من �لمد2سة �لّرْشدية 
(!u �لمتوسطة) تا2يخها سنة ١٣٠٠هـ، !u قبل مئة 7سبع سنين. 

7هذq �لمد�2^ في مصر !قد. تا2يخًا 7!سبق ظهو�2ً. 
7كا? �لعامل �ألD7 على ;نشائها في �لشا. مرّبي �لجيل �لشيخ 
�لذكريا$،   qهذ من  مّر  فيما  عنُه  كتبت  7لقد   ،uلجز�ئر� طاهر 
7حضر �متحا? عّمتي من Y�27 ستا2 ُنصب بين لجنة �المتحا? 7بين 
�لبنا$ �7لمعّلما$. 7!نا لم !>g2 من �لشيخ طاهر ;ّال !نهم سّير7نا 
في جناiته لّما ما$ في !عقاk �لحرk �أل7لى، 7كنا تالميذ في 
بين 7هو !ستاAنا  �البتد�ئية 7كا? i7ير �لمعا2} !حد تالميذq �لمقرَّ

محمد كر> علي.
7كانت �لتلميذ�$ في �لمد�2^ �البتد�ئية فضًال عن �لثانوية 



٢٩١

;لى  يذهبَن  ُكّن  !ختين لي 7i7جتي   ?; �لكامل، حتى   kبالحجا
 ،kلسابغة 7على 7جوههن هذ� �لنقا� hYلمد2سة �البتد�ئية بالمال�
>�لمنديل<.  �لعامة  عند  ُيدعى  كا?   uلذ� �لمثقَّب  �لقما£   u!
7خرجت  كلها  !سو�قها  7!غلقت   hمر !ضربت  >مشق   ?! A!7كر 
�لمظاهر�$ تمشي في جاّ>�تها أل? 7كيلة مد2سة >�2 �لمعلما$ 
جاY$ �لمد2سة سافرh (!u كاشفة �لوجه)، 7هذq �لوكيلة هي بنت 
!ستاAنا في كلية �لحقو�، �لعالِم �لجليل �لذu 7لي �لوh2�i مر�$، 

شاكر بك �لحنبلي 2حمه �هللا.
هذ�  بصحة  يشهد  �لشا.  !هل  من  �أليا.  تلك   g2<! 7من 
�لعمر �ألستاA سعيد �ألفغاني  �لصديُق 2فيق   Yلخبر، 7من هؤال�
�آل?   k2قا 7قد  سعو>،  �لملك  جامعة  في  �آل?  يد2ّ^   uلذ�
يجد�7  فلن  �هللا-  قّد2  -ال   q7فتقد� هم   ?;7 �لعمر،  من  �لثمانين 

بعدq مثله، فهو �لمرجع في �لنحو �7لصر}.
*   *   *

ثم بد! �لصدt في �لجد�2 �7لشّق في �لثوk، ثم �تسع �لخر� 
على �لر�قع �7متد �لصدt حتى كا> يهد> �لجد�2. 7قد حّدثتكم في 
هذq �لذكريا$ عما �نتهت ;ليه مد�2سنا على عهد �لوحدh مع مصر 
عبد �لناصر 7ما >خل عليها. كما حّدثتكم عن �لبنت �لتي ُ>عيُت 
 hلى تد2يسها >2سًا خاصًا، 7كانت صبية جميلة في �لسابعة عشر;
�لر�بعة  �لحياY- ;ني كنت جميًال في  7!نا شاkّ !كا> !قوD -لوال 
�7لعشرين. 7كا? �لد2^ في �أل>k �لعربي، 7كا? �لموضوt هو 
شعر بّشا2 7!بي ُنو�^، 7كا? �لكتاk �لذu نرجع ;ليه هو >�ألغاني< 
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7كتاk !خبا2 !بي ُنو�^ البن َمْنظو2 صاحب >لسا? �لعرk<. 7من 
�لتي  !بي نو�^  فيه من !شعا2  �لكتاk منكم عر} ما  عر} هذ� 
يخجل من �72يتها �لساقي في حانا$ �لخمو2 7مو�طن �لفجو2، 
يكو?  كا>  !نه  شوقي  iعم   uلذ� �لمعّلُم  للطالبا$  ير7يه  فكيف 
2سوًال(١) لوال !? محمد�ً عليه �لصالh �7لسال. خاتم �لرسل فال 

.q7ال نبي بعد D2سو
7كا? !جرu على �لد2^ كبير�ً 7كنت في !شّد �لحاجة ;ليه، 
7لكن خفت �7هللا من �لوقوt 7قد بلغت حاّفة �لها7ية 7لم يبَق بيني 
7نجو$  �لمرتَّب  7عفت  �لد2^  فتركت  �7حد،  شبر  ;ّال  7بينها 

بنفسي.
يد2ّ^  �هللا  2حمه  �لعطا2  !نو2  !خي  كا?   ١٩٤٩ سنة  7في 
�لمعّلما$،  للبنا$ 7>�2  �لثانوية �أل7لى  لطالبا$  �لعربي   k<أل�
�لمعا2} 7ُكّلف !? يجد   h2�i7 لى; �لمد2سية  �لسنة  فُنقل 7سط 
َمن يحّل محّله، 7;ّال فقد �لوظيفة �لجديدh �لتي كا? يسعى ;ليها 
7يتمنى �لحصوD عليها، فلجأ ;لّي فقبلت. 7لم يكن في �لمد2سة 
;ّال  >مشق-  في  �أل7لى  �لمد2سة  !نها  7على  كبرها  -على  كلها 
 kّال �لبّو�; Dمد2ّسا$ 7طالبا$، 7لم يكن فيها من �لرجا :Yنسا
على �لباk �7ألستاA !نو2 �لذu حللت محّله 7شيخنا �لشيخ محمد 
بهجة �لبيطا2، 7هو �7لدنا 7!ستاAنا 7قد �2تفع بدينه 7سّنه 7سيرته 

فو� �لشبها$.
77جد$ �لطالبا$ يغطين 7�2سهن في >2سي 7>2^ �لشيخ 

______________________
(١) في قوله: >كا> �لمعلم !? يكو? 2سوال<، �7لفصيح !? ُتحذ} !?.
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�لر!^.  2بع  ;ّال  يستر  ما ال  منه  كا?   ?;7 ،(k2إليشا�) بالخما2 
7ما كنت !ختلط بالمد2ّسا$ بل !عتزلهن !نا �7لشيخ، ;ّال مر�$ 
 qبهن. 7ما خرجت في هذ tقليلة لم يكن لنا فيها ُبّد من �الجتما
 7! �لبحث   tلطالبا$ عن موضو� مع  7في >72سي  �الجتماعا$ 
�لد2^ ;ّال مرh �7حدh، كنا فيها في �جتماt �لمد2ّسا$ فسمعت 
;حد�هن تشكو صاخبة غاضبة !? �آلAنا$ (�لفّر�شا$) ال يهّيئن 
 ،hموَقد  h�7لمدفأ موجو>   Y�7لما موفو2  �لسكر   ?! مع   uلشا�
فأحببت !? !2ّطب �لجو بنكتة فقلت لها: ;نه ال ينقصك ;ّال ;بريق 
�لسكر  من  ملعقة   uلبا2> 7خذ�  Yلما� من  كأسًا  فاشربي   ،uلشا�
 kلمطلو� uفيكو? �لشا ،hعلى �لمدفأ u�7قعد u7ملعقة من �لشا

في معدتك.
�7ستمّر$ �لحاD ال ُ!نِكر منها شيئًا، حتى سمعت يومًا 7!نا 
ُ!لقي >2سي !صو�تًا �لتفتُّ بال شعو2 ;لى مصد2ها، فإ�A !2بعو? 
من �لطالبا$ في >2^ �لرياضة 7ُهّن يلبسن فيه ما ال يكا> يستر 
من نصفهن �أل>نى ;ّال !يسرq، 7ُكّن في 7ضع ال !حب 7ال !ستجيز 
!? !صفه فهو !فظع من !? يوصف. فذهبت بعد �لد2^ ;لى شيخنا 
�لشيخ بهجة 7خّبرته، فقّر2نا !? نترg �لتد2يس، 7كا? قد بقي ;لى 

�المتحا? 7نهاية �لعا. نحو عشرh !يا..
7قد نبغ من �لطالبا$ �للو�تي كنُت !>2ّسهن نابغا$، منهن 
i7يرhٌ �آل? في سو2يا كانت مضرk �لمثل في حجابها 7في >ينها 
7كانت من �لعو�مل على تعويد بناتي على �لحجاk، 7قد !ثنيت 
عليها في مقالة لي في !�7خر عهد >�لرسالة< بالصد27، ثم �iغت 
فأ�i¢ �هللا قلبها. 7لست !>عو عليها 7;نما !>عو لها بأ? يرّ>ها �هللا ;لى 



٢٩٤

>ينها 7;لى حجابها 7;لى �ستعماD ما �تاها �هللا من �لمو�هب 7من 
�لبيا? 7من طالقة �للسا? فيما كانت فيه !D7 !مرها من �لدعوh ;لى 
�هللا، 7!? ترجع ;لى نهج !بيها 7!خيها 7!ختها �لفاضلة �لتي ثبتت على 

>ينها 7حجابها، 7!? ال ُتْؤثر �لدنيا �لز�ئلة على �آلخرh �لباقية.
7ما >�. في �لقلب جذh7 باإليما? فإ? �هللا قا>2 على !? ُيحييه 
في قلبها، 7من �لو�جب على �لمسلمين ;�A 2!�7 �نحر�فًا من �7حد 
منهم !7 �7حدh !? َيْدعو� �هللا لها بالهد�ية، �7هللا ال يهدu ;ّال من 
يريد �لهد�ية، 7قلوk �لعبا> بين ;صبعين من !صابع �لرحمن �7هللا 
ما  ;لى  قلبها  �هللا   Dيحّو بأ?  لها  فا>عو�  7قلبه،   Yلمر� بين   Dيحو
 hلمتعة �لقصير� qيرضيه عنها 7ما ينفعها في �خرتها ال بما يمتعها هذ

في >نياها.
*   *   *

فلما جئت مكة !>2ّ^ فيها لم يكن في �لمملكة ;ّال مد2سة 
�7حدh للبنا$ (فيما !علم !نا) هي >�لمد2سة �لنَّصيفية< �لتي !نشأها 
�لرجل �لعظيم �لشيخ محمد َنصيف 2حمة �هللا عليه، فكا? �2ئد�ً 
في فتح مد�2^ �لبنا$، !ما �لر�ئد �ألD7 �لذu كا? !بًا للتعليم حقًا 
في هذq �لمملكة 7كا? نا>h2 بين �لرجاD قّلما يجو> �لزما? بمثله، 
�لشيو� 7من  �آل? من  �لمتعلمين  !كثر  به على  �هللا  !فضل   u�7لذ
�لكهوD، فهو �لشيخ محمد علي iَْيَنل، 7قد لقيته في كر�تشي سنة 
١٩٥٤ لّما 2�iها �لملك سعو> 2حمه �هللا 7قد. �لشيخ محمد علي 
 u7ها للسال. عليه. ثم !قمت !يامًا في بومباu مع �لشيخ !مجد �لزَّ
2حمة �هللا عليه فكنت !27i �لشيخ محمد علي كل يو.، 7كلما 2iته 

�i>�>$ منزلته في قلبي 2سوخًا 7مكانته �2تفاعًا.
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لّما قدمت �لمملكة سنة ١٣٨٣ كّلفني �لشيخ �ألفندu محمد 
نصيف 2حمة �هللا عليه بأ? !عقد ندh7 في �لمد2سة �لنصيفية !جيب 
فيها على �لبنا$، فاعتذ2$ 7تنّصلت. قاD: 7لَِم؟ هل هذ� حر�.؟ 
 Dمن >ليل، 7ال !قو uقلت: �لتحريم ال بّد فيه من >ليل 7!نا ما عند
بأ? Aلك حر�.، بل 2بما قلت بأ? تعليم �لبنا$ !مَر >ينهن �7جٌب 
مأمونًا 7ُكّن متحجبا$  على �لمسلمين، فإ? كا? �لمد2ّ^ كبير�ً 
في  !ستّن   ?! !خشى  7لكنني  مرفوضًا،  ال  مفر7ضًا  Aلك  يكو? 
�لمملكة ُسّنة ُيساY �ّتباعها فيكو? علّي 2i7ها 2i77 من عمل بها، 
لذلك ال !بد! !نا بها. 7لكن ;? ُ!لقَيت محاضرتا? تكو? محاضرتي 

.kهللا، 7ال !كو? !نا فاتَح هذ� �لبا� Yلثالثة ;? شا�
فسكت 7;? ظهر على 7جهه !نه لم يقتنع بما قلت، ثم 2iته 
بعد حين فقاD لي: ;نها قد !لقيت �آل? محاضرتا? 7نحن نطالبك 
بوعدg. 7كانت �أل7لى للشيخ عمر �لد�عو� مؤّسس جماعة >عبا> 
 h<لّرحمن<، 7هو 2جل فاضل، ;? كا? حيًا فإنني !>عو له بزيا�
�لتوفيق 7;? توّفي فعليه 2حمة �هللا، 7نسيت َمن !لقى �لثانية، 7لعّله 

كا? !خانا �7بن شيخنا �ألستاA محمد �لمباg2 2حمة �هللا عليه.
;سالميًا  7جو�ً  كامًال  حجابًا  فوجد$   uبوعد  Yً7فا 7جئت 
 hألساتذ�  .! هي  �لمد2سة   hُ7مدير Aلك  في  عجب  7ال  شامًال، 
�لنُُّجب �لعلماY: �لدكتو2 عبد �هللا نصيف 7!خوq �لدكتو2 عبد �لعزيز 
7قد  لي  7بنتين  7iجتي  معي  7!خذُ$  �ألفاضل.   hإلخو� 7سائر 

قًا �7لحمد هللا. حضرَ? معي من �لشا.، 7كا? �جتماعًا موفَّ
*   *   *
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يكن  7لم  مكة،  في  �لتربية  كلية  في  �لطالبا$  كثر$  7لّما 
�لد72^  �ليو.  منه  ُتلقى   uلذ� �لد�خلي  (�لتلفزيو?)  �لر�ئي  هذ� 
على �لبنا$ فيسمعَنها 7يرين �لمد2^ 7ال ير�هن، ُكّلفُت بتد2يس 
�لطالبا$ في مسكنهن في �لحفائر، 7كانت �لمشرفة عليهن يومئذ 
7ُكّن  مستعّد�$،  �لطالبا$  فوجد$   .Uصال;  hلسيد�  hAألستا�
بالحجاk �لسابغ 7منهن من ُيبدين �لوجوq فقط، فألقيت عليهّن 
�لد2^ كما !لقيه على �لطالk، !شرU لهّن كما !شرU لهم 7!جيب 

على !سئلتهّن كما !جيب على !سئلتهم.
7مّر �لعا. بسال.، فلما كانت �لسنة �لتي بعدها كثر �لكاشفا$ 
عن �لوجوq، ثم !خذ بعضهن يرتفعن بالخما2 قليًال حتى يكشف 
عن بعض �لشعر، فقلت: ال؛ ;ني في �لسّن كالجّد ألكبركن 7لكني 
ال !عد7 !? !كو? 2جًال !جنبيًا، 7;? جاi كشف �لوجه من غير فتنة 
 qi7تجا iلألجنبي بها، فال يجو h7ال فتنة عليها 7ال خلو h!بالمر
;لى �لشعر 7ال ;لى �لعنق 7ال تجاi7 �لكّفين ;لى �لذt�2، �7لستر 

مع Aلك كله !7لى 7!فضل.
7لقد عرفت نساY بلدu 7!نا صغير بالمالhY، حتى �لنصر�نيا$ 
�7ليهو>يا$ في �لشا. ال يخرجهن بغيرها، 7كل ما يصنعن !نهن 
فما  �لمسلمة.  من  �لنصر�نية  بذلك  فُتعر}  يسفر? عن 7جوههن 
�ألعلى  بالقسم  �ستبدلَن  ثم  قسمين،  بالمالhY حتى جعلنها  iلَن 
�لخما2  ثم صّغرَ?  �لمنكبين،  7يغّطي  �لر!^   Dحو ساتر�ً  خما�2ً 
7جعلَن ينقصَن من !طر�فه 7حو�شيه، 7يقّصرَ? �إل2�i 7يضّيقَنه، 
 hيقصر ;صبعًا ;صبعًا �7لر!^ ينكشف شعر k7كذلك جعل �لثو
شعرh، حتى �نكشف �لشعر كله �7لعنق 7!على �لصد2 �7لساعد 
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 ^2<<  qسّمينا >2سًا  للبنا$  فجعلنا  �ليهو>  قّلدنا  ثم  �7لسا�! 
ال   kلشبا� كأ?  �لجندية،  على  iعمو�-  -كما  لتد2يبهن   >hلُفُتّو�
7كأنه  �لطرقا$،  في  يتسكعو?  7ال  �7لمالهي  �لمقاهي  يملؤ7? 
لم يبَق للدفاt عن �لبال> ;ّال �لبنا$! ثم عمدنا ;لى تعميم �لسفو2 
 D�7لحسو2 حتى جعلنا للبنا$ مسابقا$ في �لسباحة !ما. �لرجا

باسم �لرياضة. 7لم يبق ;ّال !? نجعل للبنا$ كلية عسكرية!
فباسم �لرياضة تاh2 7باسم �لفن تاh2 7باسم �لدفاt �لمدني 
تاh2، 7!سماY !خرJ ما !نزD �هللا بها من سلطا? �ستبحنا ما حّر. 
�هللا. 7عّممنا �الختال© في �لمد�2^ �7لجامعا$، بد!نا بذلك من 
�لمعاني  يعرفو?  7ال   h2عو لهم  ما  7قلنا: صغا2   Dألطفا� 2يا� 
�لجنسية. 7نسينا !? �لصغير يكبر 7!? ما ُغر^ في �Aكرته يبقى فيها. 

نقلد في Aلك غير �لمسلمين.
7لقد قر!$ في جر�ئد �ليو.، �لجمعة �لعاشر من 2مضا?، !? 
 Dبد!$ تعد h2إلنكليز 7غيرهم من �ألمم �لتي ندعوها !مم �لحضا�
عن سّنة ;بليس في خلط �لبنين في �لمد�2^ بالبنا$ 7تعو> على 
�لفطرh �لتي فطر �هللا �لبشر عليها، فتجعل للذكو2 مد�2^ ما فيها 
;ناj 7مد�2^ لإلناj ما فيها Aكو2. 7قد سبَقت ;لى Aلك 72سيا 
!. �لشيوعية 7بنت �لصهيونية، 7نحن ال نز�D سائرين في غّينا. بل 
لقد بلغ منا �لتقليد !? !قمنا مد2ّسين ُشّبانًا يد2ّسو? �لبنا$ �لبالغا$ 
7مد2ّسا$ شابا$ للطالk �لبالغين، مّما حمى �هللا هذq �لمملكة 

منه 7من !مثاله، 7!سأله !? ُيديم حمايتها منه 7;بعا>ها عنه.
*   *   *
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-٢٣٧-
خو�طر 7مشاهد�$ عن تعليم �لبنا$

!27با  �لحضاh2 من سكا?  !هل  َمن تدعونهم   ?; قلت لكم 
 ?!7 �لرقّي  7هي  �لتقد.  هي  �لمطلقة  �لحرية   ?! توّهمو�  7!ميركا 
من  7بناتهم  !بناYهم  فأطلقو�  ثمر�تها،  من   h<�7لسعا فيها  �لخير 
 ،t7!باحو� لهما كل ممنو kكل قيد 27فعو� من بينهما كل حجا
7صا2  متكشفا$،  �لبنا$  7صا$2   ،?�Yيشا ما  يعمال?  فهما 
ُمعَلنًا حتى في �لحد�ئق �7لساحا$ ما كا? يجرu في �لمخدt بين 
 qلك في �لمجّال$، بل لقد !ثبتوA 2�7لز7جا$. ثم ُصّو y�7iأل�
في شر�ئط ما يدعونه �لفيديو باألصو�$ �7لحركا$، ثم عرضو� 
7!حّبه  �لكبا2  Aلك  7!لِف  ثمنه!  ملك  َمن  ;ليه  يصل  للبيع  Aلك 
7نشأ عليه �لصغا2، 7جعلو� مما ُيد2^ في �لمد�2^ 7صف تلك 

.Yألعضا�
7لّما كنت في �لمؤتمر �لسنوu �لذu يعقدq �لمركز �إلسالمي 
في �خن، 7كا? معقو>�ً في تلك �لسنة في >7سلد27}، جاYني !� 
مسلم من �إلخو�? �لطّيبين 7معه بنت له قد �2هقت سن �لبلو¢، 
 Yباألعضا يتصل  هنا   qكرA يمكن  ال  !مر�ً  لها  !7ضح   ?! يسألني 
�لتناسلية للرجل، ففتحت عيني >هشة 7حسبته مجنونًا !7 ماiحًا 
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مزحًا ثقيًال، �A;7 به ُيخِرy لي �لكتاk �لذu تد2^ فيه �لبنت في 
�لمد2سة 7فيه �لصو2 �لملّونة �لو�ضحة �لفاضحة لهذq �ألعضاY عند 
�لرجاD 7عند �لنساY في حاالتها كلها! 7قد J72 �لطبيب �لعالِم 
 uفي كلية �لطب �لدكتو2 محمد علي �لبا2، في كتابه �لذ Aألستا�
 ?! J72 ،>?في �لميز� h!لنا^ جميعًا >عمل �لمر� q!تمنى !? يقر!
�لبالغين   kلطال� !ما.  مهل  على  ثيابها   tتنز كانت  شابة  مد2ّسة 
�لكبا2 �لذين جعلوها مد2ّسة لهم لتعّلمهم بالمشاهدh �7لعيا? بيا? 
ما قر��7 7صفه في �لكتاk، 7!نها لّما منَعتها h2�i7 �لمعا2} قامت 
كبريا$ �لجر�ئد �لبريطانية تد�فع عنها 7تنشر صو2تها على �لحالة 
�لرAيلة،  عن  >فاعها  في  لها   Yلقر�� تأييد  لتضمن  �لتي 7صفتها، 
 ?Aلمعا2} بإعا>تها ;لى عملها �7إل� h2�i7 فأيد7ها حتى !لزمو�

لها بأ? ترجع ;لى ما كانت تصنع!
هو  �لجنسي   A7لشذ�  kسبا!  ?; >�ئمًا  لنا  يقولو?  7كانو� 
 A7لشذ� هذ�  ينتشر   �Aفلما �إلسال..  به  !مر   uلذ�  Yلنسا�  kحجا
في بال> ما فيها حجاk كإنكلتر�؟ حتى لقد !باحوq فيها للبالغين 
بقانو?، 7باg2 كبير !ساقفة كونتربرu -كما نشر�7 في �لصحف- 

هذ� �لقانو?!
7كانو� يقولو? لنا ;ننا لو عّو>نا �لصغا2 على �الختال© من 
تعّو>�7  7قد  لهم  فما  �لفسا>،   kسبا! �ألطفاD النقطعت  2يا� 
عليه هناg لم يز>�>�7 ;ّال فسا>�ً؟ لم يهّد¤ Aلك ُسعا2َ �لشهوh في 
يو.  َلنسمع كل  ;ننا  لديهم، حتى  نفوسهم 7لم يخّفف من عنفه 
�7لعد�7? على   kخبا2 جر�ئم �الغتصا! بلد من بال>هم  في كل 
عفا} �لنساY. �2جعو� ;لى كتاk �لدكتو2 �لبا2 تجد�7 ما تشيب له 
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7�2^ �لصغا2 مما يقع في �لمد�2^ 7في �لجامعا$، 7ما 7قع 
للمد2ّسة حاملة �لماجستير مع �ألستاA �لكبير �لذu !قاموq مشرفًا 
على 2سالتها �لتي ُتِعّدها للدكتوh�2، فلم يقنع بأ? يكشف ما في 
 Y2سالتها من علم بل طلب !? تكشف له عما تحت ثيابها من !عضا

�لجسم!
qُكُرA! عِن �لخَبِر7كاَ? ما كاَ? مّما لسُت Dْفظُنَّ >خير�ً< 7ال تسأ

مع  7شرطيا$  مجنَّد�$  جعلوهن  �للو�تي  �لبنا$  7!خبا2 
 qهذ �لحرية؟   qهذ عاقبة  كانت   �Aما خّبر7ني   .Y�7لر�سا �لضّبا© 
�لسويد   qهذ عنها.  �لحديث  7تسمعو?  7تر7نها  !مامكم  �لعاقبة 
7جا�2تها �لتي قطعت !بعد �ألشو�© في هذ� �لمضما2، ما�A حّل 
بها؟ هل 7جد$ سعا>h �لحياh؟ هل 7صلت ;لى طمأنينة �لنفس، 
 k�7لهر kفيها �ألمر�� �لنفسية �7نتشر �لقلق �7الضطر� $<�i .!
�لَمَثل  هو  هذ�  باالنتحا2؟  �لفر�2  ثم  بالمخد$�2،   hلحيا� من 

 .h2سمية 7حقائق مشاَهد $�Yمامكم: ;حصا!
قبُل  من  تكن  7لم  بها  �ألمم  تلك  �بُتلَيت  �لتي  �7ألمر�� 
تعرفها، �7لتي هي بو�>2 مما خّبر به 2سوD �هللا عليه �لصالh �7لسال. 
مما !طلعه �هللا عليه من بعض �لغيب، 7هو ال يعلم �لغيب، حين 
بّين !نه ما فشا �لزنا في قو. ;ّال �نتشر$ فيهم !مثاD هذq �ألمر��، 
قاA Dلك 2سوD �هللا ‘ من نحو خمسة عشر قرنًا، من قبل !? 
يظهر �إليدi 7من قبل �لمر� �إلفرنجي �لسفلس �7لسَيال? 7تلك 

�لمصائب �لكبا2، !فيشّك منصف بعد هذ� !نه 2سوD �هللا؟
*   *   *
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بين  �لجمع  على  كله  �لحر¡  يحر¡  َمن  منا   Dيز� ال  ;نه 
في  فيه:  جمعهم  على  يقد2  مكا?  كل  في   j�7إلنا �لذكو2 
 Yلمد2سة، 7في �لملعب، 7في �لرحال$؛ �لممّرضا$ مع �ألطبا�
�7لمرضى في �لمستشفيا$، �7لمضيفا$ مع �لطّيا2ين �7لمسافرين 
نجعل  ال   �Aلما  (!u2<! كنت  (7ليتني   u2<! 7ما  �لطيا$�2.  في 
للمرضى من �لرجاD ممّرضين بدًال من �لممّرضا$؟ هل عندكم 
ِمن علم فُتخِرجوq لنا؟ هل لديكم برها? فُتلقوq علينا؟ ;? كا? كل 
ما يهّمكم في لعبة كرh �لقد. !? تدخل 7سط �لشبكة، !فال تدخل 
�لكرh في �لشبكة ;? كانت !فخاA �لالعبين مستوh2؟ خّبر7ني بعقل 

.Yيا !يها �لعقال
لقد جاYتنا على عهد �لشيشكلي من !كثر من ثالثين سنة فرقة 
من �لبنا$ تلعب كرh �لسّلة، 7كا? فيها بنا$ جميال$ مكشوفا$ 
�لمقاعد  �متأل$  حتى  �لنا^  عليها  فاi>حم   ،A�7ألفخا �لسيقا? 
 t7كلها، 77قفو� بين �لكر�سي 7تسّو�72 �لجد�2? 7صعد�7 على فر
�ألشجا2. 7كنا معشر �لمشايخ نجتمع يومئذ في >�2 �لسيد مكي 
�لكتاني 2حمة �هللا عليه، فأنكرنا هذ� �لمنَكر 7بعثنا 7فد�ً منا فلقي 
�لشيشكلي، فأمر (غفر �هللا له) بمنعه 7بترحيل هذq �لفرقة 27ّ>ها 
 Yعد�! ;ننا  يقولو?  7بهم جماعة  بي  فثا2   .$Yجا من حيث  فو�2ً 
 Dقو! عليهم   <2! فكتبُت  متخلفو?،  7;ننا  7;ننا 2جعّيو?  �لرياضة 
لهم: هل جئتم حقًا لتر�7 كيف تسقط �لكرh في �لسلة؟ قالو�: نعم. 
قلت: لقد كذبتم �7هللا، ;نه حين يلعب �لشباk تنزD �لكرh في �لسلة 
سبعين مرh فال ُتقبِلو? عليها مثل هذ� �إلقباD 7تبقى �لمقاعد نصفها 
فا2غًا، 7حين لعَبت �لبنا$ نزلت �لكرh في �لسلة ثالثين مرh فقط، 
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 hمر 7لو  صا>قين  كونو�  ;ليها؟  7تسابقتم  عليها  �i>حمتم   �Aفلما
�7حدh �7عترفو� بأنكم ما جئتم ;ّال لر�ية !فخاA �لبنا$.

7قد سبق مثل هذ� �لكال. فيما سبق من هذq �لذكريا$.
*   *   *

;�A !نشأَ$ �لحكومة حديقة فغرَست فيها سنديانة، 7مر$ 
عليها ثالثو? سنة حتى صا2$ >7حة عظيمة ممتدh �لجذ27، فمن 
 $iلُعصبة من !صحابه؟ 7;? ُغر� uيستطيع !? يقتلعها بيديه 7!يد
باطن �أل�2  في  !سا^ ضخم  لها  >عامة من �إلسمنت 7ُجعل 
2A!7عة تمتّد من هذ� �ألسا^ ;لى �لجو�نب كلها، 7جّفت �لدعامة 
7يبست حتى صا2$ كالر�سيا$ من صخر�$ �لجبل، فَمن يقد2 

!? يقتلعها؟
�لذكر لألنثى  �لتي غرسها �هللا 7غرiها في نفس   hلشهو�  ?;
 h�7ألنثى للذكر !متن من تلك �لسنديانة 7تلك �لدعامة. ;نها غريز
غرiتها 7غرستها يد �هللا، فهل تنزعها !7 تزعزعها يد بشر؟ 7شريعة 
�إلسال. ;نما شرعها �لذu خلق هذq �لعو�لم كلها، فما كا? �هللا لُيِقّر 
 Dقتلوها 7لكن قا� tلنا �لشر Dثم يأمرنا بانتز�عها. ما قا hفينا غريز
لنا هّذبوها، 7ما !مَرنا برهبانية نقا7. فيها طبيعة �هللا في نفوسنا، 

7لكن نهانا عن ;باحية تقتل !كر. صفا$ �لبشر فيها.
;? هذq �لغريزh كالسيل �لدّفاt �لذu ينزD من ِشعب �لجبل 
نزD7 �لقضاY فال يستطيع !حٌد !? يقف في 7جهه ;�A �نطلق، 7ما 
قاD لنا �هللا قفو� في 7جهه، 7ال تركنا نهمله حتى يجرفنا 7ُيهِلكنا 
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يمشي  شقًا  �أل�2  في  له  شّقو�  لنا:   Dقا 7لكن  >27نا،  7يهد. 
!q�A. 7!نا !حمد �هللا على  !نفسكم  فيه تستفيد�7 منه 7تدفعو� عن 
!? مد�2^ �لبنا$ هنا في �لمملكة ال تز�D على خير، 7لكن كل 
صحيح �لجسم معرَّ� للعد�A; J7 كا? يحّف به من كل جانب 
َمن يحمل جرثومة �لمر�، �A;7 نحن لم نتخذ !سباkَ �لوقاية كلها 

7لم نبَق على حذ2 >�ئم !صابنا �لمر�.
 uلبنا$؛ هم �لمسؤ7لو? عند �هللا �لذ� Yبا� D7أل� D7�7لمسؤ
بهن  يسلكو�   ?! 7منعهم  ;ياهّن،  �7ستحفظهم  بناتهم  �سترعاهم 
سبيل �لمعصية !7 يتوّجهو� بهّن �لوجهة �لتي توصل ;ليها. ال تسافر 
�لبنت 7حدها، بل ال يسافر �ألk بها 7ال بإخوتها �لصغا2 ;لى بال> 
�لكفا2 بال >�tٍ يدعو ;لى Aلك، فتنطبع في نفوسهم صو2 ُتفِسد 
عليهم مستقبل !يامهم 7ُتبِعدهم عن طريق >ينهم 7!خالقهم. 7ال 
يدt �بنته تنزD ;لى �لسو� 7حدها، 7ال تتصل بالهاتف بالشبا?، 

7ال تشير من �لنو�فذ ;لى !بناY �لجير�?.
بيوتنا  �ثرناها على  �لتي  �لبيو$   qبه هذ �بُتلينا  لقد كا? مما 
�7ستبدلناها بها، حيث تتقابل �لنو�فذ فيرJ �لشاkّ بنت �لجير�? 
7تر�q، 7لو !طاt هوJ نفسه 77سو�^ شيطانه �7تبَعت هي هو�ها 
في  ماشاها  ثم   kلبا� عند  لقابلها  ثم  7كّلَمته،  لكّلمها  7شيطانها 
�لطريق. 7لو كا? َيعقل َلَعِلَم !? لبنت �لجير�? !خًا 7!? له هو !ختًا، 
Aلك  بعد  يكو?  ثم  !خوها،  !خته  من  يتمّنى  منها   qيتمّنا ما   ?!7

موقف �لحساk !ما. k2 �أل2باk، فما�A ُيِعّد�? له من جو�k؟
7من !سباk �لفسا> �لذu جّد هذq �لسيا�2$ يّتخذها ُفّسا� 
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�لشبا? مصيدh الصطيا> �لبنا$. على !? �لبنت ;? صّدته ما !قد.، 
7;? عبَست في 7جهه ما �بتسم. 7لقد كا? من �لطالبا$ لّما كنت 
 Yلذكا� لها  �هللا  �7حدh جمع  �لشا.  في  �أل7لى  �لثانوية  في   ^2ّ<!
من  فيها   Yشي لوال  لة  مكمَّ تكو?  7كا>$   ،D�7لما  Dلجما� مع 
�لزهو 7من �لكبرياY. تركُت �لتد2يس 7مّر$ ثالj سنو�$ فقط، 
فلمحتها مرh 7!نا على قو^ �لمحكمة بين �لد�خال$ ;لى �لغرفة 
غرفة  لكل  غرفتا?  �لشا.  في  يومئذ  محكمتنا  في  7كانت  �لثانية. 
قاضيها، 7كا? Aلك سنة ١٩٥٢، 7كا? معها !بوها، فوجدُ$ !? 
من �لمرhY7 �7لوفاY !? !ستدعي �ألk !سأله عن حاله 7حالها لعّلي 

!قد2 !? !ساعدq !7 !ساعدها.
فدعو$ به 7جاY$ �لبنت معه، 7كا? �لعهد بها !? 7جهها 
عًا، 7كا?  > ينضح صّحة 7شبابًا 7!? جبينها يعلو كبر�ً 7ترفُّ �لمو2َّ
 �Aفإ ،qشامخ �ألنف ظاهر �لكبر معتز�ً بمنزلته 7غنا h<بوها في �لعا!
�لوجه  �7ستكا?، �A;7 هي شاحبة   ّDA لّي قد; لّما 7صل   q�2! !نا 
غائرh �لعينين سعفاY �لخّدين، كأنها لم تكن �لطالبة �لتي عرفتها 
7كأنها كبَر$ عشر سنين في هذq �لسنو�$ �لثالj. فسألُت !باها ما 
شأنها 7هل !ستطيع !? !ساعدq بشيY؟ قاD: شكر�ً. قلت: هل لكم 
>عوJ؟ !u قضية؟ فسكتت هي �7متأل$ بالدمع عيناها 7!2خت 
تطلب  ;نها  تفريق،   Jعو< ;نها  نعم،  هو:   D7قا بصرها،   Yًحيا
�لطال� من 7iجها. 7!شا2 ;لى 2جل ما ;? 2!يته حتى عرفته؛ لقد 
�لجسد   uّقو  kلشبا� ناضر  شابًا  7كا?  >�2هما،  في  خا>مًا  كا? 
عريض �لمنكبين، فدخل �لشيطا? بينه 7بينها حتى !7صلهما ;لى 
بها ستر�ً  يز7ّجه   ?! ;ّال  !بوها  يجد  فلم  ;ليها،  يسعى  �لتي  �لغاية 
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للفضيحة، فما ستر �لزy�7 فضيحته 7لكن !ظهرها، 77قع بينهما 
�لخال} حتى �نتهى ;لى �لمحكمة، 7كانت هذq عاقبة �النحر�} 

عن طريق �لشرA; t جمع !بوها بينها 7بين هذ� �لخا>. في �لد�2.
*   *   *

مد�2^  في   Y�7لحمد هللا شي منه  ليس  �لذu سر>ته  7هذ� 
 hلعبر�  J!2 َمن  7لكن   ،uّلسو� �لطريق  على   Dتز� 7ال  �لمملكة 
بغيرq فليعتبر، 7ما �تخذ !حٌد عند �هللا عهد�ً !? ال يحّل به ما حّل 
عليه،  !نتم  ما  على  ;خوتي  يا  فحافظو�  مسلكه.  سلك   ?;  qبغير
 Dتز� ال  هنا  �لمد�2^   ?; �لعو?.  معكم)  (7!سأله  �هللا  �7سألو� 
7لّما  �7لطالبا$،  �لمد2ّسا$  على   hقاصر �الختال©  عن   hبعيد
كنت !Aهب ;لى مسكن �لطالبا$ في �لحفاير، 7كا? Aهابي على 
موعد مضرk7 في 7قت محّد>، كنت !قف مع Aلك على �لباk ال 
!>خله حتى يحتجبن جميعًا، 7كانت سياh2 �لرياسة تأخذهن من 
يختا72?  7كانو� ال  بيوتهن،  ;لى  �لمد2سة  من  7ُتعيدهن  بيوتهن 

�لسّو�قين ;ّال من �لمسنين من !هل �لُخلق �7لدين.
�لمد�2^ هنا ال تز�D على خير، 7لكن بعض �آلباY يغفلو? 
7يقّصر7?. �ألk هو �لذu َيِقُفه �هللا يو. �لحساk ليسأله عن بنته. 
فال يَدْعها تذهب 7حدها ;لى �لسو�، فلقد سمعت !? من �لُفّسا� 
من يتحر£ بالنساY في �ألسو��، 7ال يَدْعها تكشف للبّياt عما 
!مر �هللا بسترq. 7ليفهما !? سائق سياh2 �ألسرh 7خا>. >�2ها، كل 
تنبسط  منها، فال  منهم 7ليسو�  ليست  !جانب شرعًا عنها  !7لئك 
 h!من �لمر Jليهم 7ال ترفع �لكلفة معهم، 7!? �لطبيب له !? ير;
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ما  ال بّد من �2يته ;? كانت مريضة حقًا 7لم يكن في �لبلد طبيبة 
 Yطبا! عرفت  فلطالما  يعمله،  ما  عمل  7ُتحِسن  مقامه  تقو.  !نثى 
للمر�  �لفحص  7غرفَة  �لغافال$  لصيد  شبكة   h<لعيا� يتخذ7? 
�لجسمي مخدعًا لرuّ �لظمأ �لجنسي. 7لست !قصد !حد�ً بذ�ته 7ال 
!عّين بلد�ً، 7لست !قوD مع Aلك ;ّال حقًا. فإ�A لقَيت �لمر!h �لطبيب 
في غير ساعة �لفحص فإنها تلقى 2جًال !جنبيًا ككل 2جل يمشي 
�7لضر$�27  حاجة،   7!  h27ضر !مامه  كشفها  أل?  �لطريق،  في 
 7! مد2سية  2حلة  ;لى  تذهب  بنَته   kُأل�  tيد 7ال  بقد2ها.   2 ُتقدَّ
حفلة كالحفال$ �لتي تكو? في ختا. �لعا.، فلقد 2!يت فيما 2!يت 
من !يامي �لتي عشتها !? هذq �لرحال$ 7هذq �لحفال$ من !عظم 

�ألسباk �لتي تؤّ>u ;لى �لباليا �7لطاّما$.

*   *   *

7!قّر2 مع Aلك بأنه ال بّد من تعليم �لبنا$ 7من ;لقاY �لمو�عظ 
;ّال  حالنا  تصلح  !نها ال  لكم  7!�ّكد  �لطالبا$،  غير   Yلنسا� على 
;�A !7صلنا �لدين ;ليهن 2!سًا، A ?!7لك من سّنة 2سوD �هللا عليه 
�لصالh �7لسال. �لذu خّص �لنساY بمجلس يعظهن فيه 7حدهن.

�لبال>  من  كثير  في  �لمر�$  �لنساY عشر�$  7لقد حاضرُ$ 
�لعربية 7فيما 2i$ من غيرها من �لبلد�?، شرعت في Aلك من 
عشرين سنة من حين جاi7$ من �لعمر ستين، فوجد$ 77جد 
�لنا^ في هذq �لمحاضر�$ 7هذq �لد72^ مني 7من !مثالي منفعة 
ال  نجد مثلها ;? !لقيناها على �لرجاD لينقلوها هم ;لى �لنساY؛ Aلك 
أل? �لمر!h !سرt تأّثر�ً 7!�2 -في �لجملة- قلبًا 7!قرk ;لى �لتذّكر 
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ر$. ثم ;? !سباk �لصالU �7لفسا> بيدها هي ال بيد �لرجل،  ;? Aُكِّ
 ،h2ألنها معلمة �لمد2سة �أل7لى �لتي تكو? قبل مد�2^ �لحضا
مد2سة �لبيت، في �لسّن �لتي ُتغَر^ فيها (كما قلت من قبُل مر�$ 
في  كلها  ُتغر^  �7لشّر،  �7لخير  �7لكفر  �إليما?  بذ27  7مر�$) 

�لسنو�$ �لخمس �أل7لى من �لعمر.
 Yمجالس في �لمساجد نختا2 لها من �لعلما Yفلنجعل للنسا
من كا? حاضر �لقلب مع �هللا، ;? قاD �ستمعَن ;لى قوله 7;? 7عظ 
ص لذلك ساعة بعد صالh �لعصر ُيفتح  �ستجبَن ;لى 7عظه، يخصَّ
فيها �لباk للنساY 7ُيمَنع >خوD �لرجاD. 7!نا !2جو !? ال يذهب 
�لرجل  7!? يجد �الهتما. من !خي في �هللا،  �القتر�U هد�2ً  هذ� 
�لصالح �لمصلح �لعالِم �لمعّلم، �لشيخ عبد �لعزيز بن باi 7َمن معه 

من !فاضل �لعلماY، 7ستر7? ;? شاY �هللا !ثرq �لخّير بعد حين.
*   *   *
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-٢٣٨-
(١) kلغتكم يا !يها �لعر

فأنا  فَمن سّرته عو>تي  �نقطعت عنكم،  بعدما  ;ليكم  !عو> 
 qمني 7سّر Uنه �ستر�! ;ليه على !? !عا>ني، 7َمن ظن  !حمد �هللا 
فر�قي فأسأDُ �هللا !? يصّبرq علّي 7على مصائب �لدهر، فما يخلو 
�لدهر من مصائب. 7لو كانت هذq �لدنيا مسر�$ كلها كانت جنة.

�لر�ئي (�لتلفزيو?).  !ما �لذu شغلني فأحا>يث 2مضا? في 
7!نا !جزt من قد7. 2مضا? في كل سنة، ال خوفًا من صيامه 7ال 
هربًا من قيامه 7ال ;شفاقًا من شدh حّرq 7طوD !يامه، فكل Aلك 
محتَمل ;? 7ّطنُت �لنفس على �حتماله، تر�q في !7له شهر�ً طويًال 
 h7كذلك �لحيا .hساعة �7حد q7تنظر ;ليه �آل? بعدما �نقضى فتبصر
لبثنا  قالو�:  لبثتم؟  �لنا^: كم  �لبعث 7ُسئل  يو.  كا?   �Aفإ كلها، 

يومًا !7 بعض يو..
لكن جزعي 7;شفاقي من !حا>يث 2مضا?؛ فالكاتب حين 
فإ?  فيه،  كله   qفكر ;ليه 7يضع  كله  ه  همَّ يوّجه  بإنشاY فصل  يهّم 
فلم   ،qفكر بينهما  7َتقّسم  Aهنه  �نشعب  معًا  بكتابة فصلين  كّلفَته 
يستقّر على �7حد منهما. 7!نا ُ!كلَّف كل سنة بإعد�> ثالثين حديثًا 
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معًا أليا. 2مضا? �لثالثين، 7تسجيلها كلها في يومين !7 ثالثة. 7;? 
تقاعست !7 ترّ>>$ سّلطو� علّي مخرy �لبرنامج، 7لدu عبد �هللا 
�7ّ2َ^، فطّوقني 7سّد علّي �لسبل بأ>به 7لطفه، 7!عانه �بن !� له 
معهما  ينفع  �لر�7ّ^. ال  ناجح، هو عصا.  �A;7عي  !>يب  كاتب 
�عتذ�2 7ال يمكن منهما �لفر�2! فال !فر¢ من تسجيلها حتى !شعر 
كأني خاy2 من معركة، !7 كأ? عربة صغيرh مّر$ عجالُتها على 

جسدu فحّطمت !ضالعي.
!ني ;? مّد �هللا في �ألجل فلن !عو>  لذلك قر2$ 7!علنت 
كل  !خيه  �7بن  �لر�7^  مع   Yجا 7لو  �لمقبل،  2مضا?  في  ;ليها 

!صحاk �لر�7^ جميعًا(١).
7!نا في هذ� �لبالY من !كثر من خمسين سنة؛ كنت !كتب في 
�لجر�ئد، 7ُترجم بعض ما !كتب 7صد2 في كتاk بالفا2سية بقلم 
!>يب بليغ �سمه !حمد ��2.، 7عنو�? �لكتاk >كفتا2 2مضا?<. ثم 
صر$ ُ!Aيع من ;�Aعة >مشق، ثم جاYنا هذ� �لر�ئي من نحو ثالثين 
سنة فكا? !شّد علينا 7!قسى، ألني كنت متو�2يًا ال ُ!J2، 27بما 
 yيخر uفصر$ �آل? كالذ ،hقر!$ من 27قة !7 2جعت ;لى مذّكر
 hتحركت حركة !7 سرقت من 27قة نظر ?; ،kبال ثيا t2لى �لشا;

2!7ها مني 7سّجلوها علّي!
7لقد !بصر$ مرh في �لسينما من قديم في >جريدh �ألخبا2<، 
فر!يت  �لتالميذ،  المتحانا$  مناظر  �لر�ئي،  هذ�  يكو?   ?! قبل 

______________________
(١) قلت هذ� سنة ١٤٠٧، فلما جاY 2مضا? سنة ١٤٠٨ حملوني على 

�لمجيY فجئت معهم.
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تلميذ�ً صغير�ً في �البتد�ئية، نظر في 27قة جاq2 فأخذ بعينه منها 
ما نقله ;لى 27قته، 7حسب !نه لم يَرq !حد، فسّجَلتها عليه عين 
�لسينما، ثم عرَضتها في كل >�2 عر� فر�ها �لماليين، �7فُتضح 

�لمسكين فضيحة ما كا? يحسب حسبانها(١).
فكيف  ;ليها،  �هللا  7ّفَقنا  �لتي  �آلال$   qبهذ �لدنيا  في  هذ� 
�لَمطوuّ من  ُينَشر  �لعر� على �هللا، يو.  �لكبرJ يو.  بالفضيحة 
�لصحف 7ُيعَلن �لَمخفّي مما ُ>7ّ? فيها، 7هي ال تغا>2 صغيرh 7ال 

كبيرh ;ّال !حصتها.
يا kّ2 !يقظ قلوبنا لنتوk فتغفر لنا، فإني �مر� قسا قلبه حتى 
لتمّر به �لمو�عظ فال يتعظ 7يمر هو بالِعَبر فال يعتبر، 7قد صر$ 
يستيقظ  متى   kّ2 فيا  �لثمانين،   $i7جا قد  �لقبر،   kبو�! على 
ضميرu 7ينتبه ;يماني فأعو> ;ليك، 7ال مفّر من �لعو>h ;ليك؟ 7يا 
!حبائي �لقر�Y !سألكم �لدعاY، فما لي عمل ُ!قبِل به على �هللا ;ّال 

2جائي بكرمه ثم بدعائكم لي -;? كنتم تحبونني- بظهر �لغيب.
*   *   *

من  بي  مّر  7لقد  2مضا?.  !حا>يث  شغلتني  ;نها  لكم  قلت 
نحو عشرh !عو�. !7 تزيد 2مضا? !عد>ُ$ فيه تسعين حديثًا معًا: 
ثالثو? منها للر�ئي هنا 7ثالثو? لإل�Aعة 7ثالثو? لأل2>?. لذلك 
!سرt فيها حتى !فر¢ منها، !سلقها سلقًا، فإ�A سمعتها بعد Aلك 

______________________
(١) �نظر مقالة >!ين �لتائبو?< في كتاk >نو2 7هد�ية< �لذu !2جو !? يصد2 

في 7قت قريب من صد27 هذq �لطبعة من �لذكريا$ (مجاهد).
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ُمذ�عة قلت: يا !سفاq! ليتني قلت كذ�، ليتني لم !ُقل كذ�، ليتني 
7ّسعت ما ضّيقت 7فّصلت ما !جملت!

7!خرJ ال !قوD ;نها مصيبة، فليست مصائب حقيقية !جا2نا 
�هللا من �لمصائب، هي !نني تعو>$ من سنين طو�D !? ال !كتب 
 k<كتب �أل hYحا>يثي 7ال محاضر�تي. 7!نا كجميع من !>من قر�!
�لعربي �لقديمة، ال سيما كتب �لجاحظ، ُموَلع باالستطر�>، 7لعّل 
من !سباA kلك !نني !جد في Aهني بحمد �هللا �لكثير 7!نني !حب 
!? !قّد. للقا2¤ كل ما !جد في Aهني، فتجّرني �لمسألة ;لى مسألة 
تشبهها !7 تتصل بها، فال !D�i !بتعد عن �لطريق �لذu كنت !مشي 
فيه حتى !نتهي من هذq �ألفكا2 �لعا2ضة، فأقف 7!2يد !? !عو> 
 u2<! لتي كنت !مشي فيها فال� h<ألصلي، ;لى �لجا� tلى �لموضو;
من !ين خرجت عنها 7ال كيف !عو> ;ليها، فأقف كما 7قف حما2 
�لشيخ في �لعقبة، 7!نظر فاتح �لفم كاألبله !2قب �لنجدh 7ال من 
�لسنة   qلك مر�$ في !حا>يث 2مضا? هذA منجد. 7قد 7قع لي

(على مائدh �إلفطا2)، 7قد 7قع لي قبل Aلك مر�$. 
كانو� يدعونني ;لى �لمو�سم �لثقافية �لتي ُتقا. في �أل2>?، 
7ال سيما على عهد �لدكتو2 ;سحا� �لفرحا?، 7هو ِمن خير !7 
هو خير من 7لي �لوh2�i من �إلسالميين، فيد727? بي على �لبال>. 
7قد كنت مرh في َجَر£ في حشد عظيم في 2حبة �7سعة ُصفَّت 
�لوقفة،   qهذ مثل  فوقفت  �آلال}،  فيها  �7جتمع  �لكر�سّي  فيها 
فقلت للنا^: ما�A كنت !قوD؟ !سألهم �لعو? حتى !عو> ;ليه، فما 
 Dألنز u2ّ> علّي !حد، فقلت لهم: �لسال. عليكم. 7!>2$ ظهر
من فو� �لمنبر، فصاحو� من جو�نب �لمكا? يطلبو? !? !عو>، 
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 hفما فائد Dقو! �Aكنتم ال تنتبهو? ;لّي 7ال تد2كو? ما �A; :فقلت
 gفقلت له: جز� ،D؟ فقا. �7حد منهم فذّكرني بما كنت !قوDلقو�
�هللا خير�ً، لقد !نقذتني 7!نقذ$ �لمجلس فباg2 �هللا فيك. فضحكو� 

جميعًا.
7من هذq �لمتاعب !نني كنت !كتب �لحلقة من هذq �لذكريا$ 
7!نا ال !>u2 ما�A سأكتب بعدها، فإ�A تصّو2$ �لذu !كتبه 7>7ّنت 
عنو�نه !7 سّجلت فقر�$ منه 7ضعُتها ;لى جنبي، فإ�A مّر$ !يا. 
جرفها �لسيل 7ضاعت فيه، في سيل �لجر�ئد �7لمجال$ �لتي َتِر> 
 q<ّ2! علّي فيما يحمله �لبريد ;لّي، 7ما !ستخرجه من !�27قي ثم ال
 u7لد 7يطالبني  مكانه.  !عر}  فال  ;ليه   yحتا! ثم  موضعه،  ;لى 
بالهاتف  �لحلقا$   qهذ يتلقى   uلذ� بكر  !بو  �لسيد طاهر  �لكريم 
نا>2  محمد   Aألستا�  uلى صهر; يسّلمها  ثم  7يطبعها،  فيسّجلها 
حتاحت !7 ;لى حفيدu �لمهند^ �أل>يب مجاهد >ير�نية ليقر!ها 

علّي(١).
7لطالما توّلت بنتي (7هي محاضرh في جامعة عبد �لعزيز) 
لي  �7شتريا  مر�$ 7مر�$،  7كتبي  !�27قي  ترتيب  7حفيدu هذ� 
خز�ئن فيها نحو خمسين من �أل>y�2 77ضعا على كل ُ>y2ْ منها 
عنو�نًا لما فيها، 7خز�ئن !خرJ في كل �7حدh عشر7? 2فًا ضيقًا، 
�أل��27.   qهذ من  مجموعة   {ّ2 كل  7على   y2< كل  في  ألضع 
>فاتَر  مؤمن،  �لطبيب   qخو! قبله  7من  مجاهد،   uحفيد �7تخذ 

______________________
(١) �نقطعت �لفقرh قبل تما. �لمعنى. 7لعله !�2> !? يقوD ;? طاهر�ً يطالبه 
 uليطبعها، فال يكا> يعثر عليها 7سط هذ� �لركا. �لذ hبالحلقة �لجديد

!شا2 ;ليه من �لصحف �7أل��27 (مجاهد).
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ُ̂ مرتَّبٌة على �لحر7}، حتى ;�A طلبُت 27قة 7جدتها.  فيها فها2
فيستمّر هذ� �لنظا. !يامًا ثم تعو> ;لى ما كانت عليه، ألنه >ال ُيصِلُح 

�لعّطا2ُ ما !فسَد �لدهُر<. 7ألنهم قالو� من �لقديم:
َيبُلُغ �لُبنياُ? يومًا َتماَمُه ;�A ُكنَت َتبنيِه 7غيُرgَ يهِدُ.؟متى 

*   *   *

كتبت هذ� كله 7شغلت به !Aهانكم 7!ضعت به من !7قاتكم 
�لذكريا$  من   uّلد  Dيز� ال  ;نه   Dألقو شيئًا،  منه  �ستفدتم  7ما 
 kمكتو  Yشي  uّلد ليس  7لكن  �لكثير،  �لكثير  !نشرها  لم  �لتي 
 qمنها، لذلك !تصّيد �لمناسبا$ فأ>خل منها ;لى ما نسيت من هذ

�لذكريا$.
بلد  في  ;ما.  !? جماعة خّبر7ني عن  �لمناسبا$   qهذ 7من 
لئّال !فضح هذ� �إلما.  عليه   ّD<!  ?! �لمملكة ال !حّب  بلد�?  من 
�لذu !تكلم عنه، كا? يصّلي بهم صالh �لتر�7يح فقر!: >!لف ال. 
ميم َنْشَرUْ َلَك َصْدg2َ<، فصاU �لنا^ من جو�نب �لمسجد: >!َلْم 
هذ�   ?! -بعُد-  7علمت   .hلصال� تفسد  7كا>$  ينتبه  فلم  !َلْم<، 
�إلما. شاkّ طالب في �لد�2سا$ �لعليا في جامعة من �لجامعا$، 

.h�2لدكتو� h<بها شها D7!نه ُيِعّد 2سالة لينا
كلما  7لكنها   ،h�2لدكتو� !حّقر  7ال  �لشها>�$   .ّA! ال  7!نا 
كثر$ �7نتشر$ 2خصت بعد عّز 7َهُزلت حتى سامها كل مفلس. 
7لكني لم !كن !تصو2 !نها تنزD ;لى هذq �لد2كة �لدنيا! 7!نا !علم 
 h<ال شها Dعد h<نالوها بحّق 7كانت شها Yعلما hمن �لدكاتر ?!
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27i، 7منهم من نالها ببعض �لباطل، !عّد بحثًا عن شاعر مثًال، 
قيل  ما   <27!7  q2خبا! 7جمع   qشعر  ^2َ<7 حياته  بجو�نب  فألّم 
فيه 7ما قاله، 7لكنه لم يعر} من شعر�Y عصرq غيرq، بل هو ال 
يستطيع !? ُيقيم لسانه بأبيا$ له، 7;? هو قر!ها لم يفهمها، 7;? 

هو فهمها لم يقد2 !? يشرحها!
بعد  نالت   h�22سائل ماجستير 7>كتو $�< 7لقد 2!يت مسوَّ
 Yلك �لد2جة �لعالية، فكنت !جد فيها من �لغلط �7لخبط �7ألخطاA
7لقد  �لمتوسطة.  �لمد2سة  طالب  من  !2تضيه  ال  ما  �7لجهاال$ 
2!يت من حر¡ �لدD7 على �لشها>�$ �7عتبا2ها 7حَدها مقيا^ 
�لعلم عجائب 7غر�ئب، حتى ;نني كنت ُ!سأD هذ� �لسؤ�D �لرسمي 
7!نا !>2ّ^ في �لجامعة هنا، �لسؤ�D �لذu يقوD: ما هي مؤّهالتك؟ 
7في  �لجامعة  في  قر!ته  بما  �كتفيت   ?; ألنني  منه   kتهر! فكنت 
�لمد�2^ قبلها !ظلم نفسي، فالذu قر!ته فيها ال يبلغ �7حد�ً من 
!لف مما قر!ته بعدها. ثم ;? عملي في حياتي �لذu �نقطعت ;ليه 
 u7علو. �لدين، 7ليس عند k<�7شتغلت به 7كتبت فيه هو �أل
مؤّهل 2سمي في �7حد منهما. 7لّما Aهبنا لوضع نظا. �لد�2سا$ 
�لعليا يو. >عا ;ليها 7عمل على ;نشائها !خونا �لدكتو2 محمد !مين 
�لمصرu، 7حّقق له ما يريد حتى �فتتح !D7 قسم للد�2سا$ �لعليا 
�هللا  2حمه  �لشيخ،   D� �هللا  عبد  بن  �لشيخ حسن  معالي  مكة  في 

27حم �لمصرu 7جز�هما خير�ً.
كنا جماعة، فرجعو� ;لى !عمالهم 7بقيُت هناg !جا>D !طلب 
�لجامعة.  �لشها>h 7حدها هي مقيا^ �ألستاAية في  !? ال تكو? 
 h�2كتو< h<شها D7! حمل u7كا? مما قلته لهم: خّبر7ني عن �لذ
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في  >خلنا  >كتو2  ;نه  قلت   ?; ;ياها؟  منحه   uلذ� َمن  �لدنيا،  في 
متاها$ �لد27 �7لتسلسل �لذu ال يوصل ;لى غاية، 7;? �عترفتم 
�لو�قع)  هو  (7هذ�  يحملها  ال  كا?   h�2كتو<  D7! منح   uلذ� بأ? 

!قر2تم معي بأ? �لشها>h ليست 7حدها مقيا^ �لعلم.
7كا? مما قلت لمعالي �لشيخ حسن 2حمة �هللا عليه: خّبرني 
 7!  kلوها� عبد  بن  �لشيخ محمد   gهللا جّد� بعث  لو   ،uيا سيد
�إلما. !حمد بن حنبل، هل كنت تستطيع !? تعّين �7حد�ً منهما 
مقيا^  ;ّال  بمقيا^  تعتر}  ال  7!نت  �بتد�ئية  مد2سة  في  معّلمًا 
�لشها>h 7حدها؟ 7!نا !عر} سيدh تد2ّ^ من سنو�$ طو�D في 
�لنحو �7لصر} 7>2ّست  جامعة من جامعا$ �لمملكة، >2َّست 
 k<لنقد 7>2ّست �أل� Dلبالغة 7>2ّست �لثقافة �إلسالمية 7!صو�
من  �لجميع   h<بشها كله  Aلك  في  7كانت  �7ألندلسي،  �لعباسي 
من   D7تحا 7هي  �لماجستير   h<شها تحمل  �لمد2ّسا$،  !نجح 
سنو�$ !? ُتقَبل في �متحا? �لدكتوh�2، 7طرَقت !بو�k جامعا$ 
 qهذ Dلمو�> طو�� qلمملكة كلها فلم ُتقَبل فيها. كأ? تد2يسها هذ�
�لسنين ال يعدD �لد�2سة �لمطلوبة سنة !7 سنتين! هذ� مثاD على 

�لتقّيد �لكامل بنظا. �لشها>�$.
 kَنا �آل? مقيا^ �خر !بعد من �لعقل 7;? كا? !قرYثم ;نه جا
;لى �لدّقة، 7هو �لكمبيوتر(١). عرضو� مرh على �لكمبيوتر ساعتين 
 ،hثنتين، ;حد�هما �7قفة ال تمشي !بد�ً �7لثانية تؤّخر >قيقة �7حد�

______________________
(١) �لذu سّميُته >�لِمْحساk<، أل? �شتقا� �سم �لكمبيوتر في �لفرنسية 

�7إلنكليزية من ما>h >حسب<.
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فكا? جو�k �لمحساk !? �لو�قفة �لتي ال تمشي !بد�ً !ضبط من 
�لتي تؤّخر >قيقة! ال تعجبو�، فالو�قفة ُتعطي -كما قاD �لكمبيوتر- 
�لوقَت �لمضبو© مرتين كل !2بع 7عشرين ساعة، �7لثانية ال ُتعطي 
 jلرقَم �لمضبو© ;ّال كل سبعمئة 7ستة 7ثمانين !لفًا 7مئتين 7ثال�

7!2بعين سنة... !7 غير Aلك فاحسبوها.
*   *   *

�لضعف  هذ�  ;ّال  كله  �لكال.  هذ�  من  يعنيني  ليس  !نه  على 
�لذu نر�q في �للغة �لعربية، حتى حا� �لخطر بها 7كا> �لناشئو? 
يبتعد7? عنها 7يجهلونها. 7لقد كتبت في �لعد> �لذu صد2 يو. 
٣٠ شّو�D سنة ١٣٦٦هـ (١٩٤٧.) من مجلة >�لرسالة< مقالة مضى 
عليها �آل? ;حدJ 7!2بعو? سنة 7لكنها ال تز�D تصّو2 حقيقة قائمة، 
 ?! ُ!ثبِتها هنا، 7!حسب   ?!7 كاتبها  !سرقها من   ?! لي  فاسمحو� 
 ،(١)>k<لي بأ? !نقلها. كا? عنو�? �لمقالة >مستقبل �أل ?Aكاتبها يأ

قلت فيها:
 ،kتز>حم �لمساجد ُقَبيل �المتحا? في مصر بجماعا$ �لطال
يتحّلقو? فيها ِحَلقًا يطالعو? 7يقر�7?. 7قد مر2$ بحلقة فيها نفر 
�لمد�2^  في   k<لعربية �7أل� !نهم من طلبة  فهمت من كالمهم 
�لعالية، فقعد$ قريبًا منهم !ستمع ;ليهم، 7كا? �7حٌد منهم يقر! 
في كتاk، فما 2!يته سِلَمت له خمسة !سطر متتابعا$، 7ما مّر 
على خمسة !سطر ;ّال 2فع فيها منخفضًا 7خفض مرتفعًا 7حّر} 

______________________
(١) 7هي منشوh2 في كتاk >في سبيل �إلصالU< (مجاهد).



٣١٨

�لَكِلم عن مو�ضعها �i!7لها عن مناiلها، 7لم يدt لغويًا 7ال نحويًا 
7ال عالِمًا بالعربية من َلُد? !بي عمر7 بأD7 �لدهر ;لى �ألشموني 
في �خرq، ;ّال نبش قبرq 7بعثر عظمه 7شتم -بجهله- !باq 7!مه! 
 q<ّفير hلحاضر7? فكا? منهم من يتنّبه لّلحنة �لظاهر� kّما �لطال!
عنها 7يغفل عن �لخفّية، 7سائرهم (!u باقيهم) يغفل عن ظاهرها 
للعربية ال  بَغْضَبة  يتفّجر   ?! 7خفّيها. فضا� صدu2 حتى خفت 

!>u2 ما عاقبتها، فحملت نعَلّي 7خرجت ها2بًا !سعى.

هذ�   ?! فعلمت  �لمد2ّسين،  من  ;خو�ني  فسألت  A7هبت 
�لعبقرية   qهذ في  �لمتفّر>  7ليس   kلطال� في  بدعًا  ليس  �لقا¤2 
ألكثر  �لصا>�   yAلنمو� هي  7;نما  فيه،  �لنبو¢  7هذ�  �لجهل  في 
طالk �لمد�2^ في مثل هذq �أليا.. �7جتمعُت بعد Aلك بكثير 
من طالk �لمد�2^ �لعالية، فما كد$ !جد في !كثرهم من يشبه 
 Dقو! ال  �لثانوية.  �لد�2سة  !�7ئل  في  كنا  يو.  !صحاَبنا  يد�ني   7!
�لِجّد  على  لهم  7حّثًا   Yلهؤال  hَتْذِكر 7لكن  بأصحابنا،  فخر�ً  هذ� 
 gألنفسهم من تر qفي طلب �لعلم 7بيانًا لِما هبطو� ;ليه 7ما 2ضو
�لمستقبل  في  كر�سّي   u! ينالونها،  شها>�$  على  �عتما>�ً  �لعلم 
 Jيقبضونها، حتى صا2$ �لشكو (�72تب u!) يركبونها !7 7ظائف
من �لضعف في �لعربية عامة في مصر �7لشا. �7لعر�� 7كل بلد 
عربي، 7حتى صا2 من !بو�k �لتسلية لأل>باY !? يفّكر�7 في تيسير 
م �لعربية بقلب قو�عدها 7تنكيس !7ضاعها �7بتد�t �لبَِدt في  تعلُّ
!�7خر  بتسكين  نظامها  7صر.  بنيانها  بهد.   7! 7صرفها،  نحوها 
كلماتها 7ترg ;عر�بها، !7 بنسفها من !ساسها 7قلعها من جذ27ها 
7ما  ثانيًا،  �لعامية  �7لكلما$  !7ًال  �لالتينية  �لحر7}   D�7ستعما



٣١٩

ال يعرفه �ّال �هللا ثالثًا ���بعًا. �ما �لى شي� من �لك حاجة �ال له 
فائد3، �ما بالّلغة تعسير حتى نبتغي لها +�جه �لتيسير(١)، �لكْن في 
�لعز�ئم َخَو� �في �لهمم ضعف �في �لشبا: �نصر�8 عن �لعلم.

 C+ ،هي �لحقيقة، ��ّال فهل َصُلَحت �لعربية برسمها Lهذ
 Nصبَر� عشر،  �أل�بعة   Pلقر��  Lهذ �علومها،  �خّطها  بكتابتها 
على حكم �لتُّرR +�ًال، ثم �لفرT، ثم �لمغوS، ثم �ألتر�R +خير�ً، 
�لتخّلف، �كانت في كل �لك   Yعهو� Zعصو� �النحطا N+��
طاهر3 ظاهر3، حتى لم يخُل عصٌر من مؤّلفين في �لنحو ��لصر8 
��لبالغة ��ألY:، �حتى ُ+لِّف >�لقاموT< +شهر معاجمنا في عهد 
 Pلعثمانيين �ُ+ّلف شرحه �لجليل بعد �أللف للهجر3(٢)، �حتى كا�
��لبالغة،  ��لصر8  �لنحو  عاكفين على  كلها  �لدهو�  في  �لطلبة 
�P لم ينالو� ثمرتها فقد حفظو� قو�عدها، ��P لم يحّصلو� سليقة 
 Lهل َصُلَحت �لعربية في هذ ...:Yأل� iلعر: فقد +حاطو� بعلو�
 Rألتر��� iلر��� Tها؟ �هل �ستسهلها �لفرYفسا Pبد� �آل� Pلقر��
�لمسلموP (��إلسالi ال يفّضل عربيًا في ��ته على غير   Yلهنو��
�لعربي، �لكن �لكالi في �للغة) هل �ستسهلها هؤال� كلهم حتى 
+بنا� �لعر:  ظهر منهم علما� +جّال� فيها، �لم تصعب �ّال على 

______________________
(١) على +P جدC (�حمه �هللا) Yعا من قديم، من قبل هذL �لمقالة باثنتي 
عشر3 سنة، �لى �صالp �لنحو �تيسيرL �َنَعى عليه تعقيَدL ��ضطر�به 
�ُبعَدL عن �لغاية. �نظر مقالة >rفُة �للغة هذ� �لنحو< في كتا: >ِفَكر 

�مباحث<، �قد ُنشرN سنة ١٩٣٥ (مجاهد).
بيدC �لُمتوّفى سنة ١٢٠٥هـ، ��قر+ قصته في مقالة  (٢) >تاx �لعر�T< للزَّ

>شا�p �لقاموT<، �هي في كتا: >�جاS من �لتا�يخ< (مجاهد).
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�ألقحاU بعدما طلع فجر �لنهضة 7بد� نو2 �لنها2؟
7ما لشبابنا 7حدهم ->7? شباk �لعرk في كل �لعصو2- هم 
�لذين عجز�7 عن تعّلمها �7لتمّكن منها؟ !ُهم !قّل AكاY 7!ضعف 
عقًال منهم جميعًا، بل 7منا لّما كنا في مثل !سنانهم قبل عشرين 
سنة؟ ;نهم في �لحقيقة !Aكى منا، 77سائل �لتعليم في هذq �أليا. 
!كثر مما كانت على !يامنا 7طريقته !سهل، kّ2ُ7 بحث كنا نتصيد 
ُيرJ �آل? مجموعًا في كتاk �7حد  �لكتب  متفرقا$  مسائله من 

ينا>u: َمن يقر! فّي؟!
7ما لهم يستصعبو? �لعربية؟ 7هل �لعربية !صعب عليهم من 
�لكيمياY �7لجبر �7لهندسة؟ 7هذq �أللسن �لتي َيزحم بعُضها في 
ُتلَمس   hفائد من  ألكثرها  7ما  >ها،  تعدُّ من  بعضًا  �لطالب   ^!2
!7 عائدh ُتَحّس: �لالتينية (كتبُت �لمقالة 7نشرتها في مصر) �لتي 
!خذناها تقليد�ً بال علم، �7لسريانية �7لعبرية �7لفا2سية �7لتركية، 
ثم �لفرنسية �7إلنكليزية 7ما لست !>u2 ما�A !يضًا... !هذq �لعلو. 
�لغر�.  قصص  من  قصة  كأنها  جميل،  سهل  كلها  �أللسن   q7هذ
يشربها �لطالب مع �لماY 7يأكلها مع �لحلوJ، �7لصعوبة كلها في 
�لعربية؟! �A;7 كانت هذq �لعلو. 7هذq �أللسن صعبة كلها فما هو 
نفتح   �Aليتعلمه؟ 7لما �لمد2سة  ;لى  �لطالب  �لذu يذهب  �لسهل 
على  فيها  �لمتخرجين  7نحمل  بنفقاتها،  �ألمة  7ُنرِهق  �لمد�2^ 

!عنا� �لنا^ حمًال بما حّصلو� من �لعلم 7ما نالو� من �لشها>h؟
ال، ليس في �لعربية صعوبة 7ال في كتابتها 7علومها عسر، 
هذq ضاللة يجب !? ينتهي حديثها 7!? ال نعو> ;لى ;ضاعة �لوقت 
 kلطال� ;لى  نحّببها   ?! 7يجب  فيها،  �لكال.  في   Yلنش� 7;فسا> 



٣٢١

�نرّغبهم في مطالعة كتبها حتى يألفوها �يسهل عليهم فهمها. �لقد 
كنا في /لمد/45 /البتد/ئية نقر) /لكتب /لكبير-، حتى +نني قر)' 
كتاB /ألغاني كله (متخطيًا +سنا>; �/لكثير /لذ8 ال )فهمه منه) في 
عطلة /لصيف /لتي )مضيتها بعد /لسنة /لثانوية /أل�لى. �كنا يومئذ 
 ،Gلمغني البن هشا/ /لمر/جعة في حاشية /لخضر8 �في  ُنحِسن 
 Gفينا من َيْنظم �يكتب، �عند8 مقاال' كتبتها في تلك /أليا Uكا�

.Gقد ال ُترضيني )فكا5ها �لكن )سلوبها في /لجملة ُيرضيني /ليو
�كنا نختلف +لى بعض /لعلماY، نسمع >�5سهم /لعامة في 
/لد5/سة  )كملنا  فما  /لبيو'،  في  /لخاصة  �>�5سهم  /لمساجد 
/لثانوية حتى )تقّنا قر/Y- /لنحو على /لمشايخ �قر/Y- /لبالغة �/لفقه 
�/ألصو_ �/لحديث، �حضرنا كتبًا في /لتفسير �/لكالG، �عرفنا 
)� 5جعنا  فيها �تصّفحناها  /لعلم �قر)نا  )ّما' كتب  عشر/' من 
+ليها، �حفظنا )سماY مئا' (مئا' حقًا) من )عالG /إلسالG من 
�/لفالسفة  �/لمفّسرين  �/لمحّدثين   Yلفقها/� �/لتابعين  /لصحابة 
 B<حتى صا5' )سنا> /لحديث �/أل ،Y/لشعر/� Yلُقّو/> �/أل>با/�
نرجع  نعرفه  ال  �من  5جالها،  من  عرفنا  َمن  لكثر-  لنا  مألوفة 
/لغابة  �)سد  /إلصابة  +لى  نرجع  /لثانوية  في  �كنا  ترجمته،  +لى 
�/بن  �/للغا'   Yألسما/ �تهذيب  /لتهذيب  �تهذيب   Bالستيعا/�
َخلِّكاU �/لَفَو/' (َفَو/' /لَوَفيا') �معجم /أل>باY �طبقا' /لّسبكي 
ب �طبقا' /لحنفية  �تا5يخ /لخطيب �/بن عساكر �/لديباf /لُمذهَّ
هذ;  �كانت  ُ)َصْيبعة...  )بي  �/بن   Yلخلفا/ �تا5يخ  /لوعا-  �بغية 
/لكتب كلها �)خرh مثلها في مكتبة )بي، �كانت تحت يد8 من 

.Gتلك /أليا
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�ألعال.،  من  جماعة  فصلنا)   u!) صّفنا  في  نبغ  7قد 
�لمحاسني  �لعّطاi7 2كي  7!نو2  �ألفغاني 7جميل سلطا?  كسعيد 
كانت  7ما  �لَفّر�،   D7جما �لسّما?  77جيه  �لَكْرمي  �لكريم  7عبد 
في  نبغ  �7لعلم، 7ممن   k<أل� في  نابغو?  فيها  ينبغ  تمّر سنة ال 
صّفنا في كلية �لحقو� مصطفى �لز2قا 7يونس �لّسْبعاu7 7ِصّديق 
َشْنَشل 7عا>D �لَعْلو�ني، 7ممن كا? في �لصف �لذu بعدq معر7} 

�لّد�7ليبي.
(لم ينته �لكال. �7لبقية في �لحلقة �آلتية ;? شاY �هللا).

*   *   *



٣٢٣

-٢٣٩-
(٢) kلغتكم يا !يها �لعر

;كمالي  !2بع 7خمسين سنة من  7لست !ستطيع �آل? -بعد 
�لد�2سة في �لجامعة- !? !عّد من نبغ من 2فاقنا من �لذين قامت 
نهضتنا في هذ� �لقر? على !كتافهم 7صنعتها !يديهم، كا? !كثرهم 
من !صحابنا، ممن كا? معنا !7 سبقنا قليًال !7 تأّخر عنا قليًال. كا? 
�لحكم 7!عال. �أل>k �7لعلم   kلسياسة 7!2با�  Dكثر 2جا! منهم 
 Dنها2 جديد طا Uلك !ننا كنا في صباA لتربية �7لتعليم؛� k7!قطا
علينا �لليل قبله، �7ستمّر قرنًا !7 قرنين قضيناهما نائمين متخّلفين 
عن 2كب �لحضاh2 بعيدين عن كل جديد، في �لفّن !7 في �لفكر. 
7َمن طلع عليه �لصباU بعد �لليل �لطويل �7لنو. �لعميق يقو. كأنه 

بًا، 7كذلك كنا. نشط من عقاD، فهو ممتلئ قوh 7توثُّ
كنا نستبق �لعمل، كل في �لمجاD �لذu يستطيع !? يمشي 
فيه �7لعمل �لذu يقّد2 !نه يؤّ>يه، 7كا? ;قبالنا !كثرq على �للغة، 
نعو> ;ليها بعدما �بتعدنا عنها، نقبل ما 27ثنا من �72ئعها 7نصوصها 
 k<7نجمع ُفُصَحها 7شو�2>ها، نتصّيدها 7نمسك بها، فعرفنا �أل

:u<2بن �لو� k<! بعدما غبرنا >هر�ً على مثل uلعبقر� uلقو�



٣٢٤

Dْْكَر �ألغاني �7لَغَزAِ  Dْعتِز�Dْ7ُقِل �لَفْصَل 7جانِْب َمْن َهَز

على  كا? عكوفنا   ?! بعد   k<أل� كتب   Dصو! على  7!قبلنا 
 q7على كتب ما ندعو h7على �لِمخال Dلمستطَر} 7على �لكشكو�
�آل? -�صطالحًا- بعصر �النحطا©، 7ما كنا نحسب !نه هو غاية 
نعلوها   ?!  D7نحا �لتي  72A7ته  منها  !بعد  نعر}  ال  �لتي   k<أل�
7نظن !نه ال ُيعلى عليها، 7كانت مقاما$ �لحريرu 7بديع �لزما? 
نتمنى.  كنا  ما  !بعَد   tلمسجو� �للفظ  من   tلمصنو�  k<أل� 7هذ� 
7لقد خّبرني بشاh2 �لخوu2، �لشاعر �لذu لّقب نفسه (لنصر�نّيته) 
شيئًا  يقر!  7لم  �لعشرين   i7جا !نه  خّبرني  �لصغير،  باألخطل 

ألبي تما. 7ال للبحترu 7ال البن �لر7مي.
 hلنهضة، فكانت حياتنا حيا� q7قد نشأنا نحن في !�7ئل هذ
في Aلك  نقضي   ،k<أل� لكتب  �لقر�hY 7تصيُّد  7;قباD على  ِجّد 
 qهذ مولد  7شهَد$  قبلنا  كانت  �لتي  �7لطبقُة  كله.  7قتنا  فضل 
على  7;قباًال  �لوقت  على  7حفاظًا  جد�ً  منا  !كثر  كانت  �لنهضة 
�لد2^، سمعُت تفصيل Aلك من !ستاAنا محمد كر> علي 7من 
خالي �ألستاA محب �لدين �لخطيب 7من �ألمير شكيب !2سال?، 
7ممن ُكتب لي !? !لقاq !7 !? !ستفيد منه من 2جاD هذq �لطبقة. 
7على  عليها  �لصبر  7على  �لمطالعة  على  ;قباًال  !كثر  نحن  7كنا 
�لعكو} على !ّما$ كتب �أل>k من �لطبقة �لتي جاY$ بعدنا، 7ما 
D�i �لنقص مستمر�ً �7لهبو© متتاليًا حتى 7صلنا ;لى ما نر�q �آل?.

عقد  في  �لثانوية  �لمد�2^  في   kلطال�  ^2ّ<! كنت  7لّما 
�7لثقافة  �لرسالة  ظهر$  قد  كانت  �لقر?  هذ�  من  �لثالثينيا$ 



٣٢٥

�7لكاتب �لمصرu، 7من قبلهما �لسياسة �ألسبوعية، 7قبل Aلك 
كله  Aلك  في  7كا?  �7لمنا2،   Y�7لزهر� �7لمقتطَف   Dلهال� كانت 
مقاال$، ال !نظر ;ليها �آل? بنظرh �لدين فأبّين معر7فها من منَكرها 
7ال صالحها من فاسدها (على معرفتي بالتفريق بين �لنوعين) 7لكن 
 kلطال� فكا?   ،k<أل� بمقيا^  !قيس  �لبالغة  جهة  من  كالمي 
يجد7? في هذq �لمجال$ مقاال$ بليغة تصلح !? يحذ�7 حذ7ها 
7!? ينسجو� على منو�لها 7!? يقتد�7 بأصحابها، في �لتعبير ال في 

�لتفكير.
7كانو� يختا72? للطالk في كتب �لمحفوظا$ �72ئع �لشعر 
�7لنثر مما يجمع �لقوD �لبليغ من �أل>k �لمصّفى، يتخّير7نه لهم 
من �لشعر 7من �لنثر، ليبقى لهم �i>�ً في �لبيا? يحملونه ليتز7>�7 به 
طوD �لعمر. فهبطنا حتى جاYتني مرh في �لشا. -من !كثر من خمس 
 h2�i7 فرضته uلمحفوظا$ �لذ� kلي بكتا h7عشرين سنة- حفيد
 kلكتا� Dقا Yفيه شي �Aلها بعض ما فيه، فإ Uلمعا2} عليها ألشر�
;نه قصيدh شعر، فما قر!ته حتى غَثت منه نفسي �7ختّل مز�جي، 
�7نقلب 7جهي حتى !صاk �لبنَت �لرعُب مني، 7بد� لها كأني !كلت 
ليمونة بقشرها 7شربت بعدها كوبًا من iيت �لَخْرt7َ. على !? Aلك 

-لو ُ!كرهُت عليه- !هو? من قر�hY هذ� �لذu سّموq قصيدh شعر!
!هو? من قر�Yته فضًال عن فهمه 7شرحه 7بيا? مقاصد قائله، 
7ما له معنى ُيفَهم 7ما لقائله مقصد ُيدg2َ؛ ;? هو ;ّال 2جل !�2> !? 
يكو? شاعر�ً، 7ما !�2>$ له Aلك مو�هبه 7ال محفوظاته من �لشعر 
�لجّيد، 7لم يستطع !? يصعد ;لى حيث �لشعر في شرفا$ �لقصر 

فجّرk !? ينزD بالشعر ;لى حيث يقف هو في قعر �لبئر.



٣٢٦

!فهذ� 7!مثاله ما تريد7? !? ترّبو� به �لبالغة في نفو^ !بنائكم 
7تضعو� �لفصاحة على !سال$ !قالمهم 7!طر�} !لسنتهم؟ على 
!نني لم !كن !2تضي كل ما كا? في كتب �لمحفوظا$ قديمًا، 7ال 
!حّبذ !? ُيختا2 للطالk مما كتب !مثاD �لصاحب 7ال �بن �لعميد 
7ال �لقاضي �لفاضل 7ال تلك �لخطب 7هاتيك �لرسائل، بل !2يد 
!? نختا2 لهم �أل>k �لسهل �لممتنع �لبليغ �لسائغ، �لذu يصلح 
لهذ� �لعصر كما صلح للعصو2 �لتي مّر$ من قبل؛ من مثل: قصة 
بن  كعب  7قصة  عائشة،  �لمؤمنين   .! بلسانها  72تها  �لتي  �إلفك 
شريكه   Yجا لّما  عمر  7قصة   ،gتبو  h7غز عن  تخّلف  لّما  مالك 
يخبرq بما شاt في �لمدينة من !? �لرسوD عليه �لصالh �7لسال. 
 hلسير� في  نجدها  �لتي  �لنصو¡  من  Aلك   D7!مثا  ،qYنسا طّلق 

.Y�7ألمر� Y7في �ألغاني، 7في توقيعا$ �لخلفا u7تا2يخ �لطبر

7خير من Aلك !? نختا2 لهم �ألحا>يث �لطويلة �لتي 72َُيت 
باللفظ ال بالمعنى، 7!فضل منها �يا$ �لقر�?. نبد! بالسو2 �لِقصا2 
فال  في صالتهم،  بها  ليقر��7  بل  ليفهموها  للصغا2، ال  نعّلمها 
 kيصعب فهمه �7ستيعا > يستطيع �لصغا2 !? يفهموها أل? >جزY عمَّ
 Uنو قصة   Dمثا! �هللا   kكتا من  لهم  نختا2  7لكن  7مر�ميه.  معانيه 
�7بنه، 7;بر�هيم 7!بيه، 7موسى 7فرعو? �7لسحرh، 7قصة موسى 
7قصة  (�لخضر)،  �لصالح  �7لعبد  موسى  7قصة  ُشَعيب،  7بنَتي 
 ?! يستطيع  جد�ً  كثير  هذ�   Dمثا! من  �لقر�?  7في  �لقرنين،   uA
يفهمه �لتالميذ بأيسر شرU 7!? يحفظوq، 7!? يكو? Aخر�ً لهم في 

�لبالغة. 7هل !بلغ من كال. kّ2 �لعاَلمين؟

*   *   *



٣٢٧

7لقد كتبت من �لقديم، من عشر�$ �لسنين، !قترU !? نبد! 
بتد2يس �أل>k من عصرنا �لذu نعيش فيه ثم نعو> ;لى ما مضى، 
�لمعلقا$ 7شعر  �لطالk 7يكلَّفو? بحفظه   qيقر� ما  فيكو? �خر 
�لجاهلية، ال !? نبد! بها على ُبعد موضوعاتها عنا 7علّو !سلوبها 

عن !فهامنا. ;ّال �لقر�? فإنه لكل iما?.
7نستطيع !? نختا2 من !>k �لعصر �لكثيَر �لجّيد. 7لقد كنت 
كتبت من !كثر من ثلث قر? مقالة عنو�نها >ما�A ُير�> باألiهر؟<(١) 
!2ّ> بها على �لدكتو2 طه حسين لّما �قترU (!7 كا>) ;لغاY �ألiهر، 
ثم  �لممّل.  �لتكر�2  من  كثير  فيه  !سلوبه   ?! عنه  قلت  فيما  7كا? 
 Yمذّكر�$ طه حسين<، 7لعّله تتّمة �لجز< qناشر qقر!$ له كتابًا سّما
�ألD7 من كتاk >�أليا.<، فوجد$ فيه -!شهد بالحق- !سلوبًا بلغ 
�لغاية في �لقوh، 7!جمل ما فيه �لجملة �لقر�نية فهو ُيكثِر منها. فلو 
!2>$ !? !2شد �لطالk ;لى كتاk من كتبه أل2شدتهم ;لى هذ� 
�لمسلم. 7;لى  �لقا¤2  ُيسيغه  مّما ال  فيه  ما  ;لى  7نّبهتهم   kلكتا�
بعض ما كتب �لبِْشرu �7لزّيا$ �7لر�فعي �7لعّقا> �7لماiني i7كي 
مباg2، 7لكل من هؤالY !سلوk 7ال تخرy هذq �ألساليب كلها 
عن حّد �لجو>h. 7لعّل من !نفعها للطالk كتاk >فيض �لخاطر< 
ألحمد !مين، �A;7 لم يكن لهم ُبّد من !? يحذ�7 حْذ7َ كاتب من 
�لكّتاk فليأخذ�7 !حمد !مين، ألنه يعمد ;لى مشهد من مشاهد 
�لحياq�2 h !7 فكرh من �ألفكا2 قر!ها !7 سمعها، فيذكر ما يتصل 
�لطريق  ;لى  يمينًا 7شماًال ثم يعو>  يتفرt عنها، 7يمشي  بها 7ما 

______________________
(١) هي في كتابي >فصوD ;سالمية<.



٣٢٨

.kلطريقة سهل على �لطال� qهذ tبد! منه، �7تبا uلذ�
�لطويل (7!نا -كما قلت لكم  7قد 7جد$ خالD تد2يسي 
قبل �آل?- !عّلم من نحو ستين سنة، بد!$ �لتعليم قبل !? !كمل 
فّن  �آل?  يدعونه  صا�72   uلذ�  Yإلنشا�  ^2ّ<! 7كنت  �لتعّلم، 
�لتعبير، 7قد نشأ ممن كنت !>2ّبهم 7!عّلمهم جماعة من �ألعال.)، 
7جد$ !? �لطالk يحّبو? >�ئمًا !? يأتو� بالغر�ئب، 7قلما كانو� 
يبد�7? �لموضوt 7هم على �أل�2 7لكن ينزلو? ;ليه من فو�، 
فيبد�7? فصولهم غالبًا بمثل "!شرقت �لغز�لة بأشعتها �لذهبية"... 
�7بد��7  7!شعتها  �لشمس  >عو�   ،u<7ال! يا  لهم:   Dقو! فكنت 
من �أل�2 �لتي تقفو? عليها. فكانو� يسألونني: كيف ندخل في 
�لموضوt؟ فكنت !ضحك 7!قوD: �>خلو� كما تدخلو? �لبيو$، 
 qُفتح لكم فضعو� على عتباته !2جَلكم ثم �>خلو �Aفإ ،kقرعو� �لبا�
بأجسامكم؛ قولو� 2!سًا �لذu تريد7? !? تقولوq، >عو� �لمقّدما$ 
�لطويلة �7لدهاليز �لممتدh، فإنها قد ُتِضّلكم عن �لمقصد 7ُتدِخل 

�لملل على نفو^ �لقا2ئين فال يقر�7? لكم.
 kكنت !جد في تلك �لمجال$ من �لمقاال$ ما ُينير للطال
�لسبيل 7يأخذ بأيديهم ;لى �لغاية، فصرنا �ليو.... هل !ستطيع !? 
!تكّلم بحرية؟ هل !ستطيع !? !قوD ما �لذu صرنا ;ليه؟ هل !قد2 

!? !ضرk �لمثل بما يجرu في بعض �لصحف �7لمجال$؟
 ،(١)hلجريد� qفي >�لمجلة< فهي !خت هذ k<مّثل بصفحة �أل!

______________________
(١) !u >�لشر� �أل7سط< �لتي نشر$ هذq �لذكريا$.



٣٢٩

�2ئحة  شّم  7لو   .u2لحيد� بلند  يسّمى  َمن  يكتبه   7!  q2يختا 7ما 
 kلعر�  Yسما! من  هو  7ما  بلند،  7ما  بلند؟  �سمه.   Dلبّد �لبالغة 
7ال �لعجم 7ال �إلنس 7ال �لجن، 7ال !عر} له معنى! !نا !عر} 
�لَبَلْنط، 7ما في هذq �لصفحة من >�لمجلة< كله َبَلْنط في بلنط!(١) 
 Uألحد 7ال !? !سّمع به، ;? !2يد ;ّال �إلصال Y7!نا ما !2يد !? !سي
ما �ستطعت، ما بي عد�7ته، 7كيف !عا>يه 7!نا لم !شر} بمعرفته 

7لم !حَظ بلقائه؟
7ّسعو� صد27كم A�7كر�7 !? لكلمة >�لشعر< معنى محد>�ً 
�ستقّر في !Aها? !هل �لعربية من عهد �ألْفَوq �ألu<7َْ (�لذu كا? 
كما قالو� على عهد سيدنا �لمسيح بن مريم عبد �هللا 27سوله ‘)، 
�لتي   qكهذ معقولة  غير  مقولة  بمئة  تستطيعو?  !نكم  تظّنو?  فهل 
بقي  للشعر  �لنا^ معنى  نفو^  تمحو� من   ?!  hسّميتموها قصيد

فيها !كثر من !لف 7سبعمئة سنة؟
;ني !كّر. عقولكم، 7!نتم ال شّك من !صحاk �لعقوD، عن 
!? !ظّن بها هذ� �لظّن، 7;ني ألحسب !نكم ال تنشر7? هذ� �لكال. 
�لذu ُيشبِه كال. �لمريض حينما يصحو من �لبنج بعد �لعملية، !7 
!نا  �لمخد$�2!  !>من   uلذ�  7! �لجد�2?  تتقاAفه   uلذ� �لمخمو2 
!علم !نكم ال تنشر7نه ;ّال من باk �لطرفة �7لنكتة. 7ال ضير في 
هذ�، فمن حّق �لنا^ علينا !? نسّرهم 7!? ُنضِحكهم، فالدنيا مليئة 
بالهمو. �7ألحز�? فِلَم ال نسّليهم عنها؟ فالتسلية مطلوبة 7لكن ال 

على حساk �لبالغة �7أل>k 7ال على حساk �لدين.
______________________

(١) �لبلنط ما>h كالرخا.، ;ال !? �لرخا. !لين منها (مجاهد).



٣٣٠

 k<فّن من �لفنو?، فأنا !جد في كثير من هذ� �أل g�7إلضحا
 7! ;ما.،   D<عا  7! ياسين  ;سماعيل  نوعًا من مسرحيا$  �لجديد 
باحثًا  يكو?   ?! 7محا7لته  >مه  بثقل  ُيضحك   uلذ� �آلخر  �إلما. 
عالِمًا ُينشئ �لفصوD �لطو�D، يريد بها �لِجّد فال يأتي منه ;ّال �72ية 
مضحكة، لكنها ُتضِحك بسخافتها ال بخّفتها 7لطافتها، 7َيذهب 

به �لغر27 حتى ليحسب !نه صا2 ;ما. �لوطن �لعربي!(١)
!تابع قر�hY >�لمجلة<، فهل تصّدقو? !ني لم !جد ;لى  ;ني 
�آل? في قسم �أل>k شيئًا يمكن !? ُيقاD له >!>k<، ;ّال شيئًا قليًال 
يأتي بين حين 7حين. فهل ما$ �لُبَلغاY 7لم يبَق مّمن ُينشر له ما 

َيكتب ;ّال هؤالY �لذين ُتنشر مقاالتهم 7>!شعا2هم<؟
!قوD قولي هذ� 7!ستغفر �هللا �لعظيم ;? كنت !سأ$ فيه ;لى 
!حد، 7ما !ظن !نهم ينشر7نه، فإ? نشرq7 كا? Aلك >ليًال ظاهر�ً 
على !? مؤسسة �D حافظ �لصحفية مؤسسة تقّد2 �لحّرية، حّريتي 
 .Yعني ما يشا Dيقو ?! Y7قد قلت، 7حّرية من شا ،Dنا في !? !قو!
7!نا ُ!عِلن من �آل? !ني لن !2ّ> ;ّال على �7حد من �ثنين: 2جل له 
منزلة في �أل>k 7كلمة مسموعة في �لنا^ ال َيحُسن �إلعر�� 
عن قوD مثله، 27جل جاY بقولة ال َيحُسن �لسكو$ عنها أل? فيها 
فكرh يوجب �لدين ;نكا2ها !7 تلز. مصلحة �لنا^ !7 منطق �لعقل 

2ّ>ها، 7ما عد�ها فليُقل فيه من !�2> !? يأمن u<ّ2 عليه ما يريد.
>فعني ;لى ما قلت �أللُم مّما �لت ;ليه حالنا �7لخشيُة مما 
هو !شّد منه؛ ففي �لمجال$ ما يجمع ;لى ;هماD �لعربية محا2بَة 

______________________
(١) غّسا? �إلما.، 7كا? يكتب في مجلة >�لوطن �لعربي< (مجاهد).



٣٣١

�لدين 7مناصرh �لملحدين. !ّما �لدين فإ? �هللا حافظه 7ناصر !هله 
حتى يكونو� هم �لغالبين، !ّما �لعربية فقد تعا27تها �لعلل 7تو�لى 

عليها �لُهز�D حتى كا> يجهلها َمن هم مد2ّسوها.
*   *   *

 Dمن مقالة �لرسالة �لتي نشرتها يو. ٣٠ شو� Jخر! hنقل فقر!
ل  سنة ١٣٦٦هـ. لقد قلت فيها: "فالحكاية ليست حكاية كتابة ُتسهَّ
ر، 7ال مقاصد 2بما كانت خبيثة يحّققها نا^ ليسو�  7ال قو�عد ُتيسَّ
منا 7ال يريد7? �لخير لنا، 7لكنها مشكلة �لمعّلم !7ًال. 7ما >منا 
نطلب معّلمين !صحاk شها>�$ 7لو لم يكونو� ُ!7لي علم، 7;نما 
خطفو� مسألة خطفًا 7حفظوها حفظًا حتى !ّ>�7 فيها �المتحا? 7نالو� 
�لشها>h، 7لم يعكفو� على كتب �لعربية حتى تكو? مَلكة لهم... 
(;لى !? قلت): فهاتو� �لمعّلم �لقوu في علو. �للغة: متنها 7صرفها 
لشعرها  �7لحفظ  قبائلها  لغا$  على   tالّطال� صاحب  7نحوها، 
 yَعوجا� 7يقّو.  �لمناهج  فساَ>  هو  ُيصِلح  فهمها،  في  �7لذ�7 

�لكتب.
;لى �خر ما قلت.

*   *   *
لقد 27> !? �هللا يبعث لهذq �ألمة على 2!^ كل مئة سنة َمن 
يجّد> لها >ينها؛ !u ينّقيه مما علق به من !7ضا2 �لبدt �7لُمحَدثا$ 
 u!  ،‘ Dلرسو� 7بّينه  �لوحي  به   Dنز كما  !هله  ;لى   q<ّير حتى 
يعو>  حتى  7يطيَّب   J7يكو �لمستعَمل   kلثو� ُيغَسل  كما  يغسله 
 kُ<أل� فيه  ميتًا  بلد�ً  �لو�حد  بالرجل  �هللا  ُيحيي  كذلك  كالجديد. 



٣٣٢

�7لعلم، kّ2ُ7 2جل �7حد يكو? على يدq نهضة شعب.
فعليكم بالبقية �لباقية من !قطاk �أل>k؛ !طلقو� !يديهم في 
مناهج �لعربية 7كتبها، ال تجعلو� �لشها>�$ 7حدها هي �لميز�?، 
فإ? كثير�ً ممن !عر} �ليو. من !كثر �لنا^ معرفة باأل>k �لعربي 
�لحق 7مّمن >2^ كتبه �لكبرJ (كالكامل للمبر> �7ألمالي للقالي) 
لم يكونو� يحملو? شها>h، 7;? كا? يقعد بين !يديهم 7يتلقى عنهم 
َحَملة �لشها>�$ من !ساتذh �لجامعا$، من هؤالY �لذين !عرفهم 
محمو> محمد شاكر في مصر 7عبد �لغني �لدقر في �لشا.. !>عو 

;لى جلب !مثاD هؤالY لالنتفاt بهم قبل !? يستأثر �هللا بهم.
*   *   *



٣٣٣

-٢٤٠-
Aكريا$ �لعطلة �لصيفية في >مشق (١)

بيا? �7عتذ�2: كا? �لنقد عند �لطبقة �لتي قبلنا من �أل>باY مثل 
َلّيًا لأليدu 7خلعًا لألكتا} 7كسر�ً لألصابع،  �لمصا2عة �لحرh؛ 
نطحًا 7بطحًا 27فسًا 7عضًا 27فعًا 7خفضًا، 7كل ما تصنع �لوحو£ 
�لمتقاتلة في �لغاk 7ما ال تصنعه �لوحو£، حتى ;? �لو�حد ليرفع 
�آلخر في �لهو�Y 7يد�q ممد7تا? ثم ُيلقي به على �أل�2 فيختلط 
طوله بالعر�! 7كنُت -7ال فخر- من !قد2 !صحابي 7َمن هم في 
طبقتي في هذ�، 7كنت !َشّدهم على �لخصم 7!كثَرهم �حتماًال من 
�لخصم، على !نني ما كنت !ضرk 7!هرk، بل !قف ُمقيم �لصلب 
مبديًا صفحة �لصد2 قد شد>$ عضالتي، !>عوq ليضربني خمسًا 
!7 ستًا فال !تزلزD 7ال !تزعزt، 7!ضربه ضربة �7حدh فيخّر منها 

للوجه 7لليدين.
لم   ?;7)  �7<�2!  ،h7ُفتحت صفحة جديد ُقلبت صفحة  ثم 
يحّققو� ما !�2>�7) !? يكو? �لنقد -كما قالو�- موضوعيًا ناعمًا، 
ليس فيه لكم 7ال لطم 7ال 2فس 7ال >عس، 7لكنه شيY كالعنا� 
�7لتقبيل 7مّس باأليدu �لناعمة 7تربيت على �ألكتا} �للّينة، !7 !? 
يغمض �لناقد عينيه (;? لم يكن �A خبرh بهذ� �لفّن) 7يلوU بذ�2عيه 
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 uكأنه ال يفّكر بر!سه �لذ ،qبال قصد، ال يبالي !ين تقع يد k7يضر
بين كتفيه بل بإبهاميه �للذين في قدَميه، فيخرy من �لمعركة محطَّمًا 

سو�Y في Aلك !كانت �لمعركة له !7 كانت عليه.
7قد تركت من قديم خو� �لمعاg2 �7بتعد$ عنها 7!لزمني 
�لِكَبر �بتغاY �لسالمة منها، 7لكن غاظني من بعض �لمجال$ !? 
فيها صفحة لأل>k 7لكن ليس فيها !>k، ما فيها ;ّال كال. مصفو} 
بال نظا. مرصو} بال ;حكا.، !لفاª لها مثل صو$ �لطبل 7هي 
فا2غة فر�¢ �لطبل. ُيعِلنو? عن �لقصيدh �لجديدh للشاعر �لكبير، 
حًا 7ال شيئًا  فتأخذ !نت �لمجلة فال ترJ قصيد�ً 7ال 2جز�ً 7ال موشَّ
مما ُيقاD له شعر، 7ال ترJ شاعر�ً كبير�ً 7ال صغير�ً 7ال 7سطًا بين 
�لكبير �7لصغير، ما ترJ ;ّال صاّفًا كالمًا ال تفهم منه شيئًا أل? كاتبه 

ما عندq شيY يريد !? تفهمه منه.
هذ�  �لحديث  �لشعر  مز�يا  من   ?;7 >�لغمو�<  ;نه  يقولو? 
 Dمشهو2 ُعر} به هو بو uلغمو�. لقد عّرفه شاعر فرنسي عبقر�
فاليرu، �لذu !لقى عنه محاضرh سبق !? !شرُ$ ;ليها 7بّينت 2!يه 
�لفرنسي   k<أل� في  �شتهر$  �لتي   hلقصيد� 7هو صاحب  فيها، 
7لكنها  �2ئعة  !>بية  قطعة  فكانت  �لبحرية<،   hلمقبر�< �لحديث، 
 ً�Aستا! ?; يفّسرها تفسير�ً جديد�ً، حتى  ناقد  غامضة، فكا? كل 
شرحها حضرها  في   hمحاضر !لقى  كوهين  �سمه  يهو>يًا  جامعيًا 
 !uله: شكر�ً، لقد !فهمَتني شعر Dلشاعر نفسه، فلما �نتهى منها قا�

فما عر} �لنا^ !يشكرq حقيقة !. يسخر منه.
غمو�  7لكنه  �لغمو�،  من  نوعًا   kلعر� عر}  7لقد 
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 Dكقو �لسامعين،  !Aها?  7ينّبه   Dلخيا�  k7!بو� �لفكر  �فا�  يفتح 
�لشاعر:

َيوُ. �لِفر�ِ� فَعلُت ما لم !فَعِللو ُكنُت !عَلُم !ّ? �ِخَر عهِدُكْم
 Dيمكن !? يفعله. 7كقو uفذهب �لنقا> يبحثو? عن هذ� �لذ

شوقي:
!شـياYُ;ْ? 2!َتني تميُل عّني كأ? لم 7بيَنهـا  بيني  َتـُك 

فذهبو� �لمذ�هب في بيا? هذq �ألشياY، 7!مثاD هذ� كثير في 
�لشعر.

لقد نسيت !نه قد مضى عهد �لنقد �لذu عرفناq 7ترg �لنا^ 
(7تركُت معهم) !سلوkَ �لشيخين �لر�فعي �7لعقا> 7!مثالهما، 7!نها 
قد 2ّقت �ألجسا> �7سترخت �لعضال$ 7!2هفت �لمشاعر، 7لم 
 uلذ� �ألكبر   jلحَد� !هل  من  كا?  (7لو  �لشاعر   7! �أل>يب  يُعد 
 t2لك �لمصاA يوِجب �لُغسل، !عني >�لحد�ثة< في �لشعر) لم يُعد
بل صا2  �لضربا$،  منه  7يحتمل  �لضربا$  للخصم  يكيل   uلذ�

كاألغَيد �لناعم:
يـ ـِه 7َلمُس �لحريِر ُيدمي بناَنْهَخطَر�ُ$ �لّنسيِم تجَرUُ خدَّ

قلت هذ� �لكال. ألبّين ما كا? في �لحلقة �لسابقة 7ألعتذ2 
مما 7قع فيها من �لخلل، Aلك !ني كتبت في نقد هذ� �لمذهب 
�لتي  �لر�فعي �7لعقا>  �لجديد في �لشعر 7في �أل>k على طريقة 
كنا نكتب بها، 7نسيت !? �لزما? قد جاi7ها 7!? �لنفو^ لم تُعد 
يعّدلوها،   ?! فّوضتهم  ;ليها   hلجريد� في  نّبهوني  فلما  تحتملها. 
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فكا? من هذ� �لتفويض 7هذ� �لتعديل ما 7قع من �الضطر�k في 
�لحلقة �لسابقة(١).

هذ�   Dحتما� عن  حتى  �لنفو^  ترّ�  ال   ?! 7!2جو  هذ�، 
�العتذ�2 فيحذفوq، فإ? لم يفعلو� 7قر!تموq منشو�2ً فاحمد�7 �هللا.

*   *   *

 ?! له  !سمح   ?! !7ًال  يستأAنني  طالب  من  2سالة  جاYتني 
كا?  كما  يحّبني  7ألنه   Dقا كما  !شبهه  ألنني   ،>qَجّد< يدعوني 
ير�ني  7!نه  �7لثمانين،  �لحا>ية  في  قريبًا  ما$   qيحّبه، 7أل? جّد
مثله. فإ�A �كتمل هذ� �لشبه بيننا حتى في �لعمر فقد بقَيت لي ستة 

!شهر أللحق به.
على  �لصيفية  �لعطلة  عن   uجّد يا  تخبرنا  !ال  لي:   Dيقو
!يامكم ما�A كنتم تصنعو? فيها؟ كيف كنتم تقضونها؟ هل تقصد7? 
 ،Dلمصايف هربًا من �لحّر !7 تسافر7? في �لبال>؟ ;لى �خر ما قا�

:Dفأقو kكتبتها بأسلوبي !نا. !ّما �لجو� q2فكا! qهذ
يا حسرh على َمن >عوَته جّدg، يا حسرh علّي، ما عرفُت 
تصل  >�ئمًا،  تعمل  مد�2^  في  كنت  لقد  قط.  �لصيفية  �لعطلة 
�لصيَف بالشتاY �7لشتاYَ بالصيف، 7تكا> ُتلِحق �لليل بالنها2، ال 
تستريح 7ال ُتريح. 7لذلك قصة ال بّد من بيانها، 7لو !فضُت في 

هذ� �لبيا? فإنه تا2يخ لم يُعد يعرفه ;ّال �لقليل.
______________________

(١) لم يعد هذ� �الضطر�k ظاهر�ً، فقد !صلحته ما �ستطعت (مجاهد).
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ثالثة:  !صنافًا  �أليا.  تلك  في  >مشق  في  مد�2سنا  كانت 
قليلة  7هي  �ألميرية(١)،  �لمد�2^  ندعوها  كنا  حكومية  مد�2^ 
ما كا? عندنا منها ;ّال !2بع �بتد�ئيا$ للبنين 7قريب منها للبنا$، 
 2�< معها  للبنا$  7ثانوية  للمعّلمين،   2�< معها   h�7حد 7ثانوية 

للمعّلما$، 7مد�2^ !7ّلية قليلة نمّر منها ;لى �البتد�ئية.
 kلحر� ُقَبيل  �لمد2سَة  !نا  >خلت  -لّما  >مشق  في  كانت 
�أل7لى، حرk ١٩١٤ (!u نحو سنة ١٣٣٢هـ)- !2بع �بتد�ئيا$ 
للبنين هي: >مد2سة �لملك �لظاهر<؛ ما ُسّمَيت باسمه ;حياY له !7 
كًا به كما ُتسّمى �لمد�2^ �آل?، بل ألنها �فُتتحت في مد2سته  تبرُّ
�لتي فيها قبرq عاليًا مزخَرفًا تحت قّبة 2فيعة جميلة، ُتَعّد تحفة في 
�آلثا2 7لكنها ليست ;ّال مخالفة 7بدعة في �لدين. 7باُبها �لعظيم 
�لمد2سة   kَبا يقابل  �لر�ئعة)  7ُمَقْرَنصاته  جد�ً  �لشامخ  (بقوسه 
�لعلمي  �لمجمع   qY�277 7فنه،  72عته  في  يماثله   uلذ� �لعا>لية 
(�لذu صا2 ُيدعى �آل? مجمع �للغة �لعربية، 7هو !كبر �لمجامع 

سنًا 7!قدمها ِقَدمًا، !نشأq �ألستاA محمد كر> علي سنة ١٩١٩).
7>مد2سة �لمهاجرين<. 7حّي >�لمهاجرين< !قامه ناظم باشا 
 hجزير من  للمهاجرين  قاسيو?  جبل  سفح  على  �لمصلح  �لو�لي 
بيوتًا  فيه  لهم  7بنى  �ليونا?،  بيد  سقطت  لّما  (;قريطش)  كريت 

______________________
 ،hكرها، 7لم تكن كثيرA هو >�لمد�2^ �ألميرية< �آلتي D7(١) �لصنف �أل
�7لثاني >�لمد�2^ �لنصر�نية< 7هي قليلة !يضًا، �7لثالث >�لمد�2^ 
بعض  بعد  سيأتي  كما  �لبلد   Yبنا! جّل  تضم   hكثير 7هي  �ألهلية<، 

�الستطر�> (مجاهد).



٣٣٨

طويلة)   hمد كذلك  (7بقَيت  مائل  سقف   $�A متشابهة   hصغير
7جعلها نمطًا �7حد�ً صفوفًا Y�27 صفو}، بينها طر� صاعدh ;لى 
�لجبل 7جاّ>�$ معترضة !>ناها، !7سعها �لجا>h �أل7لى �لتي يسير 
�لثانية، ثم   h<فيها خّط �لتر�. من تلك �أليا.، 7تأتي بعدها �لجا
تصاعد$ �لجاّ>�$ 7تعاقبت حتى بلغت (!7 كا>$) h72A �لجبل. 
7بنى في �خرها(١) قصر�ً كبير�ً على هيئة >�2 �لمعّلمين �لتي !قامها 
على كتف بر>J، بناهما على هيئة �لحصو? �لصغيرh في !27با في 
�لقر7? �لوسطى. ثم !قا. مصطفى باشا �لعابد ;لى جنبه قصر�ً �خر، 
7صا2 قصر ناظم باشا فيما بعد >�2 2ياسة �لجمهو2ية، حتى كا? 
�لرئيس شكرu بك فتشاYمت منه !مه فبا>D �لعابد، 7صا2 قصر 

�لعابد هو قصر �لرياسة �آل?.
7>مد2سة �لبحصة<. 7هي قائمة في �لنصف �لذu سرقوq من 
صحن جامع َيْلُبغا، حتى ;? �لبِركة �لكبيرh قسموها بين �لمد2سة 
�7لجامع، 7!قامو� بينهما حاجز�ً. 7لقد Aكر$ �آل? 7!نا ُ!ملي هذ� 
�لمقاD !ني كتبت هذ� من قبل(٢)، فإ? كنُت فعلت فسامحوني، 
فإ? �لشيو� يكّر72? �ألحا>يث، 7يسمعهم �لنا^ 7يستحيو? منهم 
فال يخبر7نهم. 7لقد صر$ شيخًا كبير�ً، 7هل !جر� !? ُ!نِكر هذ� 
7قد جاi7$ �لثمانين؟ فإ? 2!يتموني ُ!عيد حديثًا سبق !? حّدثت 
�إل�Aعة  في  !حا>يثي  في   7! �لر�ئي  في   7! �لذكريا$   qهذ في  به 

______________________
(١) �خر �لبيو$ ال �خر �لجاّ>�$ (مجاهد).

>�لسلطانية  تسمى  �لمد2سة   qهذ 7كانت  �لسا>سة،  �لحلقة  في   (٢)
�لثانية<. 7!كثر ما>h هذq �لحلقة سبق فيما مضى من هذq �لذكريا$ 

(مجاهد).
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فنّبهوني يكن Aلك �لتنبيه فضًال منكم، A�7كر�7 !? >�لعصا ُقِرعت 
لذu �لِحْلم<. 7!نتم تعرفو? هذ� �لمثل 7قصته(١)، فإ? لم تكونو� 
 Uللميد�ني �7قر��7 فيه شر >Dمجمع �ألمثا< kتعرفونه فاشتر�7 كتا
بة  �لمثل، 7لكن >عو� قصته فإ? !كثر قصص �ألمثاD مصنوعة مركَّ

7ُضَعت في �لزمن �ألخير.
 uلذ�) �لميد�?<  >مد2سة  هي  �لر�بعة  �البتد�ئية  �7لمد2سة 
�لجنوبي  �لحّي  �آل?  7فيه  �لحصى<،  >ميد�?  قديمًا  ُيدعى  كا? 
من >مشق)، 7كا? يد2ّ^ فيها �لشيخ بهجة �لبيطا2 �7لشيخ iين 
�لعابدين �لتونسي �7لشيخ 2فيق �لسباعي �7ألستاA جميل سلطا?.

جانبها  ;لى  7كا?  قليلة،  �ألميرية  �لمد�2^   qهذ 7كانت 
تضم  !هلية  �لمد�2^  !كثر  7كا?  !يضًا،  قليلة  نصر�نية  مد�2^ 
جّل !بناY �لبلد، 7منها ثانويا$ كبيرh !كبرها �لمد2سة �لتي >عوها 
>�تحا> 7ترّقي مكتبي ;عد�>u سي< (7معناها في �لعربية: >مد2سة 
�التحا> �7لترقي �إلعد�>ية<، 7لكن �للغة �لتركية �لتي كانت �للغة 
�لرسمية في �لشا. تقّد. �لمضا} ;ليه على �لمضا} 7تربطهما بلفظ 
سي) فترg �لنا^ هذ� �السم �لطويل 7>عوها >�لمد2سة �لتجا2ية<، 
7كا? يمّولها 7ُينِفق عليها جماعة من !فاضل �لتجا2، 7كانت ثانوية 
7;عد�>ية �7بتد�ئية، 7كا? لكل قسم من هذq �ألقسا. مدير �7لمدير 

______________________
�لعد�7ني، 7كا? من   kلّظر� �لِحْلم هذ� هو عامر بن   �A  ?! (١) iعمو� 
حكماY �لعرk في �لجاهلية، فلما طعن في �لسن !نكر من عقله شيئًا 
فقاD لبنيه: ;نه قد كبر$ سّني 7عر� لي سهو، فإ�A 2!يتموني خرجت 

من كالمي 7!خذ$ في غيرq فاقرعو� لي �لِمَجّن بالعصا (مجاهد).
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قد كانت هي  .��لعاّ! لها كلها هو �بي �لشيخ مصطفى �لطنطا
في  له  كا%  �لذ�  �لكبير  �لرجل  �نشأها  �لتي  �لكاملية  �لمد0سة 
في  �لمملكة  في  هنا  مقا!،  �بر4  �لسياسة  في  له  كا%  �لتعليم 
�لشا!، كانت �لمد0سة �لكاملية �لمد0سة �لتجا0ية �كبَر �لثانويا7 
في �لبلد، َتخّرA فيهما كثير من �ألطبا? �أللين كالدكتو0 حمد� 
طاهر  �لدكتو0  سالم  محمد  �لدكتو0  �ألطبا?  شيخ   Fلخيا�
قد Iهبو� جميعًا Gلى 0حمة ) Fلدكتو0 سهيل �لخيا� ��لطنطا

�هللا)، تخّرA فيها كبا0 �لموظفين كاألستاI فؤ�K �لمحاسني.
ُعنَيت  �لتي   R0لمد�� �ئل � من  �لتجا0ية  �لمد0سة  كانت 
�7 ما كا% جديد�ً في Kقامت لها ملعبًا فنيًا فيه من �أل�بالرياضة 
�ئل من �عتنى �تلك �أليا!، كما �% �لمد0سة �لكاملية كانت من 
 Rكثر �لنا�بالتمثيل، كا% �لذ� يؤّلف �لر�ية ُيِعّدها (يجهل 
�لدكتو0 �سعد �لحكيم 0حمه �هللا. كما  �لتمثيل) هو   K��نه من 0
نشاطًا عمًال  يومئذ  يتفّجر  �0ئد ]خر كا%  بعشر سنين  بعد\  جا? 
على  يد0ّبهم  تمثيلها  �لتالميذ  يعّلم  �لر�ية  يؤّلف  Gنتاجًا، 
Gلقا? حو�0ها، هو �لذ� �بتدa فّن �إللقا?، فكا% يضع للقصيد[ 
�لملّحن لألغنية، هنا  �لتي يضعها  �لموسيقية  �لنوتة  �لشعرية مثل 
ُيَشّد �لصو7 هنا ُيرخى هنا يعلو هنا ينخفض هنا ُيَمّط هنا 
�Iكر �سمه ألنه يشبه �سمي! قد ُمّثلت له  %��نا �ستحي ُيقطَع... 
في �لمد�R0 مسرحيا7 0بما حضر بعَضها قريٌب من �أللف، كما 
كانو� يحضر% مسرحيا7 �لر�ئد �ألi �لدكتو0 �سعد �لحكيم، 
كا% ُيعاK تمثيلها ليالي كثير[ متعاقبة، كا% يعانه على Gخر�جها 
تلفيق �لثياk �لصالحة لها نصب مسرحها 0جل عبقر� لكن ال 
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حظَّ له، كا� ضابطًا في �لجيش �لعثماني ثم صا� محاميًا، �كا� 
45يبًا يكتب �َيْنظم �لكن لم يعرفه �لنا(، عا' فقير�ً مغمو��ً، 
�هللا ��حم كل  �لعّال8 �حمه  �ألستا= 5حمد حلمي  �لصديق  هو 

.Dمن =كر
�من �لمد��( �ألهلية �لتي كا� لها ��4 ظاهر في �لنهضة 
�لتعليمية >�لكلية �لعلمية �لوطنية<، �كانت مد�سة ثانوية ُسّميت 
5ّسسها  �لكلية،  لكلمة  �الصطالحي  �لمعنى   4 يحدَّ لم   Qيو كّلية 
على  مديرها  �كا�   ،(Sلطّبا� �لخير  5بو   �5) خير  محمد  �لشيخ 
عهدY �لدكتو� منيف �لعائدY �ألستا= في كلية �لطب �لتي كانت 
ُتدعى معهد �لطب. �كا� في �لجامعة �لسو�ية معهد�� (Y5 كّليتا�) 
هما معهد �لطب �معهد �لحقو^، �لمعهد �لطب فرعا�: للصيدلة 
 Sلطب �ألسنا�. ثم �فُتتحت ��4 �لتوليد �ُبني لها هذ� �لبنا_، فر�
في  �ال  �لدين  شرعة  في  5بد�ً   bيجو فال   ،Dلموّلد���  Dللقابال
له   bيجو عنها، ال  5جنبي  طبيٌب   eَ5لمر� يوّلد   �5 �ألخال^  قانو� 
�لنظر hلى ساعدها �ال hلى ساقها فكيف يكشف -بال ضر��e �ال 
 e5للمر i4ين �سط، ال يقو Qعن 5خفى مكا� فيها؟! ��إلسال -S�4
�ال لز�جها �ال ألبيها h=� تعّسَرD �ال4تها �تعّرَضت للخطر: 4عها 
تموD كيال ير�ها �ألجنبي! �ال يأ=� لها �ال ألبيها �ال لز�جها 
�5 تكشف للطبيب �ألجنبي عّما 5مرها �هللا بسترr عنه بال Sٍ�4 �ال 

ضر��e، فليتنّبه لذلك �لنسا_ �ليتنّبه لذلك �ألt��b ��آلبا_.
عليها   Qيقو قديمة  مد�سة   eلمشهو�� �لمد��(  في  �كا� 
 rعند Yقديم، لبث يعّلم 5كثر من سبعين سنة، َتعّلم ��لد ٍّxمر
ثم صا� معّلمًا في مد�سته، �تعّلمت 5نا عندr ثم صرD معلمًا في 
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 qلولد 7!بو� qمد2سته، 27!يت في �لسجّال$ !نه كا? من تالميذ
�7لتلّقي  مد2سته  في  �لد�2سة  على  تعاقبت  بطو?  ثالثة   ،q7جّد
عنه! 7كا? معّلمًا قدير�ً 7كا? خّطاطًا 7كا? مرّبيًا عظيمًا، 7هو من 
�لذين تركو� في نفسي !عمق �ألثر، هو �لشيخ عيد �لّسَفْرجالني 
;ّال  7لم !7ِفه من حّقه  7تحّدثت عنه كثير�ً  �لذu كتبُت عنه كثير�ً 
قليًال. لم يكن يجمعنا لُيلقي �لموعظة علينا يبد�ها كما تبد! خطبة 
�لنبي ‘، 7;? كا? Aلك من  بالحمد هللا �7لصالh على  �لجمعة 
حالة  ير�عي  كا?  7لكنه  عليه،  �عتر��  7ال  له  نكر�?  ال  �لسّنة 
جا>�ً  يلقيها  مناسبتها،   Yتجي حين  علينا  �لكلمة  فُيلقي   kلطال�
!7 شتيمة  تأنيب  كلمة  معها  تأتي  7قد  7مبتسمًا 7عابسًا،  7هاiًال 
 D�7لسال.، كما قا hهللا عليه �لصال� D7هي سّنة 2سو .uAتنّبه ال تؤ
لمعاA: >ثكَلتك !مك<، !u >عدمتك<، 7ما !�2> �لدعاY عليه، 7لو 
>عا عليه الستجاk �هللا >عاqY في �لحاD. 7كما قاD: >عليك بذ�$ 
�لدين َتِرَبت يد�u! ،>g صرَ$ على �لتر�k، كما نقوD نحن �ليو.: 
"!فلس فال? حتى صا2 على �لحديدh" 7كما تقوD �لعرk: "!2مل 
�لقو." !u صا�72 على �لرمل، 7في �لقر�? {َيتيَمًا �A َمْتَربة}. 7قد 
 uلذ� �لوعظ هو  !? هذ� �ألسلوk في  �لطويلة  بالتجِربة  7جدُ$ 

يبقى 7هو �لذu ُيفيد.
كا? �لقائمو? على هذq �لمد�2^ شيوخًا صالحين يخافو? 
�هللا 7يحرصو? على تنشئة �أل7ال> على خو} �هللا، 7لكن !سلوبهم 
 Dلبا� على  يخطر   kسلو! !سو!  �لتعليم  في  7نظامهم  �لتربية  في 
من  7يبعثو?  �لمد2سة،  في  �لتلميذ  ير�قبو?  كانو�  نظا.؛  7!بشع 
2فاقه من ير�قبه في �لطريق فيرفع عنه �لتقا2ير �لسّرية ;لى �لمدير. 
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�لتربية   hعمد 7كانت  ;خو�نهم!  على  �لتجّسس   kلطال� يعّلمو? 
 Y7كا? �آلبا ،(يسّميه �لعامة �لفلقة !7 �لفلكة uلفلق �لذ�) بالفلق
يعا7نو? �لمعّلمين على هذ� فيقولو? لمدير �لمد2سة حين يسّلمونه 

!7ال>هم: لك �للحم 7لنا �لعظم!
عما>  هو  �لفلق  في  �ألقد�.  77ضع  بالعصا   kلضر� كا? 
�لتربية، 7لقد 2!يت بعيني مشاهد !خشى ;? 72يُتها !? ال تصّدقوها، 
7لعّلي !شر$ فيما مضى من هذq �لذكريا$ ;لى بعض منها، هي 
!? مدير مد2سة كا? عندq تلميذ جاY !بوq يطلب !? يأخذq معه قبل 
!? تنتهي �لد72^، 7كا? �ألk من قبل تلميذ�ً عند �لشيخ(١)، فأبى 
!? يسمح له بإخر�جه، فجا>له �ألk، فأمر �لشيخ شاّبين قويَّين 
!? يمسكا �ألk 7يضعا قدميه في �لفلق 7ضربه !ما. �لولد 7!ما. 
�لتالميذ! 7مما 2!يت !? مدير�ً �خر(٢) !�2> !? يدk2ّ �لطالk �لكبا2 
في مد2سته على تعليم �ألطفاD �لصغا2، 7مّر عليهم يرJ تد2يسهم 

فأبصر من !حدهم خطأ فضربه !ما. �لتالميذ �لذين يعّلمهم!
7لقد كا? من !ثر هذq �لتربية 7!ثر �لُكّتاk �لذu قضيُت فيه 
!7 بعض يو. !? !27َثتني كرهًا >�ئمًا للمد2سة  قبلها يومًا �7حد�ً 
7بغضًا ال يزD7 لها من نفسي، حتى ;نني ألفرU يو. �لعطلة كما 
!فرU ;? غاk �لمد2ّ^ !7 ُشغل عن �لد2^، 7بقي Aلك بعدما 
 ً�Aستا! صر$  ثم  ثانويًا  مد2سًا  صر$  ثم  �بتد�ئيًا  معّلمًا  صر$ 
بالهاتف)  ;�A هتف بي (!u كّلمني  ;نني ألفرU �آل?  بل  جامعيًا. 

______________________
(١) هو �لشيخ شريف �لخطيب مدير �لمد2سة �ألمينية، 7هو �بن خالتي.

.uA(٢) هو �لشيخ محمو> �لعقا> تلميذ !بي 7!ستا
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مخرy بر�مجي في �لر�ئي !7 �إل�Aعة ُيخبِرني !? يو. �لتسجيل قد 
ل !7 ُخبِّر$ !? �لمحاضرh �لتي ُحّد>$ ساعة ;لقائها قد ُ!لغَيت  ُ!جِّ
�لنظر عنها. ِصرُ$ !7ثر  ُكلِّفت بها قد ُصر}  �لتي  �لمقالة   ?! 7!
�لكسل 7!كرq �لعمل 7!�خرq ;? لم !جد منه مهربًا ;لى �للحظا$ 
 hفال !كتب �لمقالة 7ال ُ!ِعّد �لحديث 7ال !هّيئ �لمحاضر ،hألخير�

;ّال حين ال يبقى بيني 7بين ;لقائها ;ّال 7قت ;عد�>ها.
7;ني ألعجب !? !جد �آل? فيما !قر! من �لمقاال$ !7 !ستمع 
في �لند�7$ َمن يحّن ;لى عهد �لَفَلق 7يبكي عليه 7يتمنى !? يعّو> 
�لكتاتيب   t2جا; ;لى  َيْدعو?  �لذين  منهم  7!عجب  عليه!   q<7ال!
7ُيثنو? عليها 7يحمد7? !يامها. 7لقد كا? في حّينا في >مشق، حي 
�لُعَقْيبة !ما. جامع �لتوبة، مد2سة !ثرية هي �لمد2سة �آلجّرية (�لتي 
;ليه 7!نا   uخذني جد! kُكّتا صا2$ �آل? مكتبة عامة) كا? فيها 
�بن خمس سنين، 7كا? �لكّتاk مغلق �لباk مسد7> �لنو�فذ، 7لم 
يكن فيه مقاعد، 7كا? �أل7ال> يجلسو? على �أل�2 في صفو} 
تتر�ّ¡ حينًا 7تنفسح حينًا، تبعًا لحالة �لسو� 7كثرh �أل7ال>. ;ّال 
!? �لمعر7} عن �لُكّتاk !نه كجهنم ال يرّ> �تيًا، 7!? �لشيخ مستعّد 
 h7كثر  Yلهو�� قّلة  من  ينفجر  لن  !نه  �77ثق  بالتالميذ   qلحشو !بد�ً 

�لتنفس �7نعد�. �لنو�فذ.
>!حذيتهم<   Dقو! (7!نا  !حذيتهم  يخلعو?  �لصبيا?  7كا? 
ثم   kلبا� �لقباقيب غالبًا) يخلعونها عند  �لمجاi، 7;ّال فهي  على 
 Uللو� بجانب  !مامهم  يضعونها   7! �لشيخ،  يد  فيقّبلو?  يدخلو? 
�7لصبرh (!u كتاk �لهجاY �7لَغد�Y) 7يجلسو? جلسة �7حدh ;لى 
 $�A kمن �لبِركة �لقريبة من �لُكّتا kال يقومو? ;ّال للشر ،Yلمسا�



٣٤٥

j، ُيدِخلو? فيها 7�2سهم 7يعّبو? عّبًا كالجماD، 7;ّال  �لماY �لملوَّ
 D2فع �لولد !صبعه 7قا �Aلحاجة، 7يسّمونها >�لّدستو2<، فإ� Yلقضا
>َ>ْستو2< عر} �لشيخ !نه خاy2 لقضاY حاجته في مر�حيض �لمسجد 
!ما. �لُكّتاk. !ما �لطعا. فكانو� يأكلونه 7هم قعو> في !ماكنهم عندما 
يسمعو? �لمؤAّ? ينا>u بالظهر، !7 يلتهمو? �للقمة ;ثر �للقمة في 

غير 7قت �لظهر من غير !? ير�هم �ألستاA، !عني �لشيخ.
7للحديث بقايا عن �لمد�2^ �7لَكتاتيب، 7عن �لمصايف 
�7الصطيا}، 7عن �الستفا>h من �لعطلة في تغذية �لعقل بالمطالعة 

7تقوية �لجسد بالرياضة. بقايا ستأتي ;? شاY �هللا.
*   *   *
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-٢٤١-
Aكريا$ �لعطلة �لصيفية في >مشق (٢)

7ضعت عنو�نًا لهذq �لحلقا$ >�لعطلة �لصيفية في >مشق<، 
عن  تكّلمت  7;نما  بابها،  !طر�  فلم  ;ليها  �لطريق   Dطا 7لكن 
 >kلمد�2^ �لتي كنت فيها 7لم تكن تعرفها. تكلمت عن >�لُكّتا�
 h7لم !كمل حديثه، 7ما هو بالحديث �لَلّذ �لممتع، 7لوال !? !ساتذ
!فاضل يكتبو? في �لثناY عليه �7لدعوh ;لى �لعو>h ;ليه ما عرضت له 
7ال تكلمت فيه. قلت لكم ;? جّدu !خذني ;ليه فبقيُت فيه بعض 
يو.، 7لكن مر�2ته لم تذهب من حلقي ;لى �ليو.؛ ال !D�i !حّس 
بها كأنما تجّرعت باألمس غصصها! 7قد ما$ جدu �لذu !خذني 
;لى �لكّتاk سنة ١٣٣٢هـ، !u من ثالثة !2باt �لقر?، 7لكن ثالثة 
!2باt �لقر? لم ُتشِفني من �لصدمة �لتي ضعضعت نفسي في تلك 

.kلتي قضيتها في �لكّتا� jلساعا$ �لثال�
قلوبًا 7مشاعر،   Dلألطفا ?! ;ليه   tلرجو�  hيتصو2 >عا !فال 
Aكريا$   ?!7 7ُيَسّر7?،  �لكبا2  يألم  كما  7َيألمو?  ُيَسّر7?  7!نهم 
�لمسّر�$ �7آلال. في بو�كير �لعمر ُتختَز? في نفوسهم فتضيY لهم 

طريق �لعمر كله !7 تجعله ظالمًا؟
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قلت لكم ;ننا كنا نقعد على �أل�2، على حصير قديم لعّل 
تحته حديقة حيو�نا$ صغيرh فيها من كل حشر7i hجا?! 7;? علينا 
�لنها2 كله، !7 نحّرg !لسنتنا 7ُنخِرy !صو�تًا كأننا نقر!،  !? نقر! 
فتكو?  �لطريق  في  يمشي  َمن  يسمعها   hمستمّر نضّج ضّجة   ?!7
 !gللنا^: "!نا هنا"، 7يا ليته ما كا? هنا Dيقو ،kعالنًا عن �لكّتا;
7;ننا كنا نختلس قضمة من �لطعا. �لذu حملناq معنا 77ضعناq بين 
!يدينا، فإ? �2نا �لشيخ بعينه تنا7َلتنا يدq بعصاq 7هو قاعد مكانه ال 
 D7عصا بين �لطو hيفا2قه، أل? بين يديه عصّيًا ثالثًا: طويلة 7قصير

�7لقصر، ينظر مكا? �لصبي ثم يتنا7له بالتي تصل ;ليه منها.
�7لشيخ >�ئم �لعبو^، ال يبتسم ;ّال يو. �لخميس حين يأتيه 
سعة  7تكو?  عليه.  �لمفر7ضة   hألجر� 7هي  بالخميسية،  �لولد 
�بتسامته بمقد�2 كثرh �لقر7£ �لتي ُتحمل ;ليه! ثم يعو> ;لى �لعبو^ 
�7لتقطيب، كأنه شمس شبا© (فبر�ير) في �لشا. حين ُتِطّل لحظا$ 

.kثم يطويها تر�كم �لسحا
!خذني جدu ;ليه فاحتفل به شيخ �لُكّتاk �حتفاًال عظيمًا، 
من  فيه  يطمع  لِما   7! �7لوجاهة  �7لفضل  �لعلم  من  له  كا?  لِما 
خميسيته �لمبا2كة. 7بالغ في هذ� �الحتفاD حتى ;نه 7ضع حذ�ئي 
تحت سريرq ;لى جنب حذ�ئه، !u حذ�Y �لشيخ، 7كا? Aلك شرفًا 
 h7لك لمجر> �لحفاA ?كا! u2<! عظيمًا ما ناله من قبلي !حد. 7ما
 u2يه !? جّد<! uلتضييق �7لمر�قبة، 7لكن �لذ� h<�7إلكر�. !. لزيا
قد خرy، فذهبت أللحق به فأمسكوني 7!جلسوني عنوh، 7لّما 
لي  7كّشر  2!سي  فو�   qبعصا �لشيخ   Uلّو !حتّج  7بد!$  صحت 
�لمد2سة  من   hلنفر� �للحظة  تلك  نفسي  في  فتكوَنت  !نيابه،  عن 
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�7لكر�هية لها، 7بقَيت ;لى �لساعة �لتي !كتب فيها هذq �لكلما$.
لما�A يحجز7نني 7يخنقونني، 7قد  !علم  يائسًا ال  7قعد$ 
كنت !عيش كما !2يد ال ُتَرّ> لي 2غبة 7ال يقف >7? ;نفاA مطالبي 
شيY، 7كنت !2ّبى تربية �لدالD أل? جّد�i2ُ u عشرh من �لولد 
فذهبو� جميعًا 7لم يبَق منهم ;ّال !بي، 7كنت 7لدq �لبكر، فدّللوني 
هذ� �لدالD �لرخو �لمائع �لذu بلغ من !مرq !نهم !قامو� حفلة في 
�لبيت عندما كسرُ$ !D7 ;ناY: "لقد كبر �لصبّي 7هللا �لحمد 7صا2 
يستطيع !? يكسر �أل�7ني"! 7;نه كا? عندنا مرh حفلة عائلية، فخطر 
7!2فع   h�7حد قد.  على   qهذ فُأقيم  بالز�ئر�$  !لعب   ?! بالي  في 
�2Aَعي هذq، فكا? لي ما !2>$ �7ضطُّر$ �iئر�تنا �لكريما$ ;لى 

�لخضوt لهذq �لرغبا$، !u هذq �لحماقا$!
�لسمجة   kلُكّتا�  hحيا ;لى   h�7حد  hمر منها  �نتقلت  فكيف 
�لثقيلة؟ نقلة لم يستطع عقلي �لصغير !? يفهم لها تأ7يًال، فقعدُ$ 
لينقّض عليها، فلما  �لفريسة  �لقّط ;لى  �لباk كما ينظر  !نظر ;لى 
2!يت جّدu ما�2ً في �لطريق خا2جًا من �لمسجد 7جد$ �لفرصة 
قد جاY$، فقفزُ$ قفزh �7حدh كالقّط 7تبعته حافيًا، 7كا? Aلك 
قصد  من   Yشي فيه  ليس  عليه،  صر$  7ما  فيه  كنت  لِما  نتيجة 
�لطفل  يكو?   ?! باإلمكا?  7ليس  �لشّر   U72 من  7ال  �إلجر�. 
مجرمًا، 7لكن شيخي عّدها جريمة، 7!طلق �27ئي صبيا? �لمكتب 
منهم   $<<iفا �لمسكين،  �أل2نب   Y�27 كالَبه  �لصّياُ>  ُيطلق  كما 
فزعًا 7للمد2سة بغضًا 7!طلقت ساَقّي �لصغيرتين للريح، 7لكني 
�ختفاY جّدu عن عيني،  بعد  �خذ  !uّ طريق   2ِ<! فلم  �ضطربت 
يرحموني  فلم  �أل7ال>  7!>2كني  !نفي،  من  �لد.   Dفسقطُت 7سا
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7لم يمسحو� عني >مي، 7لكنهم �قتا>7ني ;لى شيخهم كما ُيقتا> 
�لمحكو. عليه ;لى خشبة �لمشنقة.

*   *   *

�لقر�?،  تحّفظ  !نها  �لكتاتيب   qهذ يمدحو?  �لذين   Dيقو
بهذ�  ;ّال  ظ  ُيحفَّ �لقر�? ال   ?ّ! لهم  !ين  من  7لكْن  7هذ� صحيح، 
�ألسلوk؟ !ال يمكن !? يحفظه �أل7ال> 7!? يجّو>q7 7!? ُيحِسنو� 
تال7ته من غير عصا شيخ �لكّتاk؟ !سألكم �7لمَثل قائم !مامكم: 
هذq مد�2^ تحفيظ �لقر�? �لتي �نتشر$ في كل مدينة 7كل قرية 
في �لمملكة، جزJ �هللا َمن فّكر فيها 7َمن !ّيدها 7من !عانها 7من 

.Yيقو. عليها خير �لجز�
من  �لكامل   Yلجز� يحفظ  �آل?  �لولد  7تر7?  تسمعو?  !ال 
ُيتِقن تعّلم �لكال.،  �لتجويد �7ألحكا. قبل !?  �لقر�? 7يتلوq مع 
7يحفظ �ألجز�Y �لثالثة !7 �أل2بعة !7 �لقر�? كله !حيانًا 7هو �بن 
!حد عشر عامًا؟ !ين هذq �لمد�2^ من تلك �لكتاتيب؟ تلك كنا 
ُنسا� ;ليها باكين 7هذq يتسابق �ألطفاD ;ليها ضاحكين، تلك كانو� 

ُيدَفعو? ;ليها بالعصا 7هذq ُيدَعو? ;ليها بالهد�يا �7لرغائب.
يمكن ;A? !? نصل ;لى �لثمرh من �لجا>h �لسهلة �لنظيفة، 
 gباألشو� Yتريد7? !? نعو> ;لى �لطريق �لوعر �لوسخ �لملي �Aفلما

7باأل7حاD؟
خير  فيها  كا?  فقد  فيها  كنت  �لتي  �ألهلية  �لمد�2^  !ما 
كثير، عّلمتنا �لديَن 7نّشأتنا على �لتقوJ، 7لكن �لثمن كا? غاليًا 
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�7لطريق شاقًا. فهذq �لكتاتيب 7هذq �لمد�2^ �ألهلية كالدنيا: فيها 
ليل 7نها2. فما لنا نذكر نها2ها 7ننسى ليلها؟ ما لنا ُنبِصر مز�ياها 
7ُنغِمض عن عيوبها؟ ;نها تهتّم بالدين، �7لدين هو �ألسا^ لكل 
�لدين؛  تنّفرنا من  �لدين بطريقة  يلّقنو?  بناY خير، 7لكنهم كانو� 
يسقوننا �لشر�k �لنافع، 7لكن ال يرّغبوننا فيه 7يجّملونه في !عيننا 
�لو2> �7لفّل،  �لتي فيها   hلمائد� �لنظيفة على  7يضعونه في �آلنية 
بل يضجعوننا كما ُتضَجع �لنعجة للذبح 7يمسكو? بأيدينا حتى ال 
نتحرg، 7يفتحو? !فو�هنا بذَنب �لملعقة 7يصّبونه فيها صبًا يكا> 
يخنقنا! 7كا? من �لسهل عليهم (لو !نهم !�2>�7) !? يفتحو� شهيتنا 
فرحين،  7نشربه  �2ضين  !يدينا  ;ليه  فنمّد  فيه  2غبتنا  7يثير�7  ;ليه 

.y7لكنها كانت هي �لطريقة �لمّتَبعة على ما فيها من عو
7قد بقي من هذq �لطريقة بقّية ;لى �ليو. قاصرh -مع �ألسف- 

على بعض >72^ �لدين.
*   *   *

هذq �لمد�2^ لم تكن فيها عطلة صيفية؛ كنا نذهب ;ليها كل 
يو. في �لصيف 7في �لشتاY، في !يا. �لفطر 7!يا. �لصيا.، ال نعطل 

;ّال !يا. �لجمعة 7سبعة !يا. في �لعا. هي !يا. �لعيد.
تة (7ال تقولو� مسفَلتة) 7ال نظيفة، بل  7ما كانت �لطر� مزفَّ
كانت !2ضها في �لشتا�A; Y نزD �لمطر 7حًال نخو� فيه ;لى قريب 
 Yجا �Aلخصر، فإ� kلركب، يمأل 2شاشه ثياَبنا من �لظَّهر ;لى قر�
�لصيف جّف فصا2 تر�بًا يمأل !كتافنا 7يستقّر في صد27نا. 7كانت 
�لسيا�2$ في >مشق كلها ُتَعّد على !صابع �ليدين، بل على !صابع 
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�لخيل  7عربا$  �لسيا�2$؟   k2كو ألمثالنا  7!ّنى   .hلو�حد� �ليد 
كانت غالية علينا، ثم ;نها ال تمشي ;ّال في �لطر� �لِعر�� 7نحن 
 h<7ّقة 7حا�2$، �7لتر�. له خطو© محدi! �لمد2سة  ;لى  نسلك 
ال يصل ;ّال ;لى !حياY �لسفح، سفح قاسيو? 7;لى �لميد�?، فكنا 

نمشي على !قد�منا.
هذq كانت حياتنا، 7كنا صابرين عليها �2ضين بها، ما كا? 
;ّال  �لنافع  �لعمل  7عن  �لِجّد  7عن  �لد�2سة  عن  يشغلنا  ما  عندنا 
من  فيه 7ال خشية   hال مضّر uلذ�  Dلحال� �للهو  من  قليلة  !لو�? 
نستمع  ;�Aعا$  كلها  �لدنيا  في  كا?  7ال  عندنا  كا?  ما  عو�قبه. 
;ليها، 7ال �2ئيا$ (تلفزيونا$) نعكف �لساعا$ �لطويلة عليها، 
7ال مجال$ مسّلية (!7 ُمفِسدh) نقر�ها. 7!كر2 �لقوD ;ننا كنا مع 
هذ� كله �2ضين، فما ألبناY هذq �أليا. ال يقّد72? ما !نعم �هللا به 
 kلد�2 ;لى با� kعليهم 7!7صله ;ليهم: �لسيا�2$ تحملهم من با
تأخذ  قد  �7لعطلة  �لنها2،  �لمد2سة، �7لد�2سة ال تجاi7 نصف 
2بع �لسنة !7 !كثر (7قد �متد$ في �لعا. �لماضي !2بعة !شهر)، 
 k7!ساليب �لتد2يس �ليو. النت شّدتها 7َسُهلت 7عو2تها، �7لضر

ممنوt �7لعصا قد ُ!لغيت.
على !? �لنا^ لم يكونو� على !يامنا يحتملو? هذq �لعطلة، 
�لمد�2^  ;لى  �با�هم  يأخذهم  �ألميرية  �لمد�2^  تالميذ  فكا? 
�ألهلية �لتي ال عطلة فيها ليقضو� فيها !يا. �لصيف، فكانت تمتلئ 
;�A فرغت �ألخرJ. 7كا? �لتّجا2 من !هل �لشا. يصحبو? !7ال>هم 
معهم ;لى متاجرهم بعد خر7جهم من هذq �لمد�2^ �لتي !>خلوهم 
في �لصيف ;ليها، يعّلمونهم من �لصغر كيف يبيعو? 7يشتر7? 7كيف 
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يأخذ7? 7يعطو?، فيكبر7? 7هم ال يز�لو? في عهد �لصغر.
7!هل �لشا. !برt �لنا^ في �لتجاh2 7!حرصهم عليها، ;ّال 
�ألقل �ألقل منهم. 7كنت !نا 7;خوتي من هذ� �ألقل، ;A لم يكن 
 .kكتا 7جليس  علم  كا? صاحب  7;نما   ،uجّد 7ال  تاجر�ً  !بي 
7بر�عة !هل �لشا. في �لتجاh2 فيها تفسير هذq �لظاهرh �لتي ُكتب 
عنها كثير من �لكتب، هي !? �ليهو> قبل !? يسرقو� فلسطين 7قبل 
!? يظاهرهم 7يعينهم على سرقتها قو. �خر7?، كانو� في كل بلد 
>خلوq !صحاk �لماD فيه 7كانو� كبا2 تّجاq2 �7لقابضين على !iّمة 
 kليهوُ> عندنا !? يكونو� !صحا� i7ّال �لشا.، فما جا; ،q<قتصا�
2بابيكا (كما يقوD �لعامة في مصر) عملهم �أل7حد هو !? يحملو� 
!كياسًا طويلة 7يد�727 على �لبيو$ ينا>7?: "!�7َعي(١) ُعُتق للبيع، 
!شياY عتيقة للبيع، !شياY عتيقة للبيع". كا? هذ� عملهم، 7كا? لهم 
عمل �خر �ختّصو� به هو �لمتاجرh بنسائهم، أل? �ليهو> في �لبشر 

كالخناiير في �لحيو�?، ليس عندهم غيرh على ;ناثهم.
 J2! بل كنت ،h27لم ينفر> !هل �لشا. في �لبر�عة في �لتجا
7!نا صغير جماعة من !هل نجد يمشو? ;لى �لعر�� 7;لى �لشا.، 
َبير لّما Aهبت ماشيًا ;ليها  7قد �ستقّر فريق منهم فيها؛ 2!يتهم في �لزُّ
مع طائفة من تالميذu في �لبصرh، 7قد سبق �لحديث عن هذ�، 
27!يتهم في �لبصرh 7كانو� من 7جوq !هلها، 7قد >عانا مرh 2جل 
كريم بيته مفتوU للضيو} هو من �D !با �لخيل (7قد نسيت �سمه، 

______________________
(١) هي �لمالبس باللغة �لّد�2جة في �لشا.. 7لعل !صلها من ما>h >7عى<، 

فمن معانيها ما يحتمل تنزيَله على �للبا^ (مجاهد).
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ليه)، كما  �لذ� �خذني  �لصّو��  �لشيخ محمد محمو�  "يذكر� 
عرفت من �لشبا# �لصالحين �لسيد سعو� �لعقيل كا' من طال# 
�لثانوية في �لبصر:. "كا' هؤال5 �لنجديو' ُيعرفو' عندنا بالعقيل 
(�" �لعقيالC)، يتاجر"' باإلبل "غير �إلبل "يدّلو' �لقو�فل على 
�لطريق لّما كا' �لحج بالَبّر، "كانو� معر"فين بصدF �لقوE "�ستقامة 
�لسير: "حسن �لمعاملة، "�ظّن �' مّمن كا' عندنا منهم EK �لرّ"�� 

"EK �لبّساEK" P �لشبل، "جماعة Kخرين نسيت �سما5هم.
 Qفي عر� �لعر# كل ما "لي تبو Pلشا�" ،Pمن مد' �لشا"
من �لشماE، بل Uبما �تصلت به �طر�� �لعر�F: بلد "�حد فرقه 
�ألعد�5، كما قاE صديقنا �لكبير �لشيخ Uضا �لّشبيبي (�لذ� سبق 
`كر فضله علّي لّما كا' "^ير�ً للمعا�U سنة ١٩٣٦ "كنت مدUّسًا 

:Eقا ،(Fفي �لعر�
ــآPَ "ها �نا ــتاFُ �لش Fِببغد�َ� �ش لى �لَكْرgِ من بغد�َ� َجمُّ �لّتَشوُّ
ــْد مّزقوهما ــٌد فرٌ� "ق Fِهما بَل Uمى �هللا بالتشتيِت شمَل �لُمَمزِّ

نه كا' من مد' جنوبّي �لشاP بال� لم يستطع �' يعيش  :Eقو�
 �"Uفلسطين يهو�ّ� "�حد، كالخليل "نابلس، فصا qفيها قبل ضيا
ألنهم   rUأل� في  فسا��ً  "يعيثو'  "يصولو'  فيها  يجولو'  �آل' 
قنا  شعب �لفسا� "�إلفسا�. "ما بقّوتهم سطو�، "لكن بضعفنا "تفرُّ
"�ننا �بعدنا �إلسالP عن معركتنا في فلسطين، فلم نجعلها جها��ً 
سالميًا(١)بل حربًا "طنية "معركة قومية، فكأ' �هللا يقوE لنا �آل': 

______________________
(١) حتى جاC5 هذ� �النتفاضة سنة ١٤٠٨، خرَجت من �لمساجد تلبس 

.rUثو# �إليما'، فأعطاها �هللا �لنصر "��هش منها �هل �أل
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"لَِتنصْركم قوميتكم 7عر7بتكم ما >متم !عرضتم عن نصرh 2بكم 
فلم تنصرq7 لينصركم". فهل �عتبرتم؟ لقد خسرتم فما !غَنت عنكم 
قوميتكم 7ال عر7بتكم، فهل تعو>7? �آل? ;لى 2بكم، تستغفر7نه 
7تتوبو? ;ليه 7تجاهد7? في سبيله 7إلعالY كلمته، 7تستمطر7? 
 ?! محتاجو?  !نتم   .! بشريعته؟  �7لتمّسك  >ينه   tباّتبا منه  �لنصر 

تستمّر �لتجِربة حتى تضّيعو� �خر ما بقي لكم؟
 q7ّعد يقاتل  2جل  �لعجب:  منه  يعجب  لعجب  �7هللا  ;نه 
�لرّشا£  7!ماَمه   ،qلتي 27ثها عن جّد� �لصدئة  �لقديمة  بالبندقية 
 k2يحا ;ليها 7ال  يلتفت  فال  �لقنبلة  يديه  7بين   qيد ;ليه  يمّد  فال 
بها! !ليست >عوh �لقومية �لمخالفة لإلسال. هي �لبندقية �لقديمة 

�لصدئة؟ !ليست هي �لعصبية �لجاهلية �لتي نهانا �إلسال. عنها؟
 kلعر� من  مليونًا  عشرين  من   hلمساعد� نطلب   �Aلما
7هم  عليهم  ُنقبِل  �لعشرين)؟  يبلغو?  كانو�   ?;) �لمسلمين  غير 
ُيعِرضو? عنا، 7نبسم لهم 7هم يعبسو? في 7جوهنا، 7ُنخِلص 
لهم 7هم يكيد7? لنا، يكّذبو? 2سولنا 7يحا2بو? >يننا 7يكونو? 
>�ئمًا مع عد7ّنا علينا، 7ندt ثمانمئة مليو? مسلم غير عربي هم 
قر�ننا  7قر�نهم  >يننا  >ينهم  ;لينا،  �أليدu مخلصين  يمّد7?  منا، 
برها?؟  من  �لتجِربة  بعد  فهل  جّربنا،  لقد  عقيدتنا!  7عقيدتهم 
جّربنا 2فع �2ية �إلسال. بيد صالU �لدين فكانت حّطين، 7كا? 
بعدها �ستر>�> فلسطين ثم كا? طر> �لو�غلين �لغاصبين، فخّبر7ني 
 >kيا من 2فعتم �2ية �لقومية 7نكستم �2ية �إلسال.، 7قلتم >عر
 Uصبا ;�Aعتكم  من  يو.  كل  تنا>7?  >مسلمو?<،  تقولو�  7لم 
 kّ2 لتي قّر2ها� hفي �لعر7بة"، 7نسيتم �ألخّو hيها �إلخو!" :Yمسا
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�لعاَلمين 7هي !خّوh �إليما?، خبر7ني: ما�A !ْجَد$ عليكم؟
*   *   *

!ّما سؤ�D صاحب �لرسالة عنا في �لصيف: !ين كنا نصطا} 
 Yمن حّر >مشق؟ فجو�به في �لحلقة �آلتية ;? شا k7كيف كنا نهر

�هللا.
*   *   *
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-٢٤٢-
هذq �لحلقة من �لذكريا$ مسر7قة

�لعز. !? يكو? موضوt هذq �لحلقة عن �الصطيا}،  كا? 
كلها  7>مشق  �صطيا}  ;لى  >مشق  يسكن  َمن   yيحتا هل  7لكن 
�لمملكة  في   hألساتذ� كر�.  من  ;خو�ننا  من  كا?  7لقد  َمِصيف؟ 
7في �لعر�� َمن يؤّ. >مشق نفسها يقضي �لصيف فيها، كا? صيفها 
!سمع  حين  !نا  حالها؟   Dبّد  uلذ� فما  �لنا^،  بال>  في  كالربيع 
�آل? في �لنشرh �لجوية !? �لحر�h2 في >مشق قد جاi7$ �لثالثين 
!فرA! gني، !تبّين هل سمعتا حقًا !. !سمعتاني ما لم يُقل �لمذيع؟ 
لقد بلغُت هذ� �لعمر 7ما عرفت في >مشق يومًا تصل حر�2ته ;لى 

�لثالثين !7 تقا2بها.
ير�ها  �لتي  >مشق  غير  عنها  هنا  !تكلم  �لتي  >مشق  7لعّل 
�لنا^ �ليو.، ;نما !عني >مشق طفولتي 7صباu، فكيف !حّد لكم 
حد7>ها 7!عر� عليكم معالمها، 7قد Aهب Aلك كله مع !مِس 

�لد�بر 7جاY بعدq بلد جديد؟
حلو�ً  صغير�ً  طفًال  تعرفه  7كنت  �لكبير،  �لرجل  2!يَت   �A;
ُتِشّعا?  �للتين  �لعيب خالصًا من �لشّر، بعينيه �لصافيتين  مبّر! من 
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باإلخال¡ 7توحيا? بالحب، 7فمه �لباسم �لذu ال ينطق بالفحش 
�لطهر  تنشر  شّفافة  بها  تحّس  �لتي  727حه   ،kلكذ� يعر}  7ال 
كأنها قطعة !لما^ ينبعث منها مئة شعاt من �لنو2... هل تستطيع 
!? ُتريني Aلك �لطفل 7!نا !بصر هذ� �لرجل؟ ;نه منه 7لكنه ليس 
;ياq، ;نه هو نفسه 7لكنه غيرq. !تر7نها !حجية من �ألحاجي (!7 
هي حّزh27 !7 فّزh27 كما يقوD �لعو�.)؟ ;? �إلنسا? نفسه !حجّية 
�لوجو>؛ >جر.ٌ صغيٌر 7فيه �نطوJ �لعاَلُم �ألكبُر<، �7قف في مكانه 
 Diبل ما بين �أل ،kيقطع ما بين �لمشر� �7لمغر gهنه يتحرA7
�7ألبد، في !قّل من ثانية. ضعيف 7لكنه قوu، ضعفه محّقق 7قوته 
 Jمزعومة ال تقو hهللا، 7;ّال فهي قو� hتتحقق ;? كا? لها مد> من قو
على !هو? ما خلق �هللا من >قائق �لحيو�نا$ �لتي ال تر�ها عين 7ال 

تلمسها يد، 7منها ما ال ُيرJ حتى بالمجاهر �لكهربية.

 uمشق �لتي فتحُت عيني عليها 7قضيت صبا< ?; Dال !قو
فيها كانت خالية من �آلثا. معصومة من �لمعاصي، فالبشر بشر، 
ما كانو� قّط مالئكة، 7لو خال Aلك من بلد لخلت �لبلدh �لتي مشى 
2سوD �هللا ‘ على !2ضها 7عا£ فيها 7ُ>فن في ثر�ها، لخَلت 
7لو  �7لسال.،   hلصال� عليه   Dلرسو� �هللا على عهد   Dمدينة 2سو
 hهللا عليه �لصال� Dلك جماعة لكا? �لناجو? صحابة 2سوA نجا من
�لبشرية 7!تقاها 7!طهرها  �لجماعا$  !نقى  �لذين كانو�  �7لسال.، 
7!فضلها، حاشى �ألنبياY �7لرسل. 7لقد 7قع فيها حتى على عهد 
2سوD �هللا ‘ شيY من �لمعاصي، من �لسرقة 7من �لزنا، 7لكنه 
قليل قليل حتى لُيَعّد من �لنا>2، �7لنا>2 -كما قيل- ال حكيم له.

بعيد  به من  �لحر�. نسمع  �للهو  7كا? في >مشق شيY من 
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كانت  �للو�تي  فالمغّنيا$  �لمسلما$،  غير  به  يقو.   ،q7ال  نر�
 qلينا !سما�هن (بنا$ مكنو) ُكّن من �ليهو>يا$، 7من !غر�; kتتسّر
�لشيطا? فطلب �لفاحشة 7جدها !كثر ما يجدها في حاh2 �ليهو>، 

فاليهو> هم ِشر�2 �لنا^ �7لشر27 مصد2ها >�ئمًا ;بليس �7ليهو>.
*   *   *

7لقد هممت قبل !? !تكلم عن �الصطيا} في >مشق �لتي 
عرفتها 7!نا صغير !? !جلو للقر�Y صوh2 منها 77صفًا لها، فوجد$ 
مقالة منشوh2 من قديم، فأغر�ني �لشيطا? بأ? !سرقها. 7!حسب 
!نكم تذكر7? حديثي في �لر�ئي (�لتلفزيو?) من سنين عن �لسرقا$ 
�أل>بية قديمها 7حديثها، �لذu فّصلت فيه من !مرها ما ال !ستطيع 
!? !عو> ;ليه �ليو.. 7;? كانت �لسرقا$ مستمّرh باقية ال يكا> يسلم 

منها ;ّال قليل ممن عصم �هللا.
 D2جا كبا2  !حد   ?! قريب  عهد  من  �لجر�ئد  نشَر$  7لقد 
 Dٍله على شبابه 7حد�ثة سّنه منصب عا kّلى �هللا، 7هو شا; hلدعو�
في مجاD �لدعوh يكا> يكو? !حد �لر�ساY فيها، قالت �لجريدh ;نه 
سر� من >�لظالD< فصًال نسبه ;لى نفسه 7طبعه في 2سالة نشرها 
باسمه. 7عجبُت 7!نكر$ �لفعلة 7ال سيما !نها جاY$ من مثله، 
7لكن  �لمنَكر،  هذ�  ُينِكر�7   ?!7 �لنا^  يعجب   ?! !2قب  7كنت 
�لخبر مّر مّر �لنسيم، ال يحّرg غصنًا من شجرh 7ال ُيثير غبا�2ً من 

قاt، فكأ? �لنا^ قر�q7 7لم يبالو� به.
7كتاk >في ظالD �لقر�?< طالما عد� عليه �لعا>7? 7سرقو� 
 h<ياi Aلك  يكو?   ?! 7!2جو  7كتبًا،  2سائل  فصوًال جعلوها  منه 
قطب  سيد  �لسعيد  �لشهيد  مع  7لي  �هللا.  2حمه  مؤلفه   kثو� في 
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 hلقاهر� في   hبالمنير �لعلو.   2�< في  �2فقته  فلقد  طويل،  تا2يخ 
سنة ١٣٤٧هـ، 7كنا في مقعد �7حد. ثم نسيني 7نسيته، 7كانت 
معركة �لر�فعي �7لعقا>، فدخلت فيها 7ما !نا من !قطابها، فكنت 
مع �لعريا? 7شاكر عليه، فشتمني 7شتمته. ثم كتب �هللا له �لخير، 
�7هللا ُيعطي من يشاY بغير حساk، فسلك غير طريق �لنقد 7تبّر! 
من !كثر ما كا? كتب فيه 7صا2 من !2كا? �لدعوh ;لى �هللا، فأحببته 
من قلبي، 7!ظن !نه !حّبني، 7طالما لقيته بعُد 7لقَيني 7ُنشَر$ لنا 

صو2 7جمعتنا مجالس.
 D7لست !عيد هنا ما كنت قلت في �لسرقا$ �أل>بية فإ? �لقو
فيها ال يز��A D سعة: عّمن يريد !? يكو? كاتبًا 7هو ال يز�D طالبًا، 
 Jيهو 7من  متعّلمًا،  �نفّك  ما  7هو  عالِمًا  يغد7   ?! يحب  7من 
 Jلغيد �لحسا? فقط، بل ;? في �لدنيا هو� Jليس هو J�7لهو)
 Jلهّين �لسريع، 7كل هو� qلمجد �لمبّكر �7لغنى �لمستعَجل �7لجا�
ُيعمي 7ُيِصّم) قلت: ;? في �لنا^ من يهوJ !? يكو? معر7فًا قبل 
 q؛ 7تفسيرkلعر� Dأل�7? 7!? >يتزبََّب قبل !? َيَتَحْصَر.< كما تقو�
!نه يريد !? يكو? iبيبًا قبل !? ينعقد حصرمًا. نرA Jلك كله 7نسمع 
من �إل�Aعا$ مثله؛ ;ننا نسمع من �إل�Aعة كل ;حدJ عشرh ساعة 
نشيد�ً ُيذ�t سّت مّر�$ على !نه من نظم فال? 7من تلحين فال?، 
�لنشيد  7!صل  سا�2،  ;ّال  �لثاني  7ما  مقّلد  ;ّال   D7أل� فال?  7ما 
 uمي<، 7هو �لذ< gِفد� u<بال u<لشيخنا �لر�فعي 7مطلعه >بال
بل  منه  فما غضب   ،u2نكا; 7نشر$  عليه  !نكرُته  بيتًا  فيه   Dيقو

!قّرq، 7هذ� �لبيت هو:

Aِ7كُرgِ �ِخُر ما في فميغر�ُمِك !D7ُّ ما في �لفؤ�ِ>
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 h<كر �هللا 7شهاA فقلت له: بل �خر ما يتمنى �لمسلم في فمه/

!? ال ;له ;ّال �هللا، فاعتر} بذلك 2حمه �هللا 7لم ُينِكرq علّي، بل 
شكرq بلسانه لي، هذ� 7!نا ُ!ِقّر !نني تلميذ من تالميذ �لر�فعي.

!نه  (7!شهد   Dفقا كلماته   Dبّد َمن   Yجا هذ�  �لر�فعي  نشيد 
!خذ  من   Y7جا ،>Jلهد� منا2   u<بال  u<بال<  :(Dقا فيما  !حسن 
�للحن نفسه �7ّ>عاq له i7عم !نه هو �لذu 7ضعه، مع !نني !حفظ 
هذ� �للحن 7يكا> يحفظه من �لمصريين من لست !حصيهم عد>�ً 
من  �للحن   ?! يّدعي   uلذ� �لكريم  �أل�  هذ�  يوَلد   ?! قبل  من 
7ضعه، فكا? مثاله كمن يزعم !? قلعة !جيا> هي >�2 جدq، 27ثها 

عنه !بوq �7نتقلت باإلj2 ;ليه من !بيه!
�لنا^  7!نكر   kلكتا� كبا2  سر�  7طالما   ،hكثير �لسرقا$ 
من  7!فكا�2ً  شوبِْنها27  من   hفكر سر�  �لعّقا>  سرقاتهم:  عليهم 
�لر7سي  للكاتب  هو  ترجمها  قصة  من  سر�  �7لماiني   ،qغير
�لموسيقي محمد  �قتبس كما قبس  هاتزيباشيف، 7من لم يسر� 
عبد �لوهاk من موسيقى �إلفرنج جمًال كثيرh ال يعرفها 7يميزها 
;ّال من له بصر بالموسيقى، حتى ;نني ألظن !? !غنيته >ما �حالها 
ِعيشة �لفّالU< مقتَبسة -7لو من بعيد- من �ألغنية �لمشهوh2: >على 

بلِد �لمحبوk 7ّ>يني<.
7!عجب سرقة 7!خفاها هي كتاk >�ألحكا. �لسلطانية<. 7من 
 qال يكا> ُيكشف !مر k<يسر� كتابًا في �لنحو !7 �لبالغة !7 �أل
 kألنها علو. معر7فة 7طر� مسلوكة 7مسالك مطر7قة، !ما كتا
�ألحكا. �لسلطانية فإ? موضوعه مبتَكر، ما ُ!ّلف فيه قبله 7ال ُكتب 
بعدq -فيما !علم !نا- ;ّال ما ُ!خذ منه. 7>�ألحكا. �لسلطانية< كتابا? 
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بين !يدu �لنا^، عنو�نهما �7حد 7موضوعها �7حد 7ترتيبها �7حد 
�لفقه  بأحكا.  يستشهد  !حدهما   ?! ;ّال  �7حد،  فيهما   Y7كل شي
�لشافعي �7آلخر بأحكا. من �لفقه �لحنبلي، 7مؤلفاهما كانا يعيشا? 
في عصر �7حد 7في بلد �7حد، 7كالهما كا? قاضيًا، 7!حسب 
مذهبه،  في  كبير  عالِم  7كالهما   ،h�7حد محكمة  في  كانا  !نهما 
�7لقاضي   ،hلقضا� بأقضى  �لملقَّب  �لشافعي   uّ<2ْ7َلما� هما: 

!بو َيْعَلى �لذ�A; u ُ!طِلَق �سم �لقاضي عند �لحنابلة �نصر} ;ليه.
فَمن منهما �لذu !خذ من �آلخر؟ معضلة مّر$ عليها �لقر7? 
7لم يستطع !حٌد !? يحكم فيها بدليل. 7لكن �لذu يميل �لقلب 
 Jلشافعي أل? له كتبًا !خر� u<2ْ7َليه !? �لمؤّلف �ألصلي هو �لما;
تشبه هذ� �لكتاk، 7!بو يعلى -على علّو قدq2 في �لفقه- ما في 
كتبه ما يشبه هذ� �لكتاk، ال في ترتيبه 7ال في !سلوبه. هذ� �7هللا 

7حَدq هو �لعالِم بحقيقة ما كا?.
*   *   *

!ّما �لمقالة �لتي سرقُتها فقد 7جدُتها في �لرسالة في عد> ٨ 
جما>J �أل7لى سنة ١٣٦٦هـ، !u قبل ;حدJ 7!2بعين سنة. على 
!? �لذu !غر�ني بالسرقة 7مّهد لي طريقها 7!عانني عليها، 7لوال 
�لحياY لقلت ;نه شريكي فيها، هو i7ير عريق في �لوh2�i، فهل 
معالي  ;نه  �لوiير؟  في صنيعه  يكو? شريكه  َمن  �لشرطيُّ  يمسك 
هدية  !ثمن  شهو2  من  ;لّي   Jهد!  uلذ�  uلعنقر� ;بر�هيم  �لشيخ 
7صلت يومًا ;لى يدu 7!حّب �لهد�يا ;لى قلبي، 7هي �لمجموعة 
�لكاملة لمجلة >�لرسالة<، �لتي 2ّ>$ ;لّي !يامًا مضت من حياتي، 
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ُيعيدها  !ما �أليا. فال يستطيع !?  ;لّي Aكر�ها،  !نها !عا>$  !عني 
!حد. فكنت من فرحي بها !مسك مجلد�ً !قّلب فيه 7!>عه فأمسك 
�خر، ال !مّل �لرجوt ;ليها 7ال �لنظر فيها، فوجد$ مقاال$ لي 
عن >مشق كثيرh، >مشق �لتي !حّبتني حينًا كما !حببتها ثم !عرَضت 
عني 7!7لتني �لصّد بدD �لوّ>، 7ما عدلت !نا عن 7ّ>ها 7ال جزيتها 

صد�ً بصدها، بل قلت ما قاله �لشاعر �لقديم:
ــَن بني !بي ــي 7بي ــذu بين 7;ّ? �ل

ــٌف جّد� ــي عّمي لُمختل 7بيَن بن
7ََفْرُ$ لحوَمُهْم !َكلو� لحمي  فإْ? 

7;ْ? هَدمو� مجدu بَنيُت لهم َمجد�
!حسست  فلما 7جدتها  ناسيها،  كنت  �لمقالة   qفهذ 7بعد، 

كأني 7جد$ بها �لشباu72! ،k منها ما يّتسع له �لمقا.(١):
فيها)  مقيمًا  �لسنة  تلك  (7كنت   hلقاهر� في  مخزنًا  >خلت 
!بيض  �لسّن  كبير  �لشامية شيخ  لهجتي  فسمع  شيئًا،  منه   uشتر!
لم   ?;7) �لثََّغاَمة   -kلعر�  Dيقو 7لحيته -كما  2!سه  كأ?  �لشعر، 
 :D7قا ;لّي  فالتفت  حقيقتها)،  !عر}  7لم  �آل? شجرتها  ;لى   2َ!
في  7بر�  نو2  7جهه  على  فسطع  نعم.  قلت:  >مشق؟  من  !نت 
عينيه بريق، 7بد$ على جبينه ظالA Dكريا$ حلوh !حسسُت !نها 
مّر$ في 2!سه، 7!خذ بيدu هاّشًا لي باّشًا في 7جهي فأقعدني 

معه 7قاD لي:
 Dَتعا  ،Dَفتعا  .u7لد يا  َتشّرفنا  7سهًال،  !هًال  بك،  !هًال 

______________________
(١) مقالة >حديث عن >مشق<، 7هي في كتاk >مع �لنا^< (مجاهد).
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�شتياقي.  ;ليها   <�i7 u<بتعا� فقد طاD عنها  حّدثني عن >مشق، 
حّدثني عن سهلها 7جبلها، عن غوطتها 27بوتها، عن �لميز�?: 
 hر� !ال يز�D مثابة �لطهر 7موئل �لجماD 7جّنة �لدنيا؟ !ال يز�D �لسُّ
�7لتجا2 يصّلو? �لصبح كل يو. 7يخرجو? ;ليه، يقضو? فيه حّق 
�لنفس بالتأمل كما قضو� في �لمساجد حّق �هللا بالصالh، فيجمع 
بِحَلق  �iخر�ً   Dيز� !ال  �لد�2َين؟  نعيم  7يعطيهم  �لجنتين  لهم  �هللا 
 ،uلشا� َسَما$�27َ  على  عاكفين   kلصحا� 7جماعا$   kألحبا�
يشرفو? على َقَنو�$ 7بانا^ (من فرt7 بر>J) 7هما يخطر�? على 
�لَعْدh7َ �لدنيا من �لربوh متعانَقين متخاصَرين فعل �لحبيبين في غفلة 
�لرقيب، يمشيا? حالَمين خالD �لو2> �7لفّل �7لياسمين كز7جين 
في شهر �لعسل، يظهر�? حينًا ثم تشوقهما �لخلوh فُيلقيا? عليهما 
حجابًا من iهر �لمشمش �7لرّما?، 7على �لَعْدh7َ �لُقصو7i Jجا? 
 Dيز� يزيد 7تو�2؟ 7بر>J، !ال  يتناجيا?:  �خر�? حبيبا? يمضيا? 
 uينظر باسمًا ;لى َبنيه، ثم يلو ،qعلى عصا u<لو�� h2في قر� kّيد
عن مشهدهم بصرq 7ينطلق في طريقه ال يبالي، عا} �لحب 7مّل 
�لغر�.، 7عّلمته تجاk2ِ �لعمر !? كل ما في هذq �لحياh باطل ;ّال 

Aكر �هللا �7لعمل لآلخرh، كله لعب 7لهو 7متا�i tئل؟
سنة  ماليين   hعشر عا£   uلذ�  uلعبقر� �لجد  7قاسيو?، 
 Dيز� !ال  يِشخ.  7لم   J<بر !خيه  �بن  7شا�  شابًا،  7ما  �نفّك 
�2Aعيه  7مّد  2!سه  2فع  قد  �لجبا2،  �لملك   hقعد قاعد�ً  قاسيو? 
ْبَوh ;لى َبْرhiَ، 77طأ لها 2كبته  فأحا© بهما >مشق 7غوطَتها من �لرَّ
فنامت �لمدينة عليها كما تنا. �لحبيبة ;? !ضناها �لنعا^ على 2كبة 
�لوليد  �لطفل  يحتمي  كما   q2بصد �لصالحية  �7حتمت  �لحبيب؟ 
 J<لشمس تضحك لبر� Dبصد2 �أل. �لر�7.؟ �7لشمس، !ال تز�
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7!بنائه، 7تستحّم !شعتها في مائه 7تسبح !نو�2ها في سمائه؟
�لباi 7مصطبة �إلمبر�طو2 �7لصوفانية �7لشا�72ْAِ?؟  7صد2 
حّدثني عنها، حّدj عن >مشق: !ال يز�D �لنا^ يعيشو? في >مشق 
 h7كثر ثما2ها   h7َ7فر >يا2ها  بَركة  عن  حّدثني  �7لجماD؟  للخير 
 Dيز� !ال  تّجا2ها:  جمهو2  �7ستقامة  !سعا2ها  27خص  خير�تها 
�لتجا2 يخرجو? من صالh �لعصر فيغلقو? >كاكينهم فيمضو? ;لى 
بيوتهم، ;لى !7ال>هم 7!هليهم، ثم يتعّشو? ُقَبيل �لمغرk 7يؤّمو? 
�لمساجد، فإ�A صّلو� �لعشاY خرجو� فمنهم من عا> ;لى >�q2 7منهم 

27ْ<؟ من Aهب ;لى >2^ �لشيخ، 7منهم من مشى ;لى >�لدَّ
�لمتآلفين �7ألحّبة  27ْ< َيجمع �إلخو�?  >�لدَّ  Dيز� ُقل لي: !ال 
�لمتصافين، يسمر7? كل ليلة في منزD �7حد منهم، يقعد �لرجل 
مع صاحب �لمنزD 7;خو�نه، �7لمر!hُ مع نسائه، ُينِشد7? �ألشعا2 
7يسوقو? �لنو�>2 7ير77ُ? �لمضحكا$، 7يطالعو? �لكتب 7يتجاAبو? 
!طر�} �لحديث، 7يأكلو? !لو�? �لحلويا$ 7يشربو? �لشاu، ثم 
ينصرفو? ;لى >27هم 7قد �ستمتعو� !7فى ما يكو? �الستمتاt 7ُسّر�7 
!كثر ما يكو? �لسر27، 7ما غشو� قهوh 7ال !ّمو� ملهى 7ال جالسو� 

مًا 7ال !نفقو� في غير 7جهه ماًال؟ غريبًا 7ال !تو� محرَّ
!ال تز�D مناDi �لمشايخ في iقا� �لنقيب �7لقيمرية 7!مثالهما 
معاهَد ;2شا> 7مد�2^ علم 7>��2$ ملوg؟ ُقل لي: من بقي من 
�7لعاني  �7لعّطا2  عابدين   D�7  hحمز  D� �لعلمية؟  �ألسر  تلك 
 u<�7لعما  u�7لكزبر �7ألسطو�ني  �7لشطي  �7لطيبي   u7�7لطنطا
�7لمحاسني �7لمنيني �7لخطيب؟ !ال يز�D فيها �لعلماY �ألعال.، 
 Dََتنّكب �لَخَلف طريَق �لّسَلف، �7ستبدلو� �لدنيا بالدين �7لما .!
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بالقيا. بو�جب  بالتقوJ، �7لتزلَف ;لى �لحكا.  بالعلم �7لمنصب 
�لنصح للحكا.؟

يزهد7?  بالدين،   hعّز! يز�لو?  !ال   :Yلعلما� عن  خّبرني 
�7لمناصب  �لواليا$  من  7يهربو?  �لدنيا  عليهم  فُتقبِل  �لدنيا  في 
فتلحقهم �لمناصب �7لواليا$؟ !ال يز�D �لنا^ يعكفو? في >مشق 
على �لعلم ال يريد7? به ;ّال �هللا �7لد�2 �آلخرh، ُيثنو? لذلك 2َُكبهم 
7ُيحيو? فيه ليلهم 7َيِكّد7? نها2هم، 7يقنعو? في !يا. �لطلب بما 
 kال يسألو? عّما غا ،h2يسّد �لرمق 7يحمل �لجسد 7يستر �لعو
من Aلك !7 حضر ألنهم فّكر�7 في غيرq 7!قبلو� على سو�q، فكا? 
مبتغاهم؟  �هللا   kثو� 7كا?  شغلهم  �لمطالعة  7كانت  !مَلهم  �لعلم 
!ال يز�D �لنا^ سعد�Y �2ضين، قد �نصر} �لعالِم لعلمه �7لتاجر 
لتجا2ته �7لطالب لَد2ْسه �7لمر!h لبيتها، ال يشتغل !حد بغير شغله 

7ال يدخل فما ال يعنيه؟
 :D؟ فتنّهد 7قاuفقلت للشيخ: منذ كم فا2قَت >مشق يا سيد

منذ سنة ١٨٩٧، فا2قتها شابًا 7لم !>خلها بعد Aلك !بد�ً.
فرحمُت �لشيخ من !? !فجعه في !حلى Aكرياته 7!? !طمس 
في نفسه !جمل صو2 حياته، فتلّطفت 77ّ>عته 7لم !ُقل له شيئًا. 

7ما�A تر7نني كنت !قوD؟
*   *   *

سنة   kلجو�� عن  عجز$  فقد   ،Yلقر�� !يها  يا  !نتم  قولو� 
١٩٤٧، فبما�A ُتجيبو? سنة ١٩٨٧؟

*   *   *
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-٢٤٣-
kعندكم نابغو? فّتشو� عنهم بين �لطال

لم  �لريا�  في  7عّلمت  سنة ١٣٨٣هـ  �لمملكة  لّما جئت 
تكن فيها ;�Aعة، لكْن كا? فيها بناY كبير ُ!ِعّد لها، 7لم يكن فيه 
;ّال موظف �7حد هو �ألستاA موسى �لمجّد>u، !حد !بناY �لشيخ 
 uلذ� uْرَهند �لجليل �لشيخ صا>� �لمجّد>u، نسبة ;لى �لشيخ �لسَّ

كا? ُيلّقب بمجد> �أللف �لثاني.
يو.  مصر  في  عرفته   .h<ّمو �هللا  2حمه  7بينه  بيني  7كانت 
�لسلك  عميد  7كا?  �لملكية،  !يا.  لألفغا?  �لمفو�  �لوiيَر  كا? 
بعضها  في  حّدثني  طويلة،  معه جلسا$  7لي  فيها.  �لدبلوماسي 
�لخرy7 عن   <�2! لّما  �لعلماY عليه   h2ما? �هللا< 7ثو!< �لملك  عن 
!حكا. �إلسال. حديثًا مفّصًال تمنيت لو !نني >7ّنته في حينه. 7كا? 
�ألفغاني كا?  �لدين   Dلشيخ جما�  ?! ُ!Aيَع من  ما  مما سألته عنه 
;ير�نيًا 7لم يكن !فغانيًا كما كتب !خونا 2حمه �هللا �ألستاA محمد 
حسين، فأّكد لي �لشيخ صا>� بأنه !فغاني !صيل. �7لشيخ صا>� 
7منهم  هاشم  �لشيخ  منهم  كثير7?،   qبنا�! �لمنجبين   Yلعلما� من 
بال>  في  �لر�ئع  �إلسالمي  �لجها>   h<قا !حد  �هللا،  صبغة  �لشيخ 

�ألفغا? �آل?.
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!قوD: كانت �إل�Aعة من جدh، 7كنت يومًا في �لريا� !>ير 
مفتاU �لر�ّ>، فسمعت ;�Aعة غريبة ليست من جدh 7ال من مصر، 
7لم !كن !سمع في �لريا� يومئذ غيرهما، ;ّال ;�Aعة بغد�> !سمعها 
!حيانًا. فوجد$ هذq �إل�Aعة �لغريبة تذكر !شياY عن �لمملكة 7عن 
�لريا� بالذ�$، فأصغيت !نتظر !? !سمع في �خرها �سم �لبلد 
�لذu يخرy منه �لصو$، فإ�A هو من �لريا�، �A;7 هو يذكر �سم 
 Y�7حٌد منهم فجا tطامي<. فسألت ;خو�ني: 7ما طامي هذ�؟ 7تطّو<
به ;لّي فعّرفني به، �A;7 هو شاkّ سعو>u مهّذk ال يبد7 عليه !نه 
;لى  �لشها>�$، 7!خذني  َحَملة  �لد�2سا$ 7ال من   kمن !صحا
عماh2 عالية في شاt2 �لوiير (7كا? يومئذ !حد شو�t2 قليلة لم 
يكن في �لريا� غيرها) 7!>خلني عماh2 فصعد بي ;لى سطحها، 
 gفوجد$ غرفتين صغيرتين ما لهما ثالثة، فيهما قطع �ال$ 7!سال

2�2i!7 في لوحا$ فقلت: ما هذ�؟
من  �شتريتها  قطع  ;نها  طامي.  ;�Aعة   qهذ  :D7قا فضحك 
مخّلفا$ �لجيش �لبريطاني لّما عرضها للبيع، فرّتبتها 7جعلت منها 
هذq �إل�Aعة. 7سألني !? !حّدj �لنا^ منها، فحّدثت 77صفت 
 qلك !نهم سمعو� حديثي، سمعوA ما 2!يت. 7خّبرني �لنا^ بعد
في �لريا� 7على ُبعد عشرh !كياD (كيلومتر�$) في كل جهة من 

جهاتها �أل2بع.
*   *   *

هل  �لعبقرية؟  هي   qهذ !ليست  بل  �لنبو¢؟  هو  هذ�  !ليس 
!كثر  !>يسو?  كا?   .! �لبد�ية؟   qهذ من  !كبَر  !>يسو?  بد�ية  كانت 
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علمًا 7!7سع �ّطالعًا على علو. �لطبيعة؟ هذ� �لطامي (�لذu لم !ُعد 
!سمع �سمه 7ال !عر} خبرq) كا? يمكن !? يكو? لنا منه !>يسو? 
�خر، يخترt مثل ما �خترt، لو !ننا !خذنا بيدq 7شّجعناq. 7هل 
 h2لحضا� qكا? !>يسو? (7!صحابه 7!مثاله �لذين 7ضعو� !سس هذ
 uلذ�  ?; مد�g2؟  7!7سَع  عقوًال  7!كبَر   YكاA منا  !Aكى  �لما>ية) 
�لتي  �7لمعا2َ}  شّيدناها  �لتي   hَ2�7لحضا �لبعيد  باألمس   qصنعنا

بلغناها نستطيع !? نصنع �آل? مثلها.
ــْت !2باُبُه ــد Aَهَب ــْل ق كلُّ َمْن سا2َ على �لّدkِ2 7َصْلال تُق

هذq �ليابا?: ما�A كانت �ليابا? قبل مئة سنة !7 تزيد قليًال، 
7ما�A صا2$ �آل? �ليابا?؟

بل !حّدثكم عّما هو !قرk عهد�ً 7!>نى بلد�ً؛ حالنا نحن لّما 
كنا طالبًا 7حاD �لطالk �آل?: لما�A كا? ينبغ منا نابغو? كل عا. 
ال يكا> يظهر !مثالهم �آل? في �ألعو�. �لطِّو�D، في �أل>k 7في 
�لفّن 7كل علم، شعر�Y 7كّتاk 7!طباY 7مهندسو?؟ ال !عني !نهم 
!كملو� �لد�2سة 7نالو� �لشها>h فقط، فإ? �لذين يحملو? �لشها>�$ 
ال ُيَعّد7?، 7لكن !قصد !نهم عباقرh متميز7? !7 نابغو? سابقو?، 
فما لنا ال نرJ �آل? !مثالهم؟ ما لنا ال يكا> يظهر منا في �لسنين 
هل  �لشها>�$؟  َحَملة  ;ّال   Jنر ال  بل   ،Y7!>با  Yعلما �لمتطا7لة 
�نقطع �لنبو¢ 7جّف �لينبوt، 7!صبح �لطالk �ليو. !قّل حظًا من 

�لذكاY 7نصيبًا من �لفهم؟
!قوD: ال. !قولها مطمئنًا ;ليها �7ثقًا منها، بل ;? �لشباk �آل? 
!7سع مد�g2 7!كثر �ّطالعًا مما كنا عليه في !يا. شبابنا، فما �لسبب 
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;A?؟ ما هو �لشيY �لذu كا? عندنا 7كا? سبب نجاحنا 7لم نُعد 
نر�q عندهم؟ ال شيA; .Y? فما هو �لشيY �لذu نجدq عندهم 7لم 
يكن عندنا، فصرفهم عن �لعلم 7شغلهم بالشها>�$ 7بالمظاهر؟ 

هنا مربط �لفر^ كما يقوD �لنا^.
*   *   *

لما�A !جمَعت كلمة 2جاD �لتعليم على �لشكوJ من �لضعف 
نتائج  ظهَر$  بعدما   Yإلمال� 7في  �لعربية  �للغة  قو�عد  في  �لعاّ. 
�المتحا? هذ� �لعا.؟ ;? من �لمعر7} !? من �لعلو. ما يمكن !? 
2 عليه من مباحثه، !7 !? يحفظه كما  يعي �لتلميُذ �لمقد�2َ �لمقرَّ
هو في �لكتاk 7يضعه في 27قة �المتحا?، ال يخطئ منه شيئًا 7ال 

.Uينقص منه شيئًا، فُيضطر �لمصّحح !? يقّد2 له >2جة �لنجا
7لكن >2سين من �لد72^ ال ينفع فيهما هذ� �ألسلوk، بل 
ال بّد فيهما من �إللما. بكل منهما ;لمامًا كامًال ألنهما كل ال يتجّز! 

7جميع ال يفتر�، 7هما �للغا$ �7لرياضيا$.
�لمد2سة  من  �أل7لى  �لسنة  في  ;خو�ني  7كا?  كنت  7لقد 
�لثانوية نميز �لخطأ من �لصو�k، 7نعر} كيف نر�جع في �لقامو^ 
�لمحيط، 7نقر! في كتب �أل>k فال نخطئ (!7 نخطئ خطأ يسير�ً). 
فإ? لم نِعش في �لبلد �لو�حد فإننا نعيش في بلد�? متشابهة، فما 
�لذu كا? لنا فأعاننا �هللا به على تحصيل �لمَلكة في �لعربية 7ُحرمو� 

منه فمنعهم َفْقدq من تحصيلها؟
عيشًا.  7!2فه  !فقًا  7!7سع  منا  !Aكى  !نهم  فأجد  ألنظر  ;ني 
كنا نقاسي من كثير من �لشد�ئد فهّو? �هللا عليهم تلك �لشد�ئد، 
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%كنا نجد صعابًا كثير� فسّهل �هللا لهم تلك �لصعا: كانت كتبنا 
�أل%لى   �لحر خال(  صغا,  %نحن  �لتر/  عهد  على  �لمد,سية 
>كثُرها بلسانهم، فلما �نقضت �لحر %قامت �لد%لة �لعربية في 
�لشاA %صا,@ هي لساَ? �لتعليم لم نكن نجد في >%( �ألمر كتبًا، 

فكنا ننسخ بأيدينا ما ُيمليه �ألساتذ� علينا. فما �لسبب DE?؟
 ��ألساتذ بأكبر  يأتو�   ?< Nعتهم  يومئذ   P,لمد�� قلة  لعّل 
للتد,يس فيها. %ليس �لمدّ,P �لقوR في ماNته �لو�سع في علمه 
نا(  كَمن  �لسنين  من  عشر�@  في   �لطال من  Vالفًا  عّلم   Rلذ�
 Wألحد، %كّلفو� Aمدّ,سًا >% معيد�ً يو Wفجعلو Zأل,بعا� Aيو �Nلشها�
قليًال،  DE سبقهم  باألمس معه  �لمدّ,P لمن كانو�  >? يكو? هو 
كما سبق عريف �لفصل Eخو�نه فيه. فكيف يكو? مدّ,سًا لمن كانو� 

,فاقه قبل >سبو[؟ %كيف ُيقَر? بمن كانو� >ساتذته قبل >سبو[؟
قَرٍ? في  لزَّ  ما   �DE بوِ?  �للَّ %�بُن 

لْم يستطْع َصْوَلَة �لُبْزِ( �لَقناعيِس
*   *   *

 Aلشا� في  (%نسّميها  �لمطالعة  كتب  %�لثانية  �أل%لى،   Wهذ
 ليكو? لهم Nمن فنو? �أل �<)، %ما يختا,%? فيها للطالZلقر��<

قد%� %Eمامًا %يكو? نبر�سًا يستضيئو? به.
�ختا, لنا �ألستاD سليم �لجندR >%َ( قد%مه علينا في مكتب 
عنبر سنة ١٩٢٣ قصيد� >%� َحرَّ قلباWُ ِمّمْن قلُبُه َشبُِم< �لتي %Nّ[ بها 
�لمتنبي سيَف �لد%لة لّما فا,m حلب قاصد�ً مصر، %شرحها لنا؛ 
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يتعاضد7?  كلمة  مثًال  يفّسر7?  �ليو.،  �لمد2سو?   Uيشر ال  كما 
�لكلمة: كيف 7ُضعت،  تا2يخ  بنا على  يمّر  بل  يتعا7نو?،  بأنهم 
7ما هو �لجذ2 �لذu �شُتّقت منه، 7كيف َتحّوD معناها عن طريق 
�لتوّسع �7لمجاi �7لُعر}، فيقوD مثًال: ;? !صلها من �لَعُضد، أل? 
 ّDالسم !سبق >�ئمًا في �لوضع من �لفعل، 7أل? صيغة تفاعلو� تد�
على �لمشا2كة فالتعاضد هو لّف �لعُضد على �لعُضد، �7لتكاتف 
ُيقبِل  فلم  بالكتف. 7!عر� عنه: !u !عطاq عرضه  �لكتف  ;سنا> 
عليه بوجهه. 7صفح عنه: منحه صفحة خّدu! ،q لم يو�جهه باللو.. 

7!مثاA Dلك.
7لو  �لطريقة.   qهذ على   kلطال� تد2يس  في  !نا  7مشيت 
iميله   7!  uلجند�  Aألستا� 7جد  لو   7!  ،uتالميذ من  7جد$ 
�لمباg2 منا نحن تالميذq َمن يد7ّ? ما يقوD لكا? من Aلك كتب 

في �ألمالي كأمالي �أل7لين.
ثم عا> من �لحصة �لمقبلة بعد !? شرU �لقصيدh يقوD لنا: 
!هل  �لمتنبي في ُعر}  !نظا2كم عنها، ال تحفظوها أل?  �صرفو� 
�للغة شاعر مولَّد ال ُيحتّج بعربيته. 7جعل يحّفظنا �لشعر �لجاهلي 
من  كبير�ً  7جانبًا  �لمعلقا$  فحفظنا   ،(uألمو�  u!) �7إلسالمي 
�لشعر �إلسالمي، ال يز�D في Aهني ;لى �ليو. قصائد كثيرh منها 

!حفظها برّمتها 7ال !D�i !72يها. �نظر�7 !ين كنا 7;لى !ين هبطنا.
قر!$ في مجلة من نحو !سبوt هذq �لكلمة، !نقلها بنّصها 
7;? كنت !كر. قلمي عن !? يخّط مثلها 7!صو? صحفي عن !? 
 hسّو>ها بها، 7هي: "قر!$ في عد> من !عد�> >�لمجلة< قصيد!
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 ،hلقصيد� q�7لو�قع !نني لم ُ!عَجب بهذ ،u2لحيد� Aعمو>ية لألستا
7لم !كن !تصّو2 !? شاعر�ً كبير�ً كالحيدu2 سيعو> ;لى مثل هذ� 
�نتهى،  �لقر?".  هذ�  من  �لعشرينا$  في  شائعًا  كا?   uلذ� �لشعر 

7!شهد !? ال ;له ;ّال �هللا!
هل كنتم تظنو? !? يأتي على �لنا^ يو. يخجل فيه �7حٌد منا 
!? نعو> ;لى شعر �لعشرينا$ (يقصد �لعشرينّيا$) من هذ� �لقر?؟ 
تر7نه  فهل   !u<72لبا� قبلهما  7ِمن  7حافظ  شوقي  شعر  ;لى   u!
يرضى لنا !? نعو> ;لى شعر !بي تما. �7لبحترu فضًال عن جرير 
�7لفرi>�، فما بالك بعو>تنا ;لى شعر �لنابغة i7هير 7لبيد؟ !يريد 
�لمجلة !? يمحو خمسمئة !لف بيت من   qبخمسة !سطر في هذ

�لشعر قيلت في !لف 7ستمئة سنة من عمر �لدهر؟!
;? للشعر معنى محّد>�ً 7صوh2 ثبَتت في !Aها? �لنا^ من 
!يا. �ألْفَوq �ألuّ<7َْ (�لذu كا? يعيش كما قالو� على عهد سيدنا 
�لمسيح عيسى بن مريم عليه �لسال.)؛ ;? �لشعر عندنا ال يمشي 
;ّال على ساقين من �لوi? �7لقافية، فإ? فقد ;حد�هما مشى على 
�لعكاكيز، 7;? فقدهما صا2 شعر�ً كسيحًا ال يتحّرg ;ّال على كرسّي 

uA >�7ليب.
2حم �هللا �ألستاA �لعّقا>، عندما كا? 2ئيس لجنة �لشعر قّدمو� 
;ليه بعض هذ� �لذu يسّمونه >شعر �لحد�ثة< فأحاله ;لى لجنة �لنثر، 
2 فرّ>q ;لى موطنه، 7لوال  ألنه !�2> !? يدخل مدينة �لشعر بجو�i مز7َّ
!نه 2حمه 7!شفق عليه ألحاله ;لى محكمة �لجنايا$ بتهمة �لتز7ير!

*   *   *
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7ُتلِزمو?  �لمطالعة  كتب  في  تضعونها  �لتي  �لمختا$�2 
�لتالميذ بفهمها 7حفظها هي �لعامل �ألD7 في تنمية �لمَلكة �أل>بية 
في نفوسهم 7تقويتها !7 في ;ضعافها 7;ماتتها. 7لقد صرنا نجد َمن 
 qيكتب في �لصحف يسخر من شوقي 7َمن لو !نصف �لنا^ لنصبو
7;خو�نه على �ألعمدh ليكونو� ِعبرh لمن يتجّر! على �لحّق 7ينصر 
�لباطل، يسخر7? من شوقي 7ما ظهر من قر7ٍ? َمن هو !شعر من 
 q<عو Jقبل !? يقو kلشبا� h77هو في طر� Dقا uشوقي. شوقي �لذ

:q7يشتد !َْسر
بَشٌر ;ّننا  عّنا  َجماَلِك  ِمَن �لّتر�kِ، 7هذ� �لُحسُن 72ُحانيصوني 
مَلكًا تأ7يَنُه  َفَلكًا  فابتغي  �لفاني!7ْ  للعاَلم  تنِصبي شَركًا  ال 

قابِلو� -ناشدتكم �هللا- بين هذ� �لكال. 7بين ما يقوله شعر��كم 
!هل �لحد�ثة (!7 �لحدj)! شوقي �لقائل:

ُه �لتا2يِخ في محر�بِِه!فضى ;لى ختِم �لّزماِ? فَفضَّ ;لى  7حبا 
ــر�بِِه7طوJ �لُقر7َ? �لَقْهَقرJ حّتى !تى ــَن طعاِمِه 7ش فرَعوَ? بي

7هو  ناطق  !كبَر  >�ألiهر<   hقصيد في  !نطق   uلذ� شوقي 
:Dلدنيا، 7!سمع !عظَم سامع 7هو �لزما? حين قا�

�7نُثْر على َسْمِع �لّزماِ? �لَجْوهر�ُقْم في َفِم �لّدنيا 7َحيِّ �ألiهر�

شوقي �لذu قاD في قصيدته عن نابليو?:
ــتقَبْلَتُه فاس ــْطَرنُج  �لشَّ ــْن7ُِضَع  بالالعبِي ــٍث  عاب ــاٍ?  بَبن
ِ̂ �7لّنمسا معًا 7 َمْن J!2 شاَهيِن ِصيد� في َكميْن؟ِصدَ$ شاqَ �لرُّ

*   *   *
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7شيY �خر لعّله من !سباk ضعف �لطالk في �لد72^ كلها 
7في �لعربية على �لتخصيص، !خشى ;? قلُت �لحّق فيه !? ُ!غِضب 
ناسًا ما لي ;لى ;غضابهم 2غبة، هو !? �الهتما. بالشيY بمقد�2 
�لحاجة ;ليه، 7ُتعَر} �لحاجة ;ليه بمقد�2 �لخساh2 في فقدq. 7نحن 
نحتاy ;لى َمن يعّلم !7ال>نا 7من يد�u7 مرضانا 7من يضمن ;قامة 
�لعدD فينا 7يؤّ>k �لجانحين �7لمجرمين منا. 7نحتاy قبل Aلك 
;لى َمن يدّلنا على طريق �لنجاh في �خرتنا �7لوصوD ;لى 2ضا 2بنا، 

فهل ;>خاD �لكرh في شبكة في �لملعب !هّم من هذ� كله؟
;ّال  !2يد  فما  سألتكم  !نا   ?; تغضبو�  فال   ،Dلسؤ�� هو  هذ� 
بالطبيب  �هتمامنا  من  !كثَر  �لالعب  بهذ�  نهتّم   �Aلما !تعّلم:   ?!
7بالمد2^ 7باألستاA 7بالو�عظ؟ 7كيف نرّغب �لطالk في �لقو�عد 
�7إلمالY 7هم ير7? هؤالY ينالو? من �لتكريم !كثر مما يناله �لخليل 
 Y�7لمبّر> 7!ئمة �للغة !جمعين، لو بعثهم �هللا �لقا>2 على كل شي
�تركو�  لكم   Dقو! 7!نا ال  معنا؟  7عاشو�  بيننا  فمشو�  قبو2هم  من 
بإعد�>ها،  �إلسال.  !مر  �لتي   hلقو� من  فإنها  بالرياضة،  �لعناية 
�7لقوi hُينة �لرجاD: قوh �لعلم 7قوh �لجسم 7قوh �إليما?، 7لكن 
�لذu !قوله لكم !? ال تدفعو� ثالثمئة 2ياD مثًال في بضاعة مهما 

غلت ال تساu7 ;ّال خمسة عشر 2ياًال.
*   *   *

تريد7?  فهل  فيها،  تضعونه  7ما  �لمطالعة  كتب  ;لى  !عو> 
�لحقيقة �لصا>قة �7لنصح �لمخلص !. !نكم ال تحبو? �لناصحين 
 uلذ� k<؟ جّنبو� كتب �لمطالعة هذ� �أل(لكA 7!عيذكم باهللا من)
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بالنثر  �يومًا  �لمنثو�  بالشعر  �يومًا  �لحد�ثة  بأ��  يومًا  تسّمونه 
�لمشعو� (كما قا+ �لما'ني �حمه �هللا ما'حًا ساخر�ً لّما سألو# عنه) 
�يومًا بقصيد9 �لنثر، �كل 6لك من مظاهر �لعجز عن نظم �لشعر 

�لبليغ؛ كالثعلب لّما لم يصل ?لى عنقو� �لعنب قا+ ?نه حامض.
 Fلعربية ��إلسال� Iمَلكتهم �لعربية، أل Oختا��� لهم ما يقّو��
ال يكا��I يفترقاI. لقد حاقت بالعربية نكباS ��عترضت طريقها 
عقباS �نزلت بها من نو�'+ �لدهر �لمعضالS، �لكن ما مّر بها 
 Oلذ� � فيها من هذ� �أل�� �لمز�َّ يوFٌ هو Zشد عليها �Zنكى Zثر�ً 
�لشعر  �نتقاًال من مذهب في  ليس  ?نه  �لحد�ثة<.   ��Z< سّميتمو# 
 Iلو�Z ?لى Zسلو�، �لكنه لوI من  ?لى مذهب �ال من Zسلو� 
�لكيد لإلسالF بدZ به Zعد�a# لّما عجز�� عن مّس �لقر`I ألI �هللا 
�لذZ Oنزله هو �لذO تعّهد بحفظه، فد���� علينا 9���َ �جا�cنا من 
���ئنا. �كذلك يفعل �لشيطاI، يأتي �لناe من بين Zيديهم �عن 
 hبإضعا Fإلسال� hظهو�هم. فعمد�� ?لى ?ضعا c��� يمانهم �منZ
عن   9�ّ� ?نها  نظير(١)،  قبل  من  لها  يسبق  لم  بدعة  ?نها  �لعربية؛ 
�لبالغة كالر9�ّ عن �إلسالF �لتي كانت عقب �نتقا+ �لرسو+ عليه 
�لصال9 ��لسالF ?لى �لرفيق �ألعلى، �لكنها �9�ّ (كما يقو+ Zخونا 

�ألستاZ 6بو �لحسن �لند�O): �9�ّ �ال Zبا بكر لها.
*   *   *

______________________
�لشيخ  له   Fقّد  Oلذ�  >Fإلسال�  Iميز� في  >�لحد�ثة  كتا�   ��aقر�  (١)
عبد �لعزيز بن با' �لمفتي �لعاFّ جز�# �هللا �جزt مؤّلف �لكتا� خير�ً.
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-٢٤٤-
عزمُت !? !طوu !�27قي
u7�7 ;لى عزلة فكرية

تبلغ   ?! !قّد2  كنت  ما  �لذكريا$   qهذ !كتب  شرعت  لّما 
!2بعًا 7عشرين حلقة، فوّفق �هللا حتى صا2$ مئتين 7!2بعين، 7ما 
 $Yهني، فقد جاA 7ال !فرغت كل ما في uستنفد$ كل ما عند�
على نمط عجيب، ما سرُ$ فيها على �لطريق �لمعر7} 7ال �ّتبعت 
مة  فيها �ألسلوk �لمألو}، فلم تِجئ مرتَّبة مع �لسنين 7ال مقسَّ
تقسيم �ألحد�j �7لوقائع، 7ما كانت تستقيم >�ئمًا على �لجا>h بل 
تذهب يمينًا 7تذهب شماًال، !بد! �لحديث فال ُ!تِّمه 7!شرt في �خَر 
 ?�A�7حتمل �ألستا Yلقر�� فال !ستكمله، 7ما !>u2 كيف �حتمل 

�لكريما? �لناشر�? هذ� كله مني.
!ملك  ال  7لكني  �الستطر�>،  عيوبي  من   ?! !عر}  7!نا 
كتب  في  �لنظر  ;>ما?  !ثر  من  7لعّله  �لعيب،  هذ�  من  �لتخلص 
�أل>k �لعربي �لقديم، كتب شيخنا �لجاحظ 7من نحا منحاq �7ّتبع 
!ثرq. 7!نا عاكف على هذq �لكتب !نظر فيها ال !فا2قها، من يو. 

تعّلمت �لقر�hY 7!نا �بن عشر سنين ;لى !? جاi7$ �لثمانين.
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7لكني  كاملة  سنة  من ستين  !كتب  !نني  عا>�تي  7من سّيئ 
ال !كتب ;ّال للنشر، 7!ني !سّو} 7!�ّخر حتى ال يبقى بيني 7بين 
;ّال  �لبحث  ;عد�>   7!  hلمحاضر�  Yلقا;  7! �لمقالة  تسليم  موعد 
!مشي  ال  �أل2نب  2كض  فأ2كض  له،  ;ّال  يّتسع  ال   uلذ� �لوقت 
 ،Jالفونتين �7فتر kمن قديم !ْ? قد كذ D7!نا !قو .hمشي �لسلحفا

فما سبَقت �لسلحفاh !2نبًا قّط 7لو نا. على �لطريق!
�لخميس  في  !لقاكم   ?! على  خميس  كل  !فا2قكم  7كنت 
�لذu بعدq، 7لكن فر�� �ليو. ;لى غير لقاY. لقد !حسسُت !نكم 
 uكرياتي، 7حّق لكم !? تمّلو�، فما !نا بالسياسي �لذA مللتم من
 uلذ� �لتا2يخ  من  جانبًا  عليكم  فيسر>  �لتا2يخ  صنع  في   g2يشا
�لشعب  توجيه  على  يعمل   uلذ� بالزعيم  7ال  في صنعه،   g2شا
فيحّدثكم عّما 7ّجه ;ليه شعبه، 7ال بالناقد �لذu �ستحدj مذهبًا 
لكم  7يبّين  مذهبه  لكم  فيحّد>  ;ليه،  7>عا  فيه  مشى   k<أل� في 
فلقد كتب  كتبت   ?; �لنا^،  �7حد من غما2  ;ّال  !نا  ما  معالمه. 
بين  قضيت   7! �لتالميذ  عّلمت   ?;7 كتبت،   uلذ� مثَل  كثير7? 
�لنا^ فلقد كا? �7حد�ً من مئا$ �لمعّلمين �7لقضاh، 7لكن �هللا 
!كرمه فجاY مبّكر�ً 7نبغ قبل !�7? نبو¢ !مثاله. 7قد ُيقَبل من �لسابق 
ما ال ُيقَبل من �لالحق، 7لو !? 2جًال صنع �آل? طّياh2 كالتي طا2 
بها �2يت 7!خوq 7عرضها للبيع َلما �شتر�ها !حد بمئة 2ياD، 7لكن 
بمئا$ �آلال}. 7سياh2 فو2>  لبيعت  لو 7ُجد$  طياh2 �ألخوين 
�لتي كنت !2كبها ;لى مد2ستي في غوطة >مشق �لتي كنت !عّلم 
فيها �أل7ال> سنة ١٩٣١ لو طُرحت في �لمز�> لعدD ثمنها !ثما? 

.hعشر سيا�2$ جديد
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لقد ظهرُ$ مبّكر�ً فالتفَتت ;لّي �ألنظا2. 7ما كا? Aلك ألنني 
مثيلها  قّل  عبقرية   uعند أل?   7! �أل�7ئل  به  تجئ  لم  بما  جئت 
بين �لنا^، بل أل? �لساحة كانت خالية، !7 كأنها لقّلة َمن فيها 
كالخالية. �7لبِركُة �لساكنة ;? !لقيَت فيها حصاh حّركتها �7ند�حت 
�لجيا£  �لها>2  �7لنهر  �لد�7ئر،  �لر7مي-  �بن   Dيقو -كما  فيها 
لم تجد  �لمتحّد2 من �ألعالي ;لى �ألعما� ;? 2ميَت فيه صخر�ً 

للصخر !ثر�ً. �7لدهر !يا. ثالثة(١):
ُه ــُر كلُّ ــَي �لده ــاٍ. ه ــُة !ي ثالث

7ما ُهّن غيُر �ألمِس �7ليوِ. �7لغِد
!ما �لغد فللشبا? يصّبو? فيه !حالمهم 7يستو>عونه !مانّيهم 
�7مالهم 7يتوقعو? منه �لمستحيل، لقد كانو� ُينِشدA ?7لك �لنشيد 
�لذu كا? يومًا على كل لسا? 7كا? ُيسَمع في كل محفل 7نا>ٍ: 
 Jلنا �لغُد<. !ّما �ألمس فللشيو�، يستعيد7? بالذكر kُنحُن �لشبا<
 q<َ7سو� حلو�ً   q ُمرَّ يتصو72?  !حالمه،  �لفقد  بعد  7يبكو?  !يامه 
 :Dحدهم: سأكو?؛ 7لكن يقو! Dال يقو ،qبياضًا، ال ير7? غير
كنُت، لذلك >عا �لعرk �لشيخ �لكبير >�لُكْنتِّي< (نسبة على غير 

قيا^ ;لى قوله >ُكْنُت<).
7!ّما �ليو. فلغافل جاهل 7قَفت به هّمته حيث تقف �ألنعا.، 
طلب  منهما  حاجته  !خذ  فإ?  �7لطعا.،   kلشر�� مطلبه  فكا? 
�لزy�7، فهّمه طعامه 7شر�به 7نكاحه، ال يكا> يذكر ما مضى 7ال 

______________________
 u7(١) من هنا ;لى �خر �لحلقة �آلتية هي �لمقدمة �لتي كتبها علي �لطنطا

لكتاk !خيه ناجي >كلما$ نافعة<، 7نشرته >�2 �لمناh2 (مجاهد).
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يستعّد لِما هو �ٍ$. 7على Aلك !كثر �لنا^، 7قليل منهم َمن يعمل 
 t2i فَمن ،qفي يومه ليحصد في غد t2لمستقبله 7يز qفي حاضر
 gلم يحصد ;ّال �لشو g2ضه للشو! gقمحًا حصد قمحًا، 7من تر

في !صابعه �7لد. يخرy منها.
�لمستقبل  هذ�  من  قاسيت  7َلطالما   .kللشبا �لمستقبل 
7يسألني  لمستقبلك،  �عمل  !بي:  لي   Dيقو كا?  شابًا،  كنت  لّما 
معّلمي: ما�A تريد !? تكو? في �لمستقبل؟ فإ�A !جبُت جاY معّلم 
�خر غيرq فأعا> علّي �لسؤ�D، حتى َتكّر2 علّي خمسين مرh بّدلت 
قّد2$. كنت  مما   Yلطر�، 7ما كا? شي� �لغايا$ 7عد>ُ$  فيها 
�7لمستقبل كحصا? 2بطو� بظهرq عصا طويلة ثم عّلقو� فيها حزمة 
من �لحشيش 7قالو� له: �سَع لتد2كها! فمهما سعى فلن يصل ;ليها 
!طلب  7قف.   ?; 7تقف  مشى   ?; تمشي  به،  مربوطة  معه  ألنها 
�لمستقبل في غد، فإ�A جاY �لغد صا2 �لمستقبل حاضر�ً A7هبُت 

.qفّتش عن مستقبل غير!
�لوجهة  27iقه  يوّجه  هائج  بحر  في   �27i كر�كب  كنت 
�لتي ير�ها، فتضربه موجة عاتية فتحّوله فتبّدD 7جهته حيث تتجه 
�لجبل،  كصاعد  !ني  !حسسُت  �لر�كب.  يريد  حيث  ال  �لموجة 
كلما بد$ له صخرh حسبها �لذh72 فحاD7 �لوصوD ;ليها، حتى 
;�A بلغها بد$ له h72A !خرJ من �27ئها، فإ�A بلغ !على �لجبل 
�آل?  7!نا   .Jألخر� �لجهة  من  هبط  ;ليه  يسمو  ما  !مامه  يبَق  فلم 
قد بلغت �لذh72 �لتي �ستطعت �لوصوD ;ليها 7لم يبَق !مامي ما 
 qسمو ;ليه، فرجعت !هبط من �لوجه �آلخر للجبل. ُعد$ من هذ!
�لرحلة �لشاقة، 2حلة �لعمر، 7ما معي مما 2!يت 7ما سمعت 7ما 
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لذA$ 7ما !َلِْمت 7ما سعد$ 7ما شقيت، ;ّال بقايا صو2 في Aهني 
7!حا>يث على لساني.

هي هذq �لذكريا$ �لتي طالت حتى سئمتموها 7مللتم منها، 
فسأ>t �آل? حديثها.

لقد عزمت على !? !طوu !�27قي 7!مسح قلمي، u7�7 ;لى 
 yعزلة فكرية كالعزلة �لما>ية �لتي !عيشها من سنين، فال !كا> !خر
 Dمن بيتي 7ال !كا> !لقى !حد�ً من 2فاقي 7صحبي. ثم قلت: !سأ
�لقّر�Y 7!سأD صاحَبي �لجريدh، فإ? شا��7 �عتزلت. 7لقد 7ضعت 
 D7;? شا��7 جعلت بد .jستقالتي تحت !يديهما من سنين ثال�
7يسمح  لي  يسمحا   ?! على  7مشاهد�$(١)،  خو�طر  �لذكريا$ 

�لقر�Y قبل !? !>عها !? ُ!كِمل شيئًا شرعُت فيه.
*   *   *

كا? !مامي قبل !? !شرt في كتابة هذq �لحلقة كتاk ُ!نجز 
طبعه 7لم ُتَخّر. كر�2يسه 7لم يوَضع غالفه، �سمه >كلما$ نافعة<، 

______________________
(١) هذ� ما كا?؛ فقد 7قف �لشيخ 2حمه �هللا Aكرياته 7بد! بمقاال$ !سبوعية 
جعل عنو�نها >صو2 7خو�طر<، بد!ها بمقالة عنو�نها >مرضى �لوهم< 
 Dفصو< kصد2$ يو. �لخميس ١٩٨٧/١٠/٢٢، 7قد !7>عُتها كتا
 -Yلقر�� �لمقالة -لمن شاY !? يقر! من  �جتماعية<. 7في صد2 تلك 
 qهذ h7قد تنوعت �لمقاال$ �لجديد .hمقدمة كتبها للسلسلة �لجديد
بين قديم سبق نشرq، 7هو فيما صد2 من كتب، 7جديد لم ُينَشر من 
قبل، 7هذ� 7ضعته (!7 سأضعه) في كتب �لشيخ �لتي صد$2 (!7 

ستصد2) مّما لم يصد2 في حياته 2حمه �هللا (مجاهد).
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حملته �لّي >��� �لمنا��< في جد� ألقّد له مقّدمة.
$كثر من  كتابًا في  قّدمت ألكثر من خمسين   +$ /لقد سبق 
خمسين سنة، $/لها كا+ لصحفي ناشئ �سمه عبا3 �لحامض، 
�ألحيا;  يمضي  حيث  مضى  ثم  معر/فًا  صحفيًا  بعد  من  صا� 
 Dخرها مقّدمة شّرفني بها �لد�عية �لكبير $خي �ألستاG/ ،حمه �هللا�

$بو �لحسن �لند/M �لذM تعرفونه فال $حتاI $+ $عّرفكم به.
هذS �لكر��يس �لتي ُ/ضعت $مامي لكتاO $ّلفه $خي ناجي، 
 ���T/ في  �آل+  �لشرعي  /�لمستشا�   �لشا في  قبُل  من  �لقاضي 
 Oلكتا مقّدمة  $كتب  فكيف  قر+،  �بع  نحو  من  هنا  �أل/قا] 
ألخي؟ كنت $عر] عن مؤّلفي �لكتب �لتي $قّدمها �لقليل فأصو\ 
منه �لفصل �لذM يطلبونه، /لكنني �ليو حياa حيا� طويلة $خبا�ها 
 Mلد سنة ١٣٣٢هـ (/كا+ عمر/ُ كلها ماثلة لعيني، $عرفها من يو
نحو سّت سنين) �لى حين بلغت �لو�حد� /�لثمانين، فهل يمكن 
$+ $ختصر حيا� طولها خمس /سبعو+ سنة حتى ُ$�ِخلها في خمس 
 iفيها /�$يت مثل ما ير i$� ؟ حيا�Oتكو+ مقّدمة لكتا jصفحا
�لنا3 جميعًا: $يامًا بيضًا /$يامًا سو��ً، عرفنا فقر�ً /�+ لم يبلغ حّد 
�لحاجة، /�كتفا; /�+ لم يصل �لى �لغنى، عرفنا �لسر/� عن طريق 
�لبشر، منهم  �لحالa /عرفنا �لكد�، /�$ينا $T/�جًا /$شكاًال من 
�لصالح /منهم �لطالح، /منهم �لوفي /منهم �لغا��، /منهم �ألمين 
/منهم �لَخؤ/+. حيا� تبّدلت فيها �لدنيا �لتي نشأنا فيها مّر�j، ��لت 
�/a /حالت $حو�a، /ماj $قو� /ُ/لد $قو�، /با�j مذ�هب في 
 ...�لفكر /في �أل�O /نشأj مذ�هب، /كانت حرO /كا+ سال

فما �� سر/� /ما �� كد�، /ما �� نفع /ما �� ضر�.



٣٨٣

كا? عاَلمنا صغير�ً 7لكنا كنا نر�q على صغرq كبير�ً، لم يكن 
 h<7عندنا ;ّال �لقليل 7لكننا كنا �2ضين بقليلنا، كانت مسّر�تنا محد
 ،Y7لكنا لم نكن نطمح ;لى !كثر من تلك �لمسّر�$. لقد كنا سعد�

.Yّال �آل? بعدما فا$ �أل�7? !ننا كنا سعد�; g27لكن لم ند
7عَلت  �ّطالعه  �7تسع  ماله   <�i كلما  !نه  �إلنسا?  يحسب 
منزلته َكُبَر$ سعا>ته، 7ينسى !? �لسعا>h هي ِقَصر �لمسافة بين ما 
تجدq 7ما تتمناq؛ فمن كا? يجد عشرh 7يتمنى عشرين فسعا>ته 
تنقص عشرh، 7من كا? معه !لف 7هو يطلب !لفين فنقص سعا>ته 
على  7نأسى  عو>تها  7نتمنى  �لطفولة  !يا.  ;لى  نحّن  فنحن  !لف. 
َفقدها، ألننا لم نكن نطلب فيها ;ّال �لقليل. 7لست !2يد !? ينشأ 

:Dفقد صد� شوقي لّما قا ،Uبال طمو kلشبا�
ــَر فيهْم ــباkٌ ُقنٌَّع ال َخي 7ُبوgَ2ِ في �لّشباkِ �لطامحيناش

*   *   *

كا? عاَلمنا بيتنا �لصغير في �لحاh2 �لضيقة في حّي في طر} 
>مشق، بلغ من ضيق �لحاh2 !نه لو مشى فيها �ثنا? 7مّد� !يديهما 
 qكا? !بي ;مامه، فلما توّفا uلناال جانَبيها. �7لمسجد �لصغير �لذ
�هللا 7ّلوني !نا �إلمامة 7!نا لم !كمل �لسابعة عشرh، فقالو� لي: ال بّد 
�لشاt2 7ال !7جبها  لإلما. من عمامة (7;? لم يكن قد �شترطها 
�لدين) فأ>2ُ$ على طربوشي عمامة فصر$ شيخًا صغير�ً. قالو�: 
7ال بّد له من لحية. قلت: �لعمامة !تينا بها من عند �لبّز�u!) i بائع 

�لقما£) فمن !ين �تي باللحية؟
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فإ�A !2>نا تبديًال Aهبنا ;لى بيت خالتي !. �لمشايخ: �لشيخ 
�لشقيقة  7هي  ثابت،  �7لسيد  طه  �7لشيخ  سهيل  �7لشيخ  شريف 
�لكبرJ لمحب �لدين �لخطيب �لتي 2ّبته 7كانت له !مًا بعد !? فقد 
!مه طفًال. 7كا? هذ� �لبيت مثًال عجيبًا للبيو$ �لشامية �لمتد�خلة: 
يركب من جهة على بيت �لجير�?، له �لطابق �أل2ضي 7ما فوقه 
للجير�?، 7هم يركبو? ظهرq من �لجهة �ألخرJ فيكو? �لسفل لهم 
7ما فوقه له. 7يدخل في بيت عّمي بيُت جير�نه من �لجهة �لثالثة، 
فيكو? له �لوسط 7لهم ما تحته 7ما فوقه! هندسة عجيبة. �7لبيو$ 
متصلة �لسطوU، حتى ;ننا كنا نستطيع !? نقطع �لحّي كله من !7له 

;لى �خرq من غير !? نضع !قد�منا على �أل�2.
من  يمشو?  �لسو2ية سنة ١٩٢٥)   h2لثو� (!يا.  �لثو�2  7كا? 
جو�2 �ألموu ;لى قرk باk �لجابية على �لسطوU �لمتصلة. 7لبعض 
 Uلد27 بابا? (كد�2 �لشيخ هاشم �لخطيب 7>�2 �لشيخ صال� qهذ
بدعة  صاحب  �لزعيم  لحسني  �ألكبر  �أل�  7هو  �لزعيم،  �لدين 
�النقالk) فكا? �لمتظاهر7? يدخلو? �لحاh2 يتعّقبهم �لفرنسيو? 
7َمن كا? معهم بسالحهم ليحصر7هم، فإ�A 7َلجو� لم يجد�7 فيها 
!حد�ً. كانو� (!u �لثو�2) يدخلو? من باk �لخيضرية (�لخضيرية) 
;لى iقا� �لبرغل عند باk �لجابية، فيجتا7i? ُخمس >مشق من 
>�خل بيت �لشيخ هاشم �لخطيب 2حمه �هللا! كما يدخلو? بيت 
�لشيخ صالU �لزعيم في حّي �لسّمانة من طر} >مشق فيخرجو? 

من �لباk �آلخر ;لى طر} بساتين �لغوطة.
سًا !? نذهب ;لى بيت خالتي عند  سنا حين نريد متنفَّ كا? متنفَّ
ُيدعى  كا?   uلذ� �لسال.،   k7با  uألمو� بين  �لبا>�2ئية  �لمد2سة 
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قديمًا باk �لسالمة. 7هو !حد !بو�k >مشق �لسبعة، 7قد بقَيت 
ستة منها على حالها كما بقي !كثر �لسو2 سليمًا. 7لدمشق سو�2? 
 ?;7) �لّسو2ين<  بين  >حّي  �آل?  ;لى  ُيسّمى   Dيز� ال  7بينهما حي 
كانت �لعامة تبدD �لسين صا>�ً). فإ�A مشيت من باk �لسال. مشّرقًا 
�لمستقيم  �لطريق  �خر  7هو  �لشرقي،   kلبا� ثم  توما   kبا بلغت 
�لذAُ uكر -كما !ظّن- في �لتوh�2، فيكو? بذلك !شهَر شاt2 في 
�لتا2يخ. 7قد 27> في �ألثر !? �لمسيح ينزD في �خر �لزما? عند 
.(١)u72ُ uشرقّي >مشق، �7هللا !علم بصّحة �لذ >Yلبيضا� h2لمنا�<

 hعبيد !بو  منه  >خل   uلذ� �لجابَِية   kُبا �لطريق   qهذ  D7!7
فالتقيا  فتحًا  �لشرقي   kلبا� من  كما >خلها خالد  >مشق صلحًا، 
7سط معبد >مشق، �لذu كا? معبد�ً 7ثنيًا ثم صا2 كنيسة نصر�نية، 
ثم غد� مسجد�ً من !قد. مساجد �إلسال. 7!جملها، فقسموq بين 
�لمسلمين �7لنصاJ2، فكا? ما حاqi خالد عنوh مسجد�ً 7ما كا? 
في حّيز !بي عبيدh بقي بالصلح كنيسة، فلما كا? عهد �لوليد �2تفع 
7قت  �لنو�قيس   tقر من  يشكو?  �لمسلمو?   :Jبالشكو �لصو$ 
 J2فبنى �لوليد للنصا ،?�Aأل� tيشكو? من �2تفا J2�7لنصا hلصال�
7نقلهم  7بأيديهم  �لمسلمين   Dبأمو� لهم  ُبنيت   ،Jلكبر� �لكنيسة 

برضاهم ;ليها، 7!خذ منهم �لكنيسة فضّمها ;لى �لمسجد.
______________________

 D7فيه خبر نز uلذ� D(١) ال !علم سبب هذ� �لتعليق هنا؛ فحديث �لدّجا
عيسى بن مريم عليه �لسال. عند �لمناh2 �لبيضاY شرقي >مشق، هذ� 
�لترمذu 7!بي >�7> �7بن ماجه،  �لحديث في صحيح مسلم 7سنن 
7في شرU �لنوu7 لصحيح مسلم !نه من �ألحا>يث �لصحيحة في هذ� 

�لباk (مجاهد).
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7لي كتاk صغير عن >�لجامع �ألموu< !ّلفته لوh2�i �أل7قا} 
!يا. �لوحدh، جمعُت فيه تا2يخ �لمسجد: !بو�به 7مآAنه 7محا2يبه 
7كل ما يتصل بخبرq، 7لم !Aكر فيه �لمر�جع �لتي 2جعت ;ليها ألني 
7جد$ !ساتذh كبا�2ً جد�ً !خذ�7 ما كنت جمعت من !خبا2 !بي بكر 
7عمر في �لكتابين �لجامَعين �للذين !ّلفتهما عنهما 7طُبعا في !�7ئل 
�لثالثينيا$ من هذ� �لقر? �لميال>u( نحو سنة ١٣٥٢هـ) !خذ7ها 
7نسبوها ;لى �لمصا>2 �لتي نقلُت عنها، 7هم لم ير�7 هذq �لمصا>2 
 u7لم يصلو� ;ليها أل? بعضها مخطو© في �لظاهرية! 7!بطلو� جهد

7هد�72 تعبي، 7لذلك حديث طويل ليس هنا مكانه.
*   *   *

7كنا ;�A !2>نا نجعة !كبر 7تبديًال !كثر Aهبنا ;لى بيت عّمي 
�لفلك  علم  في  �لمرجع  كا?   uلذ� �لقا>2،  عبد  �لشيخ  �ألكبر 
�إلسالمي 7كا? منزله في �لعفيف في !�7ئل حّي �لمهاجرين. 7قد 
!نشأ هذ� �لحيَّ �ألتر�gُ للمهاجرين من !هل ;قريطش (كريت) 7ما 
لّما غلبهم �لكفا2 على !2ضهم �7نتزعو� منهم جزيرتهم،  �7الها 
تقو. صفًا متصًال  بالمد�2^،  >�لمهاجرين< ممتلئًا  7كا? موضع 
على كتف نهر يزيد متجاh27 ال يكا> ُيحصى عد>ها، من �لصالحية 
 u<لو�� �7>يا?:  قاسيو?  7في   .u<لو�� على  �لمطّل  �لسفح  ;لى 
 uهو �لذ qمجر� ?! Y7يقّد2 �لعلما ،J<فيه بر uيجر uألكبر �لذ�
!نشأ �هللا به هذ� �لو�>u في سو�لف �لدهر. 7هو من !جمل !7>ية 
 uيجر uآل2ِْ>? في بلجيكا �لذ� u<�7 لدنيا، ال !عر} مثله ;ّال�
فيه نهر �لموi، 7فيه قرية >ينا? حيث كانت �لمعاg2 في �لحربين 

�لعالميتين بين �لحلفاY �7أللما?.



٣٨٧

فإ�A 2مينا بأبصا2نا ;لى بعيد 7بلغناq بخيالنا تصّو2ُ$ مصر 
7فيها خالي محب �لدين �لخطيب، 7;سطنبوD 7فيها عّمي �لشيخ 
عبد �لوهاk، يالحق قضية لنا مع �D �لصالحي بقيت في �لمحاكم 

بين >مشق 7;سطنبوD ثالثًا 7ثمانين سنة.
7كانت !مي 2حمها �هللا ُتلِزمني !? !كتب ;لى !خيها 2سالة، 
7كا? Aلك سنة ١٣٣٥هـ لّما بد!$ !تعلم �لكتابة 7!نشئ �لرسائل. 
تقوD لي كل يو.، 27بما كّر2$ لي �لقوD مرتين في �ليو.: يا علي 
�هللا يرضى عليك �كتب لي مكتوبًا ;لى خالك في مصر. 7لم يكن 
ُيرضيها !? تكو? �لرسالة من ;نشائي !نا فلم يكن يعجبها ;نشائي، 
بل !? !ختا2 لها >يباجة حلوh من كتاk >�إلنشاY �لعصرu<، 7كا? 
يشتمل على جميع !شكاD �لرسائل: 2سائل �الستعطا} �7العتذ�2 
�ألهل   7!  Yلر�سا�  7!  Y�2iلو� ;لى  ُترَسل  �لتي  �7لتعزية،  �7لتهنئة 
�لديباجة  �قر!  لي:   D7تقو  .Yألصدقا�  7! �إلخو�?   7!  k2�7ألقا
 ?! مع  تكتب،   7! تقر!  تكن  لم  �هللا  2حمها  ألنها  !سمعها.  حتى 
7تقر!  تكتب  كانت  سنة)   hعشر بخمس  منها  !َسّن  (7هي  عّمتي 
قد  7كانت  �لفقه،  !حكا.  7من   kلكتا� �يا$  من  كثير�ً  7تحفظ 
تعّلمته من 2سالة لمحمو> �لحمز�u7، !شهر ُمفٍت في >مشق في 
�لقر? �لماضي، �سمها >علم حاD<، 7هو ُكتّيب في !صوD �لدين 
7!صوD �لفقه 7في �لحالD �7لحر�. 7في �آل>�k �7ألخال� 7ضعه 
لتالميذ �لمد�2^ �البتد�ئية، 7لم يكونو� يفهمو? منه شيئًا فكانو� 
يحفظونه غيبًا 7يرّ>>7نه كما ترّ>> �لببغاY ما ُيلقى عليها! 7كانت 
ُ!نشئت بهّمة  �لتي  �لبنا$  عّمتي مع !D7 فوy َتخّرy في مد�2^ 
�لشيخ طاهر �لجز�ئرu في !�7خر �لقر? �لثالث عشر �لهجرu 7كا? 
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تا2يخ شها>تها سنة ١٣٠٠هـ.
!مي   ?; !? خرجُت عليه:  بعد   tلموضو� ;لى  !قوD 7!عو> 
�لكتاk ;لى �لو�2 ثم  �لديباجة فتكّلفني نقلها من  كانت ترتضي 
عليكم  "�لسال.  ;ليه:  فكتبُت  يومًا  فمكرُ$  !خيها.  ;لى  ;2سالها 
 kكتا من  كذ�  �لصفحة  في  �7لرسالة  بخير،  نحن  �هللا،  27حمة 
�إلنشاY �لعصرu. !قوD هذ� توفير�ً لوقتك 77قتي 7تسهيًال عليك 
7علّي"، فَرّ> علّي مسر�27ً بما فعلت بكتاk ال يز�D عندu، يثني 

فيه على فعلي ألنني -كما قاD- حفظت له 7قته.
;ليه ألنني ال  !كتب  فما كنت   Dسطنبو; في   uلذ� !ما عّمي 

!عر} عنو�نه.
*   *   *

يا هللا كم تبّدَلت �لدنيا من تلك �أليا. ;لى �آل?! Aهب عاَلم 
7جاY عالم �خر. كنت !صد2 سنة ١٣٤٨هـ 2سائل متتابعة �سمها 
2سائل >في سبيل �إلصالU<، جعلُت ;حد�ها صوh2 !>بية خيالية 
عنو�نها،  Aلك  عامًا 7جعلت  تسعين  بعد  >مشق  عليه  تكو?  لِما 
!فتد72? ما �لذu كا? من Aلك مما نر�q �آل?، ال بعد تسعين عامًا 
بل بعد ستين فقط؟ ;? �لذu تصو2ُته بخيالي �لجامح �لذu ال يقف 

عند حّد لم يبلغ 2بع ما 7قع �آل?.
*   *   *
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-٢٤٥-
2سائل �إلصالU 7سيف �إلسال.

�نتقد$ �لشيو� �لجامدين
�7لشبا? �لجاحدين

طبعُت 2سالتي >>مشق بعد تسعين عامًا< سنة ١٣٤٨هـ، 7!نا 
�ليو. في  !تخيل �آل? ما�A تكو? حالي لو !نني نمت عشية Aلك 
�لكهف �لذu نا. فيه �لفتية �لذين �منو� بربهم فلم !ستيقظ ;ّال سنة 
١٤٠٨هـ، فإ�A �أل�2 غير �أل�2 �7لنا^ غير �لنا^، �A;7 كل 
شيY قد تبّدD: �نقلبت �لمو�iين �7ختّلت �لمقاييس، َكُبَر �لصغير 
�لعظمة >�ئمًا  تُعد  �لعزيز، 7لم   ّDA7 لذليل� �لكبير، 7عّز  7َصُغَر 
 hيرمي �لكر uلر�7^ 7لكن بما تصنع �ألقد�.، فالذ� uبما تحو
 uبرجله فُيدِخلها �لشبكة في �لملعب !شهر 7!كبر في �لنا^ من �لذ
 Uيكشف في �لعلم مجهوًال، !7 يحّل معضلة، !7 يبني في صر
�أل>k 2فرفًا يكو? ألّمته Aخر�ً 7فخر�ً. �7لذu يسّلي �لنا^ على 
�لمسرU !شهر من �لذu يعظهم في �لمسجد على �لمنبر، !7 يعّلم 
7غد�  مرضاهم.  �لمستشفى  في   u7يد�  7! !بناYهم،  �لجامعة  في 
!مثاD عا>D ;ما. 7>2يد لّحا. !عرَ} في �لنا^ من مدير �لجامعة 

!7 من شيخ �ألiهر Aْ!7َيَع �سمًا 7!شهر.
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7لكن من نعم �هللا على �إلنسا? !? �لطفرh ال مكا? لها في 
له على  نظا. هذ� �لكو? 7!? كل شيY يتبّدD 7لكنه يجرu في تبدُّ
 ،gظل �لشمس عند �لجد�2 تحسبه ثابتًا ال يتحر Jمهل؛ ;نك تر
 kقد �نتقل من مكانه، �7لعقر q7لكن عد ;ليه بعد ساعتين تجد

�لصغير في �لساعة تبصرq �7قفًا 7لكنه يمشي.
�7إلنسا? ينتقل من �لضعف ;لى �لقوh 7يعو> بعد �لقوh ;لى 
�لضعف. يكو? طفًال ال يملك نفعًا 7ال ضر�ً، ال يستطيع !? يطر> 
�لذبا�A; k حّط على !نفه �لذباk، ثم يقوJ حتى يطوu �أل�2 
 uّ! في  سألته:  7لو   .Yلفضا� طر}  يختر�  ثم   Yلهو�� متن  فيعلو 
ساعة من !uّ يو. �نتقلَت من �لطفولة ;لى �لشباk 7من �لشباk ;لى 

�لكهولة؟ لما �ستطاt !? ُيجيب.
�7لليل يكو? !ْسَوَ> >�جيًا، فَمن كا? في غرفة مغلقة ال يبصر 
 hكانت �لظهير �Aلم يَكد ير�ها، فإ qيد yخر! �A; ،مما حوله شيئًا
�نتقلنا من  �لغد مأل �لضوY �لمكا? 7كشف كل ما فيه، فهل  من 
ظلمة �لليل ;لى 7هج �لظهيرh في لحظة �7حدh؟ ;? سّنة �هللا في 
خلقه !نه يولج �لليل في �لنها2، 7!نه ُيخِرy من �لطفل �لضعيف 

2جًال قويًا، ثم يعو> �لقوu ضعيفًا كما بد!.
لقد صد2 في !عقاk �لحرk �أل7لى، يو. كنت تلميذ�ً في 
7ُقر¤  �للغا$  !كثر  ;لى  ُترجم   kكتا �البتد�ئية،  �لمد2سة  !�7خر 
�لطالk في  2 على  يقرَّ ما  ينتقد  !ّلفه شبنكلر،  �لبلد�?،  !كثر  في 
 qهذ Dلمد�2^ من !? �لقر7? �أل7لى تنتهي بسقو© 72ما 7!مثا�
^ عندنا في تا2يخ �أل>k من !? �لعصر  �لتحديد�$. 7مثلها ما يد2َّ
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بالحما2   qلصبر ُيدعى  كا?   uلذ� مر�7?،  بقتل  ُختم  قد   uألمو�
مدحًا له ال Aّمًا �7نتقاصًا. فلو !? 72ما سقطت يو. �لجمعة فهل 
كا? يو. �لخميس قبَلها من �لقر7? �أل7لى 7يو. �لسبت من �لقر7? 
�لوسطى؟ 7لو ُقتل مر�7? يو. �لسبت هل يكو? �ألحد من �لعهد 
�لعباسي؟ ;? من �لشعر�Y من عا£ في �لعهدين، نظم فيهما �لشعر 
7قاD فيهما �لقصائد، فهل �لقصيدh �لتي قالها بشا2 مثًال في �لعهد 
�لعهد  في  قالها  �لتي  عن  7صفاتها  بخصائصها  تختلف   uألمو�

�لعباسي؟
�لدنيا �لتي عا£ فيها !بي 7ُ7لدُ$ فيها !نا 7!كثُر ;خوتي ما 
�iلت تنقص من !طر�فها 7تتغير معالمها حتى لم يَكد يبقى منها 
;ّال !قّل من �لقليل، 7جاY$ >نيا جديدh. فلو !? !بي بعثه �هللا من 
مرقدq �آل? َلما عر} كيف يمشي في >مشق 7ال عرفه !حٌد من 
!هل >مشق، 7لغد� جاهًال بها مجهوًال من !هلها، 7قد كا? عَلمًا 
من !عال. علمائها. 7لر!J 7لدq سعيد�ً �لذu تركه �بَن ثالثة !شهر 
صا2 في �لخامسة �7لستين. 7لقد غد7نا كلنا -نحن �إلخوh �أل2بعة 
�للذين قضيا  !منا  !بينا 7من  !كبَر سّنًا من  لنا- كلنا صرنا  7!ختا? 
7لم يجاi7 !كبُرهما �لثالثَة �7أل2بعين. فهل 2!يتم !7 سمعتم بأ7ال> 

!بو�هم !صغر سّنًا منهم؟
*   *   *

!نا ;نما !نشأ$ هذ� �لفصل ليكو? مقّدمة لكتاk من كتب !خي 
ناجي. 7ناجي 7!خو�q عبد �لغني 7سعيد كلهم !نبغ مني، 7لكني 
�لحديث. >خلت  �لتعبير  في  يقولو?  كما  منهم   Yألضو�� خطفُت 
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7ضّجة  i7مر  بطبل  مصا2عة)  ;ّال   hلحيا� (7ما  �لمصا2عة  حلبة 
7صخب؛ نشرُ$ سنة ١٣٤٨هـ >2سائل في سبيل �إلصالU< �لتي 
!تكلم �آل? عنها، فانتقد$ فيها �لمشايخ 7!ساليَبهم في �لتد2يس 
علّي  فأَثرُتهم   ،hلجديد� �لعلو.  عن  7ُبعَدهم  للكتب  �7ختيا2هم 
 >Uعن 2سائل �إلصال Uحتى ُ!ّلفت في �لرّ> علي كتب منها >�إلفصا
!برt َمن  �لصابوني 2حمه �هللا. 7قد كا? خطيبًا من  للشيخ !حمد 
عرفت من �لخطباY، يخطب في �لمساجد يذّ. �لشباk �لمنحرفين 
7ال  7برسائلي،  بي  �لمثل   kيضر بالدين،  �لتمّسك  ;لى  7يدعو 
يخرy حتى يبيع ما يحمله !تباُعه من 2سالته. 7لّما تيّقن !نني بعيد 
عما �تهمني به من مخالفة �لدين كتب في �خر �لرسالة !نه يسّلني 
مما قاD سلَّ �لشعرh من �لعجين، 7لكن Aلك لم يمنعه !? يبيع 
�لكتاk 7فيه �لعجين 7فيه �لشعرh �لتي سّلها، 7!? يحّدj عنه في 

�لمساجد!
ثم !صد2ُ$ �لسنة �لتي بعدها >2سائل سيف �إلسال.< �لتي 
بالمجا?،   t َّi7تو �لتجا2  خيا2  من  طائفة  نفقة  على  ُتطبع  كانت 
�لرسائل  في  هجمت  كما  �لجاحدين  �لشبا?  على  فيها  هجمُت 
 uحجَر بين  نفسي  فوضعُت  �لجامدين،  �لشيو�  على  �أل7لى 
�لرحى، 7صر$ كالو�قف في �لحرk بين �لصّفين يتلقى �لسها. 

من �لجانَبين.
نّبهت �لنا^ ;لّي فظلمُت ;خوتي �لذين هم !نبغ مني؛ Aلك 
لتعلمو� !? �لشهرh ليست مقيا^ �لعظمة 7ال �لمد�2 عليها في تقدير 
ِقَيم �لرجاD. لقد عرفت �لشهرt�A7 h �سمي 7!نا �بن ;حدJ 7عشرين 
 Yبإمضا !نشر  كنت  ألنني  >�لهيثميا$<،  �سمه   kكتا 7لي  سنة، 
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>!بو �لهيثم<، 7كنت !Dَ7 من سّمى نفسه به في >مشق، 7كلُّ َمن 
.(١)kتعرفونه باسم >هيثم< في >مشق ;نما 7ُلد بعد ;صد�2 هذ� �لكتا

7تحت يدu �آل? �لعد> �ألD7 من مجلة >�لبعث< �لتي كنت 
ُ!صِد2ها من نحو ستين سنة، قبل !? يولد حزk �لبعث 7قبل !? 
 uعنها !ما. �لحكومة �7لذ D7يتخذ لنفسه هذ� �السم. 7كا? �لمسؤ
هاشم  �لشيخ  27ئيسها  �7لتعليم،  �لتهذيب  جمعية  ;>�2تها  يتولى 
 J<جما hصد2 في غر uلذ� �لعد>  �لخطيب 2حمه �هللا. في هذ� 
�أل7لى سنة ١٣٥٠هـ قصيدh لشاعر لم يصّرU باسمه، 7لكْن 7ّقع 

في Aيل قصيدته باسم >!بو �لنضر<. جاY فيها:
qُ<َِقيا ُّuــو ــلٌ لَِمن مَلَك �لق ــالَ>7َqُي 7ب ــُه  ماَل ــّدُ>  ُيب ــد�  7غ
ــرَّ �لعذ�kِ 7ليَس َمْن ُينِجيه من َمَضٍض !kَ�A فؤ�َ>7qُُيذيُقُه ُم

�7لذئُب َيلقى في �لشياq ُمر�َ>qُما للقوuِّ سوJ �لضعيِف فريسٌة 
ــَر كي َيصطاَ>qُيعد7 على �لَحَمِل �لبرYِu ُمقاِ>عًا �لبِْش فُيريه منه 
ــتعباَ>qُِفعَل �لِفَرْنَجِة بالّضعيِف مَن �لشعو A; qُ تبتغي �س kِ، تَو>ُّ
ــى �لوجوِ> تِالَ>qُيا شرُ� فاAُكْر عهَد ِعزٍّ قْد مضى كيما ُتعيَد ;ل
qُ2ُــَك 7نو في �لِعلُم  ــاَ. كاَ?  ــِه qُ<َ�7ّ2ُ!ي ــاiِ¢ َشمِس ــدu بب َيه
ــًة !ئّم ــوِ>  للوج ــا  كن ــاَ.  7ُنرu �لوجوَ> َضالَلُه 2َ7شاَ>qُ!ي
J2ُكْر ُ!سوَ> �هللاِ َمْن حَكمو� �لوA�ُqُ<َــا ِقي ــّلموَ?  يتس ــيوِفهْم  بس

______________________
 kكر �لسنة �لتي ُنشر فيها كتاA (١) !حسب !? من تما. �لجملة �لسابقة
>�لهيثميا$<  �سمه   kكتا "7لي   Dيقو  ?!  <�2! فلعّله  >�لهيثميا$<، 
�سم  ;لى   h2باإلشا �الستطر�>  شغله  ثم  ١٣٤٩هـ"،  سنة  !صد2ته 

>�لهيثم< �لذu تكّنى به عن ;تما. �لجملة، �7هللا !علم (مجاهد).
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ــا َبْلَقعًا ــُم تر�ه ــْر �ياَ�ُه ــؤ�� �بُعها �جناَ�ُ���نظُ ��لغرُ! ُي
شعَبها ــامو�  �س �ئّمَتها  ــفًا �هّد�� ظالميَن عماَ�ُ�مَلكو�  خس
عُف في َشرِ; �لحيا9ِ جريمٌة ــَك �لقو�ُّ ِقياَ�ُ��لضَّ يا َ�يَل َمْن مَل

�تر�M هذ� �ألبياJ؟ فلمن تحسبوها؟ Hنها لطالب في �لثانوية 
في �لسابعة عشر9 من عمر�، ��كثر طال! �لثانوية �آلM في كثير من 

�مثالها بال خطأ. 9Vقر� Mال يستطيعو Mلبلد��
>�لرسالة<  مجلة  من  ١٣٥٢هـ  �أل�لى  جما�_  عد�  �في 
قصيد9 مترَجمة شعر�ً عن �ند�يه شينيه، �لشاعر �لفرنسي �لمولو� 
ما��  �أل�يب  �خو�  فيها  ُ�لد  (كما   ١٧٦٢ سنة   eسطنبوH في 
جوhيف شينيه بعد� بسنتين)، �هو شاعر معر�f. �ترجمة �لشعر 
�لصعا!.  �صعب  من  �لمعنى  على  �لممكنة  �لمحافظة  مع  شعر�ً 
عنو�M �لقصيد9 >�للقاV �لعجيب<، هذ� �بياتها تصّو� �لشاعر �لعاشق 
�صاحبَته تائَهين في �لغا!، كلٌّ يطلب �آلخر �ال يجد� �يبحث 

عنه �ال يصل Hليه، فتقوe هي:
ُقرَ! ماVِ �لغديِر عنَد �لغر�ِ!؟�يها �لغاُ!، هل ��يَت حبيبي
Vٍــا �تاrَ بْل كْم مس ٍsــْم صبا با �شدِ� �لجنوِ!؟ك عنَد همِس �لصَّ
�صغي لكلِّ صوJٍ بعيٍدُ fَــْن قريِبسو ــى بِِه ِم فلعّلي �حظ

�يقوe هو (�هو في �لجهة �ألخر_ من �لغا!، ال ير�ها �ال 
يعرf مكانها):

ــالمًا ــَة �لغديِر س ــِه يا موج كوِ!Hي يا عر�vَ �لماVِ �لّنميِر �لسَّ
، َفوxَ ُغصٍن �طيِب�ِحِملي لي حبيبتي فْهَي عند� hهر9ُ �لحبِّ
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�لغاk >7َ? 2قيِبكْم لثمُت �لعشَب �لذu 7ِطَئتُه قدماها في 
هي:

ــوقي ــو يعَلُم �لحبيُب بش ــحوبي�qِ ل ــي 7ُحْرقتي 7ُش 7حنين
�لّرحيِبهْل !qُ�2 في �لغاkِ؟ ;ّ? خيالي ــكاِ?  �لم  �A َلير�qُ في 
ــوَ} !>عوqُ بابتساٍ. 7عطٍف ــًا ُمجيبيس ــوُ? يوم ــاqُ يك فعس

هو:
�لَمْكرk2َkِ7ِّ هْب لي 2ُحماgَ صبر�ً جميًال ــُة  جّن ــُر  �لصب ;ّنما 
ــُق قلبي ــا !ّني َليخِف ــْل !تاه لَِسماtِ �سِمها �لجميِل �لطَّرkِ7؟ه
ــأنا>u >7مًا بصوٍ$ حنوٍ? عّلها !? ُتجيَب صوَ$ �لحبيِبس

هي:
ــي فأِعّن ــه  لَمحُت ــي  ;ن  qِلرهيِب�� Yِللقا� �A يا لساني في
ــٌب ــَت؟ ;ّ? �A َلعجي ــا !ن !نا 7حدu في �A �لمكاِ? �لّرحيِب!ُهن
ــي !? !gَ�2 7لكْن ــْر ف ــَي �لمحبوkِلم !فّك ــَو بيتِ ــُه نح ُجزُت

هو:
u7حد yِــِة �لمو ــوِ? تجلو ُكر7بي!نا !لهو بر�ي ْيَزف J2Aُ7 �لزَّ
ــي !? !gِ�2 !مامي ــْر ف لم !فّكر في �A >�للقاYِ �لعجيِب<لم !فّك

*   *   *
كا?  لطالب  سنة  ستين  نحو  من  ُنشرتا  �لمقطوعتا?  هاتا? 
يومئذ في �لمد2سة �لثانوية، هو !خي ناجي �لطنطاu7. نظم بعدها 
ما ال ُيحصى من �لمقطوعا$ 7من �لقصائد 7لكنه لم يجمع منها 
شيئًا، 7لوال !نني 7جد$ بعضه في مجموعة >�لرسالة< 7مجموعة 
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.tمجلة >�لبعث< من قبلها لضاعتا فيما ضا
 uيجر كما  !لسنتهم  على  �لشعر   uيجر �لذين  !حد  7ناجي 
 Yينظمونه عفو�ً 7يرتجلونه �2تجاًال. 7لقد عرفت من �لشعر� ،Yلما�
�لشيخ  �لكبير  �لشاعر  منهم  يرتجل،  َمن  �لعصر  هذ�  في  �لكبا2 
عبد �لمحسن �لكاظمي. قاD له مرh �ألستاA خير �لدين �لز2كلي 
في مصر: 7جد$ !بياتًا !حب !? ُتجيزها. قاD: هاِ$. فقر! عليه 
!بياتًا من بحر �لطويل 7قافية �لر�Y، فتدّفق �لكاظمي بقصيدh من 
�لبحر �7لرuّ7، فلما بلغ منها بضعة عشر بيتًا قاD له خير �لدين: ال 
ال، عفو�ً بل من �لبحر �لكامل 7قافية �لنو?. قاD له: هل تمتحنني 
يا خير �لدين؟ 7!جاi هذq �ألبيا$ بقصيدh �2تجلها بلَغت !بياتها 
خمسة 7!2بعين بيتًا، تدّفق بها تدّفقًا من غير ;عد�> 7ال تحضير. 

7حّدثني بها �ألستاA �لز2كلي 2حمه �هللا �7ألستاA !حمد عبيد.
7ُجزُ$ يومًا بأخي ناجي، 7كا? 7حدq في �لد�2 يعالج شيئًا 
فيها. قلت: ما�A تصنع؟ قاD: هذ� �لقميص 7جدُته متوّسخًا فنزعته. 

:D7? فأتِمم �لقصة. قاiقلت: هذ� كال. مو
(١) 7َجدُتُه ِ̂ ــههذ� �لَقميُص مَع �لّلبا 7خَلعُت ــه  فنَزعُت ــخًا  متوّس
ــه77َجدُ$ ِقد�2ً فا2غًا فوَضعُتُه ــًا فنَقعُت ــاYً صافي ــا 7م فيه
ــا 7نَقعُته77َضعُت >َتْيد�ً< فوَقُه 7مَزجُتُه ــي جوِفه ــُه ف 7تَركُت
فدَخلُتُه7خَرجُت مْن بيتي 7قْد !قفلُتُه ُقربي مسجد�ً  27!يُت 
ــِه !ّ>يُتُه ــرَ� خلَف ;ماِم 7مَشيُت في سوٍ� هناgَ 2!يُتُه�7لف

______________________
�لّسر�7يل  �لّد�y2 في لغة عامة !هل �لشا. عن  �لتعبير  (١) >�للبا^< هو 

�لجّو�نية �لتي ُتلَبس على �لجسم تحت �لبنطاD (مجاهد).
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ــُه ــْد !حببُت ــِه 7ق ــّوًال في ــِت �لذu خّلفُتهمتج 27جعُت للبي
ــُه7بد� �لقميُص لناظرu فأخذُتُه نّظفُت ــةٍ  7عزيم ــةٍ  7بهّم

7مضى يكمل �لقصة على هذ� �لنمط. 7ما هذ� بالشعر �لسامي 
 ?! يصلح  �لناشئة  من  7لقربه  لسهولته  7لكنه  �لرفيع،  بالفن  7ال 
�لمنظومة.  لنظم �ألشعا2 لألطفاD كما يصلح للمسرحيا$  ُيّتَخذ 
له مثل هذ�  �لقدماY �7لمحَدثين من كا?   Yلشعر�� 7!نا !عر} من 
�ألسلوk، 7ليست تحت يدu 7!نا !كتب هذ� �لفصل مر�جع !2جع 
;ليها فأكتفي بما !حفظ من !سماY �لشعر�Y 7بما بقي في Aهني مما 

قالو�(١)، فمن هؤالY �لبهاi Yهير 7!حفظ قوله:
تعا2َْفنا ــوِ.  �لي 7نطوu ما جرJ ِمّناِمَن 
صا2َ 7ال  كاَ?  ــْم 7ال كّنافال  7ال ُكنُت

7من �لشعر�Y �لمعاصرين شاعر عندu >يو�نه في مكتبتي في 
�لشا. �سمه 2ستم (7نسيُت بقية �السم)، >يو�نه كله من هذ� �لنمط 

�لذu يمكن !? تسميه �لعامي �لفصيح كقوله:
7ما عَجٌب !ْ? قبلُت �عتذ�q2َلَقْد i $ُ2iُيد�ً 7ما 2�iني
ــِه بإصطْبِل ــا2  �لحم ــإّ?  �لزياq2ف ــُرّ>  َي ــَس  7لي ُيز�2ُ 

7في !D7 �لديو�? بيتا? عالقا? في Aهني هما:
>يو�ُنُكْم؟ يطُلُع  متى  ُمفِظعهقالو�:  ــةٍ  ــو� في غلط فوَقع
ــُه ــِزAْ; ،>ُD !ّن ــه: >ين في �لطابِق �ألعلى مَن �لمطبعهصو�ُب

______________________
(١) 7لشوقي من هذ� �لشعر طائفة تصلح !? ُتطَبع >يو�نًا لألطفاD، 7هي 

في �لجزY �لر�بع من >�لشوقيا$< (مجاهد).
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7قد لحظتم !? �لشطر �لثاني من �لبيت �ألD7 حشو ليس له 
.?iمكا? ;ّال ;قامة �لو

*   *   *
بين  7!خي ناجي شاعر 7فقيه. 7ال تعجبو� !? يجمع 2جل 
لغة  عن  7مترَجمًا  منظومًا  �لشعر  7بين   Y�7لقضا  J�7لفتو �لفقه 
!خرJ، فإ? تا2يخنا �لعلمي متَرt بأمثاD هذq �لنماyA، 7حسبكم 
�7حد�ً هو �بن 2شد �لحفيد، 7قيل >�لحفيد< أل? جّدq كا? !يضًا 
فقيهًا 7كا? قاضيًا، فهو في هذ� كتقي �لدين �بن تيمّية �لمشهو2 
�لذu كا? جدq مجد �لدين مثَله فقيهًا معر7فًا، 7لكن �سم �لحفيد 

غّطى على �سم �لَجّد.
7لقب  �ألندلس.  في  �لجماعة  قاضي  كا?  مثًال  2شد  �بن 
بغد�>.  في   >hلقضا� >قاضي  لقب   Dيعد فيها  �لجماعة<  >قاضي 
 tلمذهب �لمالكي، مع مشا2كة قوية �7ّطال� Y7كا? من !كبر فقها
كتابه  Aلك  على  >ليًال  7يكفي   ،Jألخر� �لمذ�هب  على  �7سع 
�لعظيم >بد�ية �لمجتهد 7نهاية �لمقتصد<، 7هو من !جو> �لكتب 
فيما يدعونه �آل? في كّليا$ �لشريعة بالفقه �لمقا2?، 7هي ترجمة 
حرفية السمه عند غيرنا، 7لو 2جعو� ;لى ما كا? يسّميه به !جد�>نا 
لكا? خير�ً 7!جدJ 7هو >علم �لخال}<، فإ�A قالو� >فال? عالِم 
باختال} �لفقهاY< قصد�7 �ختال} �لعلماY في �لمذهب �لو�حد، 
�A;7 قالو� >علم �لخال}< فإنما يريد7? به ما ُير�> �آل? باسم �لفقه 

�لمقا2?.
�بن 2شد هذ� كا? !كبر �لفقهاY، 7كا? في �لوقت نفسه !كبر 
�ألطباY 7كا? �لمرجع في علم �لطب ُيرَجع فيه ;ليه 7يؤَخذ عنه، 
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7كا? !كبر عالِم بالفلسفة، 2ّ> على �لغز�لي بعد موته بزمن طويل. 
A7لك !? �لغز�لي كا? !ستا�Aً في >�لمد2سة �لنظامية< يو. كانت ُتَعّد 
�لجامعَة �لكبرJ في �لعاَلم �لمتحضر، فلّخص مذ�هب �لفالسفة 
7شَرحها شرحًا �7ضحًا بّينًا على عا>ته في كل ما يكتب، 7صا2 
 <ّ2 ثم  >2َسها،  من  لكل  مرجعًا  �لفالسفة<  >مقاصد  هذ�  كتابه 
 <ّ2 uعليها 7نقدها في كتابه �لمشهو2 >تهافت �لفالسفة<، هذ� �لذ
عليه �بن 2شد في كتابه >تهافت �لتهافت<، 7قد طُبع �لكتابا? معًا 
(7معهما 2سالة لمؤّلف ليس من طبقتهما 7ال من !قر�نهما، حشر 

نفسه !7 حشرq7 معهما).
*   *   *

7البن 2شد !مثاD من �لذين جمعو� علومًا مختلفة !7 كانو� 
!>باY 7كانو� فقهاY 7علماY، !عر} من هؤالY �لكثير �لكثير، 7لكن 
�نفّكت  �النحطا©،  بعصر  ُيدعى  ما  �لمَلكا$ 7كا?  َضُعَفت  لّما 
!كثر  فافتقدها  �لبيانية  �لمَلكة  �7لعلم 7ضاعت   k<أل� بين  �لصلة 
بالعلو.  عالِم  �ثنين:  بين   Yلعلما� كا?  كنا صغا�2ً  7لّما  �لمؤّلفين. 
7َجِهَل   qi7يجا فلم   j72لمو� �لقديم  عند  7قف  لكنه  �لشرعية 
ما  �سُتحدj في �لعلو. بعد عصر �لنهضة فلم يعرفه، 7عالِم >2^ 
�لعلو. �لحديثة (�لتي كانو� يد2سونها على !يامنا في ;سطنبوD، ثم 

صا�72 يد2سونها في لند? !7 با2يس !7 !مريكا).
كا? من علمائنا في �لشا. من ُينِكر كر7ية �أل�2، مع !? 
 Yخّط �الستو� Dلمسلمين عرفوها من قديم، بل ;نهم قاسو� طو�
 7! ناسيًا  !كو?  ال  7لعّلي  !حفظ،  (كما  !7فد   A; �لمأمو?  !يا. 
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مخطئًا) !7فد بعثتين، �7حدh ;لى صحر�Y ِسْنجا2 �7لثانية ;لى جو�2 
 q7!2 حتى  مستقيم  بخّط  7مشو�  �لقطب  نجم  فرصد�7  تدمر(١)، 
قد �2تفع >2جة �7حدh، فقاسو� �لمسافة على �أل�2 7ضربوها 
بثالثمئة 7ستين �لتي هي >2جا$ �لد�ئرh عرفًا، فعرفو� طوD محيط 
�أل�2. �7لرقم �لذu 7صلو� ;ليه ال يختلف عن �لرقم �لمعتَر} به 

�آل? علميًا ;ّال بقد2 يسير.
فجاY من مشايخنا �لذين كنا نقر! عليهم بعد !كثر من !لف 
�لشيخ  ثم جاY شيخنا  في كر7ية �أل�2،  يشّك  َمن  7مئَتي سنة 
�لكافي �لتونسي (�لذu كتبُت عنه في Aكرياتي هذq) فأّلف في �لشا. 
لّما هاجر ;ليها كتاَبيه >�ألجوبة �لكافية< !7ًال 7>�لمسائل �لكافية< 
(7ليس  >ليًال  توّهمه  بما   Y7جا �لمذ�هب  شّتى  فيها  Aهب  ثانيًا، 
بدليل) على ;نكا2 حركة �أل�2 �7لزعم بأنها ثابتة �7لشمس تد27 
�لشيخ  7عن  �ليونا?.  من  �لفالسفة  يعتقد  كا?  كما  حولها،  من 
�لكافي !خذ َمن قاD هذq �لمقالة من �لعلماY هنا. ثم 2!ينا من ُينِكر 
;نما ُتكَسف في !�7ئل  ثابتة فال يصّد� !? �لشمس  حقائق فلكية 

�لشهر �لعربي 7!? �لقمر ;نما ُيخَسف في !�7سطه.
 <7�< hلطّب �لحديث 7يلجأ ;لى تذكر� t7كا? منهم من يَد
�ألنطاكي في �لصيدلة، 7;لى كتب �لطّب �لقديمة �لتي تأخذ عن 
جالينو^ 7!بقر�©. 7!صغر تلميذ �ليو. في كلية �لطب يعر} من 

______________________
(١) هذ� صحيح، A7كر �بن َخّلكا? في >7ََفَيا$ �ألعيا?< !? �لمأمو? كّلف 
بهذ� �لعمل !بناYَ موسى بن شاكر �لثالثة فنّفذq7. 7!حسب (7ال !حقق) 

!? صحر�Y ِسنجا2 قريبة من �لموصل، �7هللا !علم (مجاهد).
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�لطب !كثر مما كا? يعر} !بقر�© 7جالينو^!(١) 
�7لعجيب !? !سامة بن منقذ لّما كانت �لهدنة بين �لمسلمين 
�7إلفرنج خالD �لحرk7 �لصليبية 2ُ7فَعت �لحو�جز بينهما Aهب 
�لمرضى  يد�77?  كانو�  كيف   J!فر  ،kقر من  �إلفرنج  فخالط 
بالسحر �7لطالسم 7بأشياY يقر�7نها عليهم لطر> �لشياطين منهم 
العتقا>هم !? �لجّن تدخل في �إلنسا? فُتمِرضه. 7كا? من مشايخنا 
من يقوD بهذ� 7يصّدقه! �7لعجيب !? علماY كبا�2ً جد�ً يتكلمو? 
 U�72لعلوية �7أل� U�72لسفلية �7أل� U�72ينسبونه ;لى �أل tعن �لصر
�لطّيبة �7ألU�72 �لشريرh �7لنز�t بينها، يأخذA ?7لك عن �ليونا? 
7ال يتنبهو? -على جاللة !قد�2هم 7على علّو مناiلهم- ;لى !? هذ� 
رg) عند �ليونا? �لذين كانو� يجعلو?  > �آللهة (!u �لشِّ من فرt7 تعدُّ
لكل شيY ;لهًا، ثم يجعلو? لهؤالY �آللهة مكانًا يجتمعو? فيه هو 
 qسّما uيو^ (�لذi جبل �أل7لمب، 27ئيسًا لهم ُيشِر} عليهم هو

�لر7ما? لّما !خذ�7 هذq >�لمثولوجيا< عن �ليونا? جوبيتير).
______________________

(١) ما بقي من هذq �لحلقة ليس من !صل مقدمة كتاk >كلما$ نافعة<، 
7قد بقَيت من �لمقدمة �ألصلية ثالj صفحا$ لم ُتدy2َ هنا، فَمن 
شاY قر!ها في كتاk >مقّدما$ �لشيخ علي �لطنطاu7<، 7في �خرها:

 yلذكريا$، 7لو >خلُته لم !خر� kَلقد فتحَت علّي -يا ناجي- با"
منها  يبَق  لم  !يا.  فيها  مئَة صفحة، كانت  �لمقدمة   q7لبلَغْت هذ منه 
;ال Aكريا$. 7!ين منا �آل? تلك �أليا.؟ 7!ين َمن كا? فيها من �ألهل 
على  ماضو?  7نحن  مضو�،  لقد  �7لِخّال?؟   Y�7ألصدقا �7إلخو�? 
!بوين مسلَمين صالَحين،  َنَسلَتنا من   ?! �لحمد  فاللهّم لك  �ثا2هم. 
7!? !نشأتنا في >�2 علم 7تقى، 7نسألك �للهّم !? تجعل نهايتنا خير�ً 

من بد�يتنا 7!? تختم لنا بالحسنى". قلت: �للهّم �مين (مجاهد).
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i7عمو� !? لألU�72 بعض �لتصّر} بالكو? 7!? منها �لخّير 
يؤمن  7ال  7يرفضه،  كله  Aلك  يأبى  �7إلسال.  �لشرير.  منها   ?!7
�لمسلم بالنفع �7لضر2 ;ّال من �هللا !7 باألسباk �7لقو�نين �لو�ضحة 
�لتي 7ضعها �هللا لهذ� �لوجو>. 7قد بّين �هللا في �لقر�? بيانًا شافيًا 
;ّال  يملكو?  ال  �لشياطين)  هم  �لذين  �لجّن  كّفا2   7!) �لجّن   ?!
 Jكا? يو. �لمحاكمة �لكبر �A; لوسوسة، ففي صريح �لقر�? !نه�
!ما. kّ2 �لعاَلمين يقوD �لشيطا? للكافرين: {7َما كاَ? لي عليُكْم 
7لومو�  َتلوموني  فال  لي،  فاْسَتَجْبُتم  َ>َعْوُتكم   ?ْ! ;ّال  ُسلطاٍ?  ِمْن 
!نفَسكْم}. �7هللا يقوD: {;ّ? َكيَد �لّشيطاِ? كاَ? ضعيفًا}، فالشيطاُ? ال 
يعلم �لغيب 7ال يملك �لنفع 7ال �لضر2 7ليس عندq ;ّال �لوسو�^، 
7ما ُنشر 2>�ً علّي في مجلة >�لمجتمع< 7في مجلة >!خبا2 �لعالم 
شرعي  >ليل  فيه  7ليس  !ساسه  من  ينقضه  ما   uعند �إلسالمي< 
قطعي �7حد على >خوD �لجني في !جسا> �لنا^، 7ال ثبت Aلك 
 h!بدليل شرعي صحيح 7ال بدليل عقلي ثابت. !ّما !? تتكلم �لمر
بصو$ �لرجل فيكو? هذ� >ليًال على !? 2جًال خفيًا من غير �إلنس 
 ،Dقيل على !نه نكتة لطيفة فهو مقبو �A; .يتكلم بلسانها فهذ� كال
7;? قيل على !نه ِجّد فيكو? �لممثل عبد �لعزيز �لهّز�t قد >خل 
فيه عشر7? جنيًا، ألنه يؤّلف �72ية كاملة ينطق فيها �لرجل بصوته 
7تنطق فيها �لمر!h بصوتها 7يتكلم فيها �لصبي بصوته، 7كل Aلك 

يخرy من فمه!
*   *   *



٤٠٣

�لخاتمة

ليست  7لكنها  >�لذكريا$<،  من  �لثامن   Yلجز� نهاية   qهذ
 ،hنهاية �لذكريا$. 7ال !حسب �لذكريا$ تنتهي حتى تنتهي �لحيا
أل? �إلنسا? كلما عا£ يومًا J!2 فيه مشهد�ً !7 سمع خبر�ً !7 مّر 
بتجِربة، 7تمّحص �ألياُ. هذq �لمرئيا$ 7هذq �لمسموعا$، فيأكل 

كثير�ً منها �لنسياُ? 7ما بقي منها �ستحاD ;لى Aكريا$.
7قد عّلمونا 7نحن صغا2 !? �ألمو2 مرهونة بأ7قاتها، 7لكّنا ال 
 j7بعد حد u! ،أل7قا$ ;ّال حين ال تنفعنا معرفتنا بها� qنعر} هذ

�ألمو2، 7لو عرفناها قبلها ألعد>نا لها عّدتها.
كنت عاiمًا على كتابة هذq �لذكريا$ من قديم، حتى ;ني 
!علنت عنها في مقّدمة كتابي >تعريف عاّ. بدين �إلسال.<، 7لكني 
لم !بد! بها ;ّال حين جاY 7قتها، 7شرعُت فيها 7ما في Aهني خّطة 
ما  !سلوk غير  !حّققها، فجاY$ على  لها   h2تبعها 7ال صو! لها 
نا^.  7سخط  نا^  عنها  فرضي  �لمذكر�$،  !ساليب  من  عرفنا 
 ?! باإلمكا?  7كا?  بها،  ماشيًا  �7لقلم  ;ليها  هًا  موجَّ �لذهن  7كا? 
!كتب مثل �لذu كتبُت 7نشر$، 7لكني توّهمت !نها طالت 7!? 
�لقر�Y َبِرمو� بها �7لجريدhَ ضاقت بها. 7ما ضاقت �لجريدh 7ال  َبِر. 
 q7حد �7هللا  فقطعتها.  حقيقة  فر!يته  !مر�ً  توّهمت  7لكني   ،Yلقر��



٤٠٤

يعلم: هل لي عو>h ;ليها !. قد ُصرفت عنها فأحتسبها؟ فالذكريا$ 
في نفسي 7لكن �لتوفيق من �هللا.

فأسأDُ �هللا !? يوّفقني في هذq 7في غيرها ;لى ما ُيرضيه 7!? 
ُيرضيني بما يرضاq لي. 7له �لحمد، ثم لجريدh >�لمسلمو?< �لتي 
بد!َتها 7>�لشر� �أل7سط< �لتي نشَرتها مقاال$، 7لد�2 �لمناh2 �لتي 

.kخرَجتها في هذ� �لكتا!
مكة �لمكرمة، �لعزيزية

يو. AكرJ مولدu: ٥/٢٣/ ١٤٠٩هـ
�لذu يو�فق هذq �لسنة غرh سنة ١٩٨٩.



٤٠٥

�لمحتويا$
٥ ......................... �لحلقة (٢١٥) t�<7 �لمحكمة �لشرعية
٢١.................hلحلقة (٢١٦) في محكمة �لنقض في �لقاهر�
�لحلقة (٢١٧) !شتا$ من �لذكريا$...........................٣٧
٥١.......................... �لحلقة (٢١٨) iيا�2تي �لقديمة لمكة
٦٥.................. �لحلقة (٢١٩) حجة ١٣٨١: خو�طر 7!فكا2
٧٩............. �لحلقة (٢٢٠) !بو �لحسن �لنَّْدu7 7مذّكر�ته (١)
(٢)........................٩١ u7لحلقة (٢٢١) !بو �لحسن �لنَّْد�
(٣)......................١٠٣ u7لحلقة (٢٢٢) !بو �لحسن �لنَّْد�
١١٧....................... �لحلقة (٢٢٣) في مطلع �لعا. ١٩٨٧
١٣١....................... �لحلقة (٢٢٤) مؤتمر �لقمة �إلسالمي

�لحلقة (٢٢٥) �لفقيد�? �لوiير �7لمدير، 
١٤٥......................                   7من قبلهما فقدنا �ألمير
١٥٩............................. �لحلقة (٢٢٦) لّبيَك �للهّم لّبيَك
١٧٣........................ �لحلقة (٢٢٧) كيف جئُت �لمملكة؟
١٨٥........................ �لحلقة (٢٢٨) 7قفة على �لمخيَّما$
�لحلقة (٢٢٩) منزلي في �لريا�............................١٩٧
٢١١...... �لحلقة (٢٣٠) لّما كنت !ستا�Aً في �لكّليا$ �7لمعاهد
٢٢١.......................... �لحلقة (٢٣١) تفسير بعض �آليا$



٤٠٦

�لحلقة (٢٣٢) من �لمستشفى �لمركزu في �لريا� 
                  ;لى مستشفى �لمو�ساh في >مشق.............٢٣٥
٢٤٥....................... �لحلقة (٢٣٣) في مكة سنة ١٣٨٤هـ
٢٥٧...................... �لحلقة (٢٣٤) في كلية �لتربية في مكة
�لحلقة (٢٣٥) يو. �لجالY عن سو2يا........................٢٧٣
٢٨٧............................ �لحلقة (٢٣٦) لّما عّلمُت �لبنا$
�لحلقة (٢٣٧) خو�طر 7مشاهد�$ عن تعليم �لبنا$........٢٩٩
٣٠٩.................... (١) kلحلقة (٢٣٨) لغتكم يا !يها �لعر�
٣٢٣.................... (٢) kلحلقة (٢٣٩) لغتكم يا !يها �لعر�
٣٣٣..... �لحلقة (٢٤٠) Aكريا$ �لعطلة �لصيفية في >مشق (١)
٣٤٧..... �لحلقة (٢٤١) Aكريا$ �لعطلة �لصيفية في >مشق (٢)
�لحلقة (٢٤٢) هذq �لحلقة من �لذكريا$ مسر7قة...........٣٥٧
٣٦٧..... kلحلقة (٢٤٣) عندكم نابغو? فّتشو� عنهم بين �لطال�

 u7�7 �27قي! uلحلقة (٢٤٤) عزمُت !? !طو�
٣٧٧...............................                   ;لى عزلة فكرية

�لحلقة (٢٤٥) 2سائل �إلصالU 7سيف �إلسال.: �نتقد$ 
                  �لشيو� �لجامدين �7لشبا? �لجاحدين........٣٨٩
�لخاتمة........................................................٤٠٣



٤٠٧

من �ثا2 �لمؤلف
١ ـ  !بو بكر �لصديق ١٩٣٥
٢ ـ  قصص من �لتا2يخ ١٩٥٧
٣ ـ  2جاD من �لتا2يخ ١٩٥٨
٤ ـ  صو2 7خو�طر ١٩٥٨
١٩٥٩ h٥ ـ  قصص من �لحيا
١٩٥٩ U٦ ـ  في سبيل �إلصال
٧ ـ  >مشق ١٩٥٩
٨ ـ  !خبا2 عمر ١٩٥٩
٩ ـ  مقاال$ في كلما$ ١٩٥٩
١٠ـ  من نفحا$ �لحر. ١٩٦٠
١١ـ  سلسلة حكايا$ من �لتا2يخ (١ ـ ٧) ١٩٦٠
١٢ـ  هتا} �لمجد ١٩٦٠
١٣ـ  من حديث �لنفس ١٩٦٠
١٩٦٠ u١٤ـ  �لجامع �ألمو
١٥ـ  في !ند7نيسيا ١٩٦٠
١٦ـ  فصوD ;سالمية ١٩٦٠
١٧ـ  صيد �لخاطر البن �لجوui (تحقيق 7تعليق) ١٩٦٠
١٨ـ  ِفَكر 7مباحث ١٩٦٠



٤٠٨

١٩ـ  مع �لنا� ١٩٦٠
٢٠ـ  بغد��: مشاهد�� ��كريا� ١٩٦٠
٢١ـ  سلسلة %عال" �لتا�يخ (١ـ ٥) ١٩٦٠
٢٢ـ  تعريف عا" بدين �إلسال" ١٩٧٠
٢٣ـ  فتا�5 علي �لطنطا�2 ١٩٨٥
٢٤ـ  �كريا� علي �لطنطا�2 (١ـ ٨) ١٩٨٥ـ ١٩٨٩
٢٥ـ  مقاال� في كلما� (�لجز; �لثاني)  ٢٠٠٠
٢٦ـ  فتا�5 علي �لطنطا�2 (�لجز; �لثاني) ٢٠٠١
٢٧ـ  فصوC �جتماعية ٢٠٠٢
٢٨ـ  سّيد �جاC �لتا�يخ (محمد ‘) ٢٠٠٢
٢٩ـ  نو� �هد�ية ٢٠٠٦

Jلى �لقّر�; �لكر�"
من  �ستطعت  ما  غايَة   Nلكتا� هذ�  تصحيح  في  بذلُت  لقد 
 Rعنه، أل فيه خطأ سهوُ�   Rيكو  R% Yَمُن  لكّني ال  �لجهد، 
خالق  صفا�  من  هو  Jنما  �لبشر،  من  ألحد  ليس   Cلكما�
�لبشر. فأ�جو %R َيُمّن علّي قا�ئه (�قا�b سائر كتب جّد2 �لتي 
صّححُتها �%عد� Jخر�جها من قريب) فينّبهني Jلى %2 خطأ 
 eكه في �لطبعا� �آلتيا�، �%نا %شكر�سهو� عنه لكي %تد�

.N�له �ألجر ��لثو Cيجز Rعو له �َهللا بأ�%�
    مجاهد مأموR �ير�نية

mujahed@al-ajyal.com
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