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	فتتا* (سبو% 	لتسّلح في �مشق

يو1 ٤/٢/ ١٣٧٥هـ

	ليو1 ثالثمئة �خمسة �سبعو8 شهر	ً، �لكنه  مّر على هذ	 
 Cكر	يته يو1 كا8؛ ال أل8 لي �)G آل8 كما	 I	G) ماثل (ما1 ناظر�
 Iمّيز �	لذ�  ُينسى.  ال  عظيمًا  يومًا  كا8  ألنه  بل  تنسى،  ال  قوية 
	لثمين  	لجوهر  فيها  	لتي ظهر  (نه �	حد من 	أليا1   Vأل�	8: 	مر)
	لمكنو8 في صد�G هذI 	ألّمة، (ّمة محمد ‘. �	لثاني: (نه كا8 
في عهد (قصير) من 	لعهو� 	لقليلة 	لتي كا8 فيها 	لشعب �	لحكومة 
يمشيا8 في طريق �	حد `لى غاية �	حدC، (� كانا -كما يقولو8 في 

هذI 	أليا1- في خندb �	حد.
�بيا8 �لك (نني (�قد (كملُت من (يا1 	لتاسعة �	لسبعين من 
عمر�)(١) لم (َكد (جد في بلد� `ّال حكوما ال ير	ها (هل 	لبلد 
منه، بل يعّد�نها بعيدC عنه عدC�ّ له، مترّبصة به تكيد له، من عهد 
	ليهو��  	لمالية  ��hير  �(نوG �طلعت   Vجما :i	ألتر	 	التحا�ّيين 
�	فيد 	لذ� سّمى نفسه جا�يد، �(صولهم من 	لد�نمة من 	ليهو� 

______________________
(١) كتبت هذI 	لحلقة سنة ١٤٠٦هـ.
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	لمفّوضين  من   Ioخلفا�  �Gغو جا�  ثم  	إلسال1.  (ظهر�	  	لذين 
	لفرنسيين 	لذين حكمو	 بال�نا �هم غربا� عنا، ال �ينهم من �يننا �ال 
لسانهم من لساننا �ال نحن منهم �ال هم منا. ثم جا� عهو� بكينا 

في (كثرها منها، ثم بكينا بعدها عليها لّما 	بُتلينا بما هو (شّد منها.
 ،معد��	 (يا1  في  `ّال  حكومتنا  	لحكومة  بأ8  (شعر  لم 
منها (يا1 	لشريف فيصل بن 	لحسين في 	لشا1 (�`8 كا8 لي �كا8 
لإلسال1 في ثوCG (بيه 	لحسين كال1)، �منها هذ	 	لعهد ِمن ُحكم 
شكر� بك 	لقوتلي، 	لعهد 	لذ� كا8 فيه (سبو% 	لتسّلح. �(نا هنا 

(مّثل �ال (ستقصي.
 uأللفا	 (قوV (�لست (حفظ  قديم  (ني كتبت من  �	لثانية: 
�لكن (سوb 	لمعاني): `8 لكل (مة يومًا تنشط فيه �Gحها �تظهر 
طاقتها   xيستفر 	ليو1  هذ	  �لكن  عظمتها،  �تبد�  شمائلها  فيه 
 Gإلسكند	ها �مثله: مقد�نيا لّما قا Iبعد zيستنفد �خيرتها، فال تر�
	لمقد�ني، 	لقائد 	لعظيم 	لذ� ُيخطئ ناٌ| فيحسبونه �	 	لقرنين 
	لذ� شّرفه فذكرI 	لقر�8. 	إلسكندG 	لذ� مشى بجيشه `لى (قصى 
	لشرb فاتحًا، �	متّد ظّل G	يته على هذ	 	لركن من 	لدنيا قر�نًا، 
ثم لم ُيذَكر 	سم مقد�نيا في تاGيخ 	لمعالي �	ألمجا� بعدI كما لم 

ُيذَكر قبله.
�كذلك 	ليونا8، ملكت يومًا hما1 	لفكر 	لبشر� ثم فقدته 
�لم تمسكه مرC (خرz. حتى �Gما 	لتي (قامت ُملكًا قّل ما يسامقه 
فيها  يظهر  يُعد  �لم  	لملك  مثل �لك  لها  يُعد  لم  	لممالك،  من 
	لتي  �Gما   C�ّعد� �(�غسطو|.  يوليو|  	لعظا1:  	لُقّو	�  (�لئك 
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ناhلتها �كانت يومًا قريعتها �(�شكت (8 تظفر بها، �ما هي `ّال 
بعل< فجعلها  >هاني  	لبطل  	لقائد  قا�ها   Cفينيقية صغير  Cمستعَمر
 bتونس، بر �G) ليو1 في	لتي تقع 	ما، هي قرطاجة �G Vhتنا
لها باbG مجد ثم 	ختفى. �نابليو8 �هتلر، �من قبلهما شاGلما8 
�بريطانيا  	لنمسا�ية،  	إلمبر	طوGية  بعدهما  �من  �شاGلكا8، 
	لعظمى 	لتي لم تُعد عظمى �	لتي غابت عنها 	لشمس �ما كانت 
	لر�|  	آل8 من سلطا8  تر�8  �ما  (مالكها،  قبُل عن  من  تغيب 

�	ألمريكا8...
لكّل (ّمة يو1 تنهض فيه، تكو8 قبله نائمة �ترجع بعدI `لى 
	لمنا1، `ّال (ّمة محمد ‘؛ فإ8 	لبطولة سجّية فيها، تجر� في 
عر�قها، تخالط �Gحها، فكلما (�Gكها ليلٌ �ظّن 	لنا| (نها قد 
 	نتهت (Gجعها صفاُ� 	لليل `لى نفسها فحاسَبتها، �سّد 	لثلما
في قلعتها، �جّدَ� من عتا�ها، �(صلحت ما بينها �بين Gبها، 

فطلع عليها بعد 	لليل فجُر نهاG جديد.
�هذ	 	لذ� �G� من (8 	هللا يبعث لهذI 	ألمة كلما طاV عليها 
بدين  يأتيها  ال  �ينها،  لها  يجّد�  َمن  	لقلو�  منها  �قَست  	ألمد 
جديد فإ8 محمد	ً ‘ خاتم 	لرسل ��ينه �خر 	أل�يا8، �لكن ُيزيل 
عنه ما علق به من 	لبد% �	أل�G	8، فيعو� جديد	ً كما يعو� 	لثو� 

	لوسخ `8 مّسته يد 	لغّساV �مشت عليه كف 	لكّو	�.
*   *   *

 ��G) لماضية، �لن	لحلقة 	آل8 ألصل ما قطعُت في 	 �عو)
منها. حّدثتكم حديث   zخر)  فقر	 (نقل  بل  كلها  لكم خطبتي 
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	لطفل 	لذ� َهَدته فطرته `لى 	لتفكير في توفير 	لفلو| 	لقليلة 	لتي 
تقع في يدI ليشتر� بها سّكينًا ينتقم به ألبيه(١). فهل هدتنا عقولنا 
`لى شر	� 	لسال* لنثأG به للوطن 	لمسلو�، �	لعر� 	لمستبا*، 

�	لد1 	لُمهر	b؟
لقد كنت (G	نا نتلّقى بوجوهنا ضربا 	ليهو� فال نملك `ّال 
	لناعم  	لمدلَّل  	لولد  يذهب  كما  	ألمن،  مجلس  `لى  نذهب   8)
مشغوًال  	لمعلم  �يكو8  ضربني!  هذ	  (ستا�   :Vيقو 	لمعّلم  `لى 
 zّبه، �هو�oهب (نا سأ�	له:  Vيقو� Iعنه فيصرفه بحركة من يد

	لمعلم مع 	لضا�G ال مع 	لمضر��.
(بناَ� َمن فتح 	لدنيا،  نحن 	لعر�، نحن 	لمسلمين، نحن 
نحن سالئل 	ألبطاV 	ألماجيد، يكو8 (قصى جهدنا (8 نشكو `لى 
مجلس 	ألمن: يا مجلس 	ألمن (�Gكنا، `8 	ليهو� 	عتد�	 علينا؟! 
�	 (�Gنا ظهوGنا �	نصرفنا مّد�	  �يبحث مجلس 	ألمن �يناقش، ثم̀ 

(لسنتهم لنا ساخرين بنا.
كنت (حني G(سي حيا� �(فّتش عن قبر (�	�G فيه �جهي، ثم 
(Gتّد حيا� من Gُفا 	لجد�� (8 تّطلع علّي من جو	نب 	لقبر. �كنت 
(تحّرb �(قوV: متى نذكر Gجولتنا؟ متى نستعّد للمعركة 	لحمر	� 
بالحديد �	لناG؟ متى ُنثبِت للدنيا (ننا ال نز	V (بنا� 	لمعامع �فرسا8 
(نفسنا،  على  	هللا  بعد  �نعتمد  (Gجلنا  على  نقف  متى  	لحر��؟ 

�نعلم (نه ال ينفعنا `ال 	لسال*؟
______________________

ر. (١) 	لسّكين لفظة تؤنَّث �ُتذكَّ
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لقد كنت (خا� (8 (مو قبل (zG) 8 �لك 	ليو1، فالحمد 
يقظة  عيد  	لمجيد،  	لعيد  هذ	  	لسعيد،  	ليو1  هذ	  G(يته.  لقد  هللا 

	لعر�.
	ليو1 	ستيقظ 	لعر� حقًا �فاGقت عيوَنهم �خُر بقية للنعا|، 
	لسطر  كتبنا  	ليو1  	لمسلمو8.  	ستيقظ  فقط  	لعر�  	ستيقظ   	�`�
	أل�V من تاGيخ (مجا�نا 	لحديث. 	ليو1 	ستبشر 	لكبير �	لصغير، 
�	لغني �	لفقير، �	لمالك �	ألجير، �(جمعت 	ألمة كلها برجالها 

�نسائها على تأييد (سبو% 	لتسّلح.
`8 في 	لمصائب ما هو (كبر من مصيبتنا في فلسطين، �`8 
	لعد�	8  تاGيخ  صحائف  (شّد  فلسطين  في  مصيبتنا  حديث  كا8 
(قد	Gكم  تجهلو	   8) هو  هو؟  ما  تعرفو8  هل  سو	�	ً.  	لبشر� 

�تحقر�	 نفوسكم، �(ّال تعرفو	 تحت 	لشمس مكانكم.
*   *   *

�	لخطبة طويلة ال (Gيد (8 (ُعيد 	آل�G 8	يتها، لكن (Gيد (8 
(�كر لكم شيئًا من (ثرها. لقد كتبُت عنه مقالة هي 	آل8 (مامي قلت 

فيها(١):
(ما �	هللا لوال (نني (صف مشاهد لم يمّر عليها (سبو%، �ال 
تز	V في عيو8 	لنا| �(سماعهم، �ال يز	V حديثها على (لسنتهم، 
�ال تز	�G Vعتها في قلوبهم، لحسبو	 (ني (تخّيل �لقاV 	لقائلو8 

______________________
(١) �هي مقالة >شعب لن يمو< 	لمنشوCG في كتا� >هتا� 	لمجد< 

(مجاهد).
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منهم: نحن نستحّب صوG 	لخياV �لكن `8 بلَغت في 	لغلو هذ	 
 من 	لُمحاV. �لو �Gَُيت لي �لم (كن G(يتها بعيَني Gلمبلغ صا	

G(سي لم (صدقها �لو كاG 8	�يها (صدb 	لنا|!
نملك خر�جًا  ال  كالمساجين،  	الفتتا*  حفلة  في  كنا  لقد 
 bلطر	لنا|، �	 �كلها قد سّدتها (جسا �	ألبو	أل8  � َّGلمد	من 
	لُمفضية `ليها قد سّدتها (جسا� 	لنا|، كنا محبوسين من Gئيس 
	لجمهوGية �	لعلما� �	لرoسا� �	لوGh	� `لى �خر من كا8 حاضر	ً 
�	لنا|   متتاليا  ساعا خمس  	لحفلة   �	متّد فيها،  معنا 

يقاتلو8 ليدخلو	 `ليها.
	لشعب  هذ	   8) 	لحفلة  بد	ية  في  (خطب  �(نا  (علم  كنت 
	لبذV �	لعطا�، �لكني  سيستجيب �(نه سيلّبي �(نه سُيقبِل على 
كنت (قّلب 	لنظر في �جوI 	لحاضرين فال (zG من (هل 	لماV `ّال 
عشرين (� ثالثين، فكا8 (قصى (ملي (8 ُيعطي هؤال� �حدهم ثم 
 Cلعشر	لخطب �يبد( 	فلم تَكد تنتهي  .Gلستا	لفصل �ُيرخى 	ينتهي 
	لكباG من GجاV 	لماV بالتبّر%، �ُتذكر عشر	 	آلال�، بل ُتذكر 
مئة 	أللف (حيانًا، �يترّقب 	لنا| (مثاV هذI 	ألGقا1 	لكباG، حتى 
كانت مفاجأC ما كا8 يتوّقعها (حد �ما 	ستطا% (8 ينجو من �هشتها 
(حد: Gجل عاّمي يبد� عليه 	لفقر، يقو1 من غماG 	لنا| ليصل 
`لى لجنة 	لجمع، فيمنعه 	لشرطة فال يمتنع، بل يغامر �يتقد1 حتى 
I�G 	لرئيس فأشاG `ليهم (8 يتركوI، فتركوI فوصل، فإ�	 هو ُيقِسم 
(8 بنته مريضة في 	لد	G �(نه ال يملك `ال 	للير	 	لخمس 	لتي 
	ستقرضها ليشتر� بها لبنته 	لد�	�، فلما z)G 	الجتما% �خل �مّد 

يدI به ليتبّر% بها ليو1 	لتسّلح.
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	لوطن   هذ	 �	h لتي	  	لمكرما  Iلهذ 	لبا�  بذلك  ففتح 
شرفًا `لى شرفه، �Gفعته في عيو8 (هله �عيو8 	لنا| فوG bفعته. 
 Cلشرطة) مرتَّبه مئة �خمسو8 لير	( iGلد	 �جا� جند� من جنو�
بقد1، �سّلم  قدمًا  	لرئيس �ضر�  (ما1  فوقف  كله،  	لشهر  في 
	لسال1 	لعسكر�، ثم قد1 مئة ليرC. �يأتي طفل صغير بمطموGته 
	لتي يجمع فيها قر�شه فيقّدمها كلها متبّرعًا بها! �(نا قاعد على 
	للجنة  منّصة  	لنا| على  بعيني، �يتز	حم  	لمنّصة (zG هذ	 كله 
 ،Iستطا% (8 يصل `ليها �(8 ُيعطي ما بيد	بح من 	لر	فعو8، �	يتد�
كأنه يحمل جمرC يريد (8 ُيسِر% بالتخّلص منها. �تتو	لى مشاهد 
لم يَر 	لنا| �لم يسمعو	، �لم يقر�o	 في كتب 	لتاGيخ ما يماثلها 

(� يد	نيها.
�ال  عشر	ً  �ليست  �(ّنى؟  كلها.  	لمشاهد   Iهذ (سّجل  �ال 

.عشرين �لكنها بلغت 	لمئا
بقلم  ال   b�لصا	 	لُمخبِر  بقلم  لكم  (كتب  فإنني  صّدقوني 
نها مشاهد هؤال� 	لذين لم يمنعهم 	لمطر 	لمنهمر  	لشاعر 	لمبالغ.̀ 
	لتي   C�Gلبا	 	لريح  تمنعهم  �لم  	لِقَر�،   I	كأفو 	لليلة  تلك  في 
كانت تلسع 	لوجوI بأمثاV 	لسيا�، من (8 يز�حمو	 على 	لبا� 
يبتغو8 	لوصوV. �قد حسبهم 	لشرطة قد جا�o	 للتفّر� فجعلو	 
يدفعونهم، لم يد�G	 (�لم يكن (حد ليد�G) (نهم ما خرجو	 من 
	لمطر  تحت  	لبا�  على  �قفو	  �ال   �Gلبا	 	لليل  هذ	  في  بيوتهم 

	لمنهمر �ال h	حمو	 `ّال ليعطو	 �يبذلو	.
 I�	ستعد	لشعب �سالئقه �	 	متحانًا لهذ	ألسبو% 	 	لقد كا8 هذ
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للتضحية �	لجها�، فنجح كما ينجح -لو كا8 في مكانه- كل شعب 
عربي مسلم. نجح فقر	Io �(�ساطه نجاحًا ُمفَر�	ً ليس له نظير. لقد 
ضربو	 -كما يقوV 	لرياضيو8- كل Gقم قياسي �سبقو	 كل سابق، 
 Io	ألّ�لين. نجح فقر	لصحابة 	حتى كا8 منهم من فعل مثل فعل 

�(�ساطه، (ما 	ألغنيا� فقد سقط (كثرهم في هذ	 	المتحا8.
�هل يتصّوG `نسا8 (8 يكو8 في �G	ئع 	لبذV �	لكر1 (عجب 
يحمل  كلها  حياته  كد*  	لذ�   ،hلعجو	  Vلحّما	 هذ	  ُصنع  ِمن 
 ،Cال� لير� Cلهمو1 في قلبه حتى جمع عشر	� Iعلى ظهر Vألثقا	

جمعها في سّتين سنة فجا� يبذلها كلها للتسّلح.
 .Vلخيا	 صدقوني فإنني (�8�ّ �قائع ال (ضر� في متاها

لقد بذG V	ضيًا في لحظة �	حدC ثمرC تعب سّتين سنة.
�هاتا8 	لعجوh	8 	للتا8 ال تملكا8 من 	لدنيا `ّال 	لد	G 	لتي 
تسكنا8 فيها، فلما سمعتا بالدعوC `لى 	لبذV للتسّلح جا�تا بسند 
تملكا8  ال  	لتي   G	بالد تبّرعتا  نا|!  يا  	لتمليك  بسند  	لتمليك. 

غيرها.
`نكم  	لتضحية.   Iهذ مبلغ   	�Gلتتصّو قليًال  تقفو	   8) (Gجو 
 ،Vلرجا	ً من 	كثر `مساكًا �(قبض يد) C�لعا	لنسا� في 	تعرفو8 (8 
 �	�h	 	لعجائز)   	لقاGئا سيد	تي  من  (�	لعفو  عجائز  ُكّن  فإ8 
 ً	hلدليل- (8 ُتقنع عجو	مساكهن �حرصهن. �جّر� -`8 شئَت `
غنية (8 تنزV لك عن مئة ليرC. `نك تجد صعوبة في `قناعها �Gبما 
عجز عنه، فكيف جا� هاتا8 	لمر(تا8 بكل شي�؟ (ّ� حماسة 
 ،G	لد	 بذلتا  ما  `نهما   .C�سا يا  	إليما8  `نه  `ليه؟  �فَعتهما  بالغة 
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�ال  بذV 	لحّماV ثمرC جهد 	لعمر، �ال (عطى كل من (عطى `ّال 
	بتغا� ثو	� 	هللا. `نها لغة 	لدين، فإ8 خاطبتم 	لمسلمين بغيرها لم 

يفهمو	 عنكم �لم تصلو	 `لى ما تريد�8 منهم.
�	لعشر	 من 	لفتيا. 	لعشر	؟ بل 	لمئا �	هللا، 	للو	تي 

نزعن (سا�Gهن من (يديهن �(قر	طَهّن من ��	نهن �ُجْد8َ بها.
�لقد G(يت بعيني �z)G (عضا� 	للجنة بعض هذI 	لمشاهد 
تقطع  قد   C)لمر	  8) تعلمو8  �(نتم   .� َّGلمد	 في   	لحاضر	 من 
	لخبز عن فمها لتجعل 	لذهب في يدها، فكيف جا� به �بذلت 
G	ضية؟ `نها جا� به لتأخذI (ضعافًا مضاعفة: سبعمئة ضعف، 
�Gبما h	� ما (خذ عن 	لسبعمئة: {َكَمَثِل َحّبةٍ (ْنبَتْت َسْبَع َسنابَل، 
في كلِّ ُسْنُبلةٍ مئُة حّبةٍ، �	ُهللا ُيضاعُف لَِمْن يشاُ�}. �هذI 	لفلسطينية 
	لتي جا� يومئذ الجئة لم تجد ما تجو� به، فحملت ِقدGها 	لتي 
تطبخ بها �ثالثة (ثو	� لها �ثالثين ليرC ال تملك غيرها، ��ضعت 

�لك بين (يد� لجنة 	لتبّر%.
�ليست في �لك �حدها؛ لقد (عطى كثير�8 كل ما يملكو8. 
هذ	 بائع 	لنفط مّر >	لكّشافو8< 	لذين يجمعو8 	لتبّرعا على عربته 
	لتي تجّرها �	ّبته، يبيع منها ليعّشي (هله �(�ال�I، فسألوI 	لتبّر%، 
فأخر� �Gجه �فيه حصيلة يومه كله �صّبه بين (يديهم. ال تحسبوها 
خياال شاعر �ال صناعة �G	ئي (�يب، `نها �	هللا حقائق G(يت 
 ،�Gلد	سائَرها. (عطاهم كل ما كا8 في  شيئًا منها �z)G 	لمئاُ
كل ما كا8 يملك في 	لدنيا من ماV. �هل لهذ	 	لبّيا% من ماV `ّال 

ما يجمع في يومه؟
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�	لموسيقّي 	لفقير 	لذ� لم يكن يملك من �نياI `ال قيثاGته، 
نفسه   zيبّثها شكو �ُيلقي بصدIG على صدGها  يناجيها �يساGّها 
(�(نا  	لمنّصة  على  فوضعها  بها  جا�   .I�	فؤ (حز	8  فيها   xُيفِر�
(zG) �مشى. �(حسسُت -من غير (8 (كّلمه- (نه مشى كما يمشي 
	لتر	�!  �	G	ها  بعدما  حبيبته   Chجنا من  ينصر�  	لذ�  	لُمحّب 
�بطل 	لدGّ	جا 	لذ� جا� بدGّ	جته �هي له كاآللة للموسيقّي، 

هي خليلته �نجّيته �شقيقة �Gحه، فتناVh عنها ألسبو% 	لتسّلح.
�هذ	 	لمثل 	لر	ئع -في `نكاG 	لنفس �	إلخال� هللا �	بتغا� 
 Cمشق، تبّر% بخمسين (لف لير�َمَثل ضربه تاجٌر من  -Iبه �حد	ثو
�حّلف 	للجنة 	ألَْيما8 	لِغالu (ّال تبو* باسمه (فما باحت باسمه، 
�`8 كنُت عرفته من �لك 	ليو1 �	متثلت لرغبته فلم (�كرI ألحد، 
`عال8  فيها   hيجو سنة  ثالثو8  	لحا�ثة  على  �قد مضى  	آل8  (ّما 
	ألسر	G �كشف 	لمخّبآ -كما تصنع 	آل8 بريطانيا بوثائقها- 	آل8 
(ستطيع (8 (بو* باسمه Gحمة 	هللا عليه؛ `نه 	لحاّ� مسلم �يا�). 
تصّو�G	 هذ	 	لرجل يسمع 	لثنا� على هذ	 	لمتبّر% 	لمجهوV فيملك 
�يجد   .Vلمجهو	 �لك  (نا   :Vيقو حتى   Cألثر	 تحّركه  ال  نفسه، 
 8) فُيعلنو8  (� ألصحابهم  	لمزّية ألنفسهم   Iهذ ينتحلو8  �خرين 
هذ	 	لمجهوV هو فال8 (� فال8، لنا| ما �فعو	 شيئًا، �هو 	لذ� 
�فع خمسين (لفًا (كانت في تلك 	أليا1 (كثر من خمسة ماليين في 
(يامنا)، كا8 يسمع �يسكت �ال يقوV شيئًا، �يلقى من يلومه على 
(نه لم ُيعِط عطا� 	لكر	1 فال يقوV لهم: لقد (عطيت �(نا صاحب 

تلكم 	لخمسين.
(Gحمة 	هللا عليك يا (يها 	لحاّ� مسلم �يا�، �ما (كثر في 
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عاّمة هذI 	ألمة من ال يعرفه (حد من (مثالك �(شباهك).
عن  جّلت  قد  	لمو	قف   Iهذ� (عّد�،  �ما�	  (صف  ما�	 

	لحصر؟
هذ	 مشهد ما (ظّن (8 في 	لمشاهد ما هو (�G% منه: Gجل 
 Iيتلّمس طريقه، ُيرِشد Vلمشلو	لطفل 	بنه 	جا� هو � �ضرير شّحا
يقفز على ساَقين  ثم  نفسه  	لذ� كا8 يجمع  	لمسكين  	لولد  هذ	 
ستين تحسبهما َعَصَوين (مثّنى عصا)، حتى `�	 بلغ  نحيلتين مقوَّ

.	لمنّصة �ضع عليها سبع لير	
 ،Cبسبعين مر ،سبع لير	 فقط، �لكنها (عظم بسبع مر	
�	لشركا. سبع   �Gلمصا	 (عطت  �ما  	ألغنيا�  �فع  ما  من كل 
لير	 هي طعامه �لباسه ���	Io، هي حياته �حياC �لدI جا� بها. 
	لر�	ئع   Iمن هذ Cحد	� 	لنا| كلما شاهد لقد كانت جماهير 
 صّفَقت �هتفت حتى تحمّر 	ألُكّف من 	لتصفيق �ُتَبّح 	ألصو	
حتى  صمتت  	لمشهد.  هذ	   Vحيا صمتت  �لكنها  	لهتا�،  من 
لُيسَمع في 	لمكا8 	لرحيب َ�جيُب 	لقلو�، صمتت أل8 	لصمت 

هنا (�Vّ على 	إلعجا� من كل هتا�.
	لجيش  في  	لضابط  �hجها  من  لها  يبَق  لم  (Gملة   Iهذ�
	لعثماني `ّال سيفه 	لعسكرّ�، فلما كا8 (سبو% 	لتسّلح جا� به، 
فقطعت �خر �كرz تربطها بمو	ضي (يامها، بعهد 	لعّز �	لغنى `� 
	لشمل مجتمع �	لدهر بّسا1 �	لعيش Gغيد، ��ّلت ُمدبرC تستقبل 

�حدها ليالي 	لفقر 	لسو�	�.
مستشفى  في  (سّرتهم  من   	�oجا 	لذين  	لمرضى  �هؤال� 
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	لجامعة `لى 	لقاعة 	لقريبة 	لتي فيها 	الجتما% �فيها منصة 	لتبّر%، 
تشغلهم  لم  متا%،   �)  Vما من  (يديهم  `ليه  �صلت  ما  يحملو8 

.Vبالما �لجها	عاهم `لى �هللا لّما 	عي 	�جاعهم عن تلبية �)
�مرضى مستشفى 	بن 	لنفيس (مستشفى 	لسّل) 	لذين تبّرعو	 
بثمن 	لبيض مدC (سبو% 	لتسّلح، �لم يستطع 	لطبيب (8 ُيقنِعهم 
باالكتفا� بيو1 �	حد `ّال بجفا� 	لريق �شّق 	لنفس. �(نتم تعرفو8 
حياتهم  هو  	هللا،  شفاهم  	لمسلولين  (�لئك   Cحيا هو  	لبيض   8)
�قد جا��	 بها. ال، ال (ستطيع (8 (عّلق على هذ	 	لخبر. `ني قد 
عجز، �(نا ُمِقّر بعجز�، �لن (ّ�عي بعد 	ليو1 (نني من فرسا8 

	لكال1 �(نني من (Gبا� 	ألقال1.
لقد تكّوَمت على 	لمنصة (كو	1 من ساعا 	ليد �من 	ألقال1 
�من 	ألسا�G، �لقد ُقّدمت مئا من �ال 	لتصوير �	لّرَ�	ّ� (جمع 
G	ّ� (� G	�يو) �	لدGّ	جا �	لمسدسا �	ألحذية �(نو	% 	لثيا� 
�كل ما في 	لبيو من غاG� Vٍخيص حتى مأل كل فر	x على 
	لمنّصة �حولها. لقد خلع كثير�8 من 	لشبا� (G�يتهم ألنهم لم 
يجد�	 ما ُيعطونه غيرها �خرجو	 يستقبلو8 بر� 	لليل. �كا8 شي� 

.b ال يوصف، �`8 ُ�صف ال يكا� ُيصدَّ
�من (عجب ما G(ينا في هذ	 	ألسبو% (�كل ما G(ينا عجب) 
	ألبو	�  	ألسو	G �ال  تُحْل  لم  	لسجو8  نزال�  	لسجنا�.  ما صنع 
بينهم �بين 	لمشاGكة في هذ	 	لو	جب، �لم تدفعهم كر	هة 	لجند 
 Cما عندهم لمساعد 	لحرية من (8 ُيعطو	لذين يسّد�8 عليهم منافذ 	
	لجند على 	لتسّلح. �ما�	 تر�نهم (عطو	؟ (عطو	 -�	هللا- ُلُحفَهم 
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� 	لسجن بال G) على 	يتهم ألنهم ال يملكو8 غيرها �نامو�G)�
غطا�. 	للهّم `8 هذ	 شي� يكبر عن 	لتعليق. �ما هم �حدهم، لقد 
ُقّدمت مئا من 	لُفُر¡ �	للُحف �من ثيا� 	لعر| �من خو	تم 

	لز�	�.
`لى  يحمل  	لمذيا%  �كا8   ،	الفتتا* ساعا �طالت حفلة 
	لحماسة من هذ	   فيها من (صو	، �سَر 	لبيو كل ما كا8 
 Vألطفا	� �	لنسا�   ُVلرجا	 فجفا  كلها،  �مشق  (طر	�  `لى  	لبهو 
بيوَتهم في هذI 	لليلة 	لشاتية 	لعاصفة �تسابقو	 `لى منصة 	لتبّر%، 
�سر `لى 	لبال� 	لبعيدC، فتعاقَبت 	لهو	تف من َمْرِجْعيو8 �من 

حلب ُتؤ8�ِ بتبّر% َمن فيها.
% عند هذI 	لمنّصة 	لماV ُيعطى  َّhنا (حلف (8 لو كا8 ُيو)�
جز	فًا لما كا8 	لناُ| (سرَ% `ليها �(hحَم عليها مّما كا8 في تلك 
	لليلة. �كا8 ُيسمع من 	لمذيا% صو (عضا� 	للجنة يرجو8 	لنا| 
(8 ينتظر�	 ��Gهم �ال يتز	حمو	 فال يستجيب (حد �ال ينتظر، فلما 
طالت صا* عريف 	لحفلة يرجو G	حة خمس �قائق، خمس �قائق 
ليستريح  ال  	ألخذ،  تعب  من  	للجنة  (عضا�  فيها  ليستريح  فقط 
	لرجا�  �Gُفض  (حد.   Vلبذ	 من  تعب  فما   Vلبذ	 تعب  من  	لنا| 

�تتابعت 	لتبّرعا، فهل سمع (حد بمثل هذ	؟
(نا (عَر� 	لنا| بطيب عنصر هذ	 	لشعب، �(نا 	لذ� يكتب 
من (كثر من Gبع قر8 (	لمقالة مكتوبة سنة ١٩٥٥) (مّجد سالئقه 
	فتتا*  حفلة  في  خطبته  موضو%  هذ	  جعل  	لذ�  �(نا   ،Iيا	مز�
	ألسبو%، �مع �لك ُ�هشُت. ُ�هشت �	هللاِ مّما G(يت. فكيف كا8 
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هذ	 كله؟ كيف 	ندفع 	لنا| `ليه �ما كانت 	لدعاية لهذ	 	ألسبو% 
`كر	I لكا8  `كر	I، �لو كا8  كافية؟ ال �	هللا �ال كا8 ترهيب �ال 
ثالثًا  (عيدها  �قّصر�	...  �قّصر�	،  قّصر�	،  	لذين  	ألغنيا�  على 

للتوكيد.
ما كا8 هذ	 بفعل بشر �لكنه بد	فع `لهّي.

غنيًا   8) (عجب)  (يها   �G�) (�ما  كلها  	لحو	�¢  �(عجب 
ّال بالقليل، فقد1 ثالثة �ال� �هو يقدG (8 يدفع ثالثة  معر�فًا ضّن̀ 
 :Vللجنة �قا	لى  ماليين، فقا1 موظف صغير من بين 	لنا| فذهب̀ 
`8 مرّتبي في 	لشهر مئتا8 �خمسو8 ليرC فقط، �هاكم تناhًال عنه 
لمّدC سنة، (تناVh عن ثالثة �ال� هي موG�� في 	لعا1 كله (صبر 
عنها (نا �(هلي �لو عشنا على 	لخبز 	لقفاG، بشر� (8 ترّ��	 على 

هذ	 	لغني �الفه 	لثالثة �(8 ترمو	 بها في �جهه!
*   *   *

بيد� 	آل8 قطعة من جريدC قد 	صفّر من 	لِقَد1، (حسبها 
جريدC >	أليا1<، على �جهها قطعة من خطبتي �على قفاها بيا8 
	ألستا�  	لصديق  (عضائها  (نه كا8 من  لجنة 	ألسبو% (�(ظن  من 
نصو* بابيل) فيه (8 حصيلة حفلة 	الفتتا* مليو8 �سبعمئة (لف 
	لتمليك  �(سنا�   �	لساعا 	لحلّي  عد	   ،Cلير �ثالثو8  �ستمئة 

�مختلف 	لمتا%.
يا سقى 	هللا 	لشا1 �تلك 	أليا1!

*   *   *
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-١٨٥-
من (خباG 	لعلم �	لعلما� في �مشق

قبل نصف قر8

(نا (غبط (�ال (حسد، فما 	لحسد من شأني)، (غبط 	لذين 
	ألستا�  يفعل  (كما  مكتوبة   مذّكر	 `لى  �كرياتهم  في  يرجعو8 
(كرh 1عيتر، �يشير `لى �لك في بعض مقاالته) (� `لى صحف 
بابيل، `� يرجع `لى جريدته  مطبوعة (كما يفعل 	ألستا� نصو* 
�مجموعتها تحت يدI)، �(تمنى لو كنت مثلهم �لم (ُضطّر `لى 
ليها (يا1 قّوتها �ِحّدتها  	العتما� على 	لذ	كرC �حدها. �لو Gجعُت̀ 
ألسعفتني �ما خذلتني، �لكن جئتها بعدما شابت �شاخت �كّلت 

�عجز، كما َكّل صاحُبها �عجز:
ُهْم �(تيناIُ على 	لِكَبِرجاَ� 	لّزما8َ بنوIُ في َشبيبتِِه َفَسرَّ

من (جل هذ	 (فر* `8 �جد بطاقة (� كتابًا Gسميًا (� قيد	ً 
(بو	ُبها  في �جهي  (ُغلقت  	لتي   للذكريا بابًا  علّي  يفتح  لحا�ثة 
�	نقطعت في يد� (سبابها، �ليس حولي َمن ُيعينني عليها �يذّكرني 
بها. �قد �جد 	ليو1 كتابين كنت Gبطتهما معًا، (نقلهما بما فيهما 

، ال تؤ	خذ�ني `8 كا8 فيها ما ُيشبِه 	لمد* لي.	Gمن عبا
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	أل�" :V�	G 	لعلو1 في بغد	� Gقم ٤٨٨، حضرC 	ألستا� علي 
	لطنطا�� مدG| تاGيخ 	أل�� في �	G 	لعلو1. ُيرجى تشريفكم 
 ��  ٢٠)  ١٩٣٧ سنة  	لثاني  كانو8   ٣١ 	ألحد  مسا�  	لعلو1   G	�
 Gلي، لحضو	�h لنصف	بعة �	لر	لساعة 	سنة ١٣٥٥هـ) في  Cلقعد	
مجلس 	لمدGسين 	لذ� سينعقد للنظر في الئحة 	لنظا1. 	إلمضا�: 
فهمي 	لمدG|، مدير �	G 	لعلو1". �	لكتا� مكتو� بخّط 	ألستا� 
	لكبير فهمي 	لمدG |Gحمه 	هللا، �هو خّط Gقعّي جميل. �كا8 

يكتب Gسائله كلها بخطه ال ُيحيلها على 	لطابعة لتطبعها.
Gقم  بدمشق،  	إلسالمية  	لشرعية  "	لكلية  	لثاني:  �	لكتا� 
 Cعمد  Gَقّر 	لطنطا��.  علي  	لشيخ  	ألستا�  لفضيلة   ،٨/٣٧
�	لسا�|  	لخامس  للصّفين  	لثقافة   |G� `سنا�  	لشرعية  	لكلية 
	آلتي  	لسبت  يو1  	لشرعية  للكلية  تشريفكم  فأGجو  لعهدتكم، 
 (1١٩٤٤ سنة   G	��  ٢٥) ١٣٦٣هـ  سنة  	لثاني  Gبيع   ١ 	لو	قع 
للمذ	كرC مع حضرتكم لتعيين 	لوقت، ��متم باحتر	1. 	إلمضا�: 

مدير 	لكلية 	لشرعية محمد حسن 	لشطي".
عندما   Iكر� سبق  فقد   Vأل�	 	لكتا�  عن  (تكلم  �لست 
سر�ُ �كرياتي في بغد	�، لكنني (قف عند 	لكتا� 	لثاني 	لذ� 
بابًا ال (ستطيع (8  لقد فتح علّي  	ليو1.  `لى حلقة  (جعله مدخًال 
(�خله حتى (جوh �هليز	ً طويًال جد	ً، فسير�	 معي فيه، �ال تقولو	 
خرجَت عن 	لموضو% فكلها �كريا، �في كل �كرz صوCG من 

	لماضي، �في بعضها صفحة لم ُتكَتب من 	لتاGيخ.
*   *   *
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ّال غرفتا8 علويتا8 تحتهما  كنا �(نا صغير نسكن في �	G ما فيها̀ 
مجلس، �ساحة صغيرC ليست كصحو8 	لد�G 	لكبيرC 	لتي يغّطي 
(Gَضها 	لمرمُر �يزّين جدG	َنها 	لرخا1ُ تعر¡ عليه 	لد�	لي �(غصا8 
	لياسمين في �سطه 	لبِركة يفوG ماoها... لم يكن في �	Gنا شي� من 
�لك، بل كانت �	G	ً صغيرC من ��G 	لفقر	� هي من (�قا� جامع 
	نتقلنا منها 	لشيخ  	لتوبة. سكّناها ثالثين سنة، �سكنها بعدنا لّما 
	لكافي 	لتونسي ثالثين (خرz. كنت كلما نزلت صباحًا من 	لغرفة 
�جد في مجلس (بي جماعة من 	لمشايخ يحّفو8 به في (يديهم 
	لكتب؛ يشر* هو �يستمعو8 هم. (�كر منهم 	لشيخ 	لفقيه 	لحنفي 
�hيت<،  >�بس  	لملّقب  	لوها�  عبد  	لشيخ  	لمجّو�   ¤Gلقا	�
محمو�  	لشيخ  	ألكبر   Iخا)�  ،Gلَحّفا	  b	hلر	 عبد  	لفقيه  �	لشيخ 
	لحفاG، �	لشيخ محمو� 	لَعّقا�، �	لشيخ 	لد	عية هاشم 	لخطيب، 
لهم  �`خو	نًا  (مّية،  بني  	لرحمن خطيب جامع  عبد  	لشيخ   Iخا)�
 CGلمنو	لمدينة 	جل في G ّال لى Gحمة 	هللا �لم يبَق منهم̀  �هبو	 كلهم̀ 
هتف بي من قريب �لم ُيكتب لي لقاIo، هو 	لشيخ عبد 	لحكيم 

.CGلمنو	لمدينة 	في  bعثما8، �(حسب (نه صاحب فند
مهما  فأجدهم  فأبّكر  �جدتهم،   صحو كلما  `نني   Vقو)
بكرُ حاضرين، ال (��G متى يجتمعو8. فكنت (قوV لنفسي: 
�ُيمضو8  	لفر	¡  `لى   ���  8) بعد  يأتو8  عندنا،  ينامو8  لعّلهم 

	لليل كله، فإ�	 صحو �جدتهم مجتمعين.
يذهب  ثم  	لصبا*،  في   |Gلد	 هذ	  عليه   8�oيقر كانو	 
طائفة منهم معه `لى جامع 	لتوبة �يأتي �خر�8 ينضّمو8 `ليهم، 
 |Gلد	آل8 موضو% �لك 	خر. �لست (حّقق � |G� فيكو8 لهم
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ألنني كنت (�هب `لى مدGستي فال (حضرI. �كا8 له �G| �خر 
في جامع 	لتوبة بين 	لعشا�ين يبد( بعد صالC 	لمغر� �ينتهي قبل 

صالC 	لعشا�.
 8) -بعُد-  عرفُت  فلقد   ،Iحد� (بي  شأ8  �لك  يكن  �لم 
 Iلهم �في مساجدهم مثل هذhلعلما� كانت لهم في منا	جملة من 
	لد�G|. كانت مد	G|، لكن ليس لمدGسيها �G	تب يقبضونها 
	لخير  (بو  	لشيخ  جاGنا  منهم  يدفعونها.   Gجو) طالبها  على  �ال 
 C�	لقر	ميله في h� لطلب	فيق (بي في G� ني، �هو شيخي	لميد	
على 	لشيخ سليم 	لمسوتي (	أللباني). �عند� للشيخ (بي 	لخير 
	لميد	ني �لبعض َمن سأ�كر في هذI 	لحلقة �كريا تمأل حلقة (� 
حلقتين عن كل �	حد منهم، �منهم َمن (ستطيع (8 (ُملي في سيرته 
�في (خباIG مما هو عالق بذهني �مر�ّ� عن 	لثقا 	لصا�قين ما 
يمأل (Gبع صفحا `لى (Gبعين، �لعّلي -`8 قّدG 	هللا- (عو� `ليها 

فأكتبها (� (كتب بعضها.
�لّما ما (بي �نزلنا من 	لصالحية على سفح قاسيو8 �عدنا 
`لى حاGتنا هذI 	أل�لى، قر( على 	لشيخ 	لميد	ني 	لكتب 	لتي 
	ألhهر�،  خالد  	لشيخ  شر*  �هي  	لنحو،  في  يقر�oنها  كانو	 
ذ�G، �شر* 	بن عقيل. (مضينا فيها سنو	 طو	ًال،  �	لَقْطر، �	لشُّ
�كانت للشيخ (بي 	لخير 	لميد	ني طريقة في تدGيس 	لنحو ُيفهم 

بها 	لغبي �ُينطق 	لعيِّي، (حسب (ني (شرُ `ليها.
�ليس  	لحلقة  (كتب  (نني   	لذكريا  Iهذ في  عيوبي  �من 
(مامي صوCG مما كتبت قبلها، ألG�) 8	قي مشّوشة مختلطة، فإ8 
قمت (فّتش فيها حتى (صل سلسلة 	لكال1 	نقطَعت -كما يقولو8- 
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سلسلة 	ألفكاG �نضب مني َمعين 	لقوV، �نسيت ما (عد� في 
�هني. حتى `8 	لقلم لينكسر في يد� (�(نا في 	لعا�C (كتب بقلم 
	لرصا�) فإ�	 �هبت (بريه (� (طلب قلمًا غيرI طاG ما كا8 في 

G(سي!
�ممن كانت لهم ��G| من جير	ننا (�ما كا8 (كثر 	لعلما� 
�	لمدGسين في حاGتنا!) 	لشيخ محمو� ياسين Gحمه 	هللا �Gحمهم 
جميعًا، �في 	لطبعة 	لتي ستصدGها قريبًا �	G 	لمناCG في جدC من 
	لشا1  مفتي  �منهم شيخنا  عنه.  	لتاGيخ< كال1  من   VجاG< كتابي 
	لطّب،  كلية  في  	لمتخر�  	لطبيب   ،bلحقو	 كلية  في  �(ستا�نا 
حمل شها�تها �تعّلم 	لفرنسية من (جلها على كبر، �هو شيخنا 
	لشيخ (بو 	ليسر عابدين، 	لذ� كا8 (بوI من قبله 	لشيخ (بو 	لخير 
 (zلفتو	منا� ) من �)) zلفتو	لشا1، �كا8 (بي (ميَن 	عابدين مفتي 
عندI، �هو 	لذ� (شر� على طبع >Gسائل 	بن عابدين<، �(حسب 

(نه كا8 عمَّ (بيه.
�لقد ظهر في هذI 	لقر�8 	لثالثة علما� ال ُيحصيهم 	لعّد، 
(ّلفو	 مؤّلفا ال ُيحيط بها 	لحصر، �لم يكن في هؤال� جميعًا 
من  فكر	ً  فيه  �(نفذ  	لفقه  في  (�ثق  هو  من  	لظّن-  (غلب  -على 
	بن عابدين، 	لذ� كتب 	هللا لمؤّلفاته (8 تكو8 (كثر 	لكتب �يوعًا 
في  	لُمفتين   Cَعمد  CGلمشهو	 حاشيته  تكو8   8)� نفعًا،  �(عّمها 
مئة سنة، ال يضاGعها في تحقيق  (كثر من  	لحنفي من  	لمذهب 
مسائلها �في `قباV 	لنا| عليها كتاٌ� من كتب 	لفقها� 	لمتأخرين 
في 	لمذهب 	لحنفي، على بعض 	لُعجمة في (سلوبها �ُبعدI عن 
	لذ� تجد�8 مثاله في كتا� >	لمبسو�<  	لنّير  	لعربي  	ألسلو� 
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َرْخِسّي 	لحنفي (� في كتا� >	أل1< لإلما1 	لشافعي. للسَّ
كا8 	لشيخ (بو 	ليسر فقيهًا حنفيًا متمكنًا �كا8 نمو�جًا كامًال 
عنيت  	لماضي<  	لقر8  >علما�  قلت   8`� 	لماضي.  	لقر8  لعلما� 
(نهم في 	لغالب علما� �G	ية، يعرفو8 ما في 	لكتب فإ8 سألَتهم 
عن مسألة فيها �ّلوi عليها ألنهم قتلوها بحثًا، �قد سمعُت منه 
(نه قر( 	لحاشية �(قر(ها (كثر من ثالثين مرC. �	لحاشية في خمس 
مجّلد	 كبيرC (جمع مجّلدC). ��جد مصد	b �لك لّما كنت 
(يا1   Cلقاهر	 محكمة  ثم  سوGيا  في  	لنقض  محكمة  في   ً	Gمستشا
�مشق  في  	لمحكمة  تعقدها  	لتي   	لجلسا في  كنا  	لوحدC؛ 
بالشيخ  (هتف  بأ8  	لرئيس  فأستأ�8  فقهية،  مسألة  لنا   �تعر
(بي 	ليسر، �كا8 مفتي 	لشا1، فإ�	 سألته عنها (جابني فوG	ً ��ّلني 
على 	لمرجع، (� 	ستمهل مدC لم تكن تزيد (بد	ً عن Gبع ساعة 
 8�Gلمستشا	لرئيس �	لذ� نجدها فيه. فكا8 	لكتا� 	ّلنا على ��

ُيدَهشو8 من �لك �ُيكبِر�نه.
	ليسر مكتبة من نو	�G 	لمكتبا 	لخاّصة  �كا8 للشيخ (بي 
في 	لشا1، فيها ُنَسخ ُمفَر�C ال ثاني لها من 	لمخطوطا، منها ما 
	ستخرجه صديقنا بل (ستا�نا 	ألستا� عّز 	لدين 	لتنوخي من كتب 
	لمجمع  (ظن-  ما  نشرها -على  	للغو�،  	لطّيب  	للغة ألبي  في 

	لعلمي في �مشق.
 �) 	ألGبعة  عن  تقّل  ال   |�G� 	ليسر  (بي  للشيخ  �كانت 
 �Gلو	لشمس في جامع 	لصبا* قبل 	في  |�G� :1لخمسة كل يو	
في سوb صا�Gجا، ���G| بين 	لعشا�ين، ���G| في 	لليل. 
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�كا8 كثير 	لتأليف؛ طبع له �لدI (�هو عالِم فاضل، �هو 	آل8 مدير 
�	ئرC 	إلفتا� في 	لشا1) كتابًا �	حد	ً منها هو >(غاليط 	لمؤGّخين<.

�على G(| من ُيلقي هذI 	لد�G|، �من كا8 مجلسه مدGسة 
	لدين   Gبد 	لشيخ  	لشا1  	لحديث �شيخ علما�   G	� ئمة، شيخ	�
 ،Gلبيطا	لشيخ محمد بهجة 	لطريقة شيُخنا 	 Iلحسني. �على هذ	
	لذ� لم يكن يرّ� سائًال `�	 سأله من ماله (� سأله من علمه. �كا8 
ُيلقي كل يو 1��Gسًا في جامع 	لدّقاb، �هو 	لمسجد 	لجامع لحّي 
	لشا1، �في 	لمسجد 	لصغير  	لكبيرC في  	لَميد	8، (حد 	ألحيا� 
	لذ� يو	جه �	IG. �قد ساG في �لك على طريقة شيخه عالِم 	لشا1 
	لشيخ جماV 	لدين 	لقاسمي. �من فقها� 	لحنفية 	لذين كانو	 ُيلقو8 
(مثاV هذI 	لد�G| 	لشيخ نجيب كيو	8، �كثير�8 لست (ستطيع 

	آل8 (8 (جمع �هني إلحصائهم.
�ُيلقو8  	لتالميذ  ُيقرئو8  كانو	  	لذين  	لشافعية  فقها�  �من 
	لد�G| 	لشيخ 	لجوبر�، 	لذ� كا8 ُيَعّد في عصرI (فقه شافعي 
في 	لشا1. ثم 	لشيخ 	لعالِم 	لعامل 	لو	عي 	لشيخ صالح 	لعّقا�، 
 Cلجديد	لمالية 	 �هو عا�G بأحو	V 	لنا| مّطلع على 	لمعامال
كاّطال% 	لشيخ عا�G 	لجويجاتي، ألنه كا8 من 	لتجاG، �كا8 من 

	لذين 	ستغنو	 عن �G	تب 	لد�لة.
	لحميد  عبد  بالشيخ  لهم  (مّثل  جماعة  هؤال�  من  �(عر� 
	لقنو	تي قبل (8 يترi 	لتجاCG �يتفّرx للتدGيس بالكلية 	لشرعية، 
�	لشيخ موسى 	لطويل، �	لشيخ (حمد 	لَقْشال8، �	لشيخ شريف 
	لمكتبا في  (كبر  ُتَعّد من  له مكتبة خاّصة  	لذ� كانت  	لّنص، 
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 CGلثو	 (يا1  	لشا1  ضربو	  لّما  	لفرنسيين  نير	8  بها   ��) �مشق 
	لسوGية. �قد سمعت (نه جّد� -Gحمه 	هللا- (كثرها. ��لدI شاعر 
 Gألكبر من صد�	 Iلد�� ،Iنقطع عني خبر	سطع نجمه حينًا ثم 

	لتجاG �من طلبة 	لعلم.
ثم  منظَّمة   |�G� لهم  كانت  	لذين  	لشافعية  فقها�  �من 
له  �كا8  َحَبّنكة.  	لشيخ حسن  هو،  (نشأها  مدGسة  `لى  تحّولت 
	لِجّد 	لذ�  	لعناية �عكف معهم على  تالميذ ُعني بأ�	ئلهم (كثر 
ما بعدI في 	لعلم جّد، فنبغ منهم جماعة (مّثل لهم �ال (عّدهم، 
منهم �لدI 	لشيخ عبد 	لرحمن، �	لشيخ 	لدكتوG مصطفى 	لخن، 
عليه  قر(  َمن  (نبغ  �من  	لجامع حسين خطا�،   ¤Gلقا	 �	لشيخ 

	لدكتوG سعيد Gمضا8 	لبوطي.
�ممن كا8 لهم في 	لصحوC 	إلسالمية �في 	لنشا� 	لعلمي 
Gجل  �هو  	لّرفاعي.  	لكريم  عبد  	لشيخ  	ألثر  (عظم  	لشا1  في 
ُ�عي  بما  بد(  	لذ�  لذ	ته عامل هللا، �هو  منكر  متو	ضع  مخلص 
لخبرI في  (ني قد عرضُت  	لمسجد<. �(ظّن  >`حيا� Gسالة  	ليو1 
بعض (حا�يثي في 	إل�	عة (� في 	لر	ئي؛ �لك (نه z)G يومًا �	حد	ً 
من طّالبه ُيعين 	ثنين من تالمذC 	لمد	G| على 	ستذكا G��Gسهما، 
 |Gلد	 	فُسّر به �(عجبه صنيعه �سأله: هل ترضى (8 ُتلقي مثل هذ
على عد� (كبر من 	لتالميذ 	بتغا� ثو	� 	هللا، بال (جرC تأخذها مني 
 Cلصال	 موعد  تجعل   8) فاجتهد  له:   Vقا نعم.   :Vقا منهم؟  �ال 
 ،Cلصال	لمؤ8�ّ قمت (نت `لى 	(8�ّ  	حتى `� ،|Gلد	منتصف 
�َمن  `ليها،  معك  �قا1  لها  	ستعّد  عليها  مو	ظبًا  منهم  كا8  فَمن 
لم يُقم فال تُقل له شيئًا، �ال ُتجبِرI على 	لصالC `جباG	G ًبما فتح 
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 z)G� ً	قمتم (نتم �بقي قاعد 	منها. فإ� Iللشيطا8 سبيًال `ليه فنّفر
	لنا| ينظر�8 `ليه 	ستحيا منهم �من 	هللا فصّلى. 

 |G	لمد	سين في Gّلمد	طّالبه (�كا8 كثير منهم من  Vسأ�
	لمتوسطة �	لثانوية) هل يقبلو8 (8 ُيلقو	 ��Gسًا خاّصة مّجانية، 
(جرتها،  يعجز عن �فع  فيها �منهم من  يرغبو8  �	ئمًا  �	لطال� 
 | َّGلتي ُتد	لعلو1 	سة ُتلقى فيه Gلمسجد مد	في  G: نعم. فصا	فقالو
في 	لمتوسطا �	لثانويا، من بعد صالC 	لعصر `لى 	لمغر�. 
�كا8 من �لك (8 (قبلو	 كلهم على صالC 	لجماعة، �(طالو	 	لبقا� 
في 	لمسجد فحضر�	 بعض 	لحلقا 	لتي ُتقا1 فيه، فتعّلمو	 علو1 

	لدنيا �علو1 	لدين �نشؤ�	 جميعًا من 	لصالحين 	لمصلحين.
�ممن كا8 له عمل في تعليم 	لدين ثم (نشأ مدGسة لها منهج 
�فيها طّال� 	لشيُخ صالح َفْرفوG، �قد مّر �كرI لّما �ّكلُته عني 
�(نا معلم في مدGسة َسْقبا 	أل�لية في 	لغوطة ��هبُت أل�	� 	متحا8 
	لشرعية في  	لكلية  	لحقوb، �لّما مرضت �(نا مدG| في  كلية 

بير� فنا� عني فيها.
�هو Gجل عصامي كا8 على طريقة علما� 	لسلف، يعمل 
لى  لى �G	تب 	لد�لة �ال عينه̀   ̀Iيتكّسب منها �ال يمّد يد� CGبالنجا
(مو	V 	ألغنيا�. �لو G	جعتم كتا� >صناعا 	ألشر	�< لوجدتم له 
(مثاًال ُكثر	ً كانو	 مصابيح هد	ية لسالكي هذ	 	لطريق 	لذ� (تمنى (8 
يكثر سالكوI، فيستغنو	 بكسب (يديهم من صناعاتهم (� تجاG	تهم 
 Iلعلما� لهذ	ألغنيا�. �لوال حاجة 	 V	لد�لة �عن (مو	نة 	عن خز
مناhلهم.  عن  نزلو	  �ال  (ماكنهم  عن  منهم  نا|   V	h ما   V	ألمو	
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	لحلبي،   b	hلر	 عبد  	لشيخ  منهم  جماعة   Iتالميذ من  نبغ  �قد 
�	لشيخ Gمز� 	لبز1 	لذ� كا8 عندنا في 	لمدGسة 	ألمينية 	البتد	ئية 
تلميذ	ً ما كنا نرجو منه خير	ً فكتب 	هللا له 	لخير، �(Gجو (8 يكتبه 
	هللا لولدI عبد 	للطيف فيمشي على هذ	 	لطريق 	لسوّ�، فيعتني 

بالجوهر قبل 	لمظهر �ال يتسّر% بنيل 	لمشيخة قبل (�	نها.
�	لشيخ عبد 	لكريم 	لرفاعي �	لشيخ حسن حبنكة �غيرهم 
كّلهم ِمن َغْر| يد 	لشيخ علي 	لدقر، �كلهم من تالميذI. �منهم 
�	لشيخ  نايف.  	لشيخ   §Gّلمؤ	� 	لبصر��  	لشيخ  	لشافعي  	لفقيه 
علي من تالميذ 	لشيخ بدG 	لدين شيخ علما� 	لشاG 1حمهم 	هللا 

جميعًا.
(ّما فقه 	لحنابلة فمن تبع ِسَير علمائه �جد (G) 8بعة (خماسهم 
من �ياG 	لشا1، هم 	لذين نشر�	 	لمذهب �هم 	لذين �ّطد�	 (Gكانه 
	لشيخ  �منهم  ُقد	مة،   V� G(سهم  �على  كتبه،  (ّلفو	  	لذين  �هم 

	لموفَّق صاحب >	لمغني<.
ّطي،  	نتهى فقه 	لحنابلة على (يامي `لى 	لمشايخ من �V 	لشَّ
فكا8 (جّلهم 	لشيخ حسن 	لشطي، �هو 	لذ� فتحُت هذI 	لحلقة 
بكتابه `لّي لّما كا8 مدير 	لكلية 	لشرعية في �مشق. �كا8 قبل �لك 
	لّنْبك، ثم صاG قاضيًا لد�ما، ثم صاG قاضي 	لشا1.  قاضيًا في 
 Iهللا شّرفني بأ8 جعلني خلفًا له في هذ	قد قلت لكم من قبل (8 �
	لمحاكم 	لثال¢. �منهم مفتي 	لحنابلة 	لعالِم 	لمخلص 	لجر�� 

	أل�يب 	لشيخ جميل 	لشطي.
�كا8  قّلة،  	لشا1  في   Ioفقها فكا8  	لمالكي  	لمذهب  (ما 
 8`� 	لتونسي،  	لكافي  	لشيخ  هو  	ّطالعًا  عليه  �(كثرهم  (�ثقهم 
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كا8 يستعمل �	كرته في نقل 	لنص �ال يعمل عقله في 	الستنبا� 
منه، Gحمه 	هللا.

	بتد	ئية  	لباِجْقني، �كا8 مدير مدGسة  	لغني  �	ألستا� عبد 
َمن   Cكثر -على  	لنا|  من  قلة  `ّال  (عر�  لم  (�يب  عالِم  �لكنه 
ليها- يقاGبونه في بيانه �في فصاحة  عرفت في 	لبلد	8 	لتي مشيت̀ 
 Cهو ثاني `خو� .IGستحضا	ّطالعه �في سرعة 	لسانه �في سعة 
سبعة كلهم كا8 معّلمًا عامًال، (بوهم من طر	بلس 	لغر�، ليبيا ((� 
هي كما كانو	 يدعونها >لوبيا<)، �كانت له حلقة �G| في جامع 
	لشيخ ُمحيي 	لدين، كنت (حضرها (حيانًا فأجد فيها فائدC �لكن 

ال (جد شيئًا جديد	ً.
�كا8 من 	لعلما� من 	نقطع للقر�8 قر	�C �`قر	� �كا8 مجلسه 
مدGسة للقر�8، على G(سهم 	لشيخ محمد 	لحلو	ني شيخ 	لقّر	�. 
�لقد سمعت في 	لشا1 �في مصر �في 	لحجاh �في 	لبال� 	لتي 
مشيت `ليها قّر	� للقر�8 ال ُيحَصو8، فلم (َكد (جد فيهم من هو 
(صّح مخا�G للحر�� �(ضبط (�	� �(عَرَ� باألحكا1 من 	لشيخ 
8 منهم  	لحلو	ني هذ	. �كا8 له (�ال� كلهم نشأ قاGئًا مجّو�	ً، حتى̀ 
طبيبًا كانت له عيا�C ناجحة �كا8 يقر( 	لقر�8 �ُيقرئه. �ما (جمل 
(8 يجمع 	لعالِم بين 	لطب �	لقر	�C (� بين 	لمنصب �بين 	لتجويد. 
 ،hلحجا	في  �	لقّر	 	لشاعر، شيخ  	لشيخ حسن  �قد عرفُت هنا 
	لذ� (خذ عنه �	قتبس منه (كثر َمن يقر8�o، �قد بلغني (�لست 
(��G ما مدz صّحة 	لخبر) (8 �لدh� ،Iير 	إلعال1، قاG¤ مجّو� 
تلّقى 	لقر	�C عن (بيه فأحسن 	لتلّقي، �هذ	 مما يفتخر به �يحمد 

	هللا عليه.
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�	لشيخ 	لحلو	ني جمع 	لقر	�	 على طريقة 	لشاطبية. كما 
	لمؤّلف  	أل�يب  صديقنا  (�	لد  	لمنّجد  	هللا  عبد  	لشيخ  جمعها 
 Iتلميذ فيها  �خلفه  	لطّيبة،  طريقة  على  	لدين)  صال*   Gلدكتو	

	لشيخ عبدI 	لعربيلي.
*   *   *

هذ	 �	هللا 	لعمل، �هذ	 هو (سا| بنا� 	ألمة 	لمسلمة؛ `نه 
� 	لخصبة. �	لبذCُG ال يبد� غصنها �ال Gأل	لتي ُتلقى في 	 CGلبذ	
يظهر �ال ُتخِر� �Gقها �ال تؤتي ثمرها من (�V يو1، �لكن ال بد 
منها. فإ�	 (G�تم (8 تر�	 (مة مسلمة تنحو منحى 	ألجد	� �تسلك 
من  لّقنوهم   .Gبالصغا فعليكم  	ألمجا�  	أل�لين  	لمسلمين  سبيل 
صغرهم 	إلسال1، بال ضّجة �ال `عال8 �ال طبل �ال hمر. 	هد�	 
	لو	حد �	الثنين بال خطب �ال �عاية، فأل8َْ يهد� 	هللا بك Gجًال 
�	حد	ً خير لك من كل ما في 	لدنيا. 	لو	حد يجّر 	لو	حد فيصير	8 
	لذ� سلكه  	لطريق  (ليس هذ	 هو  باثنين.  يأتيا8  	ثنين، �	الثنا8 
`لى ما  GسوV 	هللا عليه 	لصالC �	لسال1 لنشر 	إلسال1؟ فقد �عا 
عليه  فرّ�  	لصفا،  عند  جمعهم  يو1   Cحد	�  Cمر  Cلمحاضر	 يشبه 
(بو لهب بتلك 	لكلمة 	لفاجرC، فقمعه 	هللا بسوCG ال نز	V نتلوها 
(بي لهٍب  يد	  	لقيامة: {تبَّْت  `لى يو1  بها عليه  في صالتنا ندعو 

.{ �َتبَّ
	لذين   8` 	لخير.  �يسو�  	لدين  ينتشر  �	الثنين  	لو	حد  من 
يدعو8 `لى 	هللا بال ضّجة �ال `عال8 هم 	لمجاهد�8، هم 	لجنو� 
عنا   �ّG 	لذ�  	لعلمي  	لصر*  هذ	  بنو	  	لذين  هم  	لمجهولو8، 
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يعملو8 �حدهم  كانو	  لقد  �	لفسا�.  	إللحا�  طويًال هجمة  (مد	ً 
ال يريد�8 (8 ير	هم 	لنا| ليهتفو	 لهم، بل (8 ير	هم 	هللا فيثيبهم 
	ألساليب  يعرفو8  يكونو	  لم  `نهم  لهم.  عّرفها  	لجّنة  �ُيدخلهم 
	ألجنبية  	لفكرية   	لغز�	 �ال  ليتبعوها  	لدG	سة  في   	لتي جّد

ليرّ��ها، �لكنهم عملو	 كل ما قد�G	 عليه.
`8 	لعلو1 	لتي (خذناها منهم كانت عّدC لنا، لنا نحن 	لذين 
عرفو	 هذI 	ألساليب فطبقناها عليها �هذI 	لغز�	 فاستعملناها 
في Gّ�ها. كانو	 يعملو8 هللا، فجز	هم 	هللا في 	لدنيا Gفعة �مجد	ً 

�جعل 	لنا| ُيقبِلو8 عليهم �يرجعو8 في (موGهم `ليهم.
من  صّف  قيمة  ما   .Gألصفا	 من  صّف  	لخاملة  	ألمة   8`
	إليما8   b�ً< مؤمنًا صا	حد	لها >� 	هللا  بعث   8ْ` 	ألصفاG؟ �لكن 
�	عيًا `لى 	هللا خبير	ً بأساليب هذI 	لدعوC، صاG صّف 	ألصفاG مع 

.Vهد على ما (قو	يخ ملي� بالشوGلتا	حد مئة مليو8، �	لو	
لقد كا8 	لعاملو8 بالعلم من 	لعلما� كثيرين، �لكنهم كانو	 
	لقصا�  كامل  	لشيخ  عا�  يّتحد�8. �حين  يكا��8  ال  مختلفين 
`خو	نه)  �عن  عنه  	لعا1ّ  	لعفو   Gلّما صد)  ١٩٣٧ سنة   Iمنفا من 
 جمع 	لعلما� ��عاهم `لى نبذ 	الختال�، فمشت معه 	لجمعيا
	إلسالمية �	لدعاC �	لمشايخ، �لكن شّذ عنه >	لجمعية 	لغّر	�< 

�كا8 بينهم 	لخال�.
ساقها  يظهر   Cلشجر	 	لخال�؟  هذ	  سبب  ما  تعرفو8  هل 
 Cممتّد  ً	Gجذ� مثَلها   �Gأل	 في  ُتخفي  �لكنها  فر�عها،  �تبد� 
لوالها لما قا1 	لساb �ال 	متّد 	لفر�%. كذلك نجد لألحد	¢ 
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(سبابًا با�ية لعّلها تكو8 (حيانًا تافهة، �(سبابًا حقيقية خفية لوالها 
تافهة  قضية  	لخال�  في  	لظاهر  	لسبب  	لحد¢.  هذ	  كا8  لما 
ليمانية.  	لسُّ 	لتكّية  في  	إلطعامية  تلك قضية  تؤخر،  تقّد1 �ال  ال 
�مشق)  في   Gآلثا	 (جمل  من  	ليو1  ُتَعّد  (	لتي  	لسليمانية  �	لتكية 
	لذ�  	لقصر 	ألبلق   �(نقا 	لقانوني على  	لسلطا8 سليما8  بناها 
كا8 للملك 	لظاهر بيبر|، (ما 	لتكية 	لصغرz 	لمجا�CG لها فقد 
`لى  	لخالفة  �نقل  	لشا1  �خل  	لذ�  سليم،  	لسلطا8   Iبو) بناها 

.Vفي `سطنبو iلتر	
�قف 	لسلطا8 سليما8 على 	لتكية (�قافًا جليلة كا8 موG�ها 
(يا1 	لرخص (كثر من (لف ليرC عثمانية من 	لذهب. (كتب هذ	 من 
حفظي، �ال تثقو	 به كثير	ً �لعّل 	لمبلغ كا8 (كثر من �لك. �	لوقفية 
قة (يا1 	لفرنسيين من (على مرجع قضائي هو محكمة 	لتمييز،  مصدَّ
	لعلم،  طلبة  على   % َّhُيو (حسا�)  طعا1  	لوقف  هذ	  جملة  �من 
ال يسيغونه �ال يألفونه �يتعبو8 في 	لحصوV عليه، ففّكر(١) في 
يشتهو8 يحصلو8 عليه  ما  	لطّال�  فيأكل  منه،  بدًال  ثمنه  توhيع 
بال تعب �يوّفر على 	لد�لة (جوG `عد	� 	لطعا1 �متاعب توhيعه، 
�(بت 	لجمعية 	لغّر	� `ّال 	لتمّسك بحرفية 	لوقفية �توhيع 	لطعا1 

مطبوخًا.
هذ	 هو 	لسبب 	لظاهر للخال�، (ما 	لسبب 	لخفي 	لحقيقي 

ففي 	لحلقة 	آلتية `8 شا� 	هللا.
*   *   *

______________________
(١) (� 	لشيخ كامل 	لقصا� (مجاهد).
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-١٨٦-
فتنة 	لتجانية في 	لشا1

 Cٌلقضية ثمر	 I8 هذ 	لسبب 	لحقيقي هو قضية 	لّتجانية(١). بل̀ 
الختال� 	لعقليا كما يقولو8 في 	لتعبير 	لحديث، عقلية 	لشيخ 

كامل 	لقصا� �عقلية 	لشيخ علي 	لدقر.
ظو	هرها  �عر�  	لسياسة   |Gما سياسي،  كامل  	لشيخ 
�في  مصر  في  �عا¡  �مّرها،  حلوها   Cلحيا	 �خبر  �بو	طنها، 
فلسطين �في 	لحجاh �خالط 	لنا|، ثم `نه سلفي 	لعقيدC �	قعي 
ليه،  	لتفكير، يقر( كل كتا� �يّطلع على كل جريدC (� مجلة تصل̀ 

�له مشاGكة في 	أل�� �يحفظ كثير	ً من 	لشعر.
	لنا|  ُيكثِر مخالطة  مثالي، ال  	لدقر صوفي  �	لشيخ علي 
 hتجا� �	ئرC ضّيقة ال  يعيش في  �	قع حياتهم،  يعر�  يكا�  �ال 

______________________
(١) ظهر 	سم >	لتِّجانّية< في طبعا 	لذكريا 	لسابقة بيا� بعد 	لتا� في 
(�لها (	لتيجانية)، �	لصو	� هو ما (ثبتُّه هنا، �هو ما صّححه جد� 
بخطه في 	لنسخة 	لمنشوCG في 	لجريدC . �قد نشر (صًال مقالة عنو	نها 
>فتنة 	لتجانية بالشا1< في مجلة >	لفتح< في Gمضا8 سنة ١٣٥٣، �هي 

في تلك 	لمقالة كما هي هنا (	لتِّجانية، بالكسر ال باليا�) (مجاهد).
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بيته �مسجد� �كتبه 
لتي قر�ها ��قر�َها ال ينظر �ال يحّبذ 
لنظر في 
غيرها، بين �صحابه �تالميذ� 
لذين يستمعو& منه ما يلقيه عليهم 

لتلميذ   0
جو فيجيبو�  يسألهم   &� 3ّال  غير�،  في  يحّدثونه  �ال 

لشيخ.  ُيعِجب  فيما  3ّال  
لحديث  في  ُيفيض  ال  
لذ?   0 َّAلمؤ

ال  يهتّم باأل0A �ال ُيِقّر تالميذ� على 
الهتماF به خشية �& يصرفهم 

ألAيب  �لد�   &3 لهم، حتى  �نفع  ير
ها  
لتي  
لعلمية  
لكتب  عن 

للغو? 
لشيخ عبد 
لغني 
لدقر قر� 
لمعلَّقاP �شرحها �>كامل< 

لمبّرA كله على 
ألستاT عّز 
لدين 
لتنوخي في سنين متعاقبة خفية 
عنه. �لّما خبر� �لد� 
ألكبر 
لشيخ �حمد �& �خا� عبد 
لغني قد 

لنظر
P< للمنفلوطي غضب عليه �عّد Tلك 
نحر
فًا منه < Yشتر

 Zلسوّ?! كا& يخشى على تالميذ� كل جديد �يخا
عن 
لطريق 


ئرته.A لو حصرهم معه في Aّلق �يو
عليهم 
لمز
�كال 
لشيخين: 
لشيخ علي 
لدقر �
لشيخ كامل 
لقصا0، 
 Fلشا

لدعاd 3لى 
هللا �من �aكا& 
لتعليم �
إلaشاA في  eلعلما
من 

aحمهما 
هللا.
كتبها  على  �ّطلعنا   &� -بعد  عرفنا  فقد  
لّتجانية  
لطريقة  �ما 

ستقرينا (�ال تُقل 
ستقر�نا) �خباaها- �& موقعها من 
لفرنسيين �

إلفريقي مثل موقع 
لقاAيانية في 
لهند من 
لبريطانيين.  jلشما
في 

لعهدd على 
لر
�?. �ما قصة 
لّتجانية � ،aنًا لالستعما
كانو
 �عو

في 
لشاF فأنا ��a? منها ما �aيت �ما سمعت.

لطال0 
ليوF يفتتحو& نهاaهم في كثير من 
لبالA بتحية 
لعَلم 
�� بنشيد 
لوطن، �لم يكن معر�فًا في تلك 
ألياF �� كا& معر�فًا 
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�لكنه لم يبلغ (8 يكو8 عرفًا عامًا، لذلك كانت كل مدGسة تلّقن 
لى 	لصفو�   ̀Vلدخو	به جماعة قبل  	لهم ليجهر� IGطالبها ما تختا
(	لفصوV)، (� ال تلّقنهم شيئًا �تدعهم يدخلو8 غر� ��Gسهم 

صامتين.
 Cبتال� يوَمهم  طالبها  يفتتح   |G	مد 	لغّر	�  للجمعية  �كا8 
 Cعا� يحفظونه �يجهر�8 به جماعة، �كا8 من �لك صال�كر ���
(ُغِلق،  لِما  	لفاتح  >	للهم صلِّ على سيدنا محمد  	لفاتح، �هي 
صر	طك  `لى  �	لها��  بالحّق  	لحّق  ناصر  سبق،  لِما  �	لخاتم 
	لمستقيم<. �	لذ� (عرفه (نهم لم يكونو	 ير�8 فيها `ّال صيغة من 
صيغ 	لصالC على 	لرسوV، �كل هذI 	لصيغ جائزC ما لم يبلغ حّد 
	إلطر	� 	لمنهّي عنه �ما لم يكن فيه مخالفة لشر% 	هللا، �`8ْ كا8 
(فضل هذI 	لصيغ بال خال� هي صيغة 	لصالC 	إلبر	هيمية، ألنها 
لّما سألوI: كيف نصّلي  	لتي عّلمها GسوV 	هللا ‘ (صحاَبه  هي 
 Vلمشايخ تالميَذهم، �ال يعد	لصيغ مّما علمه 	عليك؟ �غيُرها من 

مسلم بالمأثوG عن GسوV 	هللا ما (ُثر عن غيرI من 	لنا|.
 Cعني صال)) 	لصيغة   Iبهذ ما يحّف  `لى  نّبه  (�V من  �كا8 
	لفاتح) �بّين مصدGها �كشف خفاياها هو 	لشيخ محمد 	لخضر 
 .8�Gأل	 Vثم نز CGلمنو	لمدينة 	لذ� كا8 من قبُل مفتي 	لشنقيطي، 	
�شنقيط 	لتي خّرجت طائفة من 	لعلما� �ُعر� (هلها بالحفظ حتى 
ُنقلت عنهم فيه �قائع تحسب من 	لعجائب، شنقيط هذI هي 	لتي 
يدعونها 	ليو1 موGيتانيا. �ممن عرفنا من علمائها صاحب >(ضو	� 
	لبياG >8حمه 	هللا، �منهم 	لصديق 	لذ� كا8 سفير 	لملكة 	ألG�نية، 
�منهم Gجل سمعت عنه �لم (�Gكه �هو 	لتركز� 	لشنقيطي 	لذ� 
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كا& نا�$# في حفظ �لشعر، حتى لقد طُبعت ����ين كاملة مقاَبلًة 
على ما تحويه ,�كرته �لعجيبة.

*   *   *

��لرسائل �لتي كتبها �لشنقيطي من �أل$�& يبّين فيها حقيقة 
�لبني،  كامل  �لسيد  �لشا:  في  �يوّ;عها  يطبعها  كا&  �لطريقة  هذ> 
�كا& شابًا عالي �لهّمة جّم �لنشا@ سريع �لحركة، يد�$ بها على 
�لعلماH ��لمفتين �يحمل Gليهم نسخًا من كتب �لطريقة �لتجانية، 
 I ُتو;َّ كانت  متتابعة  $سائل  في  فتا��هم  �ينشر  فيها،  �يستفتيهم 
مّجانًا في �لمد�$K ��لمساجد �مجامع �لناK �ُترَسل في �لبريد.
�ليست هذ> �لرسائل تحت يدN �آل& بل بقَيت في مكتبتي 
في �لشا:، ليس Pمامي �Pنا Pكتب هذ> �لحلقة Gّال �لرسالة �لخامسة 
منها. �قد كانت ُتصد$ها �تتولى �إلنفاS عليها جماعة من �لُغُير 
(جمع َغيو$) على �إلسال: سّمو� Pنفسهم >�لهيئة �إل��$ية لنصر# 

�لشريعة �لمحمدية<.
سنة  �أل�^  $بيع   ٢١ في  خة  مؤ$َّ �لخامسة  �لرسالة  �هذ> 
١٣٥٣هـ، فيها Gشا$�G dلى �لفتا�c �لتي �شتملت عليها �لرسائل 
�أل$بع �لتي قبلها، �منها فتوc مفتي �لديا$ �لمصرية �لشيخ محمد 
بخيت �لمطيعي، �قاضي شنقيط (NP مو$يتانيا)، ��لخطبة �لتي 
عليها  �عّلَقت  لّخصتها  ��لتي  �لبيطا$  بهجة  �لشيخ  شيخنا  Pلقاها 
�لصحف ��لمجالd �إلسالمية، كـ>�لفتح< لألستا, محب �لدين 
�إلسالمية<  �>�لجامعة  $ضا  $شيد  للسيد  �>�لمنا$<  �لخطيب 
 >Hلنها$< �مجلة >كل شي�< Pخبا$ها جريد#   d�$� ،>cلتقو�<�
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	لتي كانت ُتصِدGها �	G 	لهالV. �فيها �كر (8 هذI 	لرسائل توّقفت 
شهر	ً �نصف 	لشهر (مًال في (8 تعو� >	لجمعية 	لغّر	�< عن 	لّتجانية 
�لكن  	لسوGية،   	لمحافظا في  	لمفتين   zفتا�  نشَر بعدما 

	لجمعية 	لغّر	� (صّر عليها �لم ترجع عنها.
 ،G�لقا	 عبد  	ألمير  حفيد  	لجز	ئر�،  خالد  	ألمير  �جمع 
 Vلطريقة، �سأ	 Iعند (صحا� هذ Cلمعتَمد	لكتب 	ًال نقلها من 	قو)
مفتي 	لجمهوGية 	لسوGية (�كا8 شيَخنا 	لشيخ عطا 	لكسم Gحمه 

	هللا) عن 	لحكم 	لشرعي فيها �فيمن يعتقدها.
�قبل (8 (نقل لكم طرفًا من هذI 	ألقو	��G) V لكم كلمة 
قيلت من قديم في كتب 	لجاحظ، �(حسب (8 قائلها 	بن 	لعميد، 
هي "(8 كتب 	لجاحظ تعّلم 	لعقل (�ًال �	أل�� ثانيًا". �(نا (ستعير 
	ليو1 هذI 	لكلمة ألقوV `8 هذI 	ألقو	V �(مثالها 	لتي تفيض بها 
للشعر	ني   >zلكبر	  (كـ>	لطبقا 	لصوفية  `لى  	لمنسوبة  	لكتب 
�>	لسلسل 	لمعين في 	لطر	ئق 	ألGبعين< للشيخ 	لسنوسي 	لكبير 
	لكتب   Iهذ عربي)،  البن  �>	لفصو�<  	لمّكية<   �>	لفتوحا

توG¢ 	لجنو8 (�ًال �	لكفر ثانيًا.
من هذI 	ألقو	V 	لمنقولة من 	لكتب 	لمعتَمدC عند 	لتجانية 
�>بغية  	لمعاني<  كـ>جو	هر  طريقتهم  (ُُسس  من   C�لمعد�	�
من  ُتعتبر  	لثالثة  	لكتب   Iهذ�) 	ألحمدية<   C�إلفا	<� 	لمستفيد< 
	لمر	جع 	لموثوb بها عند (صحا� هذI 	لطريقة). ففي >	لجو	هر< 
(صفحة ١٠٣) (8 	لمرC 	لو	حدC من صالC 	لفاتح تعا�V ستة �ال� 
مرC من كل �كر �تسبيح �تهليل، �من كل �عا� كبير (� صغير 

(كذ	!) �قع في هذ	 	لكو8!
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	لفاتح   Cمن صال Cحد	لو	  Cلمر	 فإ�	 عدَلت  ِ�كر،  �	لقر�8 
�تسع  �تسعمئة  �ال�  من خمسة  (فضل  كانت  ختمة  �ال�  سّتة 
�تسعين! �يزعم (8 	لرسوV عليه 	لصالC �	لسال1 خّبرI بذلك، 
	لطريقة منه ‘ من غير �	سطة  (نه (خذ  كما �G� في صفحة ٤ 

َيَقظة ال منامًا.

(ال ُيذِهب هذ	 	لكال1 	لعقَل �	لدين؟ كيف (خذI منه �قد 
ما 	لنبي ‘؟ (1 يّدعي بأنه ال يز	V حيًا كما يقوV بعض 	لجهلة 
 Iمثل حياته في هذ Iلجمعة، يزعمو8 (نه حّي في قبر	في خطب 
(فال  �يتنفس؟!  �يشر�  يأكل  (نه   �) فيها،  نحن  �حياتنا  	لدنيا 
يذهب هذ	 	لكال1 بالعقل �	لدين؟ �هل يحتا� `ثبا �فاته عليه 

	لصالC �	لسال1 `لى �ليل؟

�ليِل؟�كيَف يِصحُّ في 	أل�ها8ِ شيٌ� `لى   Gُلنها	 	حتـاَ�   	�`

�نصبو	   Iفنو�� عليه  �صّلو	   Iغّسلو فكيف  يُمت  لم   	�`�
(با بكر خليفة له؟ هل يحتا� هذ	 `لى `ثبا `ّال عند 	لمجانين؟

 Cلصال	هللا عليه 	 VسوG لصوفية يكذبو8 على	لقد كا8 بعض 
�	لسال1 بحّجة (نهم ��G	 عن 	لخضر (صاحب موسى) �	لخضر 
z�G عنه، فجا� هذ	 	لتجاني فجا�h 	لمدz �سبق هؤال� 	لكذ	بين 
على GسوV 	هللا عليه 	لصالC �	لسال1؛ �لك (8 �عوz حياC 	لخضر 
 :Vهللا يقو	� ،ق (8 	لخضر ما 	لتي يعتمد�8 عليها كا�بة، �	لمحقَّ
{�ما َجَعْلنا لبشٍر ِمن َقْبِلَك 	لُخلَد}. (فلم يكن 	لخضر بشر	ً؟ �ال 
(نه  	لصحيح  	لحديث  له شأ8 �خر. �في  تقولو	 عيسى، فعيسى 
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ال يبقى على G(| مئة سنة ممن كا8 حيًا يومئذ (حد، فكيف بقي 
	لخضر؟

لى 	إلنس �	لجّن، �لو  �	لرسوV عليه 	لصالC �	لسال1 ُبعث̀ 
8 كا8  ّال 	تباعه، فلما�	 لم يتبعه 	لخضر̀  كا8 موسى حيًا ما �سعه̀ 
حيًا؟ �لما�	 لم يشهد معه 	لمشاهد �لم ينصرI على عد�I؟ كّال؛ 
`8 	لخضر قد ما كما يمو كل حّي، �من 	ّ�عى (نه I�G �سمع 

منه �z�G عنه فهو كا��.
�في >	إلفا�C< (صفحة ٨٠) (8 صالC 	لفاتح من كال1 	هللا. 
فخبِّر�ني: (يقوV هذ	 مسلم؟ �`8 كانت من كال1 	هللا فكيف �صلت 

`لى 	لتجاني هذ	؟ (َ�حٌي بعد GسوV 	هللا (1 	فتر	� على 	هللا؟
	آلثمة،  	لوقحة  	لكلمة   Iهذ  (٦٣ (صفحة   >C�إلفا	< �في 
(نشأ  يو1  من  �لّي هللا،  كل  Gقبة  على  هاتا8  قدما�  قوله:  �هي 

.Gلصو	لنفخ في 	لعاَلم `لى يو1 	
�(�ليا� 	هللا هم بنّص 	لقر�8 {	لذيَن �منو	 �كانو	 يّتقو8َ}، 
 Vألنبيا�، فما ُحكم من يقو	لرسل �	أل�ليا� 	ئل صفو� 	في (��
حسن  �من  	أل��،  �من  	لدين،  من  مبلغه  ما  	لمقالة؟   Iهذ
 Vمثا) 	لنا|؟ �(شيا� (خر من  	لحيا� من 	هللا �من  	لخلق، �من 
هذI جمعها 	ألمير خالد �Gفعها `لى 	لمفتي 	لشيخ عطا 	لكسم، 
فأجا� بأ8 كل ما في هذI 	لكتب �(� كتا� من هذ	 	لنو% باطل 

�مخالف للشر%، �ال تجوh قر	�تها �ال تد	�لها.
*   *   *
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�هّب 	لعلما� �	لمفتو8 في محافظا سوGيا كلها للرّ� على 
هذI 	ألقو	V 	لتي ال شّك (نها مخالفة لإلسال1 �(8 معتقدها كافر. 
	لتي  	لرسائل  	لفتا�z �نشرها في   Iلبّني هذ	 	لسيد كامل  �جمع 
(شرُ `ليها، �	لتي كا8 يطبعها له (هل 	لخير �يوhّعها في 	لنا|، 
 هذI 	لمسألة شاغلة للنا| جميعًا �موضو% (حا�يثهم Gحتى صا
في مجالسهم �لم يبَق (حد لم يسمع بها، �لكن >	لجمعية 	لغّر	�< 

بقَيت على حسن G(يها في 	لطريقة �صاحبها.
بيانًا  	لغّر	�  	لجمعية   نشر  �	لمقاال 	لر���   كثَر لّما 
قالت فيه `8 هذI 	ألقو	V مدسوسة على 	لشيخ 	لتجاني، قوًال بال 
�ليل، �لم يُقل مثله (حد من (تبا% هذI 	لطريقة من لد8 (�لها `لى 
يو1 صد�G هذ	 	لبيا8. �هذ	 ُيشبِه ما 	ّ�عى قو1 من (8 ما جا� في 
كتب 	بن عربي مدسو| عليه، مع (8 	لجملة (� 	لفقرC 	لمدسوسة 
كالرقعة في 	لثو�، ُتعر� باختال� قماشها �منظرها �ملمسها. ثم 
 �) C�لكال1 جملة (� جمل معد�	8 (قصى ما يمكن (8 ُيَدّ| في `
صفحة، (ما (8 يكو8 	لكال1 كله مؤتلفًا متشابه 	ألسلو� متماسك 
	ألفكاG مّتحد 	لوجهة، ثم ُيّدعى (نه ُ�ّ| فيه �(ُ�ِخَل عليه ما ليس 

منه، فدعوz يصعب `ثباتها.
لّما قر(ُ هذI 	ألقو	V ��ثقت (نها من صلب 	لطريقة 	لتجانية 
تمّثلت بالكلمة 	لتي ُتنَسب `لى (مير 	لمؤمنين علي بن (بي طالب، 

	بن عم GسوV 	هللا ‘:

ُمنَكر	ً (ّججُت نا�G ��عوُ َقْمَبر	لّما G(يُت 	ألمَر (مر	ً 

مولى  َقمَبر،  مثل  غال1  �ال  (oّججها   Gنا عند�  يكن  �لم 
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علّي، (�عوI. ما عند� `ّال هذI 	أل�	C 	لتي ال ُتسيل �مًا �ال تقتل 
عد�	ً �ال تحر b�	G	ً، �لكنها تستطيع (8 تصنع ما هو (كبر من 
�لك �(عظم خطر	ً �(كبر نفعًا (� ضرG	ً، هذ	 	لقلم. فجّر� 	لقلم 
��خلت 	لمعركة بكلمة حامية تشتعل حر�فها ناG	ً، فاّطلع عليها 
لى 	لغاية  خو	ننا 	لناصحين، فر(�	 بأنه (نفُع للنا| �(�صُل̀  بعض̀ 
(8 (كتبها بغير هذ	 	لقلم، فنبذتها �(عد كتابتها بقلم لّين سهل، 
�بعثتها `لى 	لسيد كامل 	لبني فنشرها في هذI 	لرسالة 	لخامسة، 
�جعل لها عنو	نًا من عندI هو: >	لكلمة 	لحاسمة في 	لموضو%<. 

قلت فيها:
-على  �مشق  في   Gَلجمهو	 	لمسائل  من  مسألٌة  تشغل  لم 
�لم   ،Iهذ 	لتجانية  مسألة  شغَلته  كما   -IGفكا)� طبقاته  	ختال� 
ُيجِمع 	لر(� 	لعا1ّ 	إلسالمي على مسألة من 	لمسائل كما (جمع 
 V	ألقو	 Iلطريقة، �على تكفير َمن يعتقد هذ	 Iمن هذ C�	لبر	على 
`ليها، �على لو1 طائفة من خياG 	لمسلمين في �مشق  	لمنسوبة 
(حسنو	 	لظّن بأصحابها �	قتبسو	 بعضًا من (�كاGها. �	لمسلم ال 
يكلَّف (�ال يجوh (8 يكّلف نفسه) `ّال بما صّح عن 	لنبي ‘ (نه 
(مر به (� فعله (� (قّرI. �ليس في 	إلسال1 شاG% بعد GسوV 	هللا أل8 
	لدين قد كمل، �ما بعد 	لكماV `ّال 	لنقص، �كل بدعة في 	لدين 

مر���C على من جا� بها.
لم (ُقل في هذI 	لمسألة كلمة �	حدC على Gغم هذI 	لضّجة 
�	لمجامع  	لمجالس  يمأل  ��ّيها   V	يز �ال  لها،  قامت  	لتي 
�	ألسو	b �صد	ها يترّ�� في 	لقرz �في 	لمد8، ألني لم (تثّبت 
(حمد  	لمدعّو  	لطريقة  شيخ  `لى   V	ألقو	  Iهذ نسبة  صّحة  من 
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	لتجاني، �أل8 	لعلما� 	لكر	1 	لذين �ّقعو	 	لمنشوG 	ألخير قالو	 
`نها مدسوسة على 	لشيخ، (� (نها ليست في كتبه �ال في كتب 
طريقته 	لمعتَمدC، حتى تفّضل 	لشيخ 	لشنقيطي فبعث `لّي كتب 
	لكال1  هذ	  كل  فإ�	  `ليها،  �يستند�8  يعتمد�نها  	لتي  	لطريقة 
موجو� فيها، �`�	 هو من (ُُسس طريقتهم. �لم يرتفع صو �	حد 
بإنكاG نسبته `لى شيخهم �	ّ�عا� بر	�ته منه، بل هم معترفو8 به 
ُمقّر�8 بما فيه، �لم ينكرI �يرتفع بالشيخ عن (8 ُينَسب `ليه �يّدِ% 

(نه مدسو| عليه `ّال هؤال� 	لعلما� 	ألجّال�.
`لى هذ	  نسبتها  منها ��ثقت بصّحة  تثّبتُّ   8) بعد   فعمدُ
	لتجاني، 	لذ� لّقبه 	ألستا� 	لشنقيطي بالتجاني 	لجاني، �ُ�فِّق في 
 VسوG لكذ� على	إلسال1 	في  هذ	 	للقب أل8 من (كبر 	لجنايا
	هللا عليه 	لصالC �	لسال1، �أل8 (صّح حديث على 	إلطالb هو 
حديث >من كذ� علّي متعّمد	ً فليتبّو( مقعدI من 	لّناG<. هذ	 فيمن 
هذ	  �طبع   Cمر عشرين  عليه  كذ�  فيمن  بالكم  فما   ،Cمر كذ� 
	لكذ� �نشرI في 	لنا|، �لّقنه تالميذI حتى 	عتقد�I �صّدقوI؟

على (8 	لعجيب ليس هذ	 	لتجاني �ال هذI 	ألقو	V 	لسخيفة 
 � عنه، ففي 	لدنيا كثير من 	لسخفا� �من ��� 	ألغر	Gلتي صد	
�من   Gلكفا	 من  كثير  �فيها  	ألصدقا�،  ثيا�  في  	ألعد	�  �من 
	لزنا�قة �من 	لذين �ثر�	 	تبا% 	لشيطا8 على 	تبا% سبيل 	لرحمن، 
�لكن 	لعجيب فيمن يصّدقه �يعّظمه �يحسبه من (ئمة 	لدين �من 

علما� 	لمسلمين.
�	لمنطق  	لعقل  �ين  هو  `خو	8-  -يا  	إلسالمي  	لدين 
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�	لمناظرC �	لدليل في ضو� كتا� 	هللا �سّنة GسوV 	هللا، فإ�	 (خطأ 
�	حد مهما جّل قدIG (� علت منزلته (كالشيخ علي 	لدقر (� 	لشيخ 
بدG 	لدين (� شيخ 	ألhهر) �كا8 يعر� 	لصو	َ� �	حٌد مثلي (� 
َمن عر�  فإ8 على   ،C)مر	 تعرفه   �) يعرفه طفل   �) (صغر مني، 
`لى  يعو�   8) (خطأ  عليه، �على من   Vّيد  8)� يبّينه   8) 	لصو	� 
	لحّق. �ال شّك (8 عمر (فضل �(علم بالدين من 	لشيخ علي 	لدقر 

�شيخ 	ألhهر �	لشيخ بدG 	لدين.
	لعصمة،  ُيشبِه  	لشيخ ما  	لذ� يمنح  	لمبد( 	لصوفي  �هذ	 
�يمنع تلميذI (8 يرّ� عليه مهما سمع منه �مهما z)G من (عماله 
	لمخالفة للدين، هذ	 	لمبد( يخالف 	إلسال1 �يجانب ما كا8 عليه 
	لسلف 	لصالح �	لصحابة 	لكر	1. �	لُحّجة في 	إلسال1 ال تكو8 
	لصحيحة،  	لثابتة  �	لسنة  	لكتا�،  (Gبعة:  من  �	حد  في  `ّال 
�	إلجما%، �	لقيا|. فإ8 كا8 لدz 	لتجانيين �من يتبعهم حّجة 
 Cلصال	عليه  Vلرسو	بها. فهل صّح عن  	لحجج فليأتو	 Iمن هذ
�	لسال1 ما يزعمونه؟ هل نزV به قر�G� �) 8� به حديث صحيح، 
(� هو من 	البتد	%؟ �	البتد	% في 	لدين مر��� كله. �هل في 	لدنيا 
مسلم �	حد يزعم (8 صالC 	لفاتح تعدV 	لقر�8؟ �هل في 	لدنيا 
مسلم �	حد يصّدGْ�ِ 8) b� 	لتجانية ُيدخل قائَله ��	لديه �(�h	جه 

��Gيته 	لجّنة بال حسا�، كما جا� في بعض كتبهم؟
(`لى (8 قلت في �خر 	لمقالة):

	لدليل  �تر��	  بالحّجة  	لحّجة  تقرعو	   8) فإما  بعد،  (ما 
(8 تسكتو	  �`ما  `ليه،  	هللا �ترجعو	  `لى  تتوبو	   8) �`ما  بالدليل، 
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	لتجانيين  (�عو  علمي  قلة  على  �(نا  �	لعجز.  بالضعف  �ُتِقّر�	 
كلهم، من (كبر �	حد فيهم `لى (صغر َمن ينتسب `ليهم، (�عوهم 
`لى مناظرC عامة على مأل من 	لنا|، ليظهر هل 	لحّق معهم (� 

مع جمهوG 	لمسلمين.
 ،Vلتجانية (نها ُكفٌر �ضال	 Iفي هذ Cألخير	بعد، فالكلمة �
	لمخز�.   	لسكو  �) 	لُمعَلنة   Cلمناظر	 `ما  ألنفسكم:   	�Gفاختا
تكونو	   8) �`ما  تجانيين  تكونو	   8) `ما  ألنفسكم:   	�Gختا	�

مسلمين!
*   *   *

�	لشيخ علي 	لدقر (حد 	لمشايخ 	لكباG في 	لشا1 	لذين كا8 
قاما  	للذين  	لشيخين  (جّل  	لعلم، �كا8  نشر  في  	ألثر  (كبر  لهم 
بما ُ�عي بنهضة 	لعلما� سنة ١٣٤٣هـ، �لم ينَس 	لنا| ما صنع 
في حوG	8 �	لبلقا� (شرقي 	ألG�8) حين Gّ�هما 	هللا به `لى 	لدين 
�	لعلم بعدما (�شكت (8 تغرَقهما جاهليٌة كالجاهلية 	أل�لى. �لم 
ينسو	 َمن تخّر� عندI من علما� �مدGسين �خطبا� �ما فتح من 
مدG	|، �ما كانت تصنع ��Gسه 	لتي كا8 	لنا| يز�حمو8 عليها 
�يتسابقو8 `ليها، فتخشع منها 	لقلو� �تفيض 	لعيو8. فهل كا8 
	لشيخ علي -على علمه �تقو	I �صالحه- يعتقد هذI 	ألقو	V 	لتي ال 
يشّك عالِم �ال طالب علم �ال عاّمي من غماG 	لنا| بأ8 	عتقا�ها 

كفر �ضالV؟
`ني ألفكر 	آل8 في هذ	 فال (ستطيع (8 (تصّوG (8 	لشيخ علي 
	لدقر Gحمه 	هللا كا8 يعتقدها. �لّما (صدG 	لبيا8 	لذ� (شر `ليه 
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لم يد	فع عنها، �`نما 	ّ�عى (�عوz بال �ليل) `نها مدسوسة على 
 %hفع عنها، �`نما ينا	بها �ال يد Vلتجاني. فهو `�8 ال يقو	لشيخ 	

في نسبتها `لى 	لتجاني.
�	هللا ال يسألنا عن 	لتجاني �ال عن 	لشيخ 	بن عربي �ال عن 
 V	ألقو	 Iلذ� نقوله (8 هذ	ما نفعل. �� Vنما يسألنا عّما نقو غيرI؛̀ 
كفر ال شّك فيه، �	هللا (علم بحاV من ُنسبت `ليه. فلما�	 `�8 (صّر 
على موقفه �لم يتزحز* عنه؟ `نه >لغز< (علن (نني عاجز عن حّله. 
 Vلد�	بع �خمسو8 سنة، �G) 8آل	ثًا مّر عليه �8 حا��نا `نما ()�
تنشر 	لمطوّ� من �ثائقها �ُتبد� 	لمكنو8 من (سر	Gها بعد ثالثين 

سنة فقط، كما تفعل بريطانيا 	آل8.
(نه  (�قن  (نا  	هللا،  Gحمه  علي  للشيخ  �	حد  موقف  `نه  ثم 
Gجع عنه، ��ليل �لك (نه لّما 	نطفأ هذI 	لفتنة لم نُعد نسمع 
(� �فاعه عنها، بل هو لم  	لتجانية  `لى  	نتسابه  منه ما يدVّ على 

يُعد يذكرها.
*   *   *

`نما هي صفحا من 	لتاGيخ ُير	� بها �كر 	لماضي ال �صله 
بالحاضر. �لعّلنا نعتبر بها �بأمثالها فنعمل �	ئمًا على جمع 	لشمل 
�نبذ 	لخال�، �(ّال نجعل 	ختالفنا في 	لفر�% مفّرقًا لنا بعد 	تفاقنا 

.Vألصو	على 
`8 	لشعو� 	إلسالمية ال تنقا� للزعيم 	لسياسي مثلما تنقا� 
	لنية  �(خلصو	  	هللا  G	قبو	  جميعًا  	لعلما�   8) �لو  	لدّين،  للعالِم 
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 8)  �)  C�لقيا	 يناhعهم   8) (حد  	ستطا%  لما   Iحد� له  �عملو	  له 
�ثقت  �لما  (يديهم،  في  	ألمر  �لبقي   ،CG	لصد	 على  يز	حمهم 
	لشعو� `ّال بهم �ما سمعت `ّال منهم، �لغد�	 هم 	لمرجع لهم، 

ال G(َ� ألحد مع G(يهم �ال منزلَة ألحد فوb منزلتهم.
�لْو (8ّ (هَل 	لعلِم صاُنوIُ صاَنهم

�لْو عّظموIُ في 	لنفوِ| لُعّظما
��ّنُسو	 فها8َ،   Iُهاُنو) �لكْن 

َتَجّهما حّتى  باألطماِ%   Iُُمحّيا
*   *   *
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-١٨٧-
في 	لكلية 	لشرعية في �مشق

	آل8 �صلُت `لى 	لبا� 	لذ� (�خله `لى 	لكال1 عن 	لكلية 
	لشرعية، 	لتي 	فتتحُت 	لفصل بكتا� مديرها 	لشيخ حسن 	لشطي 
 8) لكم  ألبّين  	لطويل  	لدهليز  هذ	  `ليه   	جتز �قد  	هللا.  Gحمه 
`نشا� هذI 	لكلية لم يكن بد	ية 	لعناية بالعلو1 	لشرعية، �(نه كا8 
قبلها علما�، �	Gُ كل �	حد منهم �مسجُدI مدGسٌة مفّتحُة 	ألبو	� 
حافلة بالطّال�، ُيقبِلو8 عليها ال يرجو8 منها شها�C �ال يطلبو8 
	لعلم هللا، �	لمشايخ يعّلمونهم  	لشها�C �ظيفة، بل يطلبو8  بعد 

هللا، يبتغو8 في �لك سّنة 	لسلف من هذI 	ألمة.
 	لحركة 	لعلمية مثل Gلسلف، حين صا	بل سّنة متأّخر� 
ظاهر	ً  ماoها  يتدّفق   ،Gلنو	 من  كعمو�  تعلو  	لصناعية،  	لنو	فير 
كأنه نو	فير �مشق 	لقديمة، �كأنه 	لنافوCG 	ألثرية 	لمشهوCG عند 
ماoها  يجر�  باسمها،  	لحّي  ُسّمي  	لتي  	لشرقي  	ألمو�  با� 
 iنما هو محّر` ،Vلحقيقة ما� �ال يتبّد	ً، ال يجر� منها في 	بد)
 ،Iمستَقّر `لى  فيعو�  يدعه  ثم  فيعلو   iلمحّر	 يدفعه  ما�  �سطل 
 Gالبتكا	لعلمية: �َقَف 	لحركة 	. �كذلك كانت �ال يتجّد� ��يترّ
�كّلت 	أل�ها8 �َضُعَف 	لبيا8، �ُعدنا نجتّر ما غّذ	نا به 	أل�لو8 
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	لفهم،  	لقر	��   �
يجا �كثرنا  يكا�  نقر� 
ال  	إلبل،   �	جتر	 مثل 

منا من يقر� 
ال يحا
- �( يفهم. حتى *( �حد قدما� طلبة 	لعلم 
في �مشق -
قد ُ:كر 	لشيخ بد� 	لدين 	لحسني- فقا- لي: 
لكن 
�حمه 	هللا غر	ئب. فسألته: ما غر	ئبه؟ فقا-: قر�نا عليه كتابًا،  Fعند
فلما �كملناF قا- لنا: يابا (
كانت تلك كلمته يخاطب بها 	لكبير 

	لصغير)، شو فهمتهم؟ (�N ما:	 فهمتم؟) فلما لم ُنِجبه كما يريد 
	لشي�  	لكتاU. هذ	 هو  قر	��  	هللا"، 
	ستأنف  باسم  "يابا،  قا-: 

	لعهد  ،Uلطّال	لشيخ بما فهم 	يهتّم  )� Uستغر	غريبًا،  F\� Nلذ	

بأكثر 	لعلما� �نهم يكتفو( بالقر	��.
	لمصّنف  قو-  يفهمو	   )� 	لد	�سو(  يتبعه  ما  �قصى  
كا( 
�حمه 	هللا. 
لقد خّبرني 	لشيخ عبد 	لمحسن 	ألسطو	ني، 	لشيخ 
جّدنا  تالميذ  من  
كا(  عنه،  	لحديث  	لذN سبق  ر  	لمعمَّ 	لعالِم 
	لشيخ محمد 	لذN قدe 	لشاe من طنطا سنة ١٢٥٥هـ، �نهم كانو	 

( على �حد 	لمشايخ كتابًا في نسخة مخطوطة، فاستعجَمت gيقر
عليهم عبا�� فلم يفهموها، فذهبو	 *ليه، فتبّسم 
�خذ 	لقلم فصّحح 
	لكتاU يصّححه  	لعبا��. فعجبو	 من :لك، �N من جر�ته على 
من عند نفسه. ثم 
جد
	 نسخة �خرj مخطوطة صحيحة، فلما 

�جعو	 *ليها 
جد
	 	لعبا�� كما صّححها.
 lبما عر� ،mلنّسا	جملة فيها تحريف ظاهر من ناسخ من 

( على مثل ما فعل gيجر 	لكن لم يكونو
صو	َبه تلميذ صغير، 
�بما ��نا في تقديرهم عن 
	لشيخ؛ :لك ألننا كنا نقّد� 	لسلف، 

	لحّد. 
ال ��	- �حفظ كلمة تلّقيناها من مشايخنا:

كلُّ خيٍر في 	ّتباrِ َمن َسَلْف           
كلُّ شرٍّ في 	بتد	rِ َمن َخَلْف
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ترw 	البتد	r في 	لعقائد 
في �صو- 	لدين ال في  rالتبا	
�مو� 	لدنيا؛ فأمو� 	لدنيا لنا، نأخذ منها كل حّق 
ندr كل باطل 

نتمّسك بكل نافع 
ننبذ كل ضاّ�، جديد	ً �e قديمًا، فما 	لعبر� 
بالِجّد� 
ال بالِقَدe. شرقيًا كا( �e غربيًا، فالحّق ُيعَرl بأنه حّق ال 

بالجهة 	لتي جا� منها.

لقد كا( عندنا في 	لشاe قديمًا مد	�z للقر\( 
للحديث 

لفقه كل *ماe من 	ألئمة 	أل�بعة، 
مد	�z جامعة كالمد�سة 	لعمرية 
 -\
	لتي �نشأها 	لشيخ �بو عمر 	بن ُقد	مة، �خو صاحب >	لمغني<. 
قد	مة هم 	لذين �قامو	 حّي 	لصالحية، 
كا( �
- حي ُيقاe على 
سفح قاسيو(. 
في كتابي >�مشق< 	لمطبوr مر	�	ً فصل عن *نشا� 
حي 	لصالحية. 
قد �ُ
لِعُت مر� بتتّبع �خبا� هذF 	ألسر� فوجد{ من 
نسائها 	لعالِما{ بضعًا 
عشرين، كلهن كانت ُتَعّد *:	 ُعّد مشايخ 
	ألصو-،  	لعمل، 
ضاعت  
قفت عن 
 ِهّمتي  فتر{  ثم  	لبلد. 


:هب 	لكتاU 	لذN كنت �نوN *صد	�F عن \- قد	مة.

من عيوبي 	لتي �عترl بها هنا (
لوال �( 	نتظا� 	ألجل يسّد 
علّي طريق 	ألمل لطلبت �عو� منكم لخالصي منها) من عيوبي 
�نني �مشي �	ئمًا مشي 	أل�نب في قّصة الفونتين ال مشي 	لسلحفا�. 
فأنا �جمع قّوتي 
�ثب 
ثبة 
	حد�، فإما �( �صل 
*ما �( �قعد فال 
 :��حا
- بعدها؛ �N �نني على مذهب �بي فر	z في بيته 	لمشهو
 jما هد
بيت �ضّل   Uّ�ُ
	لقبُر<.   
� 	لعاَلمين   )َ
� �	لصدُ >لنا 

�فسد 
ما �صلح، كقوله: >*:	 ِمتُّ ظمآنًا فال نَزَ- 	لَقْطُر<، 
بيت 

ما صد� 	لمتنّبي 
ال بّر،  ،>zِلنفو	لظلُم ِمن ِشَيِم 	
	لمتنبي: >
 zلنفو	 
لكن 	لعد-، أل( 	هللا فطر  zلنفو	 فما 	لظلم من شيم 
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�على  	لظلم،  على  ال   Vلعد	 �على  	لشّر،  على  ال  	لخير  على 
	إليما8 ال على 	لكفر.

عفوكم يا (يها 	لقر	�. (G(يتم ما�	 يصنع بي 	الستطر	� �كيف 
فيسوb قطيعه  كثير  فيها كأل  بقعة   zير كالر	عي  	لطريق؟  (تنّكب 
`ليها، فيحيد عن �جهته �يبتعد عن غايته. `نها عّلتي �عّلة كل من 

نشأ على كتب 	أل�� 	لعربي 	لقديم.
*   *   *

 	لشا1 (كما كانت تمأل 	Gكانت تمأل حا |G	لمد	قلت `8 
 مصر �مسالكها)، �في كثير من بال� 	إلسال1 	Gحا |G	لمد	
 >Vألطال	مة �(١) (� >منا>|G	لمد	 مثلها. �من قر( >	لد	G| في 
للشيخ عبد 	لقا�G بدG	8 (�هو مقتَبس من >	لد	G|<) �َمن مشى 
 Gقد صا�) |G	لمد	من  في طرb �مشق 	لقديمة z)G 	لعشر	
كثير منها بيوتًا مملوكة بأسنا� Gسمية!) �على بابها 	لحجُر 	لمنقوُ¡ 
عليه (نه �َقَف هذI 	لمدGسَة فال8ٌ 	لفالني، ��قف عليها كذ	 �كذ	 

من 	لبساتين �من 	لمباني.
 (z�بنا� بر) َمن مشى ِمن حيث يمشي نهر يزيد (�هو (حد�
ّياG `لى �خر حّي Gكن 	لدين،  على سفح 	لجبل من تحت قّبة 	لسَّ
z)G (نقا� 	لمد	G| قائمة يأخذ بعضها بأيد� بعض كأنها صّف 
 Iلعجيب (8 (كثر هذ	لعجب 	لمآتم يبكين ما مضى. �	في  ��	لنو	

______________________
 G�لقا	 عبد  تأليف   ،>|G	لمد	 تاGيخ  في   |G	لد	< 	لكامل  	سمه   (١)

	لّنعيمي (مجاهد).
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	لمد	G| (نشئ في عهد 	لمماليك في مصر �في 	لشا1، بل �في 
�هلي في 	لهند.

�لقد (قيمت من نحو ستين سنة مدGسة �ينية حديثة 	فتتَحتها 
`�	CG 	أل�قا� في 	لمدGسة 	لسميساطية 	ألثرية 	لقائمة عند با� 
	لعزيز،  عبد  بن  عمر   G	� يومًا  كانت  �	لتي  	لشمالي،  	ألمو� 
Gحمه  	أليوبي،  توفيق  	لشيخ  	لوجيه  	لعالِم  مديرها  �جعلو	 
 G	� كانت  كما  	لصالحين.  من  �(�كر   �كر من  كل  �Gحم  	هللا 
هشا1 بن عبد 	لملك عند 	لمدGسة 	لنوGية 	لتي ُ�فن فيها 	لملك 
	لبطل 	لمجاهد نوG 	لدين hنكي، (ما 	لمقّر 	لرسمي للخلفا� من 
	لقبلة   G	جد  �	G� معا�ية،   G	� 	لخضر	�،   G	لد	 ففي  (مية  بني 
`لى  منه  يدخل  كا8  	لذ�  	لبا�   V	يز �ال  	ألمو�،  	لجامع  في 

.iلتي (نشئت هنا	لدكاكين 	 Iتسّد Iً (عال	ظاهر CGلمقصو	
�قد سمعت 	آل8 (نهم (h	لو	 ما حوV 	ألمو� �كشفوI كما 
ُكشف 	لحر1 	لمّكي �	لمسجد 	لنبو�، �تلك (منية كنا نتمناها، 

 بهذ	 	لخبر `8 صّح.Gقد ُسر�
*   *   *

(عو� `لى حديثي عن 	لكلية 	لشرعية، �(قوV قبل (8 (�خل 
>فاكولته<  كلمة  يقابل  محد�	ً  معنى  	ليو1  >	لكلية<  (8 السم  فيه 
بالفرنسية. ففي كل جامعة كليا، (� مد	G| عالية تتبع 	لجامعة، 
�في فرنسا مد	G| عالية ال تتبعها، كالمدGسة 	لمركزية للهندسة 
(`يكوV سنتر	V) �مدGسة بولي تكنيك �	لمدGسة 	لعسكرية. هذ	 
	الصطال* لم يكن عامًا في 	أليا1 	لتي (تحّد¢ عنها، فلقد كا8 
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 Gلدكتو	 `لى  (مرها  	نتهى  	لتي  	لوطنية  	لعلمية  	لكلية  �مشق  في 
منيف 	لعائد� فكا8 صاحبها �مديرها، �كا8 في بير� 	لكلية 
	إلسالمية قديمًا، �	لكلية 	لشرعية 	لتي (نشأها مفتي لبنا8 	لشيخ 

توفيق خالد �كنت (�Gّ| فيها.
	لتي  	لعربية<  >	لجامعة  	سم   	لذكريا  Iمّر في هذ لقد  بل 
	فتتحها سليما8 سعد. �هذI 	لجامعة �تلك 	لكليا لم تكن `ّال 
	لجامعة  في  كانتا  	للتين  	لكليتين   8) �	لعجيب  ثانوية.   |G	مد
�معهد  	لطبي،  	لمعهد  معهد	ً:  ُتسّمى  منهما  كانت كل  	لسوGية 

	لحقوb 	لذ� تخّرجت فيه سنة ١٩٣٣.
يتبّدV مدلولها ثم يستقّر 	الصطال* على �	حد   فالكلما
منها. حتى كلمة >	لدكتوG	C< يختلف مدلولها باختال� 	لجهة 	لتي 
	لتي   C	Gلدكتو	لد�لة �	 C	Gكتو�تمنحها، فلها في فرنسا نوعا8: 
 C	Gلدكتو	� بالتقدير.  تنفر�  	لتي  هي  �	أل�لى  	لجامعة،  تعطيها 
 �) (	لليسانس   Chإلجا	 عن  قليًال  `ّال  ترتفع  تكا�  ال  (لمانيا  في 
 Gلدكتو	هابيل< (�  Gكتو�يس)، �(على منها عندهم لقب >Gلبكالو	
	لماهر. �	لدكتوG	C 	لمجلوبة من (مريكا (لو	8 �(صنا�، تختلف 
(قد	Gها باختال� 	لجامعة 	لتي نالها حاملها منها، �ما كل جامعة 

.�GفاGفي (مريكا ها
*   *   *

	لعلما�،  لمؤتمر  	لباقية   Cلثمر	 هي  	لشرعية  	لكلية  كانت 
�	لفضل فيها بعد 	هللا 	لذ� منه كل فضل للشيخ كامل 	لقصا�. 
�	لشيخ كامل من (عظم GجاV 	لتعليم في 	لشا1، �كانت مدGسته 
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>	لكاملية< ُتدعى (يا1 	لعثمانيين بالمدGسة 	لعثمانية، �قد بنى لها 
بنا� حديثًا من ثال¢ طبقا في 	لبز�Gّية قر� 	لجامع 	ألمو�، 
بين �	G (سعد باشا 	لعظم (	لتي ُتَعّد من (كبر 	لد�G 	لشامية، �	لتي 
ملَكتها 	لحكومة �(قامت فيها متحف 	لفنو8 	لشعبية، �	لد	Gُ نفسها 
من 	لفنو8 	لشعبية) �بين 	لخا8 	لعظيم 	لذ� بناI �ال يز	V ُينسب 
`ليه، فيقاV خا8 (سعد باشا، �هو (جمل 	آلثاG 	لعثمانية 	لباقية في 
�مشق �(عظم 	لخانا 	لتي كانت منتشرC في بال� 	إلسال1، تقو1 

مقا1 	لفنا�b �مقا1 	ألسو	b 	لمركزية.
	لشرعية سنة ١٩٣٧. �قد  	فتتح فيها 	لشيخ كامل مدGسته 
كنت (عمل يومئذ مدGّسًا في 	لعر	b كما عرفتم، ثم 	نتقلُت `لى 
لى 	لشا 1�Gّست عند 	لشيخ كامل في 	لكلية  بير�، فلما Gجعت̀ 

.	لتي (نشأها مّدC يسيرC بين 	لعر	b �بير�
 Gلدكتو	ألستا� 	لى (خي  �قد نسيت بعض خبرها، فرجعت̀ 
عبد 	لحميد 	لهاشمي (�قد كا8 من تالميذها 	لصغاG �هو 	ليو1 من 
(ساتذC 	لجامعة 	لكباG) لُيعينني على تذّكر (خباGها، كما Gجعت 
فيها،  hميله  كا8  	لذ�  	لقاسمي  محمد  	لشيخ  	آلخر  (خي  `لى 
 Gسمية تابعة لمديرية 	أل�قا� 	لعاّمة �	نتقلت Gلكن بعد (8 صا
 G�لقا	ألمير عبد 	لتي كا8 ُيقيم فيها 	 G	لد	لنقيب، `لى 	 bقاh لى`
	لجز	ئر� �	لتي �لت `لى 	لسيد مكي 	لكتاني، Gحمة 	هللا عليهم 

جميعًا.
لهم   |Gّ�) �كنت  	لشرعية  	لكلية  في  طّالبًا  كانو	  �	لذين 
كبر�	 �صا�G	 hمال� لي في 	لتدGيس، ثم جاhني كثير منهم �فاقني 
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علمًا �فضًال �سبقني في كثرC 	لمؤلَّفا �طيبها، كاألخوين 	للذين 
�	ألستا�  صالح،  (�يب   Gلدكتو	� �	لقاسمي،  	لهاشمي   �كر
تمامًا   Iكر�) ال  	لذ�  	لزحيلي،  �هبة   Gلدكتو	� 	ألحمد،  (حمد 
ألنه لم يكن في صف من سّميت �لكن كا8 -كما (ظّن- بين من 
هو (صغر منهم من 	لطّال�، ثم صاG من كباG 	لمؤّلفين في 	لفقه 

�	لباحثين فيه.
	لشا1  علما�  (جّل  من  جماعة  �عا  	لكلية   Iهذ 	فتتح  لّما 
	لقا�G 	إلسكندG	ني، �هو  ليدGّسو	 فيها، كا8 منهم 	لشيخ عبد 
مصر� نزV �مشق �(قا1 فيها، �صاG من (هلها �لم يد% لهجته 
نّير  	للسا8  بليغ  	لطلعة،  َمهيب   CGلصو	 جميل  �كا8  	لمصرية، 

	لذهن، له مؤلَّفا صغيرC في 	لبالغة ال تدVّ على فضله.
تلك  لعلما�  نمو��  �هو   ،Gلعطا	 محمو�  	لشيخ  �منهم 
	أليا1، �قد كانت قر	�ته على 	لشيخ بدG 	لدين. �هو متمكن من 
	لعلو1 	إلسالمية مّطلع على كتبها عا�G بما حو هذI 	لكتب، 
�لكنه لم يكن يجا�hها �لم يكن يبحث في غير ما جا� فيها، �لم 
يؤتِه 	هللا مع هذ	 	لعلم 	لكثير لسانًا بليغًا فلم يكن خطيبًا �ال محّدثًا. 
�كا8 منهم Gجل على 	لضّد منه: خطيب طَلق 	للسا8 قو� 	لبيا8، 
يخطب في كل مناسبة خطبًا فّنية يشّد فيها 	لحر�� �يحسن `يقا% 

	لجمل، �ليس �G	� �لك علم كثير �ال 	ّطال% �	سع.
ليه. �	لشيخ   ̀CGإلشا	 �منهم 	لشيخ محمو� ياسين، �قد مّر
	لعمل. �منهم  يد(بو8 على  	لذين  	لمتمكنين  	لعلما�  محمو� من 
(ستا� ال يز	V حيًا، �قد قا�G 	لمئة مّد 	هللا في عمرI، هو 	ألستا� 
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��Gيش 	لقّصا�، (قد1 مدGّ| للرياضيا (	لحسا� �	لهندسة) 
في �مشق، �كانت له بر	عة عجيبة في 	إلفها1، فهو ُيدِخل 	لعلم 
 8�� مسالكها   �ُسّد (بو	بها  (ُغلَقت  (نها  ُيظَّن  	لتي  	أل�مغة  في 
	لعلم فال يدخلها. �قد خّبرني 	لدكتوG عبد 	لحميد 	لهاشمي (نه 
 C�لشها	 	لكفاية (	لكفا�C) ثم   C�لشها �	إلعد	لى ` 	لذ� �فعه  هو 
 .C	Gلدكتو	 Vلعالية �نا	سة 	Gلد	هللا حتى (كمل 	لثانوية، ثم �ّفقه 	
	لشرعية  	لدG	سة  بين  جمعو	  	لذين  من  	لهاشمي،   �) فهو، 

�	لدG	سة 	لحديثة.
`�خالهم  	لطال�، على  ُيشر� على  	لذ�  	لمر	قب  �كا8 
�`خر	جهم �صّفهم �يتوّلى شؤ�نهم هو 	لشيخ Gضا 	لحلو. �هو 
Gجل له في تاGيخ 	لرياضة في 	لشا1 ِ�كر، �لك (نه كا8 من تالميذ 
	لبطل 	لقديم صائب بك 	لعظم (	لذ� مّر �كرI)، �كا8 يومًا بطل 
 Cلبحر	 �فيقي محموG� خّبرني (خي� ،Cلحّر	عة Gلمصا	لعاَلم في 	
 Vضا كا8 يمتلك جسمًا ُيَعّد في مقاييس كماG لشيخ	هللا (8 	حمه G
�على   � ُّGلتد	 على  مستمّر  �هو  	لثمانين  بلغ   .ً	G�نا 	ألجسا1 

	لتمرين، لم ُيثِنه 	لكبر عنها �لم َيِقْفه ��نها.
	لعامة لأل�قا�، �لم تكن قد   CG	�إل	لى ` 	لكلية  	نتقَلت  ثم 
 �h	CG، فغد كلية Gسمية فيها خمسة صفو�، كما كانت Gصا
(ختها في حلب (	لمدGسة 	لخسر�ية)، �(نشأ 	أل�قا� في كل من 
حمص �حماC مدGسة شرعية فيها ثالثة صفو� ((� (نها من ثال¢ 
سنو	). �ال بد لي `8 شا� 	هللا من عو�C للكال1 عن 	لكلية �(هلها.

�Gبما جا� 	لخير مما يبد� لك (نه شر. فهذ	 	لخال� 	لذ� 
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َحُسنت  لّما  	لدقر،  	لقصا� �	لشيخ علي  	لشيخ كامل  بين  كا8 
	لنيا �صفت 	لقلو�، �Vَ `لى تنافس شريف؛ فأنشأ 	لشيخ علي 
مدGسة مثل 	لكلية 	لشرعية، 	فتتحها في جامع تنكز (�تنكز كا8 
	لخير ما  له (هل  	لمماليك) بعد (8 جمع  	لشا1 على عهد  نائب 
جد� به بنا�I. �كانت لجامع تنكز �	جهتا8 على (كبر شاGعين في 
�مشق، 	لو	جهة 	ألصلية على شاG% 	لنصر 	لذ� 	فتتحه جماV باشا 
سنة ١٩١٦ كما (�كر، �كا8 ُيدعى باسمه، �على ساحة 	لمرجة 

	لتي كانت لّب �مشق.
*   *   *

به  	فتتحُت  	لذ�  	لشطي  حسن  	لشيخ  كتا�  في  قر(تم 
	لثقافة  فيها   |Gّ�) بأ8  (نهم كلفوني  	لشرعية  	لكلية  	لكال1 على 
CG 	لمعر�فة  	إلسالمية. �كا 8�Gسًا جديد	ً، �ليس في 	لعلو1 	لمقرَّ
ما ُيدعى >	لثقافة 	إلسالمية<، �لم يكن في مثله ُبّد من شي� من 
 Iختال� مسائله بمسائل غير	لتبويب (حيانًا �	لبعد عن 	لفوضى �	
�	لتعديل  �	لنقصا8   C�لزيا	  IGتعتِو (مد	ً  يبقى  لذلك  	لعلو1،  من 
�	لتبديل، حتى يستقّر �َتِضح ((� تّتضح) معالمه �يصبح علمًا 

من 	لعلو1.
�	لذين 	خترعو	 هذI 	لعلو1 	لجديدG) C	��	 (8 يخرجو	 بها 
عن 	ألسلو� 	لنمطي �عن 	جتر	G ما كتب 	أل�لو8، ُيبدئو8 فيه 
�ُيعيد�8 �ال يأتو8 فيه بجديد. �قد (G	��	 	لخير كل 	لخير من 
غايتها، ألنه  يحّد��	  �لم  يوّضحو	 سبيلها  لم  �لكن  	ختر	عها، 
لم يكن في (�هانهم -كما (ظّن- صوCG �	ضحة لها؛ لذلك كا8 
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	لمنهج 	لذ� GسموI لها متد	خل 	لحد�� خفّي 	لمعالم.
	ألستا�   Cلجديد	  C�لما	  Iهذ بتدGيس  ُكلِّف  من   V�) �كا8 
	لشيخ �هما ،8�Gّسها مّدC قصيرC جد	ً، ثم ُكّلفت (نا بها (�Gّسها 
في �مشق، �يدGّسها في 	لكلية 	لخسر�ية في حلب 	لعالِم 	لمؤلف 
	لشيخ G	غب 	لطّبا§. فاختلف طريقانا في 	لفر�%، �`8 كنا 	تفقنا 
	لطّبا§  	لشيخ  �لكن   .Cحد	� مر	جع  من  �(خذنا   Vألصو	 على 
(ُعطَي -على كَبر سّنه- ِهّمة لم (ُعَط (نا مثلها، �يّسر 	هللا له (سبابًا 
لم يتيّسر لي ما يشبهها، فكا8 على علمه �فضله يعمل على طبع 
من  (مثاله  �كا8  مطبعة.  يملك  كا8  (نه  �(ظّن  �نشرها،  	لكتب 
	لناشرين 	لعلما� كثيرين، منهم 	لسيد Gشيد Gضا، �محب 	لدين 
عبيد،  (حمد  �	ألستا�  حينًا،  	لزGكلي  	لدين  �خير  	لخطيب، 
	لشيخ  فطبع  	لقدسي.  	لدين  �حسا1  	لدمشقي،  منير  �	لشيخ 
	لنا|، ��هب  ينفع   �Gأل	في  بقي  كتا�  في   Iعّد) ما  	لطّبا§ 
ما (عد�ُ (نا جفا�، �(سأV 	هللا (8 يجعله hبدC ال hََبد	ً. كما (نني 
(لقيت في (حا�يثي في 	إل�	عة �في 	لر	ئي من سنين طويلة مسائل 
في (صوV 	لشريعة �في نظا1 	لحكم �	لنظا1 	لمالي �	الجتماعي 
في 	إلسال1 كانت (كثر مما (عّد 	ألستا� 	لمباG iGحمه 	هللا، �لكنه 
(سر% فجمع ما هّيأI في كتا� فبقي، �ما (عد�ته (نا ضا% �لم يبَق 
عند� `ّال مذّكر	 ال ُتغني �ال ُتفيد. �لعّل 	هللا يرhقني 	إلخال� 

فيه فال يضيع عند 	هللا ثو	به.
بد( (نا ��Gسي بتعريف 	لثقافة �بيا8 (صل 	لكلمة. �لقد 
كتب في �لك جملة من 	لعلما� �	أل�با�، �لكنهم (خذ�	 غصن 
َيْثَقف<،  >َثِقَف  (صلها  فجعلو	  بساقها،  يمسكو	  �لم   Cلشجر	
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	لمعجم  `لى  	لمحيط  	لقامو|  من  	لمعاجم  صنعت  �كذلك 
�بينهما  مصر،  في  	لعربية  	للغة  مجمع  �ضعه  	لذ�  	لوسيط 
	لمعاجم كلها، حتى 	لمعجم 	لذ� لم يؤلَّف مثله �هو >مقاييس 

.|Gللغة< لإلما1 (حمد بن فا	
تر	عي  ال  فإنها  قو	ميسنا)،   �)) معاجمنا  عيو�  من  �هذ	 
	لتسلسل 	لتاGيخي لمعاني 	لكلما. بل ينسى 	ألساتذC 	لعصرّيو8 
ممن كتب في موضو% 	لثقافة `8 	السم يوضع قبل 	لفعل، فهو 
	ألصل �	لفعل مشَتّق منه �متفّر% عنه. �لي تعليقا كثيرC على 
	لمعاجم، منها بحث في 	لمعنى 	ألصلي من معاني 	لكلمة 	لتي 
توG�ها، �لكنني -على عا�تي في `ضاعة ما (كتب �ما (ُِعّد- لم 
بها  �يذهب  	لمناسبة  بها  تأتي  �هني  في  تركتها  �`نما  (جمعها، 

	لنسيا8.
كانت  شي�  في   (سا� (نها  	لمعاجم  على  الحظته  �مما 
	لمتعد�C للكلمة  	لمعاني  (نها تسر�  تستطيع 	إلحسا8 فيه؛ �هو 
	لو	حدC، (� 	ختال� �hنها 	لصرفي، تحشدها كلها حشد	ً. �لو 
(نها بّيَنت (8 كل �	حدC منها لغُة قبيلة من قبائل 	لعر�، فنسَبتها 
 .Cلفائد	 (كبر  �لك  من  	لنا|  `لى مصدGها، ألفا�  �َعَزتها  `ليها 
	لفصاحة،  من   Cحد	� منزلة  في  تكن  لم  	لعر�  قبائل   8) �لك 
�(8 	لمعاني 	لمختلفة (� 	أل�h	8 	لمتعد�C بعُضها مثل 	لحديث 
	لصحيح، �بعضها مثل 	لحديث 	لحسن، �بعضها مثل 	لحديث 
	لضعيف. فلو (8 علما� 	للغة 	لذين �ّ�نوها �(ّلفو	 معاجمها مّيز�	 

بينها �فعلو	 فعل 	لمحّدثين لكا8 من �لك نفٌع كبير.
فأصل ماّ�C 	لثقافة من >	لثِّقا�<، �هو 	سم لخشبة مثقوبة، 
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فإ�	 (G	��	 (8 يقّومو	 قناC 	لرمح قطعو	 	لغصن 	لذ� يصلح لذلك 
ثم (حموI على 	لناG ثم (�خلوI في هذ	 	لثقب 	لمثقو� في 	لخشبة 
ثم  	لثقافة،   C�ّما في  	ألصل  هو  هذ	  	عوجاجه.  �(h	لو	   Iقّومو�
1. �لّما  	شتّقو	 من هذ	 	السم فعًال فقالو	: Gمٌح ُمثقَّف، (� مقوَّ
كانت 	أللفاu توَضع للموجو�	 	لمدGَكة بالحّس ثم تنتقل `لى 
ما �G	� 	لحّس من 	لصوG 	لمعنوية �	لمعاني 	لمجر�C، فقد نقلو	 
معنى >	لمثقَّف< من 	لقناC 	لتي قّومنا ِعَوجها بالّثقا� `لى 	إلنسا8 

	لذ� قّومنا طباعه �فكرI بالثقافة.
مجّر�  معنى  فيها  فهو  	لفرنسية،  في  معناها  نجد  �كذلك 
ال حقيقي، فهم يدعونها >كولتوG<، �هي كلمة تدVّ في حقيقتها 
على 	لحر¢ �	لزG%. �يقولو8 للرجل >كولتيفه<، (� محر�¢ (� 

.%�Gمز
 iلعلو1، بل تشمل سلو	لثقافة على تلّقي 	ال يقتصر معنى �

	إلنسا8 في كالمه �في طعامه �في يقظته �منامه.
*   *   *
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-١٨٨-
حلقة خاّصة في تصنيف 	لعلو1

(نّبه قر	� هذI 	لحلقة `لى (موG. 	أل�V: (8 فيها بحثًا علميًا 
جافًا ليس فيها طرفة نا�CG �ال حا�ثة مشّوقة. فهل G(يتم (حد	ً يبد( 

كالمه بالتنفير من كالمه؟
ّال معها مقر�نة بها،  �	لثاني: (نها كالصلة لِما قبلها، ال ُتفَهم̀ 

فأGجو (8 تضعو	 سابقتها (مامكم (� (8 ُتحضر�ها (�هانكم.
�	لثالث: (نكم ستقر8�o هنا كالمًا كالذ� تجد�نه في مدخل 
كتابي >تعريف عا1ّ بدين 	إلسال1< (	لذ� طُبع بإ�ني �بال `�ني (كثر 
من عشرين طبعة)، فالذ� تقر�oنه هنا هو ما (لقيته على 	لطال� في 
�مشق سنة ١٣٦٣هـ، �سبق (8 (لقيُت مثله على طال� 	لعر	b سنة 
١٣٥٦، (� قبل �لك بسبع سنين، �نشرُ طرفًا منه في >	لرسالة< 
في عد� ٩ جما�z 	آلخرC سنة ١٣٥٦، ثم (لقيته على طال� كلية 

	لتربية في مكة سنة ١٣٨٤ �ما بعدها، �طبعوI �كانو	 يتد	�لونه.
كّرGته �(عدته، لكنني كنت (بّدV فيه �(ُعّدV حتى نضج في 

�هني �	ختمر، �جا� في كتا� >	لتعريف< خمير	ً ناضجًا.
*   *   *
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 C�لمحَدثة: ما	 C�لما	 Iهذ |Gّ� نا (قَد1 ((� ِمن (قد1) َمن)
مقيَّد	ً  (كن  �لم  مكة.  في  ثم  (�ًال  �مشق  في  	إلسالمية،  	لثقافة 
 Vلمنهج، فكنت (بّد	ألنه لم يكن (مامي مثل �لك  � بمنهج محدَّ
موضوعاتها تبعًا لما (جد من حاV 	لطال� �حاجتهم `لى ما ُيلقى 

عليهم.
يو1   G�لصا	 >	لمسلمو8<  عد�  في   �جد (ني  �	لغريب 
١٣ جما�z 	آلخرC سنة ١٤٠٦، (� بعد ثال¢ �(Gبعين سنة من 
شر�عي في تدGيسها، خبر	ً بأ8 	للجنة 	لعليا للدعوC 	إلسالمية في 
عد	� منهج متكامل (يقصد�8 (نه كامل) للثقافة  	ألhهر 	نتهت من̀ 
	إلسالمية 	لتي َتقّرG تدGيسها في 	لجامعا 	لمصرية 	عتباG	ً من 

	لعا1 	لجامعي 	لمقبل.
 Iهذ في  عا�تي  من  ليس  (نه  هو  `ليه،  (نّبه  �خر  �شي� 
	لذكريا (8 (فيض في 	لكال1 على 	لمسائل 	لعلمية �ال (8 (ضّمنها 
 Iتي هذ�لمباحث، �لكني خالفت عا	 Iمباحث (� خالصة عن هذ
 Iلعلو1 عند علمائنا، ألنني لم (جد	فتكلمت عن تصنيف  Cلمر	
مجموعًا في كتا�، بل نّقبت عنه حتى �ّفق 	هللا فجمعُته(١)، فهو 
ُيفيد  `نه  ثم  `لى �كرياتي،  (8 (ضّمه   xلذلك سا جز� من عملي 

قاG¤ 	لجريدC كما ُيفيد طالب 	لجامعة.
8 	لثقافة تشمل عا�	 	لمر� كلها: في شر	به �طعامه،  قلت̀ 
�في مشيه �قيامه، �في صوته �كالمه، �في لبسه �هند	مه(٢). �من 

______________________
(١) سنة ١٣٦٣، (� قبل سّت �(Gبعين سنة.

(٢) 	لهند	1 كلمة فصيحة.
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	لثقافة نظافة 	لثيا� �(ناقتها �لو Gخص ثمنها، �(8 يشر� 	لما� 
مّصًا بال صو ال َيشرقه َشرقًا، �(ّال يفتح فمه �	لطعا1 في فيه، 
�(ّال يمضغه مضغ 	لجمل عند 	الجتر	G، �(8 يلبس ما يلبس 	لنا| 
ما لم يكن مخالفًا للشر% لئّال يكو8 موضع سخريتهم (� 	h�G	ئهم، 

.�	G�hال	لسخرية �	لمسلم يترّفع عن (8 يضع نفسه موضع 	�
�لو قر(تم �صف 	لحياC 	الجتماعية (يا1 	لعباسيين في 	لكتب 
>	لفر�  (مثل  	لتنوخي  	لقاضي  لها، ككتب  	لتي عرَضت  	لقليلة 
لر(يتم  قليل جد	ً،  	لجاحظ، �هو  ما كتب  	لشدC<) �بعض  بعد 
CG كالذ� عند 	إلفرنج  (8 للمائدC عندهم ��	بًا مّتَبعة �(ساليب مقرَّ
1 جملة �	حدC فيختاG 	لضيف  	ليو1، �منها (8 	لطعا1 `ما (8 ُيقدَّ
1 صنفًا بعد صنف. �كا8 لكل طعا1 (سلو�  ما يعجبه، (� (8 ُيقدَّ
في تنا�له، �في >	لبخال�< للجاحظ نقد لمن يأكل (كلة على غير 

(سلوبها.
��جدُ (GجوCh في بيا8 ��	� 	لمائدC. �ال تعجبو	 منها، 
	لمعلم 	ألعظم ‘، حين  	لمائدC هو   �	�� فإV�) 8 َمن �ضع 
(مر بغسل 	ليد قبل 	لطعا1، �قاV: >كل بيمينك �كل مما يليك<، 
�(مر بتصغير 	للقم، �(ّال نستعمل (كثر من ثالثة (صابع، �بّين ما 
يؤخذ منه �	حدC �	حدC �ما يؤخذ 	ثنتا8، ��ضع لتقديم 	لشر	� 
	لسّكين  �	ستعمل  يمينه،  َمن على  ثم  	لقو1  لكبير  (�ًال  قو	عد، 
في قطع 	للحم، �(حسب (نه لو كانت 	لملعقة �	لشوكة في (يامه 
� 	أل�ضا% Gإلسال1 ال يعا	لظّن (نه يستعملها، أل8 	لغلب على 
مخالفة  فيها  ليس  	لتي  	الجتماعية  	ألعر	�  ينافي  �ال  	لمدنية 

ظاهرC لشر% 	هللا.
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�لكن 	لثقافة 	لمقصو�C ليست في شي� من هذ	 �`8 كا8 هذ	 
كله معد��	ً منها. �هي ال تقتصر على (سلو� 	لمر� في 	لتفكير 
�ال على مبلغه في 	لعلم، �`8 كا8 �لك (كبر مظاهرها �(كثر ما 
يدVّ عليها، لذلك 	قتصرُ هنا عليه، فبد( ��Gسي في 	لكلية 

	لشرعية 	لتي (حّدثكم عنها بالكال1 على مصا�G 	لثقافة.
مصا�G 	لثقافة: للثقافة (� 	لعلو1 مصدG	8: كسبي �توقيفي. 
�عند 	لكال1 على 	لعلم 	لمكتَسب ال بّد من تصّوG 	لعالِم 	لذ� هو 

	إلنسا8، �	لمعلو1 	لذ� هو 	لكو8، �طريق 	لعلم.
 Vلخيا	� 	لحو	ّ|  هي  �طرقه  	لمكتَسب  	لعلم   G�مصا�
	لعاَلم  على  منها  تطّل  	لتي  	لنفس  منافذ  هي  فالحو	ّ|  �	لعقل. 
فيما  	إلنسا8   zGما فإ�	  حتمًا،  	لعلم  ُيفيد  �	لحّس  	لخاGجي، 
 8) غير  يلمسه.   �)  I	ير فيما   �Gيما  8) يستطيع  فال   Iخبر يسمع 
	لحو	ّ| ال ُتطِلعنا على كل شي� في 	لوجو�؛ (نا ال (�iG ببصر� 
نملة تمشي على بعد (مياV �ال (سمع لها صوتًا، مع (8 لها �جو�	ً 
�صوتًا. �	لحو	ّ| Gبما ُتخطئ، كأ8 ترz بعينك 	لقلم 	لمستقيم 
	لموضو% في 	لما� منكسر	ً (� ترz 	لسر	� ما�. �	لحو	ّ| ليست 
كاملة، بدليل (نهم 	كتشفو	 حو	ّ| غير 	لخمس 	لمعر�فة، كحاّسة 

	لبر��C �	لحر	CG، �حّس 	لتو	8h، �	لحّس 	لد	خلي.
كل  على  ُتطلعنا  ال  �لكنها  	لعلم  ُتفيد   8�` فالحو	ّ| 
	لموجو�	، فال يحّق لنا (8 ُننِكر (شيا� (كالجّن (� 	لمالئكة مثًال) 

� (ننا ال نر	ها �ال نحّس بها. لمجرَّ
	لتي   Cلقو	 هو   Vلخيا	�  .Vلخيا	 	لحو	ّ|  بعد  يأتي  ثم 
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تستحضر بها 	لنفس 	لُمَحّسا ((� 	لمحسوسا) عند غيابها، 
 zG) مشق �(نا في مكة، (� (نني�في  �G	� فأنا (ستطيع (8 (تخّيل
 bحد طر) Vلخيا	لحقيقة. �	فيها بعين  I	G) كل ما كنت Vلخيا	بعين 
نتيجة  يتخّيل  فالرياضي   ،Iلعلم �حد	 ُيفيد  يكن  لم   8`� 	لعلم، 
	لمعا�لة قبل حّلها، �	لشاعر يتخّيل 	لقصيدC قبل (8 ُيتّم َنْظمها، 

�	لعالِم يتخّيل ثمرC 	لبحث قبل (8 يكمله.
`ّال  نتخّيل   8) نستطيع  فنحن ال  له حد��،   Vلخيا	  8) غير 
 Vلخيا	ّ|. �`8 (بعد 	لحو	من طريق  I�	كنا (جزG�) �) IكناG�) ما
(كتخّيل G	ئحة حمر	� مثًال، (� ما يقوله 	لمذيع كل يو1: تسمعو8 
تال�C عطرC من سوCG كذ	...) هذ	 كله مأخو� من 	لو	قع، �لكننا 
�ضعنا 	لر	ئحة حيث يجب �ضع 	للو8 �	لصو. لذلك يستحيل 
 Vقو b	مصد 	على حقيقته، �هذ Cآلخر	 G8 نتخّيل شيئًا من (مو)

	بن عبا|: >ما في 	لدنيا مّما في 	آلخرC `ّال 	ألسما�<.
ثم يأتي 	لعقل. �	لعقل هو 	لقوC 	لممّيزC في 	إلنسا8 �هو 
 طريق 	لعلم 	لصحيح، غير (8 	لعقل ال يستقّل بإ�G	i 	لموجو�	
كلها ألنه مقيَّد بالزما8 �	لمكا8 فال يدiG ما �G	� 	لماّ�C، �أل8 
من  جا�ته  	لتي   	لمعلوما �تحقيق  ترتيب  على  يزيد  ال  عمله 
 �)) 	لمحد��  غيَر   Gيتصّو ال  محد��  �ألنه  	لحو	ّ|،  طريق 
	لالنهاية)؛ �لذلك يبقى 	إلنسا8 على جهل بما �G	� 	لما�C حتى 
	لتوقيفي<، (� طريق   Gلمصد	< للعلم هو  يمنحه 	هللا طريقًا �خر 
	لوحي. ال 	لوحي 	لذ� يفهمه 	لكّتا� �	لشعر	� �يعنو8 به 	إللها1 
	لنفسي، بل 	لوحي 	لذ� هو نز�V 	لمَلك بمعلوما ليست من 

عند 	لعقل.
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هذ	 	لمصدG هو 	لمصدG 	ألهّم، ال في G(� علمائنا فقط 
 �اليبنتز ���Gكايم. Gلغربيين كديكا	لفالسفة 	عال1 ) �)G بل في
�تفصيل هذ	 كله في كتابي >تعريف عا1ّ بدين 	إلسال1< 	لذ� (ُّلف 

�طبع بعد `لقا� هذI 	لد�G| بسنين طويلة(١).
*   *   *

ثم بحثت في ��Gسي 	لتي (لقيتها في ما�C >	لثقافة 	إلسالمية< 
شعبة  في   IسناGَ� ما   تذّكر ثم  حقيقته؟  �ما  هو  ما  	لعلم:  في 
	لعلو1   تصنيفا من   (١٩٢٩ سنة  شها�تها  نلُت  (�قد  	لفلسفة 
(جد   8) فحا�لت  	لغر�،  (عال1  �بعض  	ليونا8  فالسفة  لبعض 
	لمكتبة  	لكتب �حبست نفسي في  مثلها لعلمائنا. �عكفت على 
(يامًا، فوجد 	لكثير، فوضعته `لى جنب ما كنا �GسناI في علم 
في  ُيطبع   8) يصلح  طويًال  فصًال  منه  �جعلت  	لتجريبي  	لمنطق 

Gسالة (� ُكتّيب، �لكني فقدته فضا%.
	لمنطق  غير  هو  	لعلمي،  	لمنطق   �) 	لتجريبي،  �	لمنطق 
	لصو�G، منطق (Gسطو 	لذ� ُعني به علماoنا �(�َلوI ما ال يستحّق 
من هذI 	لعناية، �(�خلوI في 	لبالغة �في 	لنحو، بل �في 	لعقائد 

((� في علم 	لكال1) فأفسد كل علم �خل فيه.
(�G	قي فلم (جدها سألت عنها من هو في  لّما بحثت عن 
 Cألساتذ	آل8 من 	لطال�، �كلهم 	لمملكة ممن كا8 يومئذ من 	
	لكباG، فما �جدتها عند (حد منهم. �لو (ني تعو� (8 (كتب كل 

______________________
(١) 	نظر فصل >قو	عد 	لعقائد< في كتا� >تعريف عا1 بدين 	إلسال1<، �مقالة 

>	لعقيدC بين 	لعقل �	لعاطفة< في كتا� >ِفَكر �مباحث< (مجاهد).
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ما (ُِعّدI من محاضر	 �من (حا�يث �من ��G|، �نشرتها يومئذ 
	لنا|.  بها  �	نتفع  بها  (� طبعتها في Gسالة، النتفعت  في مجلة 

�لكن >لو< تفتح عمل 	لشيطا8.
 فيها �oG| 	لمسائل 	لتي (لقيتها، 	� ما �جد `ال مسوَّ
  `لى �oG| 	لمسائل مكتوبة على عجل، قر(	Gبل فيها `شا
بعضها �لم (ستطع -لسو� 	لخط- قر	�C بعضها �(نا كاتبها! �كثير	ً 
(ُِعّد محاضرC (� مقالة علمية، فأكّب على  ما يقع لي مثل هذ	: 
 8�ّ�) bG�� بيد� قلم� 	لمر	جع �(غرb في صفحا 	لمجلَّد	
 Vّ�) `ليه �ال  (شير  (� محاضرتي،  مقالتي  في  لي  نافعًا   Iجد) ما 
عليه، (ُجِمل �ال (فّصل �(لّمح �ال (صّر*، �في ظني حينئذ (8 
	لزما8  مر  فإ�	  يكفي.  تصريح  بال  �	لتلميح   Vإلجما	�  CGإلشا	
�ال  Gموhها  (حّل   8) (ستطع  لم  	آل8-  (عو�  -كما  `ليها   �ُعد
() 8�iG 	لُمر	� منها، فضًال عن (8 (كتفي بها. �لقد (ضعت على 
نفسي �على 	لنا| بهذI 	لخطة 	لحمقا� مقاال �فصوًال �مباحث 

لو (نها ُكتبت في حينها لكا8 منها 	لكثير 	لطيب.
كما  هنا  (ُثبِتها   8) لي  تأ�نو	   8) (Gجو   	� مسوَّ  �جد

�جدتها.
	لعلم   8)  فوجد 	لعلم؟  هو  ما  	لعلم:  عن  (�ًال  تكلمت 
بالمعنى 	للغو� هو ما يقابل 	لجهل، �(8 	لعلم بالمعنى 	ألصولي 
	لمنطقي هو 	لذ� يقابل 	لظّن، (� (8 مر	تب 	لوجو� 	لذهني عند 
علمائنا ثال¢: >	لشّك<، �هو َتسا�� جانَبي 	إلثبا �	لنفي. فإ8 
ُسئلَت �(نت في 	لمدينة: هل في 	لقرية مطر؟ قلَت: ال (��G. أل8 
	حتماV نز�V 	لمطر كاحتماV عدمه، �ليس لديك �ليل لنفيه �ال 
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 iجح عندG لقرية سحابًا	ألفق من جهة 	إلثباته. فإ8 لمحت في 
جانب 	إلثبا Gجحانًا قليًال، ٥٥ بالمئة مثًال، فقلت: >(ظّن< (8 
خالله  �لمعت  �	سوّ�  �تر	كم  	لسحا�  تر	كب  فإ8  مطر	ً.  فيها 
فر(يت  	لقرية  `لى  �هبت  فإ8  	لظّن<.  >غلبة   iعند  Gصا  bلبر�	

	لمطر، (� تو	تر به `ليك 	لخبر، فهذ	 هو >	لعلم<.
 8` 	لعلما�   Gجمهو Vقا �لذلك  	ليقين،  بمعنى  هنا  فالعلم 
حديث 	آلحا� ال ُيفيد 	لعلم �لو صّح، �`نما ُيعَمل به بغلبة 	لظّن. 
 .I�فا) `8 صّح  `نه  	لحنابلة  فقها�  من  �كثير  	لحديث  (هل   Vقا�
فمن (نكر -على G(� 	لجمهوG- عقيدCً جا� في حديث �حا� لم 
نحكم بكفرI، ألننا ال نستطيع (8 نجز1 بأ8 	لرسوV ‘ قاله كما 
نجز1 بأ8 	لقر�8 هو كال1 	هللا، �`8 كا8 	لمحّدثو8 بذلو	 من 	لجهد 

في تحقيق 	ألسانيد غاية ما في طاقة 	لبشر.
�قسا� �لعلم

 ،>�Gعلم ضر�< `لى  علماoنا  قّسمه  	ليقين  بمعنى  �	لعلم 
�هو 	ليقين 	لذ� يجي� من طريق 	لحّس، �>علم نظر�<، �هو 

ما يحتا� `لى �ليل.
ثم `8 عندنا >	لعلم< 	لذ� يقابل >	لفّن<، �من هنا قلنا >علم 

	لكيميا�< �>علم 	لنحو<، �قلنا >فّن 	لتصوير< �>فّن 	إلنشا�<.
�	لعلم يمتاh من 	لفّن بالغاية �بالوسيلة �باأل�	C. فالعلم غايته 
	لحقيقة �	لفنُّ غايته 	لجماV، �	لعلم �سيلته 	لمحاكمة �	لفّن �سيلته 
كما  	لقلب   �) 	لعاطفة  (�	ته  �	لفّن  	لعقل  (�	ته  �	لعلم   ،Gلشعو	
يقولو8. �مما يالَحظ (8 	ألمم كلها قديمها �حديثها تخّص 	لقلَب 
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بالعاطفة �	لعقَل بالفكر، �لعّل منشأ �لك (8 	إلنسا8 	أل�V كا8 
يجد (نه `�	 فّكر (صابه 	لصد	% �`�	 z)G 	لجماV (� ها� به 	لغر	1 
(حّس 	لخفقا8، فظّن (8 هذ	 من �	i �(8 	لفكَر بالعقل �	لعاطفَة 
بالقلب. على (نه `�	 (ُطلق 	لقلب في 	لقر�G) 8يَد به ُمطَلق 	للّب، ال 
هذ	 	لقلب 	لما�� 	لذ� يضّخ 	لد1، فكأ8 	لُمر	� بالقلب في 	لقر�8 

	لفكر �	لشعوG �لو خّصه بأنه 	لذ� في 	لصد�G، �	هللا (علم.
�من 	لعلما� 	لمحَدثين َمن يضّيق �	ئرC 	لعلم حتى ال تّتسع 

`ّال للعلو1 	لتجريبية، �ليس �لك بمسلَّم لهم.
ٌص  �كا8 علماoنا يفّرقو8 بين 	لعلم �	أل��، فالعلم تخصُّ
ق في علم �	حد، �	أل�� (خٌذ من كل شي� بطر�؛ فكا8  �تعمُّ

معنى كلمة >	أل�يب< قديمًا كمعنى كلمة >	لمثقَّف فكريًا< 	آل8.
�قد جعل 	لصوفية 	لعلم ِعلَمين: علم 	لظاهر �علم 	لباطن، 
	لعقل  ُينِكرها  �باليا   بطاّما 	لباطن  بعلم   Iسّمو فيما   	�oفجا

�يرّ�ها 	لنقل.
تصنيف �لعلو�

(ّما تصنيفا 	لعلو1 فهي كثيرC متعد�C بتعّد� 	ألسس 	لتي 
في  لحكمها  تبعًا  صّنفها  َمن  	لعلما�  فمن  عليها،  بناoها  يمكن 
 (خرz. �منهم من 	Gتبعًا لغير �لك تا� ،CGلي تا	لشر% كالغز	
صّنفها باعتباG (صلها كابن خلد�8 �	لحفيد(١)، �منهم من صّنفها 

______________________
(١) لعله 	بن Gشد 	لحفيد، صاحب >بد	ية 	لمجتهد< في 	لفقه �>تهافت 
>تهافت=  في  	لغز	لي  على  فيه   �ّG (	لذ�  	لفلسفة  في  	لتهافت< 
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بغايتها  �من صّنفها   ،I�	h كطاْشُكْبر�  موضوعها  طبيعة  بحسب 
كأGسطو، (� بالمَلكة 	لبشرية 	لمتعلقة بها مثل بيكو� 8��Gكايم، 
(� بموضوعها مثل ُمّال كاتب َجَلبي(١) �(�غست كونت. �	لتصنيف 
 Vيتبّد�  Cجديد علو1  تظهر  قد   �` 	ألhمنة،  باختال�  يختلف 
محتوz بعض 	لعلو1 باh�يا� موضوعاتها (� نقصها، (� 	ندماجها 

.zفي علو1 (خر
 �قد �جدُ خالV مطالعاتي تصنيفا (خرz كثيرC 	ختر

.منها كالمثاV عليها بعض هذI 	لتصنيفا
تصنيف �لغز�لي: صّنفها 	لغز	لي باعتباG حكمها في 	لشر% 
`لى ما هو فر� عين �ما  	لُمهّمة  ُمهّمة. �قّسم  ُمهّمة �غير  `لى 
هو فر� كفاية، (� (نه فر� على 	لمجمو% ال على كل فر� منه 
فإ�	 قا1 به بعض سقط 	إلثم عن 	لباقين. �قّسم غير 	لُمهّمة `لى ما 
هو ُمبا* �ما هو مذمو1. �شر* 	ختال� 	لعلما� في 	لعلم 	لذ� 
هو فر� عين في حديث >طلب 	لعلم فريضة على كل مسلم<، 
يختلف   �	لمفر� 	لعلم  بأ8   Vقا� �سطًا،  مذهبًا  فيه  ��هب 
(سلم  فَمن   ،V	ألحو	� 	ألhمنة  �	ختال�  	ألشخا�  باختال� 
ُضحى من نهاG �جب عليه (8 يعر� ما يصّح به `يمانه، فإ�	 كا8 

______________________
=   	لفالسفة<)، �هو ليس من 	لمشهوGين بالكتابة في هذ	 	لموضو% ((� 
تصنيف 	لعلو1). �لعل في كتابه >فصل 	لمقاV< شيئًا من �لك، (قوله 

ظاّنًا غير �	ثق، �	هللا (علم (مجاهد).
(١) هو 	لمعر�� باسم >حاجي خليفة<، �كتابه 	لذ� صّنف فيه 	لعلو1 
�عّر� بكتبها تعريفًا بِْبليوْغر	فّيًا هو >كشف 	لظنو8 عن (سامي 	لكتب 

�	لفنو8< (مجاهد).
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Gمضا8  (�Gكه  فإ8   ،Cلصال	� 	لوضو�  معرفة  عليه  �جب  	لظهر 
�جب عليه معرفة (حكا1 	لصيا1، فإ8 	متلك 	لنصا� �جب عليه 
معرفة (حكا1 	لزكاC... �من (G	� hيا�C 	لوقو� على G(يه فليرجع 

`لى كتبه: >	إلحيا�< �>فاتحة 	لعلو1<(١) �كتا� >ميز	8 	لعمل<.
�قّسم 	لعلو1 باعتباG (صلها `لى شرعية �غير شرعية، فغير 
	لشرعية منها ما هو عقلّي كالرياضيا، (� تجريبي كالطب، (� 
 لى (صوV �فر�% �مقّدما  ̀Iلشرعية تقسم عند	سماعي كاللغة. �

.�متّمما
`ليها  يهتد�  >طبيعية<  `لى  قّسمها  خلد��:  �بن  تصنيف 
هي  فالطبيعية  �ضعها.  عّمن  يأخذها  �>نقلية<   ،Iبفكر 	إلنسا8 
	لعلو1 	لحكمية 	لفلسفية، �هي عاّمة لجميع 	لبشر. �يالَحظ (8 
	لفلسفة على عهد 	بن خلد�8 كانت تنتظم 	لعلو1َ كلها، (� (نها 
كانت لها كاأل1 	لحاضنة لأل�ال� 	لصغاG، فكلما كبر علم 	ستقّل 
 	لفلسفة Gلنفس. �صا	) هو علم �ستقّل ((� كا	عنها، ��خر علم 
 8`  Vقا� (	لميتافيزيقا).   	لمغيَّبا مسائل  على   Cقاصر (يامنا  في 
لى 	لو	ضع 	لشرعي، �هي خاّصة  	لعلو1 	لنقلية مستَمّدC من 	لخبر̀ 
 ،Vلفر�% باألصو	 bللعقل فيها `ّال في `لحا Vبالمسلمين �ال مجا

�(صلها 	لكتا� �	لسنة.
تصنيف �بن �لنديم: (ّما 	بن 	لنديم 	لمتوّفى سنة ٣٨٥ صاحب 
>	لفهرست< فليس له تصنيف كامل للعلو1، �`نما ُيستنَبط من كتابه 

______________________
(١) �G� باسم >فاتحة 	لعيو8< في 	لطبعا 	لسابقة من 	لذكريا، �هو 

خطأ صو	به ما (ثبتُّه هنا (مجاهد).
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�جعل  سّماها)  كما   مقاال عشر   �))  Vفصو  Cعشر جعله  	لذ� 
	ألمم   لغا عن  �تكّلم  منها،  مقالة  في  	لعلو1  من  طائفة  كل 
�خصائصها، ثم عن كتب 	لشر	ئع 	لمنزلة، ثم 	لنحو �	للغة، ثم 
	لتاGيخ، ثم 	لشعر، ثم علم 	لكال1، ثم 	لفقه �	لحديث، ثم 	لفلسفة 
�	لعلو1 	لقديمة، ثم 	ألسماG �	لخر	فا �	لسحر �	لشعو�C، ثم 

	لمذ	هب �	العتقا�	 (	نظر مقّدمة 	لفهرست).
قّسم  	لمتوفى سنة ٧٤٩:   ���لسنجا �لدين  تصنيف شمس 
لى مقصو�C في �	تها �مقصو�C لغيرها. فاأل�لى هي 	لعلو1  	لعلو1̀ 
	لحكمية، �هي عندI `ما نظرية كالفلسفة �	لطبيعيا �	لهندسة، 
علو1  �	لثانية   .Vلمنز	 �تدبير   bألخال	� كالسياسة  عملية  �`ما 
	للغة �	لتصريف �	لمعاني �	لبيا8 �	لبديع   :C، فهي عشر��أل	
�	لَعر�� �	لقو	في �	لنحو �	لخط �	لقر	�C. ثم 	لعلو1 	لشرعية 
 Vلتفسير �(صو	يته �	G�� لحديث	ية 	�G� �هي ثمانية: 	لقر	�	
	لعقلية  	لعلو1  ثم  	لخال�.  �علم   Vلجد	� 	لفقه   Vصو)� 	لدين 
	لُبز	C، �قد كتبت عنه  	لطب �	لبيطرC �	لبيزCG (�هو طب  �هي 
(كثر من خمسين سنة(١)) �	لفر	سة �تعبير  	لرسالة من  في مجلة 
�	لسحر  �	لنجو1  بعلم)  ليس  	لرoيا  تعبير   8) (�	لحقيقة  	لرoيا 
�	لطّلْسما (�هذI كلها ليست من 	لعلو1) �	لكيميا� �	لسيميا� 

______________________
سنة  >	لرسالة<  في   ُنشر  ،>CGلَبْيَز	 في  >كتا�  عنو	نها  مقالة  في   (١)
١٩٣٥، �في مطلعها (نها �صف لنسخة فريدC من كتا� مفقو� في 
لتصدG في  	لمقاال جمعتها  	لعلم. �هي ضمن مجموعة من  هذ	 
 Gجو (8 يصدG)� ،>��أل	لثقافة �	في  Vنه >فصو	كتا� جعلت عنو

غيَر بعيد بإ�8 	هللا (مجاهد).
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�	لفالحة �	لمر	يا 	لمحرقة �	لمساحة �	لمياG) I	جع كتابه >`Gشا� 
	لقاصد `لى (سنى 	لمقاصد<).

>مفتا*  	لعظيم  كتابه  في   Vقا  :#$�%  �طاْشُكْبر تصنيف 
�في  	لكتابة،  في  (Gبع:  في  �جو�  لها  	ألشيا�   8`  >C�لسعا	
	أللفاu، �في 	أل�ها8، �في 	ألعيا8 (�(قوV (نا `8 هذ	 	لتقسيم 
مأخو� من 	لغز	لي في كتابه >	لمقصد 	ألسنى في شر* (سما� 	هللا 

	لحسنى<).
�صّنف طاشكبر� h	�I 	لعلو1 تبعًا لذلك، فجعل من 	لقسم 
	أل�V 	لكتابة �علم 	لخط �	إلمال�. �من 	لثاني 	للغة �علم 	لوضع 
 bالشتقا	� (|G	لمد	همَلته ) على (يامنا ثم | َّGقد كا8 ُيد� :Vقو))
�	لقافية   ��	لَعر� �	لبديع  �	لبيا8  �	لتصريف �	لنحو �	لمعاني 
 �)) �	ألحاجي   �	لسجّال �	لشر��  	لشعر   ��قر �	إلنشا� 

.�hلمغا	يخ �Gلتا	� 	لفو	hير) �	ألغلوطا
�من 	لثالث 	لمنطق �	لجدV �	لمناظرC �	لخال� (�هو ما 
نسّميه 	ليو1 >	لفقه 	لمقا8G<). �قّسم 	لر	بع `لى: >`لهّي< �منه علم 
	لنفس (�هو غير ما ندGسه باسم 	لسيُكلوجي) �علم 	لَمعا� ((� 
	لحسا�)   �)) كالعد�  �>Gياضّي<،   .bلِفَر	  �مقاال  (Cآلخر	
�>طبيعي<،  �	لموسيقى.  	لفلك)  علم   �)) �	لهيئة  �	لهندسة 
 �)) �	لِفالحة  �	لحيو	8   �	لنبا  CGلبيز	�  Cلبيطر	� 	لطب  �هو 
 Iلسحر (�هذ	لنجو1 �	يا �oلر	سة �تعبير 	لفر	8 ��لمعا	عة) �	Gلز	
�	لصيدلة  	لعيو8)  طب   �)) �	لكحالة  �	لكيميا�  علومًا)  ليست 

�	لجر	حة.
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�قد جمعُت تصنيفا (َُخر، �لكنني (جتز¤ هنا بالذ� كتبته 
�(عتذG `لى 	لقاG¤ بأنني جعلت هذI 	لحلقة من 	لذكريا بحثًا 

علميًا قد ينفع �لكنه ال يمتع.
*   *   *

`8 لذكرياتي في 	لكلية 	لشرعية صفحا (Gبعًا:
صفحة تدGيسي فيها. �قد �Gّست 	لثقافة 	إلسالمية كما بّينت 
لكم، ثم �Gّست لطال� 	لقسم 	لعالي في 	لكلية لّما (ُنشئ 	لجزَ� 

	لثاني من (مالي 	لقالي.
�صفحة عملي في Gياسة مجلس 	لعمدC، 	لذ� كا8 	لمرجع 
	ألعلى للكّليا 	لشرعية ((� 	لثانويا 	لشرعية كما ُسّميت بعُد) 

في سوGيا كلها.
�معهد   Iهذ كليتنا  	لمدGستين،  �ّحد�	  لّما  (نهم  �	لثالثة 
 Iهذ Gئيس  كنت  	لغّر	�،  	لجمعية  (نشأته  	لذ�  	لشرعية  	لعلو1 
 �) �مشق،  في   hلممتا	 	لقاضي  كوني  بحكم   Cد 	لموحَّ  Cلعمد	

لوظيفتي 	لرسمية ال لعلمي �ال لفضلي.
(يا1  	أل�قا�  (�hير  	لسّر	�  كّلفني  لّما  هي  G	بعة  �صفحة 
	لوحدC مع مصر) بوضع مناهج 	لكليا 	لشرعية، فوضعُتها كلها 
�حد� بعد (8 	ستشر علما� 	لشا1 �حا�Gتهم، ثم �هبت `لى 
مصر �قابلت 	لشيخ شلتو شيخ 	ألhهر، 	لذ� عرفته قديمًا في 
�	CG >	لرسالة< �شّرفني حقًا  مجلس 	لشيخ عبد 	لمجيد سليم �في̀ 
بصد	قته، �`8 (نكرُ عليه ما �هب `ليه في �خر عمرG- Iحمه 
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	هللا- في مسألة 	لربا. قابلت 	لشيخ شلتو �	لدكتوG 	لبهي �فريقًا 
عليها  تسير  	لتي  	لمناهج   Iهذ �ضعت  ثم  	ألhهر،  علما�  من 

	لمد	G| 	لشرعية 	ليو1.
�لكل �	حدC من هذI 	لصفحا 	ألGبع قصة (Gجو (8 (�فَّق 
من  عرفت  عّمن  	هللا  �ّفق   8` �سأكتب  	هللا.  شا�   8` �G	يتها  `لى 
	لرجاV في 	لكلية؛ (��G (خباGهم �(لّخص ِسَيرهم، �في بعض 

(خباGهم ما ُيفيد �في بعضها ما يسّر �يسّلي.
*   *   *
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-١٨٩-
في 	لفقه 	إلسالمي �	ألحو	V 	لشخصية

(حا�V في هذI 	لذكريا (ّال (قصر 	لقوV على ما كا8 مني 
 �) �يمتع  يلّذ  	أل��  من  شيئًا  (ضّمنها   8) بل  لي،  �قع  ما   �)
قليًال من 	لعلم يفيد �ينفع. �قد تعّلمت هذ	 	ألسلو� من 	إلما1 
	لسبكي في >طبقا 	لشافعية<، فإنه `8 �كر مناظرC بين عالِمين 
لّخصها �بّين �جهة كل منهما، �`8 عر� لذكر مسألة عّر� بها 
�لم يكتِف باإلشاCG `ليها؛ كما صنع عند 	لكال1 عن محنة َخلق 
	لقر�8 �موقف 	إلما1 (حمد منها، فقد فّصل 	لقوV فيها -على ُبعد 
 hمتا	من عهدها- فكا8 كتابه (�فى مرجع للباحث فيها، � Iعهد
من كتب 	لتر	جم 	لكثيرC جد	ً بأنه كا8 كتا� علم �(�� فوb (نه 

كتا� تاGيخ �خبر. �ما (نا مثله �لكن (تشّبه به:
`8ّ 	لتشـّبـَه بالِكر	1ِ َفـالُ*فتشّبهو	̀ 8ْ لم تكونو	 مثَلهْم

�كا8 �لك مزّية لذكرياتي عند قو1 من 	لقر	�، كما كا8 عيبًا 
عند �خرين يأخذ�نه علّي، كما يأخذ�8 علّي (ني (شر% في موضو% 

ثم (نتقل عنه `لى غيرI قبل (8 (حيط بخبرI، ثم (عو� `ليه.
يدعونها  	لتي  	لقصص  يكتبو8  �	لذين   .Cلحيا	 سّنة   Iهذ�
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>�	قعية< ال ير��8 حو	�ثها كما �قعت، بل يجمعو8 	لشي� `لى 
ما يماثله �يقاGبه، فيكو8 من هذI 	ألشباI �	لنظائر ما ُيظَّن �	قعًا. 
�ما �قع(١)؛ ما �قع �لكن �قَعت (جز	Io متناثرC، فجمعها 	لكاتب 

فنظمها في سلك فكانت قصة �	قعية.
�لعّلي عندما (عيد طبع 	لذكريا (	لتي صدG منها جز�	8، 
�جز�	8 على 	لطريق قد صدG	 �لم يصال، �ثالثة ُمَعّدC للطبع، 
�ال (h	V فيها كلها قبل (كثر من (Gبعين سنة من يو1 	لنا| هذ	) 
�لك  تتوّلى   �) �ترتيبها،  تنسيقها   Vبّد) طبعها  (ُعيد  حين  لعّلي 

`حدz بناتي (� بعض (حفا�� بعد موتي(٢).
*   *   *

قًا �لكن ملًال  (بد( هذI 	لحلقة بإنذ	G، ال (ُنِذGكم خطر	ً محقَّ
عًا �سآمة �ضيقًا؛ �لك (8 هذI 	لحلقة جا� (يضًا علمية فقهية.  متوقَّ
يا، �لكن ليس معه  `نها كطعا1 كله لحم ��هن �بر�تينا �مغذِّ

______________________
(١) ما هنا نافية، ليست موصولة كالتي قبلها (مجاهد).

(٢) صنعت �لك، فاستللت من 	لكتا� �كريا علي 	لطنطا�� مرتَّبة 
 >>	لذكريا  C�ما من  كبير	ً  جز�	ً  عندئذ   فقد لكنني  متسلسلة، 
	لمنشوCG ألنني �جدته بعيد	ً عن 	لذكريا 	لحقيقية (كهذI 	لحلقة 
�	لتي قبلها مثًال). ثم `نني (ضفت `لى هذI >	لذكريا< 	لجديدC ما 
 zألخر	 CGلمنشو	 	لكتب  يكّملها، مما 	ستخرجته من بطو8 بعض 
(� من ما�C مخطوطة، بعضها لم ُينَشر من قبل قط �بعضها ُنِشر في 
بعض 	لصحف �لم يضّمه (� من 	لكتب 	لمنشوCG، �من �لك كله 
 �G�) لطنطا�� بقلمه<، �ال	علي  Cجا� كتا� كبير سّميته >قصة حيا

(ُينَشر هذ	 	لكتا� �	 يو1 (1 يبقى حبيس 	أل�G	� (مجاهد).
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8 شا� 	هللا منه، �من ال  (باhير �ال مشّهيا، فَمن صبر عليه 	ستفا�̀ 
.يصبر فليبتعد عنه �سيجد 	لعو� في 	لحلقا 	لمقبال

	لفقه 	إلسالمي -يا (يها 	لقر	�- شي� عظيم ليس ألّمة في 
	لدنيا مثله، ال (مس �ال 	ليو1. �لقد كا8 لر�ما قو	نين �(بحا¢ 
نة، �في 	لدنيا 	ليو1 كّليا حقوb �علما� في 	لشر%  حقوقية مد�َّ
 Cلتشريع)، �فيه كتب ال ُتحصى، �محاكم فيها قضا	(�ال تُقل في 
�فيها محامو8 علو	 في مناVh 	لسمّو 	لفكر� 	لبشر�، �تعّمقو	 في 
	لبحو¢ �غاصو	 فيها حتى 	ستخرجو	 	لجو	هر من (عماb 	لفكر 

�من �h	يا 	لمجتمع �من خفايا 	لضمائر.
�لكن �لك كله ال يشبه 	لفقه 	إلسالمي �ال يقاGبه. هذ	 كله 
>	لفقه  قلنا   	�`� 	لنا|.  بين  	لماّ�ية  �	لحقوقية  	لمالية   للصال
	لر�ماني< (� >	لحقوb 	لر�مانية< (� قلنا >	لفقه 	لقانوني 	لحديث< 
	لبعيد؛ فالفقه  	لو	سع �	لتشابه   hلتجّو	 فإنما نقوله على نو% من 
	لر�ماني �	لحديث غايته (8 يكو8 مو	فقًا للقانو8 ليكو8 صو	بًا، 
رطي �	لضمير 	لبشر�، �	لشرطي قد يغيب فال  �	لمؤيِّد له: 	لشُّ
َيرz �	لضمير قد يغفل فال ير	قب. �مؤيِّد 	لفقه 	إلسالمي خوُ� 
تصنع  مما  شي�  عليه  يخفى  �ال  يغيب  �ال  يغفل  ال  	لذ�  	هللا 

.Gألفكا	لقلو� �	ما يعتلج في � *G	لجو	
 �	لفقه 	إلسالمي يشمل 	لعبا�	 �	لمعامال �	لمناكحا
�(حكا1 	لجنايا �	لعقوبا، (� (نه يبّين لنا كيف تكو8 عالقة 
	لمر� برّبه �بأهله �بمن يعامله �من يعيش معه؛ فهو �ين بالمعنى 
	لذ� يفهمه غير 	لمسلمين من كلمة 	لدين، �هو قانو8 مدني، 
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 ،�G	�` 8قانو� ،�قانو8 لألحو	V 	لشخصية، �قانو8 للجنايا
.bلك- (خال� bثم `نه -فو

	لكال1  من  فيه   Vلقو	  Gصا� معر�فًا  	ليو1   Gصا كله  �هذ	 
 ُGلّما (صد نحو ستين سنة  يكن كذلك من  لم  �لكنه  	لُمعا�، 
من   نشرُ ما   V�) كانت  	لتي  سنة ١٣٤٨هـ،  	إلصال*  Gسائل 
	لكتب، �	لتي (حمد 	هللا على (8 جعلني فيها من (�	ئل من عّر� 
من 	لشبا8 في هذ	 	لعصر بهذ	 	لذ� صاG 	ليو1 معر�فًا، �من (�	ئل 
من نشرI في 	لنا| بوسائل 	لنشر 	لحديثة مكتوبًا باألسلو� 	لذ� 
يفهمونه. �` 8�	G 	لمناCG في جدC تستحّثني 	آل8 على (8 (كتب مثل 

تلك 	لرسائل �(جّد�ها ألصل بها ما 	نقطع من نحو ستين سنة.
 كالمعامال 	لنا|  من  طائفة  يهّم  ما  منها  	لفقه  �مباحث 
	لمالية، �منها ما يهتّمو8 به جميعًا �يحتاجو8 `لى معرفته جميعًا 
	لعبا�	: 	لصالC �	لزكاC �	لحّج ((عني كيفية (�	ئها ال  كأحكا1 
ألنها  	إلجمالية،  	لشخصية   V	ألحو	 �(حكا1  (حكامها)  تفصيل 
تعر� لكل �h� ��hجة �كل عا1h على 	لز�	� من 	لرجاV �من 

	لنسا�.
	لشخصية   V	ألحو	 عن  للكال1  	لحلقة   Iهذ جعلُت  لذلك 
* به في مذّكرته  �	لقانو8 	لذ� �ضعُت مشر�عه، كما هو مصرَّ
جامع  قانو8   Vَ�) كا8  �	لذ�  منه،  جز�	ً  ُتعتَبر  	لتي  	إليضاحية 
لألحو	V 	لشخصية في 	لبال� 	لعربية، صدG سنة ١٩٥٣ (١٣٧٢هـ) 

�ال يز	V 	لعمل به في 	لشا1 `لى 	آل8.
 bلطال	� �	لز�	لفقه بيا8 (حكا1 	في كل كتا� من كتب �
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�	لمخالعة �	لتفريق �	لعّدC �	لنفقا �	لنسب �	لحضانة �	لرضاعة 
�(حكا1 	أل�ليا� �	أل�صيا� �(حكا1 	لوصايا �	لمو	Gيث، �لكن لم 

يكن يجمعها هذ	 	السم 	لمحَد¢، 	سم >	ألحو	V 	لشخصية<.

لكنهم  تالميذهم،  �ُيقرئونها  يقر�oنها  	لمشايخ  �كا8 
يقتصر�8 غالبًا على 	لكتب 	لمتأخرC 	لتي تبّين 	لحكم �ال تذكر 
عليها  ُيقبِلو8  �كانو	  	لقو	نين.  كنصو�  كانت  (نها   �) �ليله، 
�يحيطو8 بما فيها �يحفظونه، �قد سلك بعض لِد	تي �`خو	ني 
�بعٌض  بالمذهب،  �`حاطة  �G	ية  فقه  فقها�  فكانو	  	لطريق  هذ	 
من  كثير	ً  �عر�   |G	لمد	 في  	لحديثة  	لدG	سة  طريق  سلك 
كثير	ً  قد جهل  كا8   8`� 	لمشايخ،  يعرفه  يكن  لم  	لذ�  	لجديد 

مما كانو	 يعرفو8.

من  (تمّكن   8) غير  من  	لطريقين،  (سلك   8) لي  	هللا   Gقّد�
كما  (حفظها  �لم  	لفقه  فر�%  (ستوعب  فلم  	لحسنَيين،   zحد`
	ستوعبها �حفظها `خو	ننا هؤال�، �لم (ُِحط بالجديد مثل `حاطة 

	آلخرين، �لكن لم (هبط `لى 	لدiG 	لذ� قيل في صاحبه:
zGلفقِه شاعٌر ال ُيبا	لفقهاِ�هَو في 	لشعِر (فقُه 	ْهَو في �
-Iُال `لى هؤالِ�ال `لى هؤالِ� -`8 نسبو� ،Iُجـُد��

ال، لم (صل `لى هذ	. �لما�	 (نسى فضل 	هللا علّي فأُنِكر ما 
كّرمني به؟ �لما�	 ال (حمدI على (8 �ّفقني فأخذ حظًا من 	لفقه 
�ال  حّقها  نفسي  (سلب  حتى  (تو	ضع  ال  (نا  	أل��؟  من  �حظًا 

(ستكبر حتى (ّ�عي لها ما ليس فيها.
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كانو	  ما  (كثر  	لمشايخ  على  	لفقه  من   قر( `ني   Vقو)
ُيقر8�o، �`8 لم (قر( كل ما قر�o	. �فهمت �	لحمد هللا كل ما 
قر( �حفظته، �Gُّ� قاG¤ ال يفهم �فاهم ال يحفظ. قر( ما 
ُيدعى 	ليو1 باألحو	V 	لشخصية في كتب 	لفقه على (بي �(نا صغير 
سنة   �)) سنة  �ستين  ثال¢  من   ما فلما   ،Gلكبا	  Iتالميذ مع 
١٣٤٣هـ، �كنت (ناهز 	لسابعة عشرC) ��هبو	 يقر8�o على 	لفقيه 
	لكبير 	لمفتي 	لشيخ عطا 	لَكْسم �هبت معهم، فحضر (كثر >فتح 
	لمشايخ كشيخنا  	لُهما1، �قر( على جماعة من  	لقدير< البن 

	لشيخ (بي 	لخير 	لميد	ني �غيرG Iحمة 	هللا عليهم جميعًا.
`لى  �	لرجو%  	لعلما�  بمجالسة  كا8  	نتفاعي  جّل  �لكن 
	لكتب، فما (سمعه منهم ُينَقش في �هني فال (نساI (�هذI 	لمّنة 
 من 	هللا باقية عند� `لى 	آل8) �`8 سمعت باسم كتا� (� قر(
شيئًا منقوًال عنه (� معزّ�	ً `ليه بحثُت عنه حتى �جدته فقر(ته. �قد 
	ّطلعت على مذهب (حمد لّما طبع �لد� 	لفاضل 	لنابغة 	ألستا� 
hهير 	لشا�يش كتَبه كلها بأمر 	لشيخ علي �V ثاني Gحمه 	هللا �على 
نفقته، �	ستفد من `�ما8 	لنظر في كتب 	لفقه غير 	لمذهبي مثل 
 Cلفائد	 >نيل 	أل�طاG< �>سبل 	لسال1< �>فتح 	لبا�G<، �	ستفد
خير	ً   I	جز� 	هللا  Gحمه  تيمية  البن   zلفتا�	 مجمو%  من   zلكبر	

�جزz َمن جمعها �من طبعها.
�كا8 مكتب عنبر هو 	لثانوية 	لرسمية 	لوحيدC في �مشق، 
�`8 كا8 فيها ثانويا (كثر (هلية �نصر	نية. �كا8 عندنا في 	لمكتب 
��G| في 	لفقه، �ستعجبو8 `8 علمتم (8 كتا� >مر	قي 	لفال* 
لتالميذ  فيه  �	المتحا8  تدGيُسه   ً	G مقرَّ كا8  	إليضا*<   Gنو شر* 
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	لمتوسطة! �هو  	لمدGسة  من  	أل�لى  	لسنة   �) 	لسابع،  	لصف 
 ،كتا� ُمغَلق 	ألسلو� صعب 	لفهم كثير 	لتفريعا �	الستطر	�	

�Gبما يعسر فهمه 	ليو1 على بعض 	لمدGّسين.
�بعد �لك بسنتين ((� في سنة شها�C >	لكفاية< 	لتي يسّميها 
 �Gلشرعية< لقد	ألحكا1 	علينا كتا� > ً	G 	لنا| >	لكفا�C<) كا8 مقرَّ
باشا، 	لوhير 	لمصر� 	لفقيه 	لمتمّكن. �هو كتا� جامع ألحكا1 
	ألحو	V 	لشخصية في 	لمذهب 	لحنفي، يأخذ بأصّح 	ألقو	V في 
 � تعدُّ يختاG 	ألصّح عند   8) تفّقه  يستطيع كل من  	لمذهب. �ال 
(ّلف  علمًا  عندنا   8` بل  	لسهل،  باألمر  �لك  كا8  	ألقو	V، �ال 
	لذ�  	لمفتي<  >Gسم  علم  هو  Gسائله،   zحد` عابدين  	بن  فيه 
يعّلم قاGئه كيف يمّيز 	لقوV 	ألصّح �	لقوV 	لصحيح عند 	h�حا1 

.V	ألقو	
�كا8 يدGّسه لنا 	لشيخ عبد 	لقا�G 	لمباiG. �ما عرفت بين 
على  منه   Gَقد) 	لتدGيس  في  hمالئي  �بين  	لدG	سة  في  (ساتذتي 
	لشر* �	إليضا*؛ يرفع صوته �يخفضه، �يبّدV لهجته �`يقاعه، 
	للو*  على  	لثُُّلث  بالخط  �يكتب  بوجهه،  �يمّثل  بيديه  �يشير 
	ألسو�، �يضر� 	ألمثاV، فال نخر� من 	لفصل �ال تمّر 	لساعة 
حتى ُتنَقش 	لمعلوما على ظهوG قلوبنا نقَش 	إلhميل 	لحاّ� على 

	لصخر فال ُتمحى (بد	ً.
لى 	لشر�* �	لحو	شي،  �كنا نرجع بعد 	لدG| �(حيانًا قبله̀ 
(مر  	لتي  	لعالِْمكيرية  	لهندية   zلفتا�	� عابدين،  	بن  كحاشية 
حكم  	لذ�  	لمسلم  	لهند   Gطو	مبر` تأليفها  في   iGشا� بوضعها 
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شبه 	لجزيرC كلها، (�G	نك hيب عالمكير، �	نظر 	لكال1 عنه في 
كتابي >GجاV من 	لتاGيخ<(١).

�كنا نضيع بين 	لتفريعا 	لكثيرC جد	ً، ما �قع من (حد	ثها 
	لذ�  �هذ	  فيه.  	لحكم  للنا|  ليبّينو	  �قوَعه  	لفقهاُ�   Gتصّو �ما 
نقدُته في Gسائل 	إلصال* 	لتي كانت (�V ما نشرُ من كتب �قد 

سبق 	لكال1 عنها.
*   *   *

لّما كنت  `ليه  تنّبهُت   ،¤Gللقا  Cفائد فيه  (مر  `لى  �(شير هنا 
 Iهذ مشغوًال بوضع مشر�% قانو8 	ألحو	V 	لشخصية 	لذ� عقد
	لحلقة للحديث عنه؛ هو (8 (كثر 	لمذ	هب تفريعًا 	لمذهُب 	لحنفي، 
ثم 	لمذهب 	لمالكي، ثم 	لشافعي، ثم 	لحنبلي. �قد عّللت �لك 
عليه   zلفتو	 لها:  Gسميًا  مذهبًا  	لد�لة   Iتتخذ 	لذ�  	لمذهب  بأ8 

�	لقضا� �فق (حكامه، تكثر فر�عه ألنه يو	جه مشكال 	لنا|.
�	لمذهب 	لذ� صاG شبه Gسمي للد�لة 	لعباسية -منذ توّلى 
	إلما1 (بو يوسف صاحب (بي حنيفة منصب قاضي 	لقضاC، �هو 
بمثابة منصب �hير 	لعدG �) Vئيس مجلس 	لقضا� 	ألعلى 	ليو1- 
	لحنفي.  	لمذهب  	لعثمانية هو  	لرسمي للد�لة  	لمذهب  ثم غد	 

______________________
(١) 	نظر مقالة >بقية 	لخلفا� 	لر	شدين< في كتا� >GجاV من 	لتاGيخ<، 
�فيها (G�) 8	نك hيب (ّلف كتابًا في 	لحديث �شرِحه �ترَجَمه `لى 
 zلفتا�	< فُسّميت  `ليه  ُنِسبت  	لتي   zلفتا�	 بوضع  �(مر  	لفاGسية، 
	لعالمكيرية< �(شر� عليها �شاiG فيها. قاV: "�هي من (شهر كتب 

	ألحكا1 في 	لفقه 	إلسالمي �(جو�ها ترتيبًا �تصنيفًا" (مجاهد).
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�	لمذهب 	لمالكي صاG مذهب 	لد�لة في 	لشماV 	إلفريقي كله من 
لى 	آل8. �	لمذهب 	لشافعي ال (عر� (نه صاG مذهبًا  	لزمن 	لقديم̀ 
Gسميًا `ّال في عهد 	أليوبيين، �لّما جعل 	لملك 	لظاهر 	لمذ	هب 
 Cقضا يتوالها  محاكم  منها  �	حد  لكل  �(نشأ  Gسمية  	ألGبعة 
يحكمو8 به، �صاG لها في 	لمد	G| -على (يامه �بعدI- فر�%، 
كالذ� تر�نه في مدGسة 	لسلطا8 حسن في 	لقاهرC في (�	�ينها 
	لمذهب  (ما   .|G	لمد	 من   Iغير� 	ألhهر  (�Gقة  �في  	ألGبعة 
 �) �	لقضا�،  لإلفتا�  Gسميًا  مذهبًا   Gصا (نه  (عر�  فال  	لحنبلي 
 Cلقضا	ية. �`8 كا8 �لسعو	لد�لة 	ّال بعد قيا1  كالمذهب 	لرسمي،̀ 
�	لمفتو8 هنا ال يلتزمو8 بالمذهب 	لحنبلي بل يبحثو8 عن 	لدليل 

	لصحيح، فحيثما �قفو	 عليه �قفو	 عندI �(فتو	 به(١).

______________________
	لمر	�  	لر(� �(هل 	لحديث. �ليس  `لى (صحا�  	لفقها�  يقّسمو8   (١)
�، فالر(� �حدI ال ُيعتبر �ليًال شرعيًا، �	لدليل قوV 	هللا  	لر(� 	لمجرَّ
 Vُيقا 	لر(� ينظر�8 -كما  �ما صّح من قوG Vسوله‘. �لكن (هل 
لى مقصد 	لشاG%، �(هل 	لحديث يقفو8 عند حرفية 	لنص (�  	ليو1-̀ 
8 (صحا� 	لر(� يأخذ�8 باأل�ّلة مجتمعة   ̀:zخر) CGقريبًا منها. �بعبا
�يفهمونها معًا، فإ8 �جد�ها تجتمع على شي� جعلوI قاعدC، فإ8 
 Cلقاعد	فق 	في فهمه حتى يو Iلوجو	 	حديث على خالفها قّلبو �G�
خالف  �لو  به  يأخذ�8  �	آلخر�8  	أل�لة.  مجمو%  من  	لمستنَبطة 

	لقاعدC، (� �لو جا� على خال� 	لقيا|.
ُيرَبط  	لتي  مثًال)   Cلشا	) 	لد	ّبة  �هي  مثًال،   C	لُمصّر	 حديث  �هاكم 
ضرعها حتى يجتمع فيه 	للبن فيحسبها 	لمشتر� كثيرC 	لحلب، فإ�	 
`لى  	لقضية   Iهذ Gُفعت  لقد  عليه.  كا8  ما  `لى  ضرعها  Gجع  حلبها 
	لنبي  ‘ فقضى على 	لمشتر� 	لذ� يريد Gّ�ها بعد حلبها بأ8 يرّ�ها =
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فلما �خلت كلية 	لحقوb كا8 يدGّ| لنا 	ألحو	Vَ 	لشخصية 
	لهّمة  	ليسر عابدين، �هو عالِم �	سع 	الّطال% عالي  (بو  	لشيُخ 
كا8 يعيش للعلم، يقر( �ُيقر¤ نهاIG �ليله، يكتب كل ما يجد في 
	لكتب من غر	ئب 	لمسائل، في 	لفقه �في 	الجتما% �في 	أل�� 
�في 	لتاGيخ، �يد8�ّ كل ما يخطر على باله مما ينفع 	لنا|. �لم 
 تكن 	لعو	ئق لتعوقه عن طلب 	لعلم مهما طاV 	لطريق �توّعر
	لمسالك؛ (G	� -�هو كبير- (8 يدG| 	لطب فاقتضاI �لك تعّلم 
	للغة 	لفرنسية، فتعّلمها ��خل كلية 	لطب مع تالميذI �َمن هم في 
سّن (بنائه، �ثبت على 	لدG	سة فيها حتى خر� منها طبيبًا. �كانت 
 Gلمستفتين، ثم صا	لمرضى كما كا8 ُيفتي 	يطّبب فيها  C�له عيا
قبله  من   Iبو) �كا8  	لسوGية.  	لجمهوGية  مفتي   �) 	لشا1،  مفتي 

______________________
=   �صاعًا من تمر (�(نا (كتب 	لحديث من حفظي لم (G	جعه). فهل يكو8 
	لصا% من 	لتمر بدًال �	ئمًا للحليب، (1 (8 	لمشتر� حين جاh له Gّ�ها 
كا8 عليه (8 يرّ�ها على 	لحالة 	لتي كانت عليها، �قد (خذ 	لحليب 
بغير حّق، فكا8 هذ	 بدله ((� ما يعا�له)؟ فقاV (صحا� 	لر(� بأ8 
عليه ما يعدV ثمن 	لحليب، �	لرسوV ‘ حّد� 	لصا% من 	لتمر ألنه 
كا8 يومئذ معا�ًال لِما حلبه. �قاV 	آلخر�8: بل 	لصا% هو 	لو	جب 

.Vعليه في كل حا
يتفقا8،  	لمالكي  �	لمذهب  	لحنفي  	لمذهب  نجد  �(مثاله  هذ	  في 
(مثلة  �جد  	لمذ	هب  فر�%  تتّبع  �من  �	لحنبلي.  	لشافعي   bكاتفا
كثيرC على هذ	، فلما�	 عّد�	 مالكًا على G(| (هل 	لحديث مع (نه 
(قر� `لى (هل 	لر(�؟ هذ	 ما عجبُت منه �لم (فهمه، بل `نني كلما 
h	� 	طالعي على فر�% 	لمذهَبين �جد مالكًا (قر� `لى (صحا� 

	لر(�، فما قوV 	لسا�C 	لعلما�؟
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	لشيخ (بو 	لخير مفتي 	لشا1، �عّم (بيه هو صاحب 	لحاشية 	بن 
عابدين، (فقه حنفي ظهر من نحو مئة �خمسين سنة.

كا8 ُيقرئنا 	ألحكا1َ على 	لمذهب 	لحنفي من كتا� 	ألحكا1 
	لشرعية لقد�G باشا، 	لذ� (ّلفه نحو سنة ١٣٢٨هـ �صاغه على 
(سلو� 	لقو	نين، ماّ�C بعد ماّ�C، صياغة عربية صحيحة فصيحة 
 Gختيا	قنا في  (ال كصياغة 	لقو	نين 	لتي (خذناها من غيرنا فما ُ�فِّ
 V	ألقو	ضّمنها (صحَّ � (صف كالمهاG� سلوبها) حكامها �ال في)
بالمذهب  ُمحيطًا  	ليسر  (بو  	لشيخ  �كا8  	لحنفي.  	لمذهب  في 
عرفته  (نني  �لوال  كلها،  كتبه  على  مّطلعًا  عجيبة  `حاطة  	لحنفي 
بمالhمتي `ياI سنين طو	ًال لشككت `8 حّدثني محّدٌ¢ بما (عرفه 
 CGلعاّمة هنا من سنين صو	 حدz 	لمكتبا لّي̀  عنه. �لقد (Gسَلت̀ 
عن كر	| مخطو� في 	لفقه ما له عنو	8 �ما عليه 	سم 	لمؤلف 
�ال تاGيخ 	لنسخ، فلم (عرفه، فكلمُت شيَخنا بالهاتف من مكة 
�تلو عليه فقر	 من 	لكتا�، فعرفه �سّمى مؤّلفه! ثم تحققت 

(8 ما قاله 	لشيخ هو 	لصحيح.
نبّي   �)  � مقرَّ مَلك  `ّال  	لعيو�  من  (�ما خال  عيبه  �لكن 
ُمرَسل، (� عبد من عبا� 	هللا 	لمخَلصين) عيبه (نه كا8 يختاG لنا 
	لمذهب  كتب  (غر�  من  نقوًال   bلحقو	 كلية  في  طّال�  �نحن 
(سلوبها،   -Vيقو -كما  لَنْألف  تعقيد	ً،  �(كثرها  �يوعًا  �(قّلها 
�ال سيما في (صوV 	لفقه. �لست (كتمكم (ني خرجت من كلية 
كتا�  في  قر(ته  حتى   ،Vألصو	 علم  (ستوعب  لم  �(نا   bلحقو	
	لوها�  عبد  	لشيخ  كتا�  في  ثم  (�ًال  	لخضر�  محمد  	لشيخ 
خّال� ثانيًا، ثم �Gسته على (ستا�نا 	أل�يب 	للغو� 	ألستا� سليم 
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	لجند�. ثم G(يت (8 (قر� 	لطرb `لى `تقا8 علم هو (8 تعّلمه 
	لطال�، فجمعت في سنين متتاليا كثير	ً من مدGّسي 	لدين في 
	لمد	G| 	لرسمية، �بينهم علما� (فاضل، فدGسته معهم ��hعنا 

كتبه بيننا حتى �فق 	هللا ففهمته.
ثم قر(نا في كلية 	لحقوb قر	G حقوb 	لعائلة، �هو 	لقانو8 
	لذ� كا8 معموًال به في 	لمحاكم 	لشرعية (يا1 	لعثمانيين �	ستمّر 
	لشخصية سنة   V	ألحو	 قانو8   Gهللا فصد	 �ّفق   8) `لى  به  	لعمل 
١٣٧٣هـ (١٩٥٣). �قر	Gُ حقوb 	لعائلة (صدGته 	لد�لة 	لعثمانية 
 شيخ 	إلسال1 	Gختيا	غالب (حكامه من  سنة ١٣٣٦هـ �(خَذ
سنة ١٣٥٠هـ   bلحقو	 في  طالب  �(نا  	نصرفُت  �قد  تيمية.  	بن 
�(حصيت   ،G	لقر	 هذ	  �بين  	لمذهب  (حكا1  بين  	لمقابلة  `لى 
 Cعشر سبع  فبلَغت  للمذهب  مخالفة  فيه   �َG� 	لتي  	لمسائل 
مسألة، (كثرها 	عتمد على بقية 	لمذ	هب 	ألGبعة فلم يكن عليه 
	عتر	�. �جا� فيها ما يخالف 	لمذ	هب كلها �ما لم يُقل به فقيه 
�هو  	لقر�8،  �صريح  	لثابتة  	لسّنة  يخالف  ما  بل  	لفقها�،  من 
	عتبا�h G	� َمن كانت ��8 	لتاسعة من 	لعمر �h	جًا فاسد	ً. �قد 
ليلى  (بي  قوV البن  `لى  	ستند�	  (نهم  	لقانو8  هذ	  hعم �	ضعو 
	لذ� كا8 معاصر	ً ألبي حنيفة. �لم تصّح نسبة هذ	 	لقوV `ليه، 
�لو صّحت لما 	لُتفت `ليه �لما ُعّوV عليه، ألنه مخالف للدليل 
 Cلصال	هللا عليه 	 VسوG هللا �ما صّح من سّنة	لقطعي �هو كتا� 	
 8) على  	تفقو	  	لذين  	لمسلمين  إلجما%  �مخالف  �	لسال1، 
لأل� (8 يزّ�� 	بنته 	لصغيرC مهما كانت سّنها، �مخالف لصريح 
	لقر�8 في قوله تعالى: {�	لالئي َيئِْسَن مَن 	لَمحيِض ِمن نِسائُِكم 
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` 8ِ	Gَْتْبُتْم فِعّدُتُهنَّ َثالثُة (َْشُهٍر �	لالئي َلْم َيِحْضَن}. �يكو8 عقد 
GسوV 	هللا عليه 	لصالC �	لسال1 على 	لصّديقة بنت 	لصّديق عقد	ً 
فاسد	ً بموجب هذ	 	لقانو8 	ألحمق، ألنه عليه 	لصالC �	لسال1 
عقد عليها �هي بنت سبع سنين! �لطالما حملُت على هذ	 	لقانو8 
 Gهللا فصد	بقلمي �لساني (كتب فيه �(خطب �(حاضر، حتى �فق 

	لقانو8 	لجديد خاليًا منه.
*   *   *

يتعّلم Gسم 	لخطط �(ساليب  	لذ�   �Gنا `لى هنا كالمحا)
	لهجو1 �	لدفا%، يقرoها في 	لكتب �يسمعها من 	لمدGّسين، لم 
يُخض 	لمعاiG �لم يو	جه 	لعدّ�، يقاتل بالمنظاG من فوb 	لجبل. 
 فلما �ليُت 	لقضا� نزلت `لى ميد	8 	لمعركة ��	جهت مشكال
	لنصو� -مهما   8) قيل من قديم من  ما  	لنا|، فوجد حقًا 
�	لشريعة  لها،  حّد  ال   Cلحيا	 ��قائع   C�محد� �طالت-   َكُثَر
	لتي يكو8 في عمو1  	لتي تصلح لكل hما8 �مكا8 هي  	لقويمة 
نصوصها 	لمحد��C �شمولها مبا�ُ¤ ُيستنَبط منها حكم كل �	قعة 

من 	لوقائع 	لتي ال ُتَحّد. �هذ	 هو شأ8 	إلسال1.
حّل  	إلسال1  في  فأجد  	لوقائع   Iهذ في  G(يي  (جتهد  �كنت 
	لحّل �يمنعني  بيني �بين   V، �لكن يحو�	�كل  �	��� Cكل عقد
من 	لوصوV `لى 	لد�	� 	لقانو8ُ 	لذ� (�جبو	 علينا 	لحكم به، (� 
	لمذهب 	لذ� (لزمونا 	القتصاG عليه. فكنت (بعث بالرسائل تتر	(١) 

______________________
(١) تتر	 (� متو	ترC، 	سٌم يظّنها كثير من 	لنا| فعًال من 	ألفعاV، في مثل 

قوله تعالى:{ثمَّ (Gَْسْلنا Gُُسَلنا َتْتر	}، �ما هي بفعل.



٩٠

 `لى �h	CG 	لعدV، (ضّمنها 	قتر	حا (Gجو 	لعمل بها (� تعديال
 zقو) 	لثالثة  	لمذ	هب  في  (حكامًا   �) تحقيقها،  (طلب  للقو	نين 
�(ضمن  بالنا|  �(Gفق  	لحنفي  	لمذهب  في  	لحكم  من  �ليًال 
 للمصلحة، 	ستأ�8 بالعد�V `ليها. حتى `�	 كثر �لك مني بد(
	لوh	CG تفّكر بجمع هذI 	لمقتَرحا �بأ8 تضّمنها مشر�% قانو8 

جديد لألحو	V 	لشخصية.
	لحلقة 	آلتية مر	حل �ضع هذ	  �سألّخص `8 شا� 	هللا في 

	لمشر�%.
*   *   *
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-١٩٠-
كيف ُ�ضع مشر�%

قانو8 	ألحو	V 	لشخصية؟

في  بر%  شعب  	لبلد	8  من  بلد  في  	لزما8  قديم  في  كا8 
صناعة 	أل��ية �	لعقاقير 	لتي تد	�� كل مر� ُيصيب 	لجسد (� 
	لتي  	أل�لى)  	لمو	ّ�   �)) 	لعناصر  عندهم  �كا8  	لنفس،  يعتر� 
`لى  ُيرِشدهم  عظيم  قديم  كتا�  �عندهم  	لد�	�،  منها  يتركب 
طريق ترتيبها، فلم يبَق لدz �لك 	لشعب �	� `ّال له ��	�. �كانو	 
يجمعو8 ما يصنعو8 من هذI 	أل��ية في صيدليا مبثوثة في كل 
  	لصيدليا شركاGليها، ثم صا مكا8، يجدها كل من 	حتا�̀ 
 bلسو	عضائها، فاستولت على ) Cقوية بمالها �بكثر �مؤسسا
على  خال�  	لدُّ ظهر  ثم   .Gغا 	لصِّ  	لصيدليا عن  	لنا|  �صرفت 
صناعة 	لد�	�، �َكُثَر فيها 	أل�عيا� مّمن حا�لها من غير (8 يقر( 
كتابها (� قر(I �لكن لم يفهمه ألنه لم يفهم 	للسا8 	لذ� ُكتب به، 
فَمنعو	 (�لست (��G َمن 	لذ� منع) 	لناَ| من صنع ��	� جديد 
�	قتصر�	 على ما ُصنع من قبل، ثم بالغو	 فحصر�	 تجاCG 	أل��ية 
بهذI 	لشركا �	لمؤسسا �منعو	 	Gتيا� 	لصيدليا 	لتي يملكها 
في   CGلتجا	 �حصر�	  	لنا|  على  	لتضييق  في  بالغو	  ثم  �حا�، 
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شركا (Gبع، �(لزمو	 كل �	حد من 	لنا| بأ8 يكو8 من hبائن 
�	حدC منها ال يجا�hها `لى غيرها، �لو كا8 	لذ� يطلبه مفقو�	ً 

فيها �موجو�	ً في 	لتي تليها.
 V�) من  	لماضية،  	لسبعة  	لقر�8  في  	لمسلمين  َمَثل  هذ	 

	لقر8 	لسابع 	لهجر� `لى (�	ئل 	لر	بع عشر.
(ما 	أل��ية �	لعقاقير فهي (حكا1 	إلسال1 	لتي تصلح لكل 
hما8 �مكا8، بل ُتصِلح هي فساَ� كل hما8 �مكا8 �ترفع (هَله 
`لى 	لُمُثل 	لعليا �تجعل 	لمجتمع 	إلسالمي مجتمعًا سليمًا نظيفًا 
خّير	ً، كما كاV�) 8 مرC على عهد 	لصحابة، 	لعهد 	لذ� تحقَقت 
	لمجتمع  	لفالسفة �	لمصلحين في   Vما� تتحقق)   فيه ((� كا�
	لمثالي. �(ّما صناعة 	أل��ية فهي >	الجتها�<. �(ّما 	لكتا� 	لذ� 
يرشد `ليها �يدVّ عليها فهو 	لقر�8 �	لسّنة 	لُمبيِّنة له، 	لتي تفصل 
	لمذ	هب  فهي  	ألGبع   	لصيدليا �(ّما   .Iمقاصد �تجلو  ُمجَمله 
	ألGبعة، (ما 	لصيدليا 	لتي (عر� 	لنا| عنها �لم يعو��	 يقفو8 

عليها فهي مذ	هب 	ألئمة 	لسابقين.
قبَله َمن هو مثله  �قد كا8 في عصر كل من 	ألGبعة �كا8 
�َمن هو (علم منه، �لكْن ُنِسَي مذهبه على حين ُ�ّ�نت مذ	هب 
	ألGبعة �ُحفظت. �حسبكم شاهد	ً �	حد	ً على هذ	 هو 	لشافعي، 
نه يقوV: 	لليث (	بن سعد) (فقه  (ال تقبلو8 شها�C 	إلما1 	لشافعي؟̀ 

من مالك، �لكن (صحابه لم يقومو	 به(١).
______________________

 Iإلسالمي< (مثلة على ما سّما	لتشريع 	يخ Gلخضر� في كتابه >تا	(١) �كر 
>	لمذ	هب 	لبائدC<، فمنها مذهب 	لليث بن سعد هذ	 في مصر، =
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�(�V 	ألGبعة �(قدمهم hمانًا �(سبقهم `لى 	لصناعة 	لفقهية 
	لخالصة هو (بو حنيفة، �تلميُذI 	إلما1 محمد هو (�V من صّنف 
في 	لفقه. �>	لموّطأ< كا8 قبله، �لكنه لم يكن فقهًا خالصًا بل كا8 
-على علّو شأنه �جاللة قدIG- كتا� �G	ية �	ستنبا�، (� كتا� 
	لموّطأ  قر(  تونس  من   	لفر	 بن  (سد  قد1  �لّما  �فقه.  حديث 
على مالك، ثم �هب `لى 	لعر	b فقر( على محمد كتبه، ثم �8�ّ 
 Gلتي صا	نة<  مسائل مالك على (سلوبها، فكا8 من �لك >	لمد�َّ
عما� مذهب مالك (�	قر( تفصيل هذ	 	لخبر في كتابي >GجاV من 

	لتاGيخ<(١)).
�	لشافعي قر( على محمد كتبه 	لفقهية، فكا8 شبه تلميذ له. 

______________________
=   �منها مذهب �	�� 	لظاهر� 	لذ� نبذ 	لقيا| �بقي مذهبه حيًا `لى 
	ستمر  	لذ�  	لطبر�  جرير  	بن  �مذهب  	لخامس،  	لقر8  (�	سط 
معر�فًا معموًال به `لى 	لقر8 	لخامس (يضًا، �مذهب 	أل�h	عي في 
	لشا1. �كا8 	أل�h	عي من GجاV 	لحديث 	لذين يكرهو8 	لقيا|، 
�كا8 (هل 	لشا1 يعملو8 بمذهبه، ثم 	نتقل مذهبه `لى 	ألندلس �بقي 
مشهو�  موقف  �لأل�h	عي  	لثالث.  	لقر8  منتصف  حتى  به  معموًال 
(مية  بني  متتبعًا  	لشا1  قد1  لّما  	لعباسي  علي  بن  عبد  	هللا  مع  عظيم 

بالقتل، فَمن شا� قر( خبرI في كتب 	لتاGيخ (مجاهد).
 Cلعمد	 هي  نة<  �>	لمد�َّ 	لكتا�.  في   >V	ألمير	 >	لفقيه  مقالة  	نظر   (١)
في 	لفقه 	لمالكي، �هي منقولة من طريقين؛ (�لهما طريق (سد بن 
سعيد  بن  	لسال1  عبد  �هو  سحنو8،  طريق  �	لثاني  هذ	،   	لفر	
	لتنوخي �(صله من حمص. �ُيستفا� من �صف 	لنسختين (8 نسخة 
سحنو8 (ضبط �(حسن تبويبًا، �هي 	لتي كا8 	العتما� عليها حينما 

نة< في مصر قبل قر8 ميال�� كامل (مجاهد). طُبعت >	لمد�َّ
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�(حمد تلميذ 	لشافعي، فمن هنا كا8 (بو حنيفة >	إلما1 	ألعظم< 
�كا8 	لنا| -كما قيل- عياًال في 	لفقه عليه. �(Gجو (8 ال يفهم 
(حٌد من هذ	 	لذ� (قوV `ني (فاضل بين 	ألئمة �(صّنفهم (صنافًا 
�(منحهم �Gجا 	لنجا* في 	المتحا8. من (نا �ما مكاني من (ئمة 

	لدين؟ �لكن (قّرG 	لحقيقة 	لتي (عرفها.
*   *   *

�قد مّر بي شطر من عمر� كنت فيه حنفيًا متعّصبًا، ال (قبل 
كنت  `نني  غيرI، حتى  في  	لحّق   zG) �ال  	لمذهب  يخالف  بما 
 :Vفيه، (قو V�لصحيح على خال� مذهبي فأجا	لحديث 	سمع )
هل 	ّطلع فقها� 	لمذهب خالV (لف �مئَتي سنة على هذ	 	لحديث 
(1 ال؟ فإ8 قلتم >ال< قلت: `8 هذ	 بعيد، بل يكا� يكو8 مستحيًال. 
فإ8 	ّطلعو	 عليه فلما�	 لم يعملو	 به؟ هل تعّمد�	 مخالفته �	تفقو	 
جميعًا على هذ	 	لمنَكر 	لذ� ال يرتضيه عو	1ّ 	لمسلمين ألنفسهم، 
فكيف بعلمائهم، على 	متد	� 	لزما8 �تباُعد 	ألقطاG 	لتي �صل 
به،  يعملو	  �لم  عليه  	طلعو	  كانو	  فإ8  	لحنفي؟  	لمذهب  `ليها 
�لم يكن ممكنًا (8 يتعّمد�	 جميعًا مخالفته، فلم يبَق `ّال (8 يكو8 

عندهم �ليل لم يصل `لينا علمه.
 8) بهذI 	لُحَجج 	لجدلية كنت (�	فع عن مذهبي. ثم �جد
فقها� 	لمذ	هب 	ألGبعة (ال 	لحنفي فقط) يحرصو8 على 	لتثّبت 
يلتفتو	  لم  عنه  	لر�	ية  ثبَتت  فإ8  `مامهم،  عن  	لر�	ية  من صّحة 
بعدها `لى �ليل، مع (8 قوV 	إلما1 �حدI -�هو غير معصو1- ال 
يصلح �ليًال في 	لدين. 	لدليُل 	آلية 	لصريحة �	لحديث 	لصحيح 
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	لصريح، �� 	إلجما� 	لثابت �� 	لقيا� 	لظاهر؛ لك هو 	لعلم. 
>	لعلم قا, 	هللا �قا, 0سوله< كما قا, 	لشافعي �� ُنقل عنه �نه قاله. 
على �نه ال يجو> لمسلم :9 صّح له 	لحديث عن 0سو, 	هللا عليه 
	لصالH �	لسالB �9 يرEFّ بقو, قائل غير معصوB، �هذ	 ما كانو	 
يصّرحو9 به حتى في �شّد عصو0 	لتقليد 	لمذهبي (0	جع حاشية 

	بن عابدين �ما قا, في ��لها).
صحيحها  	ألFلة  يميز   9� يستطيع   Uلذ	 للعالِم  كله  �هذ	 
:ليه �يقد0 �9 يستنبط  من سقيمها، ثم يفهم 	لصحيح :9 �صل 
�	لعاقل  �	لجاهل  منهم  	لعالِم  جميعًا،  للنا�  هذ	  ليس  منه، 

�	ألحمق.
ليست في هذ	 سو	[؛ فمن  	ألحاFيث   9� بيا9  ُبّد من  �ال 
	ألحاFيث ما ال يحتا^ :لى فقه كبير في فهمه كجهر 	إلماB بالبسملة 
�� 	إلسر	0 بها، هذE مسألة يد0كها كل من سمع 	لحديث 	لصحيح 
ألنه :ما �9 يكو9 قد جهر بها �� �سّر. �لكن من 	ألحاFيث ما ال 
يفهمه :ال عالِم �� طالب علم متمّكن، �لو ضربُت 	ألمثلة لذلك 

لخرجُت عن 	لموضو� ثم لم �ستطع �9 �عوF فأFخل فيه.
كا9  سنة  سبعين  نحو  من  	لعلم  �طلب  صغير	ً  كنت  �لّما 
لقد صا0 	الجتهاF خر�جًا على 	ألصل  	لتقليد هو 	ألصل، بل 
نبًا ُيحاَكم من ُيّتَهم به، كما 	تُّهم شيخ مشايخنا في Fمشق 	لشيخ �

جما, 	لدين 	لقاسمي.
���جبو	 على 	لمسلمين 	ّتبا� مذهب من 	لمذ	هب 	أل0بعة، 
َحْبٍر منُهُم<. �لست �U0F َمن  تقليُد  �كانو	 يحّفظوننا: >��	جٌب 
��جبه؟ �عّلمونا �9 	الجتهاF قد ُسّد بابه. �لست �علم َمن سّدE؟ 
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�من (ين له (8 يسّدI �هو ما فتحه، بل فتحه 	هللا �هو -`8 شا�- 
.Iحد� I سدَّ

��جدنا في 	لمذهب 	لحنفي مسائل 	جتها�ية لم َتُعد ُتقَبل 
�ال ُتستساx، منها: (8 	لمر(C 	لتي تبد( عّدتها بالحيضا ثم ينقطع 
	ليأ| ثم تعتّد بثالثة  عنها 	لحيض تلبث معتّدC حتى تدiG سّن 
(شهر؛ (� (ننا نوجب عليها (8 تبقى في 	لعّدG) Cبعين سنة (� (كثر 
منها! �(8 	لمشرقّي 	لذ� يتزّ�� مغربية فتلد �لد	ً ُينَسب `ليه �لو 
	ّ�عى 	لز�� عد1 	لتالقي �(ثبت ما 	ّ�عاI. �(8 طالb 	لسكر	8 يقع 
ننا نوقع 	لطالb عليه عقوبة  `8 شر� 	لخمر طائعًا مختاG	ً، �قالو	:̀ 
 Iجته ��لد�h Vبه. فقلنا: `نه (�نب فعوقب كما تقولو8، فما با
�(ثر 	لطالb فيهم (شّد �(نكى من (ثرI في 	لز��، �هذI 	لعقوبة 

تسقط على �oGسهم �هم ما جنو	 �نبًا �ال (حدثو	 حدثًا؟
له  كا8  فإ8  	لز�جة،   Vحا بحسب   G ُتقدَّ 	لنفقة   8) �منها 
�hجتا8 `حد	هما بنت (غنيا� نفقة مثلها مئة �	ألخرz نفقُتها تبعًا 
بين   Vلعد	 فأين  `ليه  �هبو	  ما  	تبعنا  فإ8  عشر�8،  (هلها   Vلحا
	لز�جا؟ �من هذI 	لمسائل (8 	لحمل (قصى مّدته سنتا8. �	هللا 
قد �ضع لهذ	 	لكو8 قانونًا ثابتًا �حّد� لكل (نثى (حتى من 	لد�	ّ� 
 Cمّد �	h ناقة �) Cمعلومة لحملها، �ما سمعنا بشا C8) مّد	لحيو	�
حملها عن حّدها، فكيف يستمّر حمل 	لمر(C سنتين؟ �`8 كانت 
	لسنتا8 في 	لمذهب 	لحنفي (Gحَم من 	لمذ	هب 	لتي تجعل (كثر 

مدC 	لحمل (Gبع سنين!
�سأتعّجل فأ��G لكم حا�ثة �`8 لم يأِ (�	�G 8	يتها. �لك 
(نني لّما 	ستكملت �ضع 	لمشر�% (�كا8 �لك (يا1 	نقال� حسني 
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	لزعيم، �هو جّباG مجنو8 عرفته مرتين في مجلس (خيه 	ألكبر، 
	نتهى  لّما  	لزعيم)،  	لدين  	لشيخ صال*  	لعابد  	لصالح  	لد	عية 
ّال (8 (عرضه 	لَعْرضَة 	ألخيرC على 	لعلما�،  �ضع 	لمشر�% (َبيُت̀ 
 ،Vلعد	ير h� 8لذ� كا	لشهابي 	ألمير مصطفى 	فكّلمت (ستا�نا 
فخا� من 	لزعيم �G	* يجا�لني ليصرفني عن هذ	، �(نا ُمِصّر عليه 
قناعي قاV لي   ̀Iلحّق. فلما (عجز	لى   ̀Vلوصو	تبرئة لذّمتي �طلب 

(�(نا 	�كر كلمته): "ما ُشفتني �ال ُشفتك، فاعمل ما تريد".
 G�لقا	 عبد  	لشيخ   G	� في  جميعًا  �مشق  علما�  فجمعُت 
فيهم  �كا8  	لمسلمين)،  �قفًا على مصالح   IG	� (�كانت  	لعاني 
	لفقيه 	لشافعي 	لكبير 	لشيخ صالح 	لعقا�، فعرضت عليه 	قتر	حنا 
في 	لمشر�% (8 نجعل (كثر مّدC 	لحمل سنة كما صنعو	 في مصر. 
بما   Cسو)� 	حتياطًا  �لكن  يمتّد سنة،  	لحمل ال   8) نعلم  �نحن 
�هب `ليه علما� مصر. فأبى �(صّر على مذهبه بأ8 	لحمل يمتّد 
 ،iGبع سنين، فقلت له: (نت تعلم يا سيد� (ني (ُِجّلك �(قّدG)
ليك، �(8 يّتسع له  �(نا (قّبل يدi على (8 تسمح لي بسؤ	V (�ّجهه̀ 
صدiG فال تغضب منه. قاV: تفضل. قلت: �ال تؤ	خذني `�	 كا8 
	لسؤ	V شائكًا؟ قاV: تفضل. قلت: َهْب (نك -ال سمح 	هللا- طّلقت 
	مر(تك، ��هَبت من بيتك �غابت ثال¢ سنين �نصف 	لسنة، ثم 
جا� `ليك �قد �لد �لد	ً من (سبو% �قالت: هذ	 	بنك. فهل 

تعتقد (نه �لدi؟
فضاb بالسؤ	V، �لكنه لم يجد مجاًال للعنف في 	لجو	� 
ليه �لك 	لتمهيد، �قاV: هذ	 هو 	لحكم في 	لمذهب   ̀بعدما مّهد
	لشافعي. قلت: يا سيد�، `8 	لطفل ينمو، فإ8 بلَغت سّنه (Gبع 
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 Vينز (مه؟ �كيف  له بطن  يّتسع  يز	V جنينًا فكيف  سنين �هو ال 
`لى  فيمضي G(سًا  ثم يمشي على Gجليه  �	قفًا  يولد   8) `ّال  منه؟ 

	لمدGسة؟
�سكت مغَضبًا، �لم يجد جو	بًا أل8 	لذ� (�G�ُته ال جو	� 
عليه، ثم `ني قّدمت له مقّدما تمنع غضبه. �كا8 في 	لمجلس 
�هو   ،�كرُ من  كل  �Gحم  	هللا  Gحمه  	لنحال��  مصطفى  (بو 
Gجل كبير 	لسّن (حد 	لزكرتية 	لمعر�فين في 	لشا1، فتكّلم ساخر	ً 
من هذ	 	لحكم 	لذ� يعتبر 	لحمل مستمر	ً (Gبع سنين. فقا1 	لشيخ 
عليه �(فرG xصا� غضبه في صدIG، �قاV له: (نت تطعن باإلما1 

	لشافعي يا كذ	 �كذ	؟ �سكتُّ (سمع �لم (ُقل شيئًا.
Gبما قاV قائل منكم: �كيف قّرG 	لفقها� �لك �ما �ليله؟ ما 
له يا سا�C �ليل شرعي، �`نما هي 	ستقر	�	 قالو	 بأنهم 	ستقَرْ�ها 

(�ال تُقل 	ستقر�oها) �(خباGٌ قالو	 بأنهم سمعوها فوثقو	 بها.
فلما �Gسنا 	لطّب 	لشرعي �مّر بنا هذ	 	لبحث G(ينا 	لمحَدثين 
يعتمد�8 على 	ستقر	�	 كاملة لم يكن مثلها تحت (يد� 	لفقها� 
	ألّ�لين، فقد 	Gتقى 	لعلم �تقاGبت 	لبلد	8 �	تصل 	لنا| بعضهم 
(خباGُها   لمأل حدثت  	لقبيل  هذ	  من  حا�ثة   8) فلو  ببعض، 
	لمجال 	لعلمية �تحّدثو	 بها في 	لنو	�� �	لمجامع، �ُ�Gست 

في كليا 	لطّب ��خَلت في (بحا¢ 	لطب 	لشرعي.
*   *   *

 CG	h� لقانو8 بكتا�	 	ية تكليفي بوضع مشر�% هذ	كانت بد
	لوhير  عهد  على   ١٩٤٥/١٠/٢٢ �تاGيخ   ١٢٢٩٩ Gقم   Vلعد	
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 G	في قر �G	لو	لنص 	لعَسلي. فعملت فيه سنة، (نظر في 	صبر� 
�جدته  فإ8  `ليه،  �	لرجو%  به  	لعمل  كا8  	لذ�  	لعائلة   bحقو
في   نظر ثم  	لمذهب.   ال مطوَّ `لى  Gجعت  لمذهب  مخالفًا 
كثير	ً  	لعلما�  �كا8  علما�ها،  �سألت   zألخر	 	لمذ	هب  كتب 
كتب  بأكثر  حافلة  مكتبة  �لك  على  �(عانني  	لشا1،  في  عدُ�هم 
جّل  يمضي  بالكتب  موَلعًا  �كا8  جد�  مكتبة  	لمطبوعة،  	لفقه 
(مينًا للفتوz في 	لشا1  �قته بمطالعتها، ثم مكتبة (بي 	لذ� كا8 
لى  لى كتب 	لحديث،̀  �كا8 من فقها� 	لحنفية 	لكباG. ثم Gجعُت̀ 
مثل شر�* 	لبخا�G، �كا8 عندنا في مكتبة 	لد	G ثالثة منها: فتح 
سبل  �`لى  	لقسطّالني.  �شر*  	لحنفي،  	لعيني  �شر*   ،�Gلبا	
 	لسال1 �نيل 	أل�طاG، �`لى كتب 	لفتا�z 	لكثيرC جد	ً. �	ستفد
كثير	ً من مجلة >	لمناG< للسيد Gشيد Gضا (G	جعها في مكتبة شيخنا 

	لشيخ بهجة 	لبيطاG، �كانت مجموعتها عندI كاملة.
ثم 	قترحت (8 (ُ�َفد `لى مصر، ففي مصر 	ألhهر �لم يكن 
في 	لدنيا مثل 	ألhهر، �في مصر علما� ليس في (مصاG 	لمسلمين 
 �h	CG 	لعدV مرسومًا جمهوGيًا Gَمن هو في طبقتهم. فاستصد

 بنا� عليه 	لقر	G ٥١٦ بتاGيخ ١٩٤٦/١٢/٢ �هذ	 نّصه:Gَقّر�
 CG	h� في  	لشرعي  	لقاضي  	لطنطا��  علي  	لسيد  يوَفد 
	لمرسو1  بأحكا1  عمًال   Cحد	� سنة   Cمّد مصر  `لى  	لعدلية 

.١٩٤٦/٢/١١ § َّGلمؤ	لرقم ٧١٠ 	 ��
 Cمّد Vلطنطا�� خال	لسيد علي 	لثانية: يتوّجب على 	 C�ّلما	

بقائه في مصر 	ألموG 	لتالية:
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 	لمر	فعا  Vلشرعية �(صو	 	لمحاكم   تشكيال �G	سة   -)
فيها.

	لوثائق  حفظ  �(نظمة  �	لتوثيق  	إلشها�  نظا1  �G	سة   -�
.�	لسجّال

�- �G	سة (سلو� 	لتفتيش في 	لمحاكم 	لشرعية.
G قانو8 	ألحو	V 	لشخصية. �- �G	سة تطوُّ

هـ- �G	سة نظا1 	لمو	Gيث �	لوصايا.
باألحكا1  �مقاGنتها  	لحسبية  	لمجالس  (نظمة  �G	سة   -�

	لمتَبعة في سوGيا إل�	CG (مو	V 	أليتا1.
 -h�G	سة سلطا 	لمحاكم 	لشرعية في شؤ�8 	أل�قا�.

	لما�C 	لثالثة: يتقاضى 	لسيد علي 	لطنطا��:
.I�يفا` Cمّد Vلصافي كامًال خال	لشهر� غير 	تبه 	G -)

�- نفقا 	النتقاV 	لمنصو� عليها في 	لقانو8، `لخ.
 	لما�C 	لر	بعة: يتمّتع 	لسيد علي 	لطنطا�� بجميع 	لميز	
جميع  `ليه   1 �ُتقدَّ Gسمية  بمهمة  للموَفدين  	لمحفوظة 

1 للبعثا 	لحكومية. 	لتسهيال 	لتي ُتقدَّ
	لما�C 	لخامسة: يمكن لوh	CG 	لعدلية (8 تطبع على نفقتها 
ما  تو	فق عليه من 	ألبحا¢ �	لدG	سا �	لتقاGير 	لتي يقّدمها 

	لسيد علي 	لطنطا��.
	لما�C 	لسا�سة: ُينشر هذ	 	لقر	G في 	لجريدC 	لرسمية �ُيبّلغ 

لمن ُيلَز1 بتنفيذ (حكامه.
*   *   *
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سنة  	أل�لى  �كانت  مصر.  `لى  	لر	بعة   Cلسفر	  �سافرُ
١٣٤٦هـ، �(قمُت في مصر شهرين ثم Gجعت. �	لثانية سنة ١٣٤٧ 
�قد �خلت فيها �	G 	لعلو1 	لعليا في حّي 	لمنيرC، �لم (كملها بل 
Gجعت فجأC `لى �مشق فدGست 	لفلسفة �نلت شها�تها. �	لثالثة 
سنة ١٣٦٤ (١٩٤٥)، �فيها عرفت 	لشيخ حسن 	لبنا من قريب، 
�(G	سله من   Iكتب عند) مرC �كنت   V�)  	لزيا 	ألستا�  �لقيت 
سنة ١٩٣٣ (١٣٥١)، �قد عرفته قبل �لك في �مشق لّما مّر بها 
 Iلقى فيها محاضرته عن كتا� (لف ليلة �لكني لم (قابله. �هذ)�

هي 	لمرC 	لر	بعة.
 �)  CGلسيا	 نركب  كما عرفتم:  بّر	ً  `لى مصر  	لذها�  �كا8 
لى حيفا، ثم نغد� منها في 	لساعة 	لثامنة صباحًا فنقف عند   ̀Gلقطا	
	لقنطرC �نجتاh قناC 	لسويس في عّباCG، ثم نركب قطاG مصر فنصل 

محطة با� 	لحديد في 	لقاهرC 	لساعة 	لعاشرC �	لنصف ليًال.
�قد كنت (سافر �حد�، فأنا 	ليو1 (سافر مع �hجتي �بناتي 
�تركت  Gُّكا�  لسبعة  تّتسع   Cكبير  CGسيا  �	ستأجر  .	لصغير	
لي  �قعت  ثم  �(ّمهن.   	لبنا فيها  يستريح  حتى  خالية  مقاعدها 
	آل8  عليها  منها �قد مضى  تذكرتها (غضب  كلما   V	h) �	قعة ال 
(كثر من (Gبعين سنة قمرية، (غضب من 	لنا| 	لذين خدعوني، 
�(غضب من نفسي حين 	نخدعت لهم، �(غضب من 	لثقيل 	لذ� 
نّغص علينا سفرنا. �هو (حد (خوين تاجَرين في 	لبز�Gية بدمشق، 
	لقامة صوGته (ما1 ناظر�، جعلني (ند1 على عمل 	لخير  قصير 
(فهل سمعتم بمن يند1 على عمل 	لخير؟) �(نو� (8 ال (عو� `لى 

مثله! �(ستغفر 	هللا من مثل هذI 	لنّية.
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�لك (8 (صحا� 	لمر(� (	لكر	�) �هم في 	لعا�C من (كذ� 
	لنا|، �(نا (علم �لك عنهم �لكنني 	نخدعت لهم حين قالو	 `8 
هذ	 	لرجل قد مشت سياGته �هو يريد (8 يلحق بها �يطلبو8 مني 
لى 	لكسوC (�هي قرية على طر� �مشق 	لجنوبي)،  (Gُ) 8ِكبه معي̀ 
�جعلو	 يرّققو8 قلبي �يتزّلفو8 `لّي �يثير�8 فّي مر��تي �نخوتي 
 ،C�لمعد�	 Vألكيا	 Iُيقِسمو8 لي (نه لن يركب معنا (كثر من هذ�
فقبلُت، �لست (��G كيف قبلت. �حّل بيننا، �حاV بيني �بين 
(هلي �بناتي، �قّيدني �(مسك بلساني فلم (ُعد (ستطيع (8 (تحّد¢ 

معهن كما (Gيد، �	ستلَبنا حريَتنا �ضايقنا (شّد 	لضيق.
فلما بلغنا 	لكسوC علمت (8 	لمسألة كلها كذبة مدبَّرC �(نه 
 على `نز	له. �لم يكن له ُGله �(نه سيبقى معنا، فأصر CGال سيا
حّق علّي، �لكن �hجتي (خذتها 	لر(فة به ��هَبت تطلب مني (8 
(بقيه، �قالت `نها تصبر �يصبر 	لبنا. فبقي G	كبًا معنا `لى حيفا، 
	لثقيل  	لضيف  هذ	  من  (صابنا  ما  مبلغ   	�Gتتصّو  8) �تستطيعو8 
	لذ� Gكب معنا مّجانًا. �لم (كن (Gيد منه ماًال بل كنت (Gضى (8 
(عطيه عشرC (ضعا� (جرC 	لسفر �ال يكو8 معنا! �خاتمة 	لقصة 
 Gقطا `لى  فلسطين   Gقطا من  ننتقل  ��هبنا   Cلقنطر	 بلغنا  لّما  (ننا 
مصر، �كا8 معي حقائب كثيرC �معي 	لبنا �كنت في ضيق، مّر 

.Cعلّي مساعد �بي فما سّلم علّي �ال 	لتفت `لّي �ال عر
صّدقوني `8 مثل هذ	 	لعمل يصر� 	لنا| عن 	لمعر��!

بقيُت في حيفا يوَمين. �كنت قد عرفتها من قبل، فاستطعت 
 بهّن G	� CGسّيا بهذI 	لمعرفة (Gُ) 8يها (هلي �(�ال��، فأخذ
�لم  	لكرمل،  بهّن جبل   (حيا�ها. �صعد (Gيُتهن  كلها،  	لبلد 
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 Iهذ فيه  (ُنشَئت  �ال   %G	لشو	  Iهذ فيه  ُشّقت  ُسكن �ال  قد  يكن 
.	لبيو

�جا�ني بعد 	لظهر في 	لفندb شاّ� يسّلم علّي يرّحب بي، 
يحمل `لّي ثال¢ طاقا من 	لوG� �ثالثة ��	�ين من 	لشعر كانت 
(جمل �(حفل بالشذz �	لعطر من طاقا 	لزهر، ��	�ين له هو 
مطبوعة طبعًا (نيقًا جد	ً على �bG صقيل جد	ً، فتصّفحتها (قر( ما 
فيها، فوجد من 	لنظرC 	أل�لى شعر	ً فيه طبع �فيه جماV، تجر� 
في (بياته �G* �طنية في حس شعرّ� مرهف. �كا8 	سمه حسن 
	لبحير�، �عجبُت كيف لم (سمع به من قبل. �الhَمنا ما يفاGقنا، 
ُيرينا كل Gبع ساعة لونًا جديد	ً من كر1 خلقه �طيب نفسه �(صالة 
(�به. �(خذني (IG�h في بيته، �(نا قلما (G�h ناسًا ال (عرفهم في 
بيوتهم، فر(يت �	G	ً فقيرC �لكنها نظيفة، �(ّمًا له فيها ما له غيرها، 
عامية �لكنها �كية، ��ّ�عُته �(نا ال (��G كيف (كافئ كرمه �لطفه 
بمثله. ثم قد1 �مشق فأقا1 فيها �	شتغل باإل�	عة فكا8 من (حسن 
	لتي  	ألحا�يث  في  ينظر  فيها،  	لعربية  خبير   Gصا ثم  مذيعيها، 
ُتلقى �في 	ألخباG فيصّحح خطأها �ينّبه (صحابها، �كانت 	إل�	عة 
جديدC. ثم سافرُ سفر	 باعَد ما بيني �بينه، ثم علمت (�`8 

لم (توّثق) (نه قد ما Gحمة 	هللا عليه.
*   *   *

 فأخذُ 	لحديد  با�  محطة  من  �خرجنا  مصر،  �بلغنا 
�كانت   Cكثير مصر  في  يومئذ   Cألجر	  	Gسيا �كانت   ،CGسيا
Gخيصة، �كانت 	لشو	G% نظيفة، ��هبت (1ّo بيت خالي. �كا8 
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قد نقل بيته �مطبعته من شاG% 	الستئنا� في ميد	8 با� 	لخلق 
 Cلفتح< كبير	جهته كلمة >	لر�ضة، في بنا� (قامه لها، في �	لى `
مصر  طريق  فسلكنا  كلها.   Cلصغير	  CGلعما	 �	جهة  تمأل  تكا� 
	لصالح،  	لملك  (ُكبر�)  جسر  قاGبنا  حتى  (	لفسطا�)  	لقديمة 
بعد 	لشجر	 	لكبير	 	لتي جمعت 	لجالV �	لجماV، فاّتسَقت 
فر�عها �	متّد ظّلها، �كانت تخر� منها (شباI 	ألغصا8 فتنزV بدًال 
 Iيكو8 من هذ� ً	Gفتمّد فيها جذ� �Gأل	من (8 تصعد، حتى تبلغ 

	لجذ�G شجر	 ُجُد�.
 1) بقَيت  هل  	ليو1:   	لشجر	  Iهذ  Vحا ما   �G�) �لست 

بّدلها 	لزما8 	لذ� يبّدV كل شي�؟
قدمًا  نذهب  لم  	لصغير  	لنيل  فر%  	لجسر على  	جتزنا  فإ�	 
`لى 	لجسر 	آلخر على فر% 	لنيل 	لكبير فنبلغ 	لجيزC، بل ننعطف 
عن  	لصغير  �	لنيل  `يماننا  عن   (	لفيال  �))  	G	لد	 فتكو8 
تلك  من  ضخمة   Cشجر �هي   ،>CGلمند�	< نبلغ  حتى  شمائلنا 
	ألشجاG 	لتي �صفُتها �لكنها منفر�C �حدها نائية عنها قائمة على 
	لشّط 	آلخر، كلها خرb معقو�C على (غصانها. �لك (نها مقدسة 
عند 	لعاّمة، َينذ8�G لها 	لنذ�G �يطلبو8 منها 	لمطالب، كأ8 لم 
ينزV جبريل بالتوحيد 	لخالص على محمد عليه 	لصالC �	لسال1 

�كأ8 لم تنتِه (يا1 	لجاهلية 	أل�لى!
�فوقهما  	لسلفية،  �	لمطبعة  >	لفتح<  مجلة   G	� بلغنا  حتى 

�	G خالي.
*   *   *
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-١٩١-
مصر قبل (Gبعين سنة

لى مصر، �كانت قبل (Gبعين  (تكلم 	ليو1 عن Gحلتي 	لر	بعة̀ 
ليها ��قفنا في  سنة كاملة، �قد �صلُت معكم في 	لحلقة 	لماضية̀ 

	لر�ضة عند مقيا| 	لنيل 	ألثر�.

مصر 	لتي كانت (1 	لدنيا، كانت 	أل1 �مد	ئُن 	لعر� بناُتها، 
كانت 	لعر�| �هّن �صيفاتها، كانت (�سَعها سعة �(نظفها نظافة 
�(حسنها ترتيبًا �(hهاها �Gنقًا، ليس للعر� جامعة `ّال جامعتها، 
(ّما جامعها 	ألhهر فكا8 فحل 	لجامعا �كا8 مثابة 	لعلم �كا8 

كعبة 	لطّال�، �كا8 يحمل على عاتقه (مجا� (لف سنة.
�	لجر	ئد  مطابعها،   zلكبر	 �	لمطابع  فيها،  كا8  	ألhهر 
(يا1  كبغد	�  كانت  فيها.  	لعلم  �(ئمة  	أل��  �(عال1  جر	ئدها، 
Gمضا8  >	لرسالة< عد� ١٧  (في  فيها  قلت  	لتي  	لعبا|  بني  عّز 
�	لمجد   ،bلفسو	� �	للهو  �	لتقى  	لعلم  بلد  "يا   :(١٣٥٨ سنة 
	إلسال1،  قّبة  �يا  	لعربية  موئل  يا   ،Vلخمو	� �	لفقر  �	لغنى 
	ألئمة  فيها  	لمساجد  مصر  في  كا8  شي�".  كل  من  فيه  يا  بلد	ً 
	لقّر	� �فيها 	لمدGّسو8 	لخطبا�، �في 	لمساجد قبوG عندها 	لبد% 
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ف �	ختال�  �	لمخالفا. �في مصر 	لمالهي، �في 	لمالهي تكشُّ
ما ��فا. فيها �	G 	لكتب �	لمكتبا 	لكباG: في  �Gقص �محرَّ
	ألhهر �في 	لجامعة �عند تيموG باشا �(حمد hكي باشا �محب 
	لدين 	لخطيب، �فيها �ال� ��ال� ال يقر8�o �ليس لهم في عاَلم 

	لكتب مكا8.
سعتها  في  	لعر�)  �نيا  ((عني  	لدنيا   1) �لك  مع  �كانت 
�كبرها، في حد	ئقها 	لتي لم يكن لها في بال� 	لعر� نظير: حديقة 
	لحيو	8 يو1 كانت متعة 	لناظرين �كانت فرجة 	لز	ئرين، َمن �خلها 
(مضى فيها 	ليو1 كله �لم يستطع (8 ُيحيط بكل ما فيها. �	لقناطر 
لها   bٍبا 	ألhبكية؟ هل   Vما حا 	ليو1  	لخيرية �	ألhبكية. خّبر�ني 
�Gنقها �جمالها؟ هل هي على (ناقتها �نظافتها؟ هل 	لكتب 	لقديمة 
ال تز	V معر�ضة على سوGها كما ُتعَر� (مثالها على 	لسوG 	لو	طي 
عند نهر 	لسين؟ كنت (جد بين هذI 	لكتب نفائس نزV بها 	لدهر 
 %G	لشو	 في   Cلكبير	  	لمكتبا �مكانها  هنا،   قعَد حتى  فأ�ّلها 
كتا�  عن  بينها  يفّتشو8  �علما�  (�با�  G(يت  طالما  لقد  	لو	سعة. 
يشتر�نه بالقر�¡ �ثمنه 	لحّق في 	لمكتبا بالجنيها! �كذلك 
كا8 يفعل (ناتوV فر	نس بالكتب 	لمعر�ضة على كتف نهر 	لسين. 
خّبر�ني عن حديقة 	أل�Gما8، عن حديقة 	لمتحف 	لزG	عي 
	لمتحف  	لمتاحف:  بلد  مصر  كانت  يو1  هًا  متنزَّ لنا  كانت  	لتي 
	لمصر�، �متحف 	آلثاG 	لعربية في با� 	لخلق، �متحف 	لشمع 
في طريق قصر 	لعيني، �	لمتحف 	لزG	عي نفسه �ما فيه من تحف 
�نحن  `ننا  حتى  	لمد8،  (Gخص  مصر  كانت  يو1   .Vلمثا	  CG�نا
(�كنا  	لغني  عبد  (خي   Cسر)� �(سرتي  خالي   Cسر) (سر:  ثال¢ 
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في �	G �	حدC) نشتر� في 	لصبا* فوًال بثال¢ تعريفا (بقر¡ 
�نصف) فُيشبِعنا جميعًا �Gبما فضَلت منه فضلة عنا.

يو1 كا8 	لجنية 	لمصر� يعدV ليرC `نكليزية من 	لذهب ((1ّ 
(غلى  كا8  	لمصر�  	لجنيه  �نصف، أل8  قر¡  �فوقها  حصا8) 
من 	لذهب. يو1 كانت مصر (غنى بال� 	لعر�، فما 	لذ� هبط بها 
�به؟ ما 	لذ� (�هب َبَركته؟ `نها 	للفحة 	لماGكسية 	لتي لم تدخل 
	لَبَركة �(�هَبت منه 	لرخا�، �(حّلت بأهله  `ّال (خرَجت منه  بلد	ً 

	لضنك �	لضيق �	لشقا�.
*   *   *

(قمت في مصر سنة ١٩٤٧ (١٣٦٦) بطولها �طرَفي 	لسنتين 
 CG	h� لتشريع في	 CG	�` :¢قبلها �بعدها، �كا8 �قتي كله بين ثال
	لعدV 	لتي فيها عملي، ��	G >	لرسالة< 	لتي فيها هو	� �`ليها يميل 
قلبي �فيها تحّط بي 	ألماني، �>	لسلفية< �فوقها �	G خالي 	لتي 

كانت 	لمنزV �كا8 فيها 	لمقا1. 
�كاG 8فيقي في هذI 	لرحلة 	ألستا� نها� 	لقاسم Gحمة 	هللا 
عليه، 	لذ� كا8 يومئذ مستشاG	ً في محكمة 	الستئنا� ثم صاG (يا1 
	لوحدh� Cير 	لعدV 	لمركز� لمصر �للشا1، �هو (حد Gفاb 	لعمر 
	لذين لم يبَق منهم `ّال قليل من كثير، مّد 	هللا في �جالهم �h	�هم 
حسنًا في (عمالهم، كاألستا� سعيد 	ألفغاني �	لشيخ ياسين َعَرفة 
	لد�	ليبي،  معر��   Gلدكتو	� 	لّزGقا  مصطفى  	لشيخ  �	ألستا� 
�غيرهم مّمن `8 نسيت (سما�هم هنا فإ8 �كرياتهم ثابتة في 	لقلب 

.Vال ُتمحى �ال تز�
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"ما �لمطبعة �لسلفية فالعهد بها قديم ��لحديث عنها طويل، 
�لعّلي "�فَّق 0لى �لكتابة عنها �عن صاحبها، عن َسْبقه في �لدعو# 
عن  قتلها،  (�لد�ْلَمة)  �التحا7يو6   7�:" �لتي  �لعربية  0حيا>  0لى 
سبقه 0لى تعميم �لدعو# �إلسالمية في مصر، عن سعيه في تأليف 
جمعية �لشّبا6 �لمسلمين �لتي ضّمت 0ليها �لشّبا6 �أل7با> من "هل 
�لتمّسك بالدين. �لعّلي "�فَّق 0لى سر7 كل ما له عندI، فما يّتسع 
�لمجلة  في  �لدين  محب  عن  كتبت  �لقد  مقالة.  في  �ستطر�7  له 
�لتي "سميُتها >�لبعث< قبل "6 يؤلَّف حزQ �لبعث �يسرP مني هذ� 
�السم بسنين، �كانت "�Y مجلة 0سالمية في �لشاX، "صد:W منها 

خمسة "عد�7 من "كثر من خمسين سنة.
 Qكا6 مجلس �لسلفية -لّما كانت في شا:_ �الستئنا[ في با�
�ألقطا:  علما>  �من  �"7بائها  علما> مصر  من  جّلة  يجمع  �لخلق- 
��لسيد  باشا  تيمو:  "حمد  منهم  عليها،  يفد�6  �لذين  �إلسالمية 
 Qلوها� عبد  ��لشيخ  بك  0بر�هيم  "حمد   fألستا�� حسين  �لخضر 
�لنّجا: ��ألستاf مصطفى صاP7 �لر�فعي، �0خو�ننا �لذين كانو� يومئذ 
�لعرQ: محمو7 محمد شاكر   Xعال"� Q7أل� iشبابًا فصا:�� شيو
�عبد �لسالX ها:�6 �عبد �لمنعم خّال[ ��لدكتو: �لخضيرI �"بو 
شاI7 �لشاعر (�لذI كانت �لسلفية في �7: "بيه، �لمحامي �ألشهر 
 Y�") Iلغمر��� fعلى "يامه) ��لشيخ "طفيش �لفقيه �ألباضي ��ألستا
 fلكو6) ��ألستا�  Xلدين �علو�  Xبين علو ُمحَكمًا  من جمع جمعًا 

محمد علي �لطاهر صاحب جريد# >�لشو:m< �كثير من "مثالهم.
قلبي  0لى   Ynلمنا�  Qَقر" منزُلها  فكا6  >�لرسالة<   :�7 �"ّما 
ها "بر7َ �ألجو�> على كبدI، قضيت مع �لزياW سنة كاملة،  �جوُّ



١٠٩

 ،G	لد	 `لى  منه-  -بإلحا*  �(صحبه  	لمكتب  في  فيها  معه  (كو8 
�(G	I في مبا�له �(عر� جميع (حو	له ���	خله. �(شهد ما G(يت 
 ّال فضًال �نبًال، �`�	 كا8 لكل Gجل صفة تطغى على 	لصفا منه̀ 
حتى لُيعر� بها (� تكو8 له -كما يقوV 	لعّقا�- مفتا* شخصيته، 
�`8 كتب  فعلى مهل،  تكّلم   8` �	لحيا�؛  	لرفق   	لزيا فمفتا* 
فعلى مهل. �قد G	عه مني (�V 	ألمر صر	حتي �ثوGتي، ثم ظننُت 

(نه تعّو�ها �`8 كا8 (حيانًا كثيرC يضيق بها.
ير	ني شيعي حا�b �كي �	هية  جا� مصَر Gجلٌ 	سمه 	لُقّمي،̀ 
من 	لد�	هي، ففتح >�	G 	لتقريب<، يدعو فيها `لى 	لتقا�G بين 
	لفريقين 	لسنة �	لشيعة �هو في 	لحقيقة �	عية `لى 	لتشّيع. �في 
مصر ميل `لى �V 	لبيت لعّله باbٍ من (يا1 	لعبيدّيين (	لذين تسّمو	 
كذبًا بالفاطمّيين، �ما لهم بفاطمة Gضي 	هللا عنها صلة �ال يربطهم 
منهم �من  	لزهر	�  فاطمة  برئت  `ليها سبب،  لهم  نسب �ال  بها 
لى 	لغلّو،  كفرهم). (هل مصر يحّبوV� 8 	لبيت حبًا قد يصل (حيانًا̀ 
قبر  عند  يصنعو8  �ما   Iعند يصنعو8  �ما  	لحسين  قبر  عند   I	تر

	لسيدh Cينب �ما في مصر من مشاهد منسوبة `لى (هل 	لبيت. 
�	لحسين G(سه في 	لمشهد 	لمعر�� باسمه في جامع بني 
(مية في �مشق �جسدI موّسد ثرz كربال� في 	لعر	b، �ما منه في 
ه `لّي 	لسها1 �ُيلقى  مصر شي�. �لست (نا قائل هذ	 	لكال1 فُتوجَّ
� في �جهي 	لحسا1، �لكن قائله، بل  على عاتقي 	لمال1 �يجرَّ
كاتبه 	لذ� (ّيدI بالدالئل �(قا1 عليه 	لبينا، هو شيخ 	إلسال1 	بن 
تيمية. فَمن غضب منه فليرّ� على 	لشيخ ال علّي، فما لي في 	ألمر 

ناقة �ال جمل �ال لي فيه سخلة �ال حمل.
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�كلنا يحّب (هل 	لبيت 	لذين قاV 	هللا لهم: {`ّنما ُيريُد 	ُهللا 
َتطهير	ً}، �`8 كا8  	لبيِت �ُيطّهَركْم  (ْهَل  ْجَس  	لرِّ لُِيْذِهَب عنكُم 
هت 	آلية  	لمر	� 	أل�V هنا بأهل 	لبيت (مها 	لمؤمنين 	لالئي ُ�جِّ
(يضًا  	لكال1  �هذ	   .{ 	لنبيِّ نساَ�  {يا  بند	ئهن:   G �ُصدِّ `ليهن 
ليس من عند�، بل هو كال1 	بن حز1 	لعظيم 	لذ� كا8 -لوال 

ظاهريته- 	لُمفَر� 	لعَلم.
	ألستا�  �(خي  �هو  (نا  	لقمي  هذ	   Gنز�  8)  	لزيا  �	G)
سعيد 	ألفغاني. �كا8 ينويها hياCG مطاGحة �مجاملة �نويناها ((نا 
	ألhهر�  	لعالِم   Iعند �كا8  �مجا�لة.  مصاGحة   CGياh �سعيد) 
 8h� (على  	لصمت   G	جد فخرقنا  عرفة،  محمد  	لشيخ  	لكبير 
قولهم عن 	لطياCG خرقت حجا� 	لصو) �سألنا 	لقّمي لما�	 
جا� `لى مصر ففتح �	G 	لتقريب فيها، �كا8 (�لى به (8 يفتحها 
في طهر	8 أل8 	لفر% 	لذ� (نبت ُيَرّ� `لى 	ألصل، �من خر� عن 
	نفصل عن  	لذ�  	لصغير  �	لقمر  	لجماعة،  `لى  يعو�  	لجماعة 
	لجر1 	لكبير `8 لم يرجع `ليه �نا منه فد	G حو	ليه، �ما عهدنا 

في 	لفضا� قمر	ً صغير	ً يجذ� جرمًا كبير	ً.
	لتي   Cلجمر	 على   �Gلبا	 	لما�  يرّ¡   8) عرفة  	لشيخ   �	Gفأ
	لجو فقاV: `8 	لخال� على مسائل من  تّتقد �(8 يلّطف   بد(
من   Gمو) على  سيد�  يا  	لخال�  بل  قلت:  هين.  (مرها  	لفقه 
	لعر	b سنين مدGّسًا  (صوV 	لدين، �(نت تكّلم Gجًال عا¡ في 
 Cلبصر	في ثانوّياتها، من سنة ١٩٣٦ `لى سنة ١٩٣٩، تنّقل من 
في جنوبي 	لعر	b `لى شماليها، فقر( كتب 	لقو1 �ناظر مشايخهم 
�عر� ما عندهم. �سر�ُ له بعض (�جه 	لخال� مما ال   نفع 
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للقر�� �آل� من سر
	 هنا(١).
'طالما ُعِقد  في 
�� �لرسالة، في هذ	 �لغرفة �لصغير�، 
  ��
' ند'�   +حيانًا،  'غيابه  غالبًا  �لزيا   �ألستا2  بحضو� 
+حا
يث في �أل
< 'في �لعلم حضرها +
با� كبا� 'علما� +جّال�. 
 @
�لها �لما�  �لر�ئق  كالنهر  ها
ئة  تنسا<  �ألحا
يث  'كانت 
�لمجرM، فيها نفع 'ال تخلو من نكتة ُتضِحك +' طريفة تسّلي، 
'�بما �ضطر< �لما� 'قذS بالزَبد حين تشتّد �لمناقشة حتى تكو� 
ُمهاَ'شة، 'كثير�ً ما كنت +نا �لذV يصنع هذ� كله، +عترS �آل� به 

'+�جو من �هللا +� يسامحني فيما +خطأ  فيه.
'+نا +ناظر +'ًال برفق '+
<، +حا'[ +� ال +قو[ كلمة تخد\ 
�لخصم +' تجرحه، فإ�2 صد� منه ما يمّس 
يني +' كر�متي لبسُت 
جلد �لنمر 'نّكبت عن 2كر �لعو�قب جانبًا، 'لم +ُعد +بصر من غضبي 
لديني +' لكر�متي َمن �لذV هو +مامي، ال +بالي +� يكو� كبير�ً +' 
خطير�ً. 'لقد كا� ِصد�e مر� بيني 'بين �لدكتو� dكي مبا�c، 'كانت 
لي به صلة حسنة '+ُِقّر له +نه يملك +جمل +سلو< في هذ� �لعصر. 
فنطق مر� بكلمة فيها كفر ظاهر 'عد'�� على �لدين +ثيم، فنّبهته فما 
�نتبه 'حّذ�ته فما بالى، فز�h بصرV 'لم +ُعد +�M +مامي �ألستا2 

______________________
 
(١) �لقصة �لكاملة للقا� علي �لطنطا'V مع �لُقّمي هذ� منشو�� في �لعد
٨٤٤ من مجلة >�لفتح< �لصا
� في جما
M �آلخر� سنة ١٣٦٦هـ في 
مقالة عنو�نها: >كيف قابلت هذ� �لقّمي<، 'قد سبقتها بأسبوr '�حد 
مقالة بعنو�� >uلى علما� �لشيعة< ُنشر  في >�لرسالة< في �لخامس من 
 >v(مايو) سنة ١٩٤٧ ('هي في كتا< >فصو[ في �لدعو� '�إلصال �يا+

�لذV 'فقني �هللا uلى uصد��	 من قريب) (مجاهد).
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#كي مبا�  بل �جًال ينا� من �يني �من عقيدتي، فهجمت عليه 
)لرشا$  )لمدفع  كلماتها كرصا*  تتالحق  بُجَمل  مفاجئة  هجمة 
ضعضَعت @�كانه، ثم )ستفا> من �هشته �تمالك بعض نفسه، �قا� 

لي في بعض ما قا�: من @نت �بأFّ سالD تنا#لني؟ 
)هللا  @ستنصر  �@ني  معي  )لحّق   L@ @�لهما  بسالَحين،  قلت: 
ألني @ناضل عن �ينه �@حامي عن شرعه، �)لثاني @ني @عرفك في 
مصر �@عرQ سلوكك في )لعر)> �مجالسك بين كاسك �طاسك، 
فما )لذF تظّنه ُيخيفني منك �يمنعني من منا#لتك: �ينك �تقو) ؟ 
 >V(هر )آل�#< Vسلوكك �)ستقامتك؟ علمك؟ �قد حّققَت كتا
صفحة  تمّر  فما  �مشق  في  تالميذنا  مع  ند�سه  �كنا   Fللحصر
 Y@ ،قدمك Zسك @� ُتلو@�تخلو من #ّلة لك تسقط منها فُيَشّج 
هذ) )لكتاV )لذF صّدعَت بذكر` )ألسما_ �جعلَته معجز[ )لعصر 
 �)لدكتو @مسك  لّما   bسقطا فيه   Ld )لفني<؟  >)لنثر  )لدهر،  �eية 
)لغمر)�F ببعضها �قيّد  بمنطقه �حّجته بقيد من حديد لم تملك 
 L@ تهّد� �ال تستطيع� hمعه حر)كًا، جعلَت تقفز من حوله تصر
تتحلل من )لقيد �ال @L تبّر� )لغلط؟ �هل تعتصم dّال بستا� من سّب 
 Lْ@ <ُ�#تصو� �تجو� �حد  �تتوّعد �تهّد� (#عَم )لفر ld mلنا(
�بما � ،bُ��ّسيقُتُل ِمْربعًا!) �لو كانت معركة @�بية بيني �بينك لتر
خفتك @� َتهّيبُت لقاe �@  qثرb )لسالمة من قلمك، �لكنها معركة 
 Lمنو)، �من كاe هللا @�)فع فيها عن �ين )هللا، �)ُهللا يد)فع عن )لذين

)هللا معه كاL هو )لغالب.
�)شتّد )ألمر �تعالت )ألصو)b �لم يبَق dّال )لمو)ثبة �)لنقا$ 
باأليدF، فدخل )لزياb بيننا �@خذ` جانبًا يناجيه. �سمعته يقو� له: 
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ما تشوQ )سمه طنطا�d ،Fنه شامي �ماغه ناشف �@سلوبك ال  يفيد 
معه، �)أل#هريوL من مدّ�سين �طلبة يقرL�w له �يحّبونه، �لّما 
كاL )لخالQ بينه �بين )لشيخ @مين )لخولي كانو) كلهم معه. �هو 

يحا�بك )آلL بسالD )لدين، فما لك �لخصومة @هل )لدين؟
فلّين منه بعض )للين، ثم @قبل علّي يكّلمني فقلت: @نا @حب 
)ألستاl �@قّد� له سّنه �سبقه �هو @ستاl معر�Q، �ما بيني �بينه 
خالQ شخصي dّال هذ` )لكلمة )لتي قالها �سمعتموها، Ld فيها 
�جع عنها �تبّر@  Lفإ ،`�كفر)ً ال يجو# لمسلم @L يسكت عن dنكا
منها قمت dليه )آلL فقّبلت �@سه، �Ld @صّر عليها فسأتوكل على 
مع  )أل�لى  معا�كه   q(لقّر( @نست  �بما  معه  معركة  �@خو}  )هللا 

)أل�باq. �ما بسيفي @ضرV �لكن بسيف )لشر_.
 D(�فاعتذ� من تلك )لكلمة �قا� dنها كلمة سبق بها لسانه، �
يؤّكد @نه مؤمن صا�> )إليماL �@نه طالما جّر� قلمه للدفا_ عن 
)إلسالY �@مثا� هذ) )لكالY، فقلت له: تسمح )آلL@ L @قوY فأقّبل 
�@سك، �لكن بعد @L تسّرD شعر  )لمنفو$! فضحك �ضحك 

.Yنتهت )لمعركة بسال(� Yلقو(
�@نا @عترQ بأL #كي مبا�  @قدY مني في )أل�V ِقَدمًا �@ثبت 
 Lعّز مَن كا� bلدين بطَلت )لمجامال( qجا (ld فيه َقَدمًا، �لكن

معه �lّ� من كاL عليه.
*   *   *

حقيقتها  في  كانت  كثير[  مجالس  مصر  في  نحضر  �كنا 
بال  �@�بية  علمية   F�(نو �كانت  منها�،  �ال   Yنظا بغير   m�مد)
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موعد �ال `عال8، �كانت بما يد�G فيها من نافع 	ألحا�يث (نفع 
.من 	لجامعا

منها: مجلس لجنة 	لتأليف �	لترجمة �	لنشر، 	لذ� كا8 فيه 
	ألستا� (حمد (مين �كا8 معه جّلة من (كابر (ساتذC مصر �علمائها. 
��	G 	لمفتي 	لشيخ عبد 	لمجيد سليم، 	لعالِم 	لجليل 	لذ� كا8 
 Cلمدني. لقد جئته مر	لشيخ محمد 	� من جلسائه 	لشيخ شلتو
جالس  حاسر  �هو  	لثقيل  	لمعطف  ُمْرَتٍد  متلّفع  �(نا  	لشتا�  في 
بين نافذتين مفتوحتين يجر� بينهما 	لهو	�، فقلت: يا سيد�... 
�تخافو8  	لشبا�  (نتم  	هللا،  	هللا   :Vقا� (ُتّم  يَدْعني  �لم  فضحك 

	لهو	�؟!
	لخضر  	لسيد  	لجليل  	لعالِم  مجلس  	لمجالس  تلك  �من 
حسين، Gئيس جمعية 	لهد	ية 	إلسالمية �	لذ� صاG شيخ 	ألhهر. 
قومية  سياسية   Cند� �هو  	لطاهر،  علي  محمد  	ألستا�  �مجلس 
تكّلم   	�` كا8  ألستا�  مجلس  	لمجالس   Iهذ (�	ئل  �من  عربية. 
في  منه  تجويد  على  مجاًال،  منهم  ألحد  يد%  �لم  	لقائلين  بّذ 
 ،�	h� �	لحديث �Gغبة صا�قة منهم في سماعه، يتمّنو8 لو (فا
مقالته  	لعّقا�. �هو في مجلسه مع جلسائه غيرI مع  	ألستا�  هو 
مع قّر	ئه، تقر( فتتصّوIG مدGّسًا عالِمًا نافعًا �لكنه متجّهم 	لوجه 
قاسي 	لنظر	 يلّو* فوG b(سك بالعصا، �تر	I في بيته منبسطًا 
بما  صنف  كلَّ  فيحّد¢  	لنا|  من  (صنافًا  مجلُسه  يضّم  مبتسمًا 
يفهمو8، يخو� في كل موضو% �يتكّلم في كل مجاV، حيثما 
	تجه 	لحديث 	تجه معه فكا8 سابقًا فيه. حتى لقد �كرُ مرC (مامه 
	لشيخ عثما8 	لموصّلي، �هو شاعر موسيقي معر�� عندنا في 
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نسانًا �لمس  �	 صافح̀  	لشا1 �	لعر	b كا8 من (�كى 	لعميا8، كا8̀ 
مصافحته  من  عرفه  عشرين   �) سنين  عشر  بعد  صافحه  ثم   Iيد
�سّماI باسمه. �`�	 	ألستا� 	لعقا� يعرفه �ير�� عنه خبر	ً لم (سمع 

!IGبه �(نا (جمع (خبا

 ،�Gلخو	  |Gفا 	ثنين:  `ّال  هذ	  في  	لعّقا�  مثل  (عر�  ما 
��خر لم تسمعو	 به كا8 شيخ 	لقضاC في 	لشا1 �كا8 �خذ	ً من كل 
علم بطر�، �`8 كا8 عمله 	ألصلي هو 	لقضا�، (عا� فيه للنا| 
ِسَير 	لقضاC 	أل�لين، �لم يكن يقضي `ّال بما يعلم (نه ُيرضي 	هللا 
�يطمئّن له ضميرI 	لمؤمن �يو	فق ما علم من شر% 	هللا، ال يميل 
مع لّذC ينالها (� منفعة يحصل عليها (� مضّرC من قو� `�	 قضى 
عليها يخشاها، �ال يطمح (حد (8 يكّلمه في قضية ينظر فيها، هو 
 Gمن صد �لعقا	. �كا8 مجلسه في موعد مجلس 	مصطفى َبْرَمد
	لمجلس   �تقّو  Cلصال	 �نا موعد   	�` كا8  	لجمعة، �لكنه  يو1 
لى 	لمسجد، فكاG 8جًال �من قلبه ��من لسانه،  ��هب (هله كلهم̀ 
يما8 قلبه: 	متثاًال ألمر 	هللا �	بتعا�  ��مَنت جو	Gحه فظهر عليها (ثر̀ 

عّما نهى عنه 	هللا.

يترجم عنه  �Gُّ� كاتب يكتب بقلمه (� يقوV بلسانه ما ال 
فعُله �ال يو	فقه سلوكه، ُيرضي 	لنا| �ال يسعى لما ُيرضي 	هللا.

*   *   *

�	CG 	لتشريع في �h	CG 	لعدV فهي 	لتي قّدمنا لها �(ُ�ِفدنا  (ّما̀ 
للعمل فيها.
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	لشا1؛  في   Iعرفنا كالذ�  سهل  	لوhير  لقا�   8) نظّن  �كنا 
عليه  فندخل  موعد  بغير   �) موعد  عن  	لوhير  `لى  نذهب  فنحن 
G(سًا (� ننتظر قليًال `8 كا8 مشغوًال، بل `8 هذI كانت سّنتنا مع 
Gئيس 	لجمهوGية: محمد علي بك 	لعابد (�هو 	بن (حمد عزC باشا 
	لعابد، (قر� 	لعر� منزلة من 	لسلطا8 عبد 	لحميد) �مع هاشم 
بك 	ألتاسي 	لرجل 	لجليل 	لذ� كا8 شيخ 	لوطنيين، �	لشيخ تا� 
(كبر  	سمه  َمن كا8  	لشا1،  	بن شيخ علما�  	لحسني �هو  	لدين 
من كل صفة يوصف بها �هو 	لشيخ بدG 	لدين، ثم مع 	لزعيم 

	لمناضل شكر� بك 	لقّوتلي.

بوضع  للمشاGكة  مدعو	ً  	لشا1  في  باشا   �Gلّسْنهو	 �كا8 
	لقانو8 	لمدني. �ليته ما ُ�ضع، �ليتنا بقينا على >	لمجلة< 	لمنبثقة 
عن �يننا �	لمو	فقة لشر% Gبنا �	لمكتوبة بالعربية لساننا، �لم يأتِنا 
هذ	 	لقانو8 	لمدني 	لذ� طالما كتبُت عنه �عن لغته �كتب (خي 
	ألستا� 	لفقيه 	لشيخ مصطفى 	لزGقا، 	لذ� هو 	آلG 8كن كل لجنة 

تنعقد لوضع 	لقانو8 	لمدني 	إلسالمي.

	للجنة  	لسنهو�G في  	لقاسم مع  نها�  �كاh 8ميلنا 	ألستا� 
فيه  نلتقي  ال  يو1  يكن  فلم   ،zخر) قانونية  لجنة  في  (نا  �كنت 
بالسنهو�G، في 	لمكتب (� في (حد 	لمقاهي 	لخلوية على ِسيف 
	لغوطة (� على سفح قاسيو8، فنشأ بيننا �بينه موّ�h) C	لت 	لكلفة 
أل8 	لرجل، (� 	لسنهو�G -كما بد	 لنا في 	لشا1- سمح 	لطبع 
حسن 	لعشرC غير مترفع �ال متكبر، فظنّنا (8 	لوGh	� في مصر كلهم 

.h	لطر	 	من هذ
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��هبنا ((نا �	ألستا� نها� 	لقاسم) `لى �h	CG 	لعدV، �كا8 
مدير  `لى  فأخذ�نا  غرفته  عن  فسألنا  باشا،  خشبة  يومئذ  	لوhير 
Gسمي  كتا�  معنا  �كا8  عليه.  لنا  	ستأ�8  مكتبه  �مدير  مكتبه، 
 Cآلخر	 z�يخه ٢١ جماGيا تاGفي سو Vلعد	ير h� ه `ليه من موجَّ
ليه ��خلنا عليه، فهّش لنا �بّش   ̀I١٣٦٦ (١٩٤٧/٥/١١) فحملنا
في �جوهنا �(حسن 	ستقبالنا، �تهّيأُ (كّلمه فيما جئنا من (جله 
فلم يدْعني (تكّلم، بل فاجأني بسؤ	V ما كنت (قّدG (� (تخّيل (نه 
سيسألني عنه، قاV: 	لشيخ (بو 	لخير 	لفّر	 هل تعرفه؟ قلت: نعم، 
 V	ال تز) :Vهللا من عهد قريب. قا	حمه G نا �قد ُتُوّفيGقد كا8 جا�
�	IG �خَر �	G في حّي 	لمهاجرين ُتشِر� على �مشق �غوطتيها؟ 
`لى  (ُنشَئ حّي كامل  تُعد �خر �	G، لقد  قلت: نعم، �لكنها لم 
	لغر� منها حتى بلغ فم 	لو	�� 	لمفضي `لى �مر �صعد فوقها 

حتى �صل `لى 	لصخر	 	لكباG في قمة 	لجبل.
 Vسأ)  8) سيد�  يا  لي  تسمح  له:  فقلت  متعجبًا،  فسكت 

معاليك، من (ين تعرفه؟ فقص علينا قّصة عجيبة.
*   *   *
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-١٩٢-

 	لعد��	�في ��	�
 	لتشريع في 

	لشرعية قانو� 	ألحو	�  	لكلية  	لكال% على  )نا منذ بد)' 
	لشخصية )حسست )ني مشيت بالقر	6 في طريق عر، ألني كّلفتهم 
قر	6
 مباحث فقهية ليس ألكثرهم حر? عليها ال 	هتما% بها، 
 Dلوقو	ال )طيل لذلك بد)' )جز: )مّر بالكثير منها فأشير �ليه 
عليه، أل� 	لناO ال يأخذ� 	لجريد
 	ليومية ليتعّلمو	 منها 	لفقه 

ال ليأخذ	 منها 	لعلم.
قلت �ننا صلنا )خير	ً �لى 	لو�ير، كا� �ير 	لعد� يومئذ 
�ليه من   Uحملنا Vلذ	 	لرسمي   Xلكتا	 منا  )خذ  باشا. ما  خشبة 
�ير 	لعد� في سو�يا ال كّلمنا في 	لمهمة 	لتي جئنا من )جلها، 
بل 	جَهنا بسؤ	� جدناU غريبًا ال نتوقع مثله من مثله؛ سأَلنا عن 
	لشيخ )بي 	لخير 	لفّر	. 	لشيخ )بو 	لخير من 	لوجها6 	ألغنيا6 في 
	لشا%، ليس من �جا� 	لسياسة ال من )�باX 	لمناصب ال من 
ليس من طر	� 	لو�ير ال من )شباهه،  ،Xأل�	)هل 	لصحافة 
لذلك عجبنا من سؤ	له عنه. قلت لكم �نني سألته من )ين يعرفه، 

فقّص علينا قّصته(١).
______________________

قد مر' بكم مختَصر
 في 	لجز6 	لثالث من هذU 	لذكريا'، في  (١)
	لحلقة 	لثامنة 	لسبعين (مجاهد).
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 Gبعين سنة قبل (8 تنشب ناG) مشق من نحو�نه جا� ` :Vقا
	لحر� 	أل�لى، يو1 كانت �مشق 	لبلد 	لو	�% 	لساكن �كانت في 
�لكنه   Gلقطا	 `ليها  يصل   ،بير� `ليها  مدينة  (قر�  عزلة،  شبه 
ُيمضي بينهما �قتًا يزيد على ما ُتمضيه 	لطياCG 	ليو1 بالمسافرين من 
 Gلقطا	 	بهذ بير� `لى لند8. �لقد (خذُ (نا `خوتي `لى بير�
فقضى بنا على 	لطريق `حدz عشرC ساعة، �ال يزيد ما بينها �بين 
�مشق عّما بين مكة �جّدC `ّال قليًال! �هذ	 	لقطاG باbٍ `لى 	ليو1، 
 Gلشامية، �هو قطا	لمصايف 	ني (� 	لزبد	لكنه ال يمشي `ّال `لى �

(ثر� ما (ظّن (نه بقي مثله في 	لدنيا.

قاV 	لوhير `نه �صل �مشق �لم يكن قد h	Gها من قبل �هو 
 Gقبو G	h� IG	ألمو� فز	لجامع 	ً، فذهب `لى 	ال يعر� فيها (حد
	لفرسا8 	لثالثة: نوG 	لدين �صال* 	لدين �	لملك 	لظاهر، 	لذين 
عد�	ً  (كثَر  كانو	  	لذين  	لصليبيين،  من  	لشا1  بال�  بهم  	هللا  طّهر 
سر	ئيل، فلم  �(قوz قوC من 	لو	غلين 	لغاصبين 	لذين (قامو	 ��لة̀ 

.G	يُد1 لهم ملك �لم يستقّر لهم قر

ثم (حب  	ألثرية،   |G	لمد	  G	h� لظاهرية	 	لمكتبة  ��خل 
 قد �صلت `ليها) 	Gلسيا	لبلد فاستأجر عربة (�لم تكن 	 z8 ير)
	لتر	1،  فيه  يجر�  	لذ�  	لصالحية  طريق  في  	لعربة  به  فمشت 
يستقبل جبل قاسيو8 ير	I ماثًال (مامه، في ��Gته قّبة 	لنصر 	لتي 
ُيعر�  باGيس،  في  `يفل  كبر�  لها  �كانت  �مشق   Gشعا كانت 
قاسيو8 بها بين 	لجباV كما ُتعر� ببر� `يفل باGيس بين 	لمد8. 
�`�	 كا8 في 	لجباV 	لجميل �	لقبيح فقاسيو8 (جمل 	لجباV، هو 
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 Vنونا من سفحه (يقو�كلما � ،Vلرجا	نِق(١) بين 	لُغر	بينها كالفتى 
	لوhير) صعَد بنا 	لعربة قليًال �َتكّشف لنا من 	لبلد �من 	لبساتين 
	لتي تحّف به منظر (كبر، حتى �صلنا �خر حّي 	لمهاجرين حيث 

ينتهي خّط 	لتر	1، فر(يت منظر	ً عجيبًا.

�لقد سافر `لى بال� 	لشرb �	لغر� فما G(يت مثله: تنظر 
من �G	ئك فترz قاسيو8 	لفتي 	لذ� يشبه بين 	لجباV (��نيس في 
(ساطير 	ليونا8، �تتلّفت `لى يمينك فُتبِصر مدخل 	لطريق 	لجبلي 
مدخل  هو  قديمًا  �كا8  عظيمتين،  صخرتين  بين  با�يًا  ُ�ّمر  `لى 
	لبلد. �ُتِطّل بعدI على (جمل �	�ٍٍ في 	لدنيا (� هو من (جملها: 
ضّيق ال يّتسع `ّال للطريق �لنهر بر�z 	لذ� يجر� فيه، (ّما (بنا� 
�	حد   bفو �	حٌد   Vشما� يمين  عن  	لجبلين  في  فتمشي   z�بر
لتسقي (عالي 	لبلد �(سافله، �	لما� يخر� من 	ألعلى `لى 	أل�نى 
ليها �`لى 	ألنهاG �	لجبل من �G	ئها   ̀�	 نظر في شّالال �	ئمة،̀ 
G(يت صوCG صفو� من عقو� 	للؤلؤ في جيد غا�C حسنا�. �ال 
 |G	لمد	في  | َّGلتي ُتد	لميتة 	لبالغة 	على طريقة علم  	هذ Vقو)

.Cلمشاَهد	لحّية 	لحقيقة 	فال تنشئ بليغًا، لكن (صف 

 ،Cلمز	  Vجبا G(يت  	ليمين  `لى  	لو	��   iبنظر  	جتز فإ8 
�تنتهي  هنا  من  تبد(  	لتي  	لغوطة   Gشجا) قاسيو8  �تحت  �تحتها 
شرقي �مشق بعد عشرين كيًال. فَمن z)G بستانًا �	حد	ً طوله عشر�8 
(لف متر فيه من كل فاكهة �hجا8 �من كل 	لثماG (شكاV �(لو	8؟ 
بقّبته  	ألمو�  	لجامع  �سطها  �في  	لبستا8،  هذ	  �سط  �	لبلد 

______________________
(١) 	لُغر	نِق: 	لشا� 	ألبيض 	لناعم 	لجميل (مجاهد).
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.Gلكبا	لثال¢ 	لنسر، �مآ�نه 	لتي كانت ُتدعى قّبة 	 Cلمشَمِخّر	
قاV 	لوhير `نه لّما z)G هذ	 	لمنظر تمنى (8 يجد هنا فندقًا 
ينزV فيه، �تلّفت حوله فر(G zجًال حسن 	لزّ� َمهيب 	لطلعة (ما1 
ها  (ليس  فسأله:  منها.  �يخرجو8  	لنا|  يلجها  باُبها  مفتو*   G	�
هنا فندb ينزV فيه 	لغريب؟ قاV: بلى، (ال ترz 	لبا� مفتوحًا؟ 
فتفّضل. قاG) :Vيد غرفة ُتِطّل على هذ	 	لمنظر. قاV: حبًا �كر	مة. 
يا فال8 (�نا�z خا�مًا كا8 في 	لد	G)، ُقل لهم (8 ُيِعّد�	 	لغرفة 

	لفالنية لألستا�.
�	لنزال�  مريحًا  فندقًا  ��جدته   ،Iعند �نزلُت  	لوhير:   Vقا
قليًال �	لخدمة جيدC، �كا8 يسألني كل عشية: ما�	 تريد (8 تأكل 
غد	ً؟ �يعّد� لي 	أللو	8 	لشامية فاختاG منها ما (Gيد. �طا� لي 
	لمقا1 �لم يكن لي في مصر عمل يستعجلني، فلبثت عندI خمسة 
�عشرين يومًا، (طلب فأجد، ما �جد تقصير	ً �ال 	حتجت `لى 
 	لسفر فقلت له: (نا مسافر غد	ً. قاV: بالسالمة Gثم قر .zشكو
(تمنى  قلت:  عندنا.  	إلقامة  تطيل   8) نؤثر  كنا   8`� 	هللا،  `8 شا� 
�لكن �8 (�	8 	لرحيل. قاV: كما تريد. قلت: (ين قائمة 	لحسا�؟ 
فضحك �قاV: 	لحسا� يو1 	لقيامة، �نسأV 	هللا (8 يجعله يسير	ً. 
قلت: `نما (عني حسا� 	لفندb. فضحك �قاV: (� فندb؟ (تر	ني 
ضيفًا  علّي  نزلَت  �قد   ،�G	� هي  `نما  	لفنا�b؟  (صحا�  من 
كريمًا، فهل تأخذ�8 مني `Gh 8تكم (جرC 	لمبيت �ثمن 	لِقرz؟ 

يشّرفني   8) فدعوته  (فلحت،  فما  �سيلة  كل  معه  فجّربت 
فقبلها  مصر،  من  بهدّية  `ليه  �بعثُت  فوعد.  مصر  في  بزياGته 
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 Iلبّر بوعد	طالبه ) �Gّ� علّي بهدّية (غلى منها. �كتبُت `ليه مر	
�hياGتي، فمضت (Gبعو8 سنة �ما جا� مصر �ال Gجعت (نا `لى 
 Iلشا1. (فتعجبو8 -بعد- `8 سألت عنه �`8 طلبت منكم (8 ُتبِلغو	

(ني ال (h	V متعّجبًا من عمله معَجبًا به شاكر	ً له.
*   *   *

ُيستغَر�،  ال  معدنه  من  	لشي�  �لكن  عجيبة،  قصة  �هي 
به  يثني  ما   V�)� مفاخرهم V�) لعر�، �هو	 �	لكر1 سليقة في 
 ،CGلضر�	هم على (كابرهم. �هو فيهم حاجة قد تبلغ حّد o	شعر
 Vينز bية ما فيها للغريب فند�يعيشو8 غالبًا في با 	لك (نهم كانو�
�من  ُيقريه  َمن  	لغريب  يجد  لم  فإ8  منه،  يأكل  مطعم  �ال  فيه 
يطعمه �يسقيه ما جوعًا، لذلك كا8 من مكا1G (خالقهم 	لتي 
 Iلسال1 إلتمامها (8 للضيف حقًا (قّر	� Cلصال	عليه  Vلرسو	ُبعث 
	لشر%، �جعل له (8 يقاتل عليه `8 ُمنع منه ألنه يكو8 في موقف 
 b�لفنا	لعر� ال يسر� على مدينة فيها 	 	لكن هذ .حياC (� مو

.iفي يد Vلما	لمطاعم �فيها كل ما تحتا� `ليه `8 كا8 	فيها �
�	لخلق 	لكريم �سٌط بين �Gيلتين، بين 	لسر� �بين 	لتقتير، 
 iَإلسال1: {�ال َتْجَعْل يَد	 ��هو ( 	لتبذير، هذ	لبخل �بين 	بين 
.{ً	Gلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحسو	مغلولًة `لى ُعُنِقَك �ال َتْبُسْطها كلَّ 

	لتي جئنا من (جلها. ��ّ�عنا  	لمهّمة  ثم �خلنا في حديث 
	لوكيل  �ّ�عنا  ثم  مكتبه،  `لى  معه   CG	hلو	 �كيل  �(خَذنا  	لوhير 
في  	لتشريع   CG	�` `لى  (خذ�نا  ثم  	لمفّتشين،  Gئيس  مع  ��هبنا 
	لوh	CG، �جعلو	 لنا (نا �	ألستا� نها� 	لقاسم Gحمه 	هللا غرفة نصبو	 
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لم نكن  يو1، �`8  	إل�	CG كل  `لى  نذهب  فيها مكتبين. �كنا  لنا 
َفين بمثل ��	1 	لموظفين. مكلَّ

�G(يت في مصر شيئًا لم نكن نألفه في 	لشا1 �لم يكن يألفه 
�ال يعرفه 	لنا| هنا في 	لمملكة. G(ينا كل موظف `�	 �قف بين 
لقي  فإ�	  يستكبر �ينتفخ،  Gئيسه تضا�V �تصاغر �	لرئيس  يَد� 
	لمر�o| من هو ��نه تكّبر عليه �	ستخذz 	آلخر بين يديه. �نحن 
نعر� للرoسا� حقوقهم �لكن في حد�� 	لقانو8، فإ8 جا��hها 

�(G	��	 (8 يأخذ�	 شيئًا من كر	متنا قلنا لهم: ال، �ال كر	مة.
 Cلقضا	 (كابر  من  بنخبة  	لتشريع   CG	�` في  	جتماعي  �كا8 
في مصر لبثنا في صحبتهم سنة كاملة، (ّما 	لقضاC 	لمدنيو8 منهم 
فكانو	 (كثر منا 	ّطالعًا على 	جتها�	 	لمحاكم 	ألجنبية �مباحث 
علمائها 	لقانونية �على 	لكتب 	لحقوقية، �كّنا (عرَ� بالفقه �كتبه 

�مذ	هب علمائه، �كا8 	لقضاC 	لشرعيو8 منهم مثلنا.
�ممن كنت (عمل معهم 	لعالِم 	لمحّد¢ 	لقاضي 	لشرعي 
	لشيخ (حمد شاكر، 	بن شيخ 	لمشايخ محمد شاكر �(خو شيخ 
(كثر  به  	تصالي  كا8  من  �منهم  شاكر،  محمو�  	ألستا�  	أل�با� 
�	جتماعي به (طوV، (قضي معه ساعا في 	إل�	G CGبما 	تصَلت 
بساعا (خرz (قضيها معه في �	IG في حّي 	لسيدC، �هو فقيه 
�	سع 	الّطال% شاiG في �ضع 	لقو	نين 	لجديدC في مصر (قانو8 
	لوصية �قانو8 	لمو	Gيث) �(ّلف في شرحها، �هو 	لشيخ محمد 

.�Gْنهو فر� 	لسَّ
بن  (حمد  (نشأها  	لتي  >	لقطائع<  مدينة  هو   Cلسيد	 �حّي 



١٢٥

طولو8 	لذ� (قا1 في مصر ��لة 	نفصلت ((� كا� تنفصل) عن 
يومًا  تغّلب  يتغّلب عليها، كما   8) بل (�شك  	لعباسية،  	لخالفة 
 ،i	ألتر	لسّنة من 	لسالجقة من (هل 	لفر| �	بنو بويه من شيعة 
له،  �نِّد	ً  لوال (8 قّيض 	هللا له Gجًال كا8 عبقريًا مثله �كا8 كفؤ	ً 
هو 	لُموفَّق، 	لذ� كا8 	لخليفة بالفعل �`8 كانت 	لخالفة ألخيه 

باالسم.
�مصر ((عني 	لقاهرC 	لكبرz) ليست مدينة �	حدC، �لكن 
	لقديمة  مصر  �هي  (�ًال،  	لفسطا�  	تصلت:  ثم  تعاقبت  مد	ئن 
 I�لذ� فتح مصر بجيش يقّل عد	لعا� 	فيها مسجد عمر� بن �
عن نصف عد� طال� كلية �	حدC في `حدz 	لجامعا 	لعربية 
موضع  في  ُبني  (	لذ�  	لعا�  بن  عمر�  مسجد  �كا8   .Cلكبير	
فسطاطه فُسّميت 	لمدينة باسمه) كا8 شبَه مهَمل في تلك 	لسنة، 
 CGته، عماGلعناية به �`لى عما	لى   ̀ثم سمعت بأ8 	لحكومة عا�
	لجدG	8 �	ألGكا8 �عماCG 	لعلم �	إليما8، ��ّلت خطبته �	حد	ً 
من 	لدعاC 	لمخلصين �من 	لمفّكرين 	لمسلمين هو صديقنا 	لشيخ 

محمد 	لغز	لي.
حّي  (�هي  	لقطائع  مدينة  	لفسطا�  مدينة  بعد  �(نشئت 
 hلتي تمتا	 	بن طولو8 بمناGته  	لسيدh Cينب 	آل8)، �فيها جامع 
 بأ 8�Gَجها من ظاهرها، ُبنَيت على نمط مناCG مسجد 	Gلمنا	من 
>ُسّر َمن z)G< 	لتي ُتسّمى 	لَمْلوّية �	لتي سبق 	لكال1 عنها، (ُنشئت 
	لذ�  	لعبيد�  	لمعّز  مدينة  (ُقيمت  ثم  قر8.  نصف  بنحو  بعدها 
ثم  	لحسين.  مسجد  �فيها  	ألhهر  فيها  �	لتي  	لفاطمي،  ُيدعى 
مشى 	لبنا� `لى 	لعتبة 	لخضر	� �	ألhبكية على عهد محمد علي، 
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	لذين  	لمصريين   Cألساتذ	 فاسألو	   ،�G�) (ُعد  لم  `لى حيث  ثم 
يعملو8 هنا.

�لّما كنت في مصر (في 	لسنة 	لتي (تكلم 	آل8 عنها) كانت 
شبر	 منقطعة عن 	لبلد، �كا8 ما بعد 	لجيزC خاليًا ما فيه `ّال 	لتر	1 
لى 	لهر1. �لم يكن ُفتح -كما (�كر- 	لشاG% 	لموصل  	لذ� يمشي̀ 
`لى  	لذ	هب  	آلخر   %Gلشا	 �ال  	ألhهر  `لى  	لخضر	�  	لعتبة  من 
(Gكب  ملتويًا  ضيقًا  �لك  قبل  	لخليج   %Gشا �عرفُت  	لعباسية، 
	لتر	1 	لذ� يمشي فيه من ميد	8 با� 	لخلق 	لذ� كنت (نزV فيه 
فال   ،Cلُمنير	 حّي  في  	لعلو1   G	� `لى  (صل  حتى  خالي   G	� في 
(zG على 	لجانبين `ّال (بنية قديمة �ّ� فيها �بيب 	لخر	�، حين 
ُمنع `صالحها ألنها سُتهد1 لُيفتح فيها 	لشاG% 	لفسيح 	لذ� تر�نه 
	آل8. �كانت مصر 	لجديدC بلد	ً �خر، �كاG� 8	� 	ألhهر �مسجد 
	لحسين جبل موحش، لم يكن هناi عمر	8، �كانت 	لبلدC تنتهي 

عند جبل 	لُمقطَّم.
فكاكًا  منه  (ستطيع  ال  	الستطر	�  �عيبي  	ستطر	�،  �هذ	 

فاحتملوI مني.
*   *   *

 �Gلسنهو	لشيخ محمد فر� 	ألستا� 	لنا مع 	كا8 (كثر جد�
في مسألتين، `8 (�نتم لّخصتهما تلخيصًا �لم (فّصل 	لقوV فيهما: 

مسألة 	لوصية للو	G¢، �مسألة 	لوصية 	لو	جبة.
�لك (8 	لعمل على عهد 	لعثمانيين كا8 على 	لمذهب 	لحنفي 
`ننا -(نا �(خي  	لمذهب، حتى  به في  	لُمفَتى   Vبالقو بل   ،Iحد�
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 V	ألحو	خترنا في قانو8 	قا- لّما Gلز	لشيخ مصطفى 	لفقيه 	ألستا� 	
	لشخصية 	لعد�V في توGيث ��� 	ألGحا1 عن قوV 	إلما1 محمد 
لى قوV 	إلما1 (بي يوسف، ألنه (سهل على 	لنا| �(Gفق  	لمفتى به̀ 
بهم، (بى �لك علينا شيخنا 	لعّالمة مفتي 	لشا1 	لشيخ محمد شكر� 
	ألسطو	ني. �هذ	 تضييق على 	لنا| ليس في 	لشر% ما يوجبه �ال 
ما يرّغب فيه �يدعو `ليه، �	لدين لم ينحصر في مذهب �	حد �ال 
في 	لمذ	هب 	ألGبعة مجتمعة بحيث ال يجوh 	لخر�� عليها �ال 

مخالفتها، على (8 تكو8 مخالفتها بالدليل 	لشرعي.
 	��	G) لوصية في مصر	مشر�% قانو8  	لذين �ضعو	لكن �
حين  	لحّق،  عن  (بعد  هو  فيما  فوقعو	  	لضيق  هذ	  من  	لخر�� 
�	نعقد   Vبالقبو 	ألّمة كلها  تلّقته  	لذ�  	لصحيح  	لحديث  خالفو	 
�بأكثر  بالثلث   Iلغير�  ¢G	للو 	لوصية   	�hفجّو 	إلجما%،  عليه 
منه. �لست (��G `�	 كانت هذI 	لماّ�C ال تز	V موجو�C في قانو8 
	لوصية �قانو8 	لمو	Gيث (1 (نها ُعّدلت �ُبّدلت، فإ8 كانت باقية 

فإنه يجب �جوبًا شرعيًا تعديلها.
لقد (مضينا مع 	لشيخ محمد فر� ساعا طويلة في 	لمناقشة 
فيها. �	لوصية منحة من 	لشاG% ليست حقًا طبيعيًا، أل8 	إلنسا8 
(طاعته  لما  (G	�هما  �لو  منع،  �ال  بمنح  يفّكر  يُعد  لم   ما  	�`
جو	Gحه، �لو كا8 مفتا* 	لصند�b 	لذ� فيه ماله تحت �سا�ته 
لم يستطع بعد موته بربع ساعة (8 يمّد يدI `ليه. `نه ميت، فكيف 
موته �صية،  بعد   Vلما	 بثلث  تصّرفه   8` بماله؟  	لميت  يتصّر� 
 hفال يجو ،%Gلشا	لتحّكم فيها منحة من 	ته بعد (8 فقد �	G  ̀Gعتبا	�

.%Gلشا	لها  Iلذ� حّد	لحّد 	 z8 نتعد)
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(ّما 	لوصية 	لو	جبة فالكال1 فيها طويل، �هو ماثل في �هني 
 ألني -من طوV ما ناقشت فيها في مصر ثم في 	لشا1- 	ستقّر
لى 	عتباG 	لوصية  فيه كأنها منقوشة نقشًا عليه. �	لد	فع 	لذ� �فعنا̀ 
 Iجًال ساعدG zلحّق، �(ننا نر	ين �� Vلعد	ين �إلسال1 	جبة (8 	لو	
�لدI 	ألكبر في عمله �شاGكه في جمع ماله، فانصر� بذلك عن 
	لدG	سة �عن 	لعلم ألنه كا8 مشغوًال بمساعدC (بيه �كا8 (بوI فقير	ً 
�كبر  	لولد   Cبمساعد 	أل�  	غتنى  فلما  عليه،  ينفق   8) يملك  ال 
متعّلمين  فنشؤ�	   ،�	لجامعا  |G	لمد	 (�خلهم   Gلصغا	  Ioبنا)
قا�Gين على 	لكسب حاملين 	لشها�	 	لعالية، �	لولد 	لكبير لم 
يتعّلم علمًا �لم يحّصل شها�C، ثم قضى 	هللا (8 يمو 	لولد 	لكبير 
قبل (بيه �(8 يترi (طفاًال صغاG	ً ال ماV لهم �ال يرثو8 من جدهم 
	لغني حين يمو جدهم، فهل من 	لعدV (8 يبقى هؤال� فقر	�؟

كنت  �لكني   ،Cلمساعد	 يستحقو8  (نهم  في   %hنا) لم  (نا 
(جا�V 	لشيخ فأقوV له: لو (G	� 	لشر% (8 يوGّثهم لقضى بتوGيثهم، 
فهل نحن فيما نضع من قو	نين مستَمّدC من 	لشر% (عدV من 	لذ� 
في  �ليس  �	لسال1؟   Cلصال	 عليه   Vلرسو	 �بعث  	لكتا�   Vنز)
	لكتا� �ال في سّنة 	لرسوV ما يوجب `عطا�هم. ثم Gجعُت `لى 
 G	إلقر �Gهللا صد	ً فشر* 	لطويلة جد	 نفسي بعد هذI 	لمناقشا
	لشر%   8` لنفسي:  �قلت  	لقانو8،  مشر�%  في  	لو	جبة  	لوصية 
 ند� 	لجّد في هذI 	لحاV بأ8 يوصي ألحفا�I هؤال� 	لذين ما
	لمحر�1<.  >(�ال�  	لفقها�  يسّميهم  �	لذين  حياته،  في  (بوهم 
	لند�  يكفيهم  بالدين-  -لتمّسكهم  كانو	  	أل�لو8  �	لمسلمو8 
ليقومو	 بالعمل، ثم `8 في بعض 	لمذ	هب 	ألGبعة (8 	لتركة ال 
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% على 	لمستحّقين من 	لوGثة `ّال بعد (8 يخر� منها حّق 	هللا،  َّhُتو
فإ�	 	عتبرنا 	لوصية البن 	لمحر�1 	لتي ند� 	لشر% `ليها حقًا من 
حقوb 	هللا �(خرجناها قبل توhيع 	لتركة ال نكو8 قد خرجنا عن 

	لمذ	هب 	ألGبعة.
فألّخصه   ¢G	للو �	لوصية  	لوصية   Iهذ في   Vلقو	 (ما 
`لى  بالنظر   �) 	الجتها�،  �من جهة  	لتقليد  من جهة   ،بكلما
جهة مذ	هب 	ألئمة 	لمعتَبرC �	لنظر لأل�ّلة: (ما من جهة 	لتقليد فقد 
	تفق جمهوG 	لفقها� على (8 	لوصية للو	G¢ غير جائزC، �`8 كا8 
منهم من منعها من (صلها �لم يجّوhها �لو (جاhها 	لوGثة، �على 
�لك مذهب مالك (فيما سمعت) ��	�� 	لظاهر� �(حد 	لقولين 
في مذهب 	لشافعي، �منهم من جعلها موقوفة على `جاCh 	لوGثة 
كأبي حنيفة �	لشافعي في (حد 	لقولين �(حمد على ظاهر 	لمذهب. 
�خالف 	لفقهاَ� بعُض 	لفرb 	لتي ال نأخذ بأقو	لها كالشيعة 	إلمامية 

�بعض 	لزيدية.
(ّما من جهة 	الجتها� فاألصل في هذI 	لمسألة قوله تعالى: 
	لوصّيُة  َخير	ً   iََتَر  8ْ`  	لَمْوُ (َحَدُكُم  َحَضَر   	�` عليُكْم  {ُكتَِب 
َبّدَله  فَمن  	لُمّتقيَن،  على  حّقًا  بالمعر�ِ�،  �	ألقَربِيَن  للو	لَديِن 
َبعَدما َسِمَعُه فإّنما `ثُمُه على 	لذيَن يبّدلوَنُه، `8َّ 	َهللا َسميٌع عليٌم} 
(�هذI 	آلية َفرضت على من ترi ماًال -مطلقًا (� ماًال كثير	ً- (8 
	لمو	Gيث:  �ية  في  تعالى  �قوله  �	ألقربين)،  للو	لَدين  يوصي 
{ُيوِصيكُم 	ُهللا في (�الِ�ُكْم للّذَكِر ِمْثُل َحظِّ 	ألُْنَثَيْيِن، فإ8ْ ُكنَّ نِساً� 
َفْوbَ 	ْثَنَتيِن َفَلُهنَّ ُثُلثا ما َتَرiَ} (`لى �خر 	آلية)، �حديث: >`8ّ 	َهللا 
 ��Gُ لحديث	 	هذ� ،>¢ٍG	ُه فال �صيََّة لو (عطى ُكلَّ �� حقٍّ حقَّ
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	لترمذ� �صّححه �عند  في جامع  كثيرC �هو موجو�   bمن طر
(حمد �	لنسائي �	بن ماجه.

	لحكم،  منسوخة  	لوصية  �ية   8) على  	لعلما�   Gجمهو�
�	ختلفو	: هل ُنسَخت بآية 	لمو	Gيث (� بالحديث، (� بهما معًا؟ 
�هو 	ألشهر. �`8ّ صدG 	لحديث يدVّ على (نه بيا8 آلية 	لمو	Gيث، 
(� (8 	هللا كتب علينا 	لوصية، ثم توّلى بنفسه توhيع 	لتركة فحّد� 
للو	لَدين �	ألقربين �للز�جين ما يأخذ�نه. �قاV بعض 	لعلما� `8 
نما ُيعطى ألصحابه من بعد �صية يوصى بها (� �ين،  ما فرضه 	هللا̀ 
	لمو	Gيث  �ية  	لوصية في  بأ8  	لوصية. �Gُّ� عليهم  �ية  ينسخ  فال 
هي 	لوصية لألجنبي من ُثُلث 	لماV، إلطالb 	سم 	لوصية فيها، 
�(جابو	 بأ8 	لحديث خبر �حا� �ليس متو	تر	ً فال ينسخ 	لكتا�، 
�Gّ� عليهم 	لجمهوG بأ8 	ألّمة قد 	تفقت على تلّقي هذ	 	لحديث 

.Vبالقبو
تفسير 	آلية: (١) 	ختلفو	 في تفسير كلمة >خير	ً< بعد 	تفاقهم 
طالقًا (1 هو 	لماV 	لكثير؟   ̀Vلما	هل هو  .Vلما	بها  �	لمر	على (8 
 V، �قا�أل�ال	يد هم h Vألقربين، فقا	في تفسير  	ختلفو	(٢) �
	بن عبا| ما عد	 	لولَدين، �قيل من ال ير¢ من 	لرجل، �قيل 
	لفقها�، �من  بين  	لقر	بة كثير  غير �لك، �	الختال� في معنى 
شا� من 	لقّر	� G	جع (حكا1 	لقر�8 للجّصا� �	لمحّلى (٣١٤/٩) 
�َنيل 	أل�طاG (١٦٣/٦ �٢١٧) �	لطبر� (٧١/٢) �	لقرطبي (٢/

٢٦٦) �سائر 	لتفاسير.
حكم 	آلية: 	آلية عند 	لجمهوG منسوخة، �قاV في 	لمغني 
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(٤١٤/٦): تجب 	لوصية على َمن عندI ��يعة (� عليه �ين، �بغير 
�لك ال تجب. �قاV قو1: تجب لألقربا� 	لذين ال يرثو8، �ُنقل 
 ،(٢٩/٦) Gأل�طا	لصحابة. �جا� مثل �لك في نيل 	عن بعض 
�ُنقل عن 	لمنذG بن سعيد (�V با� 	لوصية من مو	هب 	لجليل 
للحّطا� 	لمالكي، �(فا� فيه 	بن حز1 في 	لمحلى (٣١٢/٩)، 
�هي عندI فر� على كل من ترi ماًال لقر	بته 	لذين ال يرثو8، 

�z�G 	لقوVَ بذلك عن جماعة من 	لتابعين.
`�	 ما �لم يوِ� هذI 	لوصّية فما 	لعمل؟ 	خُتلف فيه على 
بأنه `8 لم يفعل ُختم عمله بمعصية  (قو	V: (١) فقاV قو1  ثالثة 
�ال  شي� لهم (G	جع نيل 	أل�طاG ١٦٣/٦)، (٢) �سكت قو1 عن 
	لحكم، (٣) �	نفر� 	بن حز1 فقاV بأ8 له (8 يوصي بما طابت به 
نفسه، �`8 (�صى بثالثة (جز	� (�`8 لم يوِ� بالكل) فإنه يكو8 
يوِ�  فإ8 ما �لم  ثالثة.  	لجمع  (قل  لألقربين أل8  (�صى  قد 
(عطو	 جز�	ً من ماله يقّدIG 	لوGثة (� 	لوصي �ال حّد له، �مذهب 

	بن حز1 قضا� �يو8 	هللا قبل �يو8 	لعبا�.
8 تركهم محتاجين  فإ8 (�صى لغيرهم من 	ألباعد �تركهم؟̀ 
في   Vقو على  عليهم  	لوصية   �ّGُ 	ألباعد  من  لغيرهم  �(�صى 
مذهب (حمد، نقله 	بن مفلح في كتا� 	لفر�% (٩٢١/٢ �٨٩٢) 
ثلثه،  له  �للموصى  ثلَثيه  (ُعطو	  بالثلث  لغيرهم  (�صى   8` �قيل 
قياسًا على 	لماV كله، �هو قوV معزّ� لسعيد بن 	لمسّيب �	لحسن 

	لبصر�.
*   *   *
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فمشر�% 	لوصية 	لو	جبة في 	لقانو8 مأخو� من هذI 	آلية، 
�هي منسوخة لكن حكمها باbٍ في غير 	لو	G¢، �معنى �لك (8 
	ألقربا�  لبعض  حّد�  ثم  جميعًا،  لألقربين  بالوصية  فيها  (مر  	هللا 
(نصبا�هم �حصصهم من 	لتركة فأُعطو	 ما فرضه 	هللا لهم، �باقي 

	ألقربين بقي حكم 	لوصية قائمًا في حّقهم.
بقي تحديد 	لمقد	G 	لو	جب. 	ختلف 	لمفسر�8 في 	لمر	� 
فاألحو�.  	ألحو�  مسعو�:  	بن   Vفقا >بالمعر��<،  كلمة  من 
	لّرهوني في  	لموصي. �في حاشية  متر�i الجتها�  �قيل: �لك 
G فال شأ8  مقدَّ غير  ُمبَهم  بجز�  (�صى   	�` (نه  	لمالكي  	لمذهب 
تعيينه، �`نما يكو8 للموصى له سهم من  	لوصّي في   �) للوGثة 
�	لذ�  	لقاسم.  	بن   �)G �هو  	لتركة،  `ليها  تنقسم  	لتي  	لسها1 
�هب `ليه �	ضع 	لمشر�% في مصر (8 	لمعر�� هنا هو (8 يأخذ 

(بنا� 	لمحر�1 حّصة (بيهم من 	لتركة لو بقي حيًا(١).
*   *   *

______________________
(١) نّص 	لدكتوG �هبة 	لّزحيلي في كتابه >	لفقه 	إلسالمي �(�ّلته< على (8 
	لقانو8 	لمصر� (�جب هذI 	لوصية أل�ال� 	البن مهما نزلو	 �للطبقة 
 Iهذ قصر  فقد   �Gلسو	 	لقانو8  (ما  	لبنت،  (�ال�  من  فقط  	أل�لى 
	لوصية على (�ال� 	البن فقط، �كوG	ً �`ناثًا، ��8 (�ال� 	لبنت. ثم 
قاV: "�	ألَ�لى 	ألخذ بما �هب `ليه 	لقانو8 	لمصر� تسويًة بين فئتين 
من جنس �	حد، سو	� لطبقة �	حدC (� (كثر". ثم �كر (8 	لقانو8 حّد� 
لألحفا� ما كا8 يستحقه (بوهم لو كا8 حيًا. 	نظر 	لمسألة في 	لجز� 

	لثامن �١٢٣ (مجاهد).
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-١٩٣-
ترشيحي في 	نتخابا 	لشا1 سنة ١٩٤٧

عرفتم (8 (بي Gحمه 	هللا ما سنة ١٣٤٣هـ �(نا لم (كمل 
�ال  نقد	ً  ال  ماًال،   iيتر �لم   Cكبير  Cسر)  iتر�  ،Cعشر 	لسابعة 
علّي  به  	هللا  مّن  ما  `ّال  بال سال*   Cلحيا	  iمعتَر فخضُت   ،ً	Gعقا
من مو	هب. طرقُت لكسب 	لرbh كل با� �صلت `ليه، `ّال بابًا 
	لكر	مة؛  تأباها  �مذّلة  مهانة   I�	G� بابًا   �) 	لشر%  يكرهه  حر	مًا 
فاشتغلت بالتجاCG حينًا، �بالتعليم، �خلت فيه سنة ١٣٤٥ �(نا 
ال (h	V طالبًا ثم لم (خر� منه، �بالقضا� من سنة ١٣٥٩ `لى سنة 
١٣٨٥، �بالصحافة 	حتر	فًا لها �قتًا قصير	ً �كتابة فيها 	لوقت كله، 

ما (عرضت عنها من يو1 (قبلت (�V مرC عليها.
فلما كانت سنة ١٣٦٦ (١٩٤٧) 	لتي (حّدثكم 	آل8 حديثها 
 �كنت في مصر كانت 	النتخابا في 	لشا1. �قد تجر� 	النتخابا
	آل8 في بعض 	لد�V 	لتي �خَلت `ليها 	لماGكسية (� `حدz بناتها 
(� جّرتها `ليها (� 	ستمالتها فأمالتها، تجر� 	النتخابا فيها فال 
�	عة حكوماتهم (�  ّال (8 يسمعو	 (خباGها من̀  يحّس بها (هل 	لبلد̀ 
يقر�oها في جر	ئدها، تجر� هّينة لّينة كالما� 	لسلسبيل ال يعترضه 
� �ال تمو� فيه موجة، أل8 َمن يلي (مرها Gّتب كل شي� Gعا
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فيها، كما يصنع بالمسرحية مؤلُفها �ُمخِرجها: ُيِعّد 	أل�V 	لنص، 
�تجر�  (��	Gهم،  	لممّثلو8  �يحفظ   ،G	��أل	 	لثاني   %hّيو�
	لستاG عن  ُيرَفع  ثم  	أل�	�،  	لمخر� من حسن  ليتوّثق   �Gِلتجا	
مسرحية (ُعلَن (نها جديدC لم ُيكَتب لها نّص �لم ُيخِرجها مخر�، 
 Cلوحد	 Iمخلصة، �بهذ Cلطبيعة بتعا�8 حّر ��حد	بل تجر� على 

�	لحّرية ُيضَمن 	لنجا*.
�لكن 	النتخابا يومئذ كانت تهّز 	لبلد هز	ً، تدخل كل بيت 
�تكو8 (خباGها (حا�يث 	لنا|، �`8 لم يخُل (كثرها من تز�ير. 
�ما   �G) من  	لسياسة  في  لي  كا8  �ما  يومًا،  فيها  (فّكر  لم  �(نا 
كنت من (Gبابها �ال سألت عن 	لطريق `لى بابها، ال (عني سياسة 
	لمبا�¤ �	ألهد	� �	الهتما1 بأمر 	لمسلمين �	لمشاGكة في حد�� 
	الستطاعة إلصال* (حو	لهم، فهذ	 �	جب `سالمّي، �لكن (عني 

سياسة 	لنز	% على 	لكر	سي �	لزحا1 على 	لحكم.
لّما كانت هذI 	النتخابا خطر لي خاطر مفاجئ (�(كثر ما 
 كا8 �نّيًا مفاجئًا) فقلت لنفسي: `8 	G	في عمر� من قر 	تخذ
 8`  Cخذ	فأنا (�ال مؤ 	لنيابة،  	لنجا* في  (عطاني كل �سائل  	هللا 
قلت (نا �مدحت نفسي، فإني (قوV حقًا) معر�� في بلد� �في 
كثير من 	لبال� 	لعربية، �لي كما يقولو8 شعبية �	سعة، �(عطاني 
	هللا لسانًا طليقًا �جر(C على مخاطبة 	لنا|، �معرفة بطرb `قناعهم 
 �	G� �من  قلوبهم،  `لى   Vلوصو	� عو	طفهم   CGثا` على   CGمقد�
تافهة،  �ال  قليلة  فليست  شاملة  كاملة  تكن  لم   8` ثقافة  �لك 

�	ّطالعًا على (�ضا% 	لنا|.
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لعله (هم منه ليس  	لنيابة تستلز1 شيئًا غير هذ	   8) �نسيت 
 Vلقو	سمع من )� ،Iعند�؛ هو (8 (فتح بيتي لمن (حّب �من (كر
كا8  ما  	لنا|   حاجا في  �(مشي  يعّكرني،  �ما  لي   bير� ما 
منها حقًا �ما كا8 باطًال، �(لقى 	لعدّ� بمثل 	لوجه 	لذ� (لقى به 
	لصديق، �(8 يستبيح 	لنا| �قتي كله... �هذ	 ما لم (تعّو�I �ال 
يمكن (8 (تعّو�I بعد 	ألGبعين (�قد كنت في تلك 	لسنة على عتبة 

	ألGبعين من عمر�).
	لمنطقية،  	لحجج   Iهذ عني  حجبت  	لقوية  Gغبتي  �لكن 
�(نستني (8 على طالب 	لنيابة (8 ُيِعّد لمعركتها 	لماV 	لكثير، �(8 
يرسم لها 	لخطط 	لُمحَكمة، �(8 يكو8 له فئة ينصر�نه �يؤّيد�نه. 
�مالي (نا من �لك كله شي�، �لكني (قدمت مع �لك، فذهبت 

من فو�G فأبرقت `لى محافظ مدينة �مشق (ني Gّشحت نفسي.
�جعلت (تتّبع (خباG 	النتخابا. �كا8 قد صّح عز1 	لشيخ 
حسن 	لبنا Gحمه 	هللا، 	لمرشد 	لعا1ّ لإلخو	8، على (8 يسلك بهم 
مسلكًا جديد	ً، فيقتر� من 	إلصال* عمليًا للمشاGكة في توجيه 
حي  �ّفة 	لحكم، �(حّب -كما يبد�- (8 يجّر� �لك بمساندC مرشَّ
	لحكيم  عبد  باألستا�  فبعث  	لنجا*.  على  	لشا1  في  	إلخو	8 
عابدين �	ألستا� سعيد Gمضا8 `لى �مشق، �كالهما خطيب ال 
 8`� ،Gلكال1 ال ُيَشّق له `8 (قد1َ غبا	من فرسا8  |Gفا� zGُيجا
كا8 بعض 	لنا| يتكلمو8 فيهما، ال في بالغتهما �(قو	لهما بل 

في سلوكهما �(فعالهما.
 .�لبثت (نتظر 	لنتائج �ليس لي (مل في (8 (ناV مئة صو
�كانت جريدC 	إلخو	8 	لمسلمين �لت Gياسة تحريرها `لى خالي 
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	لساعة   Iعند (ُمضي  فيها   IG�h) فكنت  	لخطيب،  	لدين  محّب 
�	لساعتين (ستقي 	ألخباG، �قد G(يت فيها (�V مرC هذ	 >	لتِلكس< 
 G	حين تغّطي كل جد 	لذ� يطبع من ُبعد. �كانت `عالنا 	لمرشَّ
 Cمهّيأ Cلضخمة ُمَعّد	 �لوعو	لى كل يد، � في 	لشا1 �بياناتهم تصل̀ 

% على 	لنا| بال حسا�. َّhفي مكاتبهم تو
�(نا ما نشر بيانًا �ال عّلقت `عالنًا، `ّال شيئًا صنعه (خي 
فالنًا<،  >	نتخبو	  يكتبو8  	لمرّشحين جميعًا   z)G بال علمي حين 
فأحّب (8 يجّد� في 	إلعال8 فكتب بالحر�� 	لكبيرC >ال تنتخبو	 
`ّال   zُير ال  	لذ�  	لصغير  بالخط  تحتها  �كتب  	لطنطا��<  علي 

بالمجهر(١): >`ّال `�	 �ثقتم منه �من سيرته<.
�	نجلى 	لغباG، �ظهر 	لنتائج �ُنشر في 	لجر	ئد، فإ�	 
حو8 (صنا� ثالثة: صنف نجحو	 �صا�G	 نّو	بًا، �صنف  	لمرشَّ
خرجو	 من 	لمعركة لم ينالو	 شيئًا �(ضاعو	 (مو	لهم ��مالهم، منهم 
صال* 	لدين 	لبيطاG ،Gفيقي في 	لمدGسة �(حد 	لرجلين 	للذين 
(ّسسا حز� 	لبعث. �منهم 	لدكتوG صبر� 	لقباني، �هو Gفيقي 
(يضًا. �منهم (ستا�نا في كلية 	لحقوb شيخ 	لمحامين 	ألستا� سعيد 

محاسن، �منهم 	لوطني 	لمجاهد نزيه 	لمؤيَّد، �كثير غيرهم.
�صنف لم ينجحو	 فيصير�	 نو	بًا �لم يخسر�	 فيخرجو	 من 
	لمعركة، �هم على ترتيب ��G� (سمائهم في 	لجر	ئد: 	ألستا� 
مظهر 	لعظمة مؤّسس جمعية 	لتمّد8 	إلسالمي 	لد	عية 	لمخلص 
	لزعيم،  	لخطيب   Gلحّفا	 لطفي  �	ألستا�  	لشاعر،  �	لكاتب 

______________________
(١) 	لِمجَهر (على �8h 	لِمْنَبر)، �يتحذلق من يذيع �	ئرC 	لمعا�G في 

	لر	ئي فيقوV: 	لُمجِهر (على �8h ُمؤمن)!
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	لعسلي  صبر�  �	ألستا�  	لوhير،  	لشرباتي  (حمد  �	ألستا� 
 CG	hلو	 ��لي   Cمر  CG	hلو	 Gياسة  �لي  	لذ�  	لمعر��  	لمحامي 
نصو*  	ألستا�   Iبعد� 	لطنطا��،  علي  	سم  �بعدهم   ،مر	
بابيل 	لصحافي 	لكبير �نقيب 	لصحافة في 	لشا1، �	ألستا� نسيب 
	لبكر� 	لزعيم 	لمناضل، �	ألستا� حسن 	لحكيم 	لذ� كا8 �	حد	ً 
من (شر� 	لسياسّيين 	لذين عرَفتهم (ّمتنا �كاG 8ئيس 	لوGh	� �كا8 
نبيه  	لذكريا، �منهم   Iفيما مّر من هذ �كتبُت عنه   ً	G	مر �hير	ً 
	لقضماني  بشير  �	ألستا�  	لعاملين،  	لوطنيين  قدما�  من  	لعظمة 
	لذ� كا8 (مين مدينة �مشق، �	لشيخ عبد 	لحميد 	لطبا% Gجل 
 Vلضال	لذ� �ثر 	فيقنا G . �منهم�	لغّر	لجمعية 	ح  	لعلم �	لماV مرشَّ
على 	لهدz �	لكفر على 	إليما8 فكاh 8عيم 	لشيوعية عا¡ حياته 
عليها، �هو   يمو فال  فيهديه  	هللا  يرحمه   8) �(Gجو  لها،  كلها 
بكد	¡.  	لناG خالد  `لى  ليسوقها  بالقلو�  يلعب  	لذ�  	لخطيب 

�كثير غيرهم.
*   *   *

عندئذ صّحت عزيمتي على 	لسفر `لى �مشق. �كانت 	لبال� 
بينها  (قامو	   8`� (حّبة   Cخو`  G	�  -Gالستعما	 عهد  -على  	لعربية 
 Gالستعما	غم G ً، كانت على	�لمن يتنقل فيها قيو 	ً ��ضعو	�حد�
(فضل مما 	نتهت `ليه لّما 	متّد `ليها `صبع 	لماGكسية فأ�قعت 
بينها 	لعد	�C �	لبغضا�، حتى صاG يحا�G بعضها بعضًا �يعد� 

بعضها على بعض.
 جا� عهو�	ً  G(ينا  فلّما  منها،  نبكي  َمفاسُد  عندنا  �كا8 
بعُد صرنا نبكي عليها! كانت G	ئحة مخا�h فاb�G تمأل 	لساحة 
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	لكبرz حوV قصر عابدين، فلما جا� عهد ما بعد فاb�G خرجت 
G	ئحة (سو( منها فمأل 	لبال� �كانت غاh	ً خانقًا للعبا�، كنا في 

شكوz 	لفسوb فصرنا في 	لصر	§ من 	لكفر.
لّما �صلُت `لى �مشق G(يت لكل حز� (� جماعة �لكل 
ح موجو� فيه �	ئمًا.  ح كبير مركز	ً 	نتخابيًا بابه مفتو* �	لمرشَّ مرشَّ
�كا8 (كبر مركز 	نتخابي هو 	لذ� (قامته G	بطة 	لعلما� في جامع 
	لنصر (قد1 �(شهر شاG% في   %Gُيِطّل على شا تنكز، �هو 	لذ� 
�مشق، �ُيِطّل من شماليه على (كبر ميا�ين 	لشا1، ميد	8 	لمرجة 

	لتي كانت Gحبة 	لبلد.
 ،�لقد كتب 	لصديق 	ألستا� نصو* بابيل عن هذI 	النتخابا
 8) نعلم  	لجر	ئد. �نحن  نشرته  ما  `ّال  فيما كتب  ُيثبت  لم  �لكنه 
	لكال1 	لمنشوG في 	لجر	ئد ال يصّوG �	ئمًا 	لو	قع 	لمطوّ� كله، 
`نه   ،	النتخابا  Iهذ في   zألقو	 	لعامل  ِ�كر  	ألستا�  (غفل  لقد 
 ،(Gلموتو	)  iلمحّر	 نسي  �لكن   Ihجها� بآالته  	لمعمل  �صف 

�كا8 	لمحّرi هو >G	بطة 	لعلما�<.
	لشعو�   C�قا هم  لكانو	  (مرين  	ستكملو	  لو  �	لعلما� 
	إلسالمية في كل قطر �في كل hما8، �هما: (8 يكو8 عملهم هللا ال 
 للدنيا �ال للرياسة، �(8 يَدعو	 هذ	 	لخال� بينهم على 	لفرعيا

�(8 يكونو	 صفًا �	حد	ً.
�لقد تكّلمت فيما سبق عن `نشا� 	لجمعيا 	إلسالمية في 
	لشا1، �كنت عامًال صغير	ً فيها، حملت خبرها لّما Gجعت من 
مصر �قد شهد فيها قيا1 جمعية 	لشبا8 	لمسلمين سنة ١٩٢٨. 
قبلها  كا8  بل  	لجماعي،  	لعمل  بد	ية   	لجمعيا  Iهذ تكن  �لم 
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	لمشايخ. �كانت 	لر	بطة بين 	لشيخ �مريديه (قوz من 	لر	بطة بين 
 Iبشي� ال ُيِقّر 	�oلصوفية جا	تها، حتى `8 �لجمعية �قا	عضا� )
بين  	لُمريد  >يكو8   8) 	لعاقل، هو  يسيغه عقل  	لمسلم �ال  �ين 
يد� 	لشيخ كالميت بين يد� 	لغاسل<، (� (نهم يريد�8 (8 نكو8 

!(ّمة (مو	
 عد لّما  حا�لت  �عجز�-  -على ضعفي  (ني  بكم  �مر 
حقل  في  �	لعاملين  	لمشايخ  جمع   (١٩٣٩ (سنة   b	لعر	 من 
	لشيُخ  �مشَق   G	h كلما  �كنت  (فلحت.  فما  	إلسالمية   Cلدعو	
لهما  	لصو	� جمعت  	لشيخ محمد محمو�  	لزها�� مع  (مجد 
بطلب منهما كل 	لعاملين لإلسال1 من (قصى 	لصوفية `لى (قصى 
	لسلفية، أل8 صلتي بحمد 	هللا بهم جميعًا صلة طيبة، (مشي معهم 
�(�عهم  طريقي  (سلك  ثم  طريقي  يو	فق  ما  	لطريق  مر	حل  من 
يسلكو8 طريقهم. ثم `نني ال (ناh% شيخًا على مشيخته �ال Gئيسًا 
على Gياسته، �لو ُعرضت علّي لرفضتها �	متنعت عن قبولها، بل 

لقد ُعرضت فعًال �صنعت هذ	 	لذ� قلت.
ثم لّما Gجع 	لشيخ كامل 	لقّصا� -كما عرفتم- من منفاI (ّلف 
ّال >	لجمعية 	لغّر	�<. ثم  >جمعية 	لعلما�<، فضّمت 	لمشايَخ جميعًا̀ 
كانت >G	بطة 	لعلما�<، �شملت هذI 	لمرC 	لجميع، �كاG 8ئيسها 
	لكتاني.  نائبه 	لسيد مكي  	لميد	ني �كا8  (با 	لخير  شيخنا 	لشيخ 
 Gالنتخا� حتى صا	لنا| يو1 	 تلك ((� 	لر	بطة) هي 	لتي قا�
لطفي  	لشيخ  	لمشيخة:  بلقب  للعاّمة  (نفسهم  يقّدمو8  	لوطنيو8 

	لحّفاG �	لشيخ صبر� 	لعسلي، أل8 	لزمن كاh 8من 	لمشايخ.
�(نا ال (منع (8 تتعّد� 	لجماعا 	إلسالمية، لكن بشر� (8 
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لى غاية �	حدC، يربط  تكو8 كلها صا�CG عن بد	ية �	حدC، ماشية̀ 
	لدنيا �	لجاI، �(ّال  	لتز	حم على  	لتنافس على Gضا 	هللا ال  بينها 
	لجماعا 	إلسالمية.  بل  	لسياسية  تقو1 على (سلو� 	ألحز	� 
�`8 كا8 	ألَ�لى �	ألفضل (8 يكونو	 جماعة �	حدC تمشي على 
عليه  	هللا   VسوG عليها  ترَكنا  	لتي  	لبيضا�  	لنقية   Cحد	لو	 	لطريقة 

	لصالC �	لسال1.
حيها، �كنت �	حد	ً منهم. بتُّ   	لر	بطة قائمة مرشَّGصد)�
في �مشق ليلة �صولي، ثم �هبت من 	لغد `لى 	الجتما% 	لكبير 
في جامع تنكز، �قد Gُّصت 	لمقاعد Gّصًا في ساحته 	لو	سعة جد	ً 
حتى لم يبَق فيها فر	x لمقعد �	متأل بالنا| حتى لم يبَق فيها 
مقعد فاxG، ��ضعو	 في صدGها سدC قعد عليها بعض (عضا� 
حين، �تد	�لو	 	لمنبر يخطبو8. فلما جئت  	لر	بطة �بعض 	لمرشَّ
	لمستمّر،  �	لتصفيق  	لعالي  بالهتا�  	لجمو%  	ستقبلتني  (خطب 
�لكن تجّهَمت لي �جوI (كثر َمن هم على 	لسدC �بد	 عليهم (نهم 

كرهو	 حضو�G، �حا�لو	 منعي فما 	ستطاعو	.
�شرعُت (تكلم، فما G	عني `ّال �G	عا8 تلتّفا8 حوV خصر� 
�(نني (ُحَمل من فوb 	لمنبر فأُنَزV عنه! �ضّج 	لنا|. �(�كر (8 
 Cإلخو	 	ستطا%  ما  كل   Vبذ�  �Gh) من  �شّد  معي  �قف  مّمن 
	ألفاضل 	لذين كانو	 يومًا بين تالميذ� ثم صا�G	 من hمالئي، بل 
غد�	 (فضل مني، محمد 	لقاسمي ��حيد 	لعّقا� �عبد 	لرحمن 
	لباني �(�يب صالح، �(عا��ني بالقوC `لى 	لمنبر كما (ُنِزلُت عنه 
بالقوC �بالغدG� ،Gجعت (تكلم (عاتب َمن صنع هذ	. �`نه َليؤلمني 
تدفع  ال  	ألماني  �لكن  تكو8   8) (تمنى  كنت  ما  حقيقة   Gقّر)  8)
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	لو	قع، هذI 	لحقيقة هي (8 	إلخو	8 	لمسلمين قد حاGبوني في 
	النتخابا كما حاGبتني 	لجمعية 	لغّر	�.

ألنني  	إلخو	8  على  عتبي   Gبقد 	لغّر	�  على  (عتب  ال  �(نا 
لبثُت على �لك بعد هذ	  تأييدهم. �قد  لم (ّ�خر �سعًا يومًا في 
	لحا�¢، �لّما ُقتل 	ألستا� 	لشهيد عبد 	لقا�G عو�C �`خو	نه كتبُت 
مقالة طويلة عنو	نها >هذ	 يو1 	لحد	�< طُبع منها (كثر من تسعمئة 
باكستا8،  	للغة 	ألG�ية �ُنشر في  `لى  (لف نسخة، �ُترجمت 
Gبما لّخصتها يومًا (� نشرتها في هذI 	لذكريا. �لقد بكى منها 
كل َمن قر(ها، ما كتبتها ليشكرني 	إلخو	8 عليها بل ألجد عند 	هللا 
ثو	بها، فال (مّن بها �ال (طلب عنها بدًال. �(يا1 	لوحدC (�عت من 
`�	عة �مشق 	لرسمية خبر ما صنع 	إلخو	8 عند 	لقناC �سّميتهم 
بأسمائهم 	لتي سمعتها من (خي ��لد� 	ألستا� كامل 	لشريف (ثم 
(ّلف عنها كتابًا)، �خّبرني (خي 	ألستا� نها� 	لقاسم Gحمة 	هللا عليه 
(8 	لرئيس جماV عبد 	لناصر غضب منها لما سمعها �بعث يؤّنب 

	لقائمين على 	إل�	عة ألنهم (�	عوها.
فأنا  بعض،  �سط  بعضها  ��	ئر  (نهم  	إلخو	8   Gعذ �لكن 
لى 	لد	ئرC 	لصغيرC 	لجّو	نية  معهم في 	لد	ئرC 	لبّر	نية(١)، فإ�	 جئنا̀ 
 (خرجوني عنهم. �هذ	 ما كنت (ُنِكرI، كنت (نكر على 	لجماعا
	إلسالمية (8 تسير سيرC 	ألحز	� 	لسياسية، كنت (حب منها (8 
تصا�b هللا �حدI �(8 تعا�� هللا �حدI، �(8 يكو8 سو	� لديها َمن 

كا8 صالحًا �`8 لم يدخل فيها �من كا8 من (عضائها.
______________________

 في 	لحديث 	لصحيح.�G� ني< فصيحة	ني< �>جّو	(١) كلمة >بّر
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(صدقا�  (سميهم  ممن  (صدقائي،  (قر�  عني   �(عر لقد 
	لعمر �كانو	 Gفاقي في 	لمدGسة �كانو	 (صحابي في حياتي، نسو	 
 Iهذ  Vمثا) عن  بعيد�8  ألنهم  �لك  �لعّل  �بينهم،  بيني  كا8  ما 
�	لفّر  	لكّر   Vجها �ال (صوGخلها �مخا	يعرفو8 مد 	لمعاiG فال 

فيها. فإ�	 كانو	:

ُVما �ال  ُتهِديها   iَعنَد َخيَل  ال 
8ْ لم ُتسعِد 	لحاVُ؟ فلُيْسعِد 	لنطُق̀ 

من  	لوفا�  �G(يت  	لحّي  في  جير	ننا  من  	لوفا�  G(يت  لقد 
تالميذ� �تالميذ (بي، حين (قا1 لي 	لشيخ محمو� 	لعقا� (Gحمة 
	هللا عليه �على كل من ما ممن �كر في هذI 	لحلقة) حفلة في 
	لبلد. �في   Iلعلمية، جمَعت �جو	 	لتجاGية  	لمدGسة  مدGسته، 
هذI 	لحفلة ظهر خطيب جديد كا8 يومئذ شابًا في 	لعشرين، فبهر 
	لنا| بخطبة 	Gتجلها �بهرني مع 	لنا|، هذ	 	لذ� صاG من بعد 

.Gلعّطا	لخطبا�، �هو عصا1 	نابغة 
 �(ُبدلت فيها G�ّhُ لتكميلية، �لكنها	 �كانت 	النتخابا
	لصنا�يق، فجا�o	 بغير 	لتي (لقى فيها 	لنا| (�G	قهم �ملؤ�ها قبل 
(8 يأتو	 بها. �قّصة هذ	 	لتز�ير يعرفها 	لصغير �	لكبير فال حاجة 

`لى `ثباتها، بل ال حاجة `لى 	لعو�C `ليها.
 لنفسي؛ علم 	هللا (نني ال (صلح �G) ً مما	هللا لي خير	 �	G)�
�ال  ينطلق  لسانًا  ليست  	لسياسية   Cلحيا	  8)� 	لسياسية،   Cللحيا
يمشي   8) مثلي  يستطيع  ال  ملتوية  طرقًا  لها  �لكن  يفّكر،  عقًال 
بفلسطين   Gمر� مصر،  `لى  �Gجعت  منها.  	هللا  فأنقذني  فيها، 
فكا8 تسليمي عليها ��	عًا، ألنها سقطَت بأيد� 	ليهو� بعد �لك 
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بشهوG، ما (خذ�ها بقوتهم �لكن بتفّرقنا.
 bلفسو	لبقا� في حيفا (يامًا، فر(يت فيها من 	لى ` Gضطُر	
 Iهذ في  	ليهو�  `ليها  حمله  -مما   Cلظاهر	 �	لفو	حش  	لمعَلن 
	لسنو	 	لقالئل- ما لم (كن (تخّيل �جو�I في 	لخياV فضًال عن 
(G) 8	I بالعين! �هبت (فّتش عن فندb فمشيت في 	لشاG% 	لكبير 
�	لبحر  	ليمين  `لى  فيه   سر  ،(iلملو	  %Gشا 	سمه   8) (�(ظن 
	لمظهر،  فندقًا حسن  	لطريق يصعد G(يت  بد(  فلما  من �G	ئي، 
فولجته ألجد لي غرفة (قضي 	لليل فيها، فإ�	 على يساG 	لد	خل 
 I�	G� قصير ُيبد� ما G	لزجا�، لها جد	سعة مقّدمتها من 	غرفة �
�ال يخفيه، فيها بنا كثير	 ما هن مستتر	 �ال محتشما �ال 
 .b�لفنا	ليمين مكتب كالذ� يكو8 في 	لى `� ،يبد� (نهن موظفا
فسألت عنهن فقاV لي من هو في 	لمكتب: 	ختر من تشا� �	�فع، 

�	�هب معها `لى غرفتها! �تبّينت من لهجته �هيأته (نه يهو��.
�عد (مشي في 	لشاG% فوجد Gجًال عليه سيما 	لخير، 
 	لبنا هؤال�  مثل  (كثرها  في  فإ�	  	لبلد،   b�فنا عن  فسألته 
 	لمومسا. ��جد (سو	b 	لمسلمين �سخة تتر	كم فيها 	لقماما
�	ألقذ	G، فاجتمَعت �ساخة 	لطرb ��ساخة 	لخلق. �G(يت (شيا� 
لو �هبُت (فيض في �كرها لكنت ممن يحّبو8 (8 تشيع 	لفاحشة في 

	لذين �منو	.
في  مكانًا  (جد   8) علّي  فتعّسر  مصر  `لى   C�لعو	  �G)�
فذهبت  	لمصرية.  	لطير	8  شركة  `لى  	�هب  لي:  فقيل   ،Gلقطا	
�حفظت لي عليها مكانًا، �لم (كن قد Gكبت 	لطائرC من قبل �لم 
للنا| مألوفًا �ال معر�فًا، �حا8 موعد قيامها �(نا  يكن Gكوبها 
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سبعة  فيها   Cصغير CGطّيا هي  فإ�	  شّرها،  من  خائف  منها  َ�ِجل 
فيها  يكن  �لم  مقّدمتها،  في  معنا  قاعد  �معا�نه   Gلطيا	� مقاعد 
 Vطو يحّدثني   Gلطيا	 فكا8  يهو��.  (نه  علمت  �	حد  G	كب  `ال 
 :Vفيضحك �يقو 	لطائرC؟  مقو�   iتتر له: كيف   Vفأقو 	لطريق، 

هل تصطد1 بالجد	G (� تسقط في حفرC؟
�بلغت مصر فكتبت في 	لرسالة مقالة عنو	نها >عشرC (يا1 في 
 حقيقة �تضّمنت Gضت ناسًا، �صوG)� لشا1<، (غضَبت ناسًا	

نصيحة(١).
*   *   *

______________________
(١) �G� 	سم هذI 	لمقالة في 	لطبعا 	لسابقة من 	لذكريا >عشرC (�يا8 
في 	لشا1<، �هو خطأ صو	به ما (ثبّته هنا. في (�لها: "ُيمضي 	لمسافُر 
	لفر	سخ   hيجتا ثم  طريقه،  من  (�Gُعًا  `ال  فيها  يقطع  ال  ِطوًال  (يامًا 
 Cلحيا	G	لمر� سنين ال يفهم فيها من (سر	يعيش � .�	ألمياV في ساعا
�ال يرz من معالم 	لكو8 `ال 	ألقل، ثم يرz في لحظة �	حدC (خفى 
	لمعالم �يفهم (عمق 	ألسر	G. �كذلك كا8 شأني: سر على طريق 
	لحياC قريبًا من (Gبعين سنة، فلم (�iG من حقائق 	لحياC حولي �لم 
	أليا1   Iهذ في  �عرفته  (�Gكته  	لذ�  مثَل  	لنا|  خالئق  من  (عر� 
	لعشرC 	لتي >طر< فيها فجأC `لى �مشق ثم عد طائر	ً منها". �في 
`ليها كل حر��  �لو جّرتني  (عيدها  لن  تجربة  كانت  "لقد  �خرها: 
	لجر. لقد كانت تجربة تعلمت منها ��Gسًا جّمة، (همها (ني لست 
 V	غز (نت   :Gللحما  Vيقو 	لذ�  هو  	لسياسي   8` للسياسة.  مخلوقًا 
بأ�نين طويلتين. �(نا ال (قوV للحماG `ال يا حماG! فإ8 غضب فد�َنه 

>بر�z< فليشر� منه ما يشا�!" (مجاهد) 
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-١٩٤-
عو�C `لى 	لحديث عن مصر

 C�	لفتح. �(نا (عرفه قر	ألستا� (حمد (بو 	ما كتب عني  قر(
(يا1 كانت مصر  `قامتي في مصر،  (يا1  له ال 	جتماعًا به، (عرفه 
هي مصر �كا8 	لنا| هم 	لنا|. �ما جئت (جزيه ثنا� بثنا� �مدحًا 
 �خر Gبمد*، فأنا (كتب �(نشر من سّتين سنة كاملة، من يو1 حّر
جز(ين من مجلة >	لزهر	�< 	لتي كا8 ُيصِدGها خالي محب 	لدين 

	لخطيب �يكتب فيها 	ألعال1 كالر	فعي �	ألمير شكيب (Gسال8.
�قد ُكتب عني من 	لثنا� ما لو كبر مئة مرC لما كنت (هًال 
له، �ُكتب عني من 	لهجا� ما لو صغر مئة مرC لما كنت (هًال 
له، فها8 علّي 	ألمر	8 حتى لم (ُعد (فر* (`ّال قليًال) بالثنا� �ال 
�سى �ال (تألم (`ّال (قّل من 	لقليل) من 	لهجا�. �لكن سّرني (ني 
 Gلشعو	كني Gألقال1 في مصر من يشا	صحا� ) Gمن كبا �جد
في  	لفسا�  بعض  من  نسمع  مما  فيه  نبكي  كنا  	لذ�  	ألمس  بأ8 
ط 	إلنكليز على مصر �ليس لهم فيها من  حكومة مصر، �من تسلُّ
حّق. فلما جا� حكم 	لضبا� 	ألغر	G، (قصد 	ألحر	G، فقد سبق 
	لقلم `لى ما هو 	لصو	�، بكينا على 	لعهد 	لذ� قبله ال حبًا فيه 

.Iلكن بغضًا لِما جا� بعد�
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(عر� 	ألستا� (حمد (با 	لفتح Gكنًا من (Gكا8 	لصحافة في 
 �)G يعّبر�8 عن  ،8�oلصحفيو8 يكتبو8 ما يشا	مصر يو1 كا8 
	لشعب (� G(� فريق من 	لشعب، لم يكونو	 قد صا�G	 موظفين 
 %Gسا) (ني  على  عليهم.  ُيلقى  ما  �يرّ���8  لهم   Vُيقا ما  يقولو8 
فأقوV: `8 �لك 	لد	� قد (�شك بحمد 	هللا (8 يز�V، �`8 	لصّحة 
 :�بد( تعو�، �`8 مصر 	ليو1 في ما يشبه عهد 	لنقاهة من 	لمر
ال 	لمر� متمّكن منها �ال 	لصّحة عا� `ليها، فوجهها مصفّر 
من (ثر 	لد	�، �	لكيس خاVٍ مما (نفَقت في ثمن 	لد�	�، �لكن 

	ألمل قو� بالشفا�.
�قد تفّضل فنقل فقر	 مما كتبت، منها (ني قلت عن مصر 
`نها (1 �نيا 	لعر� �(�سمها سمة (كذ	)، �	لذ� قلته: �(�سعها 
 �لك لقلت �سامة ال سمة. �يشكرني على (ني �G) سعة، �لو
(حب مصر،مع (ني تلّقيت يو1 صد�G 	لعد� 	لذ� كتب فيه Gسالة 
نها Gسالة بذيئة، يسّبني ُمرِسلها (شنع  لو صدقُت في �صفها لقلت̀ 

	لسّب ألني (كرI -كما يقوV- مصر.
�	ئمًا بكر	هية  مّتَهم  فأنا  (خَز1ِ<؛  (عرفها من  �هذI >شنشنٌة 
مصر، من يو1 كنت في 	لعر	b �كا8 	لخال� بيني �بين 	لمفّتش 
(ني  ينفعني  �لم  سنة،  خمسين  من   �)  ،١٩٣٦ سنة  	لمصر� 
كنت يومئذ صديقًا لسفير مصر في 	لعر	b، 	لرجل 	لكبير 	ألستا� 

عبد 	لرحمن عز	1.
(نا -�يحكم- (كرI مصر �ِمن مصر (صلي؟! منها جا� جد� 
(بو (بي ال جد� 	لبعيد، �	لشا1 مولد� �منبتي، �`8 (نكَرتني بعد 
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(�	هللا   �	G) �كأنها  بنتي،  �ظلمًا   ً	Gغد �قتَلت  �	لصحبة  	لشيب 
هو 	لذ� ُيمضي ما (G	�) (8 (مو قبل (8 تكتحل برoيتها عينا�. 
�	لعر	b بلد�، عشت فيها �(حببتها. �لبنا8 بلد� عملت فيها. (ما 
	لمملكة فأشهدكم (نني (ُِقّر بفضلها علّي، من ملوكها 	لخمسة 	لذين 
لى �خر �	حد من (هلها، Gحمة 	هللا على َمن �هب للقائه من  (�Gكُتهم̀ 
 .Iلباقي ��ّفقه `لى ما يحّبه �`لى ما  يرضا	هللا في عمر 	لخمسة �مّد 	
	لمملكة 	لتي فيها مكة �	لمدينة بلد� 	أل�V �بلد كل مسلم، 	لدين 
(شرb نوIG منها �	لعربية هي (صلها �معدنها، �كل 	لبال� �خلها 

	الستعماG يومًا `ّال 	لمملكة فإ8 	هللا سّلمها منه �صانها.
يقوV 	ألستا� `نه بكى لّما قر( سؤ	لي عن 	ألhبكية ما حالها؟ 
`نه -يا (ستا�- بكا� 	لرجاV من فيض 	لعاطفة �Gّقة 	لقلب، ليس 
قبُل  من  مصر  عر�  من  كل   8` 	لنسا�.  بكا�  �ال  	لضعف  بكا� 
�عرفها 	ليو1 بكى، �`8ْ كا8 �خر عهد� بمصر سنة ١٩٥٩ لّما 
 Cلوحد	 �كانت  	لشا1،  في  	لنقض  محكمة  في   ً	Gمستشا كنت 
	لجمعية  فيها  �عقدنا  مصر  `لى  فانتقلنا  	لمحكمتين،  فجمعت 

	لعمومية مر	 كا8 �خرها سنة ١٩٥٩.
�(نا (عر� مصر ملجأ 	ألحر	G من قبل (8 (عر� هذI 	لدنيا، 
�عمر� 	آل8 ثمانو8 سنة. كا8 	لنا| يفّر�8 من بال� 	لعر� `ليها، 
من كا8 عندI فيض من بالغة (� فضل من خبرC �بر	عة حمل قلمه 
كاألهر	1  فيها،   �	لمجال 	لصحف  فأنشأ  `ليها  �مشى  �خبرته 
�	لمقّطم �	لمقتطف، �`8 لم تكن كلها مع مصر، �`8 كا8 بعضها 
 Gلحكم فيها، �كالمنا	ين عليها �غاصبي �لعا	مصر � �	يساير (عد
�	لفتح 	للتين كانتا ��مًا مع 	إلسال1، �من كا8 معه كا8 مع مصر.
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�من كا8 عندI (ثاCG من فن حمله `ليها، كأبي خليل 	لقباني 
�من عرفتم من 	لمغّنين �	لممثلين (فما جئت (Gّo§ ألهل 	لفّن �ال 
تاGيخهم مما يعنيني (� ينفعني). �من كا8 عندG Iغبة في 	إلصال* 
(� خطة للنجا* حملها `لى مصر، كالشيخ جماV 	لدين 	ألفغاني. 
 (ُخذ �منها  فيها  ألنها  (حد،  `ليها  فما حملها  	لدين  علو1  (ما 

�عنها 	قُتبست، فحسبكم بالدين �علومه فخر	ً.
ما كا8 (هل مصر يعرفوننا �لكن نحن نعرفهم، ألننا كنا نتعلم 
منهم، من ُكّتابهم �(�بائهم �من صحفهم، �	لتالميذ يعرفو8 	لمعّلم 
	لتالميذ جميعًا. ما كانو	 يعرفو8 	ألقاليم  	لمعّلم ال يعر�  �لكن 
	ألستا�  من  Gسالة  منها   Cكثير شو	هد  هذ	  على  �عند�  	لعربية، 
(حمد (مين Gحمه 	هللا بخطه، على ظهرها عنو	ني �	سمي �تحته 
�مشق �خط تحتها، �تحت 	لخط كلمة فلسطين! �لعّل �لك (8 
حّبهم لبلدهم كّرI `ليهم 	لبعد عنها (� معرفة غيرها، حتى `8 	بن 
	لجهد �جا�   Vلفّيو1 شكا �بذ	 `لى  ُنقل   8`  (Cلقاهر	 مصر ((عني 
بالوسطا� ليعو� من غربته `لى بلدته، فإ8 ُنقل `لى `سنا (� (سيو� 
�كانو	  يديه.  من  	ألمل ضا%   8) �(حّس  عينيه  في  	لدنيا   	سوّ�
 Gألسفا	  مشّقا �حملهم   Gألخطا	 	لشامّيين  	قتحا1  من  يعجبو8 
حتى مدحهم بذلك شاعر 	لنيل حافظ `بر	هيم، فما باV 	لمصريين 
	ليو1 تبّدلت حالهم فصا�G	 يمشو8 شرقًا �يمشو8 غربًا، �يسير�8 
شماًال �يسير�8 جنوبًا، حتى ما تجد بلد	ً يخلو من 	لمصريين، 
�هم في كل بلد يحّلونه �في كل عمل يختا�Gنه، من (عماV 	لفكر 
في 	لجامعا �	لمجامع �في ميد	8 	لماV في 	لشركا �	لمصانع، 

يحتّلو8 في كل عمل (على محّل �يكونو8 في صد�G 	لمجالس.
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عليها  عّد  قد  مصر  على  مّر  	لذ�  	ألسو�  	لعهد  كا8  فإ8 
فإنه (خر�  ناسها �قتل خياGها �(�هب خير	تها،  (نفاسها �خنق 
(هلها من عزلتهم فعّر� 	لنا| بهم �(zG 	لدنيا عبقرياتهم، في 
بال� 	لعر� �	لمسلمين �في (�Gبا �في (ميركا. �`8 كا8 	لذ� يسّرنا 
� 	لمسلمين (Gضنا، G) ضنا، �كلG) نا فيoيرضينا (8 يبقى (بنا�
�(8 يكو8 خيرهم لنا ال لغيرنا، �(8 تنشأ �Gّيتهم عندنا ال في بلد 
`لى  	ضطُرGتم  فإ8  باأل�	8.  فيه  ُيصَد*  �ال  	لقر�8  فيه  ُيسَمع  ال 
	لهجرC `لى مثل هذ	 	لبلد فذّكر�	 	لصغاG �	ئمًا بأنهم مسلمو8، 
� 	لظال1ُ َGأل	حين شمل  Gلنو	مشعل  	نهم سالئل َمن حملو)�
�ميز	8َ 	لعدV حين طغى �بغى 	لحّكا1، لئّال يفتنهم ما ير�8 من 
ير�نه فر% مما  	لذ�   8) (فهموهم  	لحضاCG عّما عندهم.  مظاهر 
كا8 عندهم، �(8 (جد	�هم هم 	لذين عّلمو	 هؤال� ثم نامو	 حتى 
 Cألساتذ	هم  	هم كانو�	هؤال�، �(8 (جد C�ّلما	سبقهم في علو1 

.C�لسا	هم  	كانو� C�لقا	هم  	كانو�

مثله؛  لنصنع  بل  عليه  لننا1  هذ	   Vقو) ما  (نا  `خو	8،  يا  ال 
	لغد، �َمن  	بن 	ألمس �(بو  	ليو1 هو  	لتاGيخ أل8  بّد من  `نه ال 
ليس لهم في 	ألمجا� تاGيخ كهؤال� 	ليهو� يخترعو8 لهم تاGيخًا 
 Iيخ �حدGلفخر بالتا	يخ، �لكن Gمكذ�بًا ألنها ال تعيش (مة بال تا
 Cبيه عشر) Cمائد Vلفقيَر (8 يكو8 طو	لذ� ُيجد� 	ال ُيجد�. ما 
	لمعدC يكا�   xGلبطن فا	 (�G% �عليها عشرC (لو	8، �هو خا�� 
 Iلعليل (8 يكو8 (بو	لنحيل 	لهزيَل 	لذ� ُيفيد 	لجو%؟ ما 	يقصفه 

بضخامة 	لفيل؟
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هأنذ	  ُVيقو َمْن  	لفتى  ليَس 	لفتى َمْن يقوVُ كا8َ (بي`8َّ 
بنسبه  	لكاتب  عّير  	لذ�  	لنبيل  فولتير مع  تعرفو8 قصة  (ال 
�فخر عليه بشر� (سرته، فقاV له فولتير: "`8 شر� (سرتك ينتهي 
عندi، �(سرتي يبد( شرفها بي". فافتحو	 في 	لتاGيخ صفحة مجد 
مجد  �يل صفحة  في  مطموسة  حاشية  تكونو	  ال  عنو	نها،  (نتم 

	لجد��. 	جعلو	 شعاGكم قوV 	لشاعر:
(�	ئُلنا كاَنْت  كما  تبني، �نفَعُل مثَلما فَعلو	نبني 

بل نفعل فوb ما فعلو	. �لَِم ال، �قد تيّسَر 	ليو1 	ألسبا� 
(ضاعو	  هل  بطولتهم؟  	لمسلمو8  فقد  فهل  	ألبو	�؟  �ُفتحت 
G¢ محمد ‘؟ (ليست 	لعّزC هللا �لرسوله �للمؤمنين؟  نصيبهم من̀ 
بلى، �ال تز	V 	لعّزC لهم `8 مشو	 على طريقها �سلكو	 سبيلها، 

�سبيُلها سبيُل 	هللا �سبيل GسوV 	هللا.
�حّطين،   iليرمو	� �	لقا�سية   Gبد عن  �	ئمًا  نتحد¢  `ننا 
�تلك 	أليا1 	لُغّر ال في تاGيخنا �حدI بل في تاGيخ 	لبشر، فهل 

فقدنا 	لعز	ئم 	لتي 	نتصرنا بها في تلك 	أليا1؟
فيها  نثرنا  خضناها،  معركة  �ال�   Cعشر في  ظفرنا  لقد 
� �تحت كل نجم في 	لسما�، Gأل	ً في كل بقعة من 	نا نثر�	شهد
ثم سقينا (جد	ثهم بدمائنا، سقينا 	لصحاzG 	لمتسّعرC 	لرماV في 
	لممرعة   Vلسهو	� 	لشا1  �جنا8  �`فريقيا،   |Gفا� 	لعر�  بال� 
�	لهند �(طر	�  فاG|، �	ألفغا8   �G) في� b	لعر	� في مصر 
	لصين، �في شو	طئ 	لبحر 	لمتوسط 	لتي كانت كلها (� جّلها لنا 
	لر�1، �في  	لعر� �تاCG بحر  تاCG بحر  	لبحر ُيدعى  �كا8 هذ	 
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	لتي جئناها من 	لغر� بالجيش 	لعربي 	لمسلم حتى بلغنا  (�Gبا 
حتى  	لمسلم  	لتركي  بالجيش   bلشر	 من  �جئناها  فرنسا،  قلب 

�صلنا `لى (سو	G فيّنا.
(فأضعنا هذI 	لبطوال؟ `8 محمد	ً ‘ صّب 	لبطولة صبًا 
في (عصا� 	لمسلمين، فما تلقى في 	لدنيا مسلمًا جبانًا. فإG 8(يتم 
مسلمًا يخا� 	لمو في 	لجها� في سبيل 	هللا حين يجب 	لجها� 

فاعلمو	 (نه مسلم باللسا8 �حدI �ليس مؤمنًا بالَجنا8.
�حِسبنا  	لمنا1،  بنا   Vطا� فنمنا  تعبنا  �لكن  (ضعناها،  ما 
(8 �لك 	لليل ال �خر له �(8 	لصبا* لن يطلع (بد	ً، حتى سمعنا 
	أل�	8 من 	لشرb (من نجد): حّي على 	لصالC حّي على 	لفال* 
	هللا (كبر 	هللا (كبر ال `له `ّال 	هللا. �سمعنا 	لبوb 	لعسكر� من 	لغر� 
(من مصر) يوقظ 	لنيا1. 	أل�V هو صو 	لدين يهتف به 	لشيخ 
فيه في هذ	  ينفخ  	لدنيا   	لوها�، �	لثاني صو محمد بن عبد 
	لثكنة  �	لثاني من  	لمسجد   CGمنا 	لبوb محمد علي، 	أل�V من 

.bسة �سوGلدين مسجد �ثكنة �مد	سة. �Gلمد	من �
*   *   *

فيا (يها 	ألستا�، هل تيأ| من (8 يجي� مرC ثانية نصر 	هللا 
	لفتح؟ (ما ترz 	لشبا� يعو��8 فيدخلو8 في  �	لفتح �(نت (بو 

�ين 	هللا (فو	جًا؟
كنا يا (ستا� نخا� (هل (�Gبا ألننا نرz (سلحتهم �منَجز	تهم 
 (�ال نعر� سّرها، فنخشاهم �نخشاها. 	قر( (�ال شّك (نك قر(
 Cمشاهد `لى  	لفرنسيو8   Iعا� لّما  تاGيخه  في  	لَجَبْرتي  كتب  ما 
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 Vمثا)  zُتجر حين  على  z)G سحر	ً،  ما  فحسب  كيميائية  تجِربة 
يعجب  �	لمتوسطة �ال  	لثانوية   |G	لمد	 في  	ليو1  	لتجِربة   Iهذ

	لتالميذ منها ألنهم عرفو	 حقيقة (مرها.
�ما 	لسحر؟ (صل معنى 	لسحر في لغة 	لعر�: 	لشي� 	لغريب 

	لخفّي 	لذ� ال تعر� سببه. فإ8 ُعر� 	لسبب بطل 	لعجب.
�نحن قد عرفنا 	ليو1 من علو1 	لقو1 مثل ما يعرفو8، �كانت 
 �مصر هي 	لسابقة `لى هذ	. قلت في محاضرC (لقيتها في 	لريا
 Cلمسلم سنة ١٣٧٣هـ (�هي محاضر	لعالمية للشبا� 	 Cلند�	في 
فسّجلوها  (كتبها،  لم  �لكني  (فكاGها  عا�تي-  -على   (عد�ُ

جز	هم 	هللا خير	ً �كتبوها) �كا8 مما قلت فيها...
عفوكم يا (يها 	لقر	�، لم (جد 	لمحاضرC تحت يد� ألنقل 
مثل  (�G	قي  بين  عنها  �	لبحث  عنها،  (تحّد¢  	لتي   Cلفقر	 منها 
	ألشغاV 	لشاّقة 	لتي ُيحَكم بها على ُعتاC 	لمجرمين، فأعفوني من 
نقلها �	كتفو	 بخالصتها، فإ8 خالصتها في �هني �لكن نّصها بعيد 

	آل8 عن عيني(١).
 CGلحضا	 مناطق  عزلة عن  في شبه  	لشا1  في  كنا  `ننا  قلت 
	لحديثة في (�Gبا �(ميركا �	ليابا8، (قمنا حولنا جد	G	ً حبسنا (نفسنا 
فيه فال نرz �ال نحب (8 نرz ما �G	�I، �لكن كنا نسمع عنه، 
��ثاIG. �كا8  (خباIG �طر� من صناعاته  (طر	� من  `لينا  تصل 

______________________
سالمية< في طبعته   ̀Vبكاملها في �خر كتا� >فصو CGمنشو Cلمحاضر	(١) 
 CGلحضا	8 >موقفنا من 	هي بعنو� ،CGلمنا	 G	� تهاGلتي (صد	 Cلجديد	

	لغربية<، �قد نشرتها �	G 	لمناCG في Gسالة مستقّلة (يضًا (مجاهد).
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منا نا| �Gسو	 	لعلو1 	لجديدC في `سطنبوV(١) �لكن كانو	 قّلة، 
فلما 	نتهت 	لحر� 	أل�لى سنة ١٩١٨ 	نهاG 	لجد	G ��خَلت علينا 

�خوVَ 	لسيل `�	 سقط من (مامه 	لسّد.
�خر  في  يومئذ  �كنت  سمعت،  �ما  G(يت  ما  (صف  �(نا 
	لدG	سة 	البتد	ئية. �للوصف طريقتا8: طريقة َمن يجمع 	لوثائق 
في 	لموضو% �ُيحيط بما ُكتب فيه، �هذI هي 	لطريقة 	لموضوعية 
((�بجيكتيف)، (� (8 ير�� 	لكاتب ما z)G �ما سمع، �هذI هي 
	لطريقة 	لشخصية (َسْبجكتيف). 	أل�لى شاملة �ينقصها 	لتفصيل 
�	لثانية فيها 	لتفصيل �ينقصها 	لشموV. كنا مع هذI 	لحضاCG 	لتي 
	قتحَمت علينا كالذ� يكو8 في بيت مظلم �يخر� `لى 	لشاG% في 
G(� 	لضحى حيث 	لشمس ساطعة، (� `8 شئتم 	لعكس، كالذ� 
لى 	لبيت 	لمظلم، كالهما يزيغ  يكو8 في 	لشاG% 	لمضي� �يدخل̀ 

بصرI فيلبث لحظا ال يرz ما حوله �ال يد�G من (ين يمشي.
يعيشو8 بعد  بها �لبثو	  (كثرنا ما (حّسو	  	لنتيجة (8  �كانت 
�خولها كما كانو	 يعيشو8 من قبلها، �	لقّلة 	لتي شعَر بها خافت 
ما  كل  �نبذ  �فعها  بمحا�لة  خوفهم  عن  عّبر�	  فالمشايخ  منها، 
جا� به، بحّجة (8 (صحابها كفاG �(8 	لكفر شّر �ال يجي� خير 
�(خذ  لها  باالنقيا�  منها  (ظهر�	 خوفهم  	لشّبا8  �بعض  شّر.  من 
كل ما جا� به، ��ليلهم (8 (صحابها (قوz �(كثر حضاCG منا، 

�	لحضاCG خير �كل ما يأتي من 	لخير خير.
______________________

(١) (صلها `سالمبوV، (� مدينة 	إلسال1 (مثل `سال1 (با�). سّماها بذلك 
محمد 	لفاتح.
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كلهم خافو	 منها، �	لخائف 	لذ� يو	جه 	لخطر `ما (8 يفّر 
منه (� (8 يحا�V �فاعه (� (8 يستسلم له. (ما 	آل8 �قد h	لت صدمة 
 �Gلنظَر فيما حولنا، فلم نُعد نخافها فنحا	نا Gُلَِفت (بصا)� Cلمفاجأ	
 �)  ،	لمستحَدثا من  �	لنافع  	لعلم  من  	لحّق  فيها حتى  ما  كل 
نمشي معها فنأخذ كل ما فيها حتى 	لفسوb �	لعصيا8 �	لفو	حش 
فيها  هو  َمن  منا   Gصا� علومهم  تعّلمنا  لقد  �	لشيوعية.  �	لتأميم 
مثلهم. �لقد سر� في 	لمحاضرC مشاهد	 مما G(يت في (لمانيا 
�بلجيكا �هولند	، G(يت في 	لمستشفيا (طبا� كباG	ً من 	لعر� 
�oGسا� (قسا1 فيها يمشي �G	�هم �يتبع خطاهم �يستنير بعلمهم 
 	لجامعا في  �علما�  مهندسين  �G(يت  	لبال�،  تلك  من  (طبا� 
 Cلمحاضر	. �لّما (لقيت �لبال	هم (هل تلك Gُيعتر� بفضلهم �يقّد
كانت تجِربة 	لمر	كب 	لفضائية جديدC، �قلت لهم `8 	لذ� يوّجه 
هؤال� �يدGّبهم �يعلمهم هو شاّ� مصر� من 	لزقاhيق (بوI شيخ 
	سمه فاb�G 	لباh، �(نا ال (فر* (8 يذهب علماoنا �	لنابغو8 منا 
فيفيد�	 بعلمهم �نبوغهم غيَرنا، �لكن (مّثل بهم على ما قلت من 

(ننا عرفنا ما عندهم فلم نُعد نخافهم.
*   *   *

	لغالِبو8َ}،  َلُهُم  ُجْنَدنا   8ّ`�} :zللتقو 	لعاقبة  فإ8  �بعد، 
كَر �`ّنا لُه  �`8 هذ	 	لدين محفوu بحفظ 	هللا: {`ّنا نحُن َنّزْلنا 	لذِّ
َلَحافظو8َ}. فال خو� يا (ستا� على 	إلسال1؛ لقد مّر به ِمَحن 
ِشد	� �(يا1 (قسى من 	أليا1 	لتي مّر بها مصر من سنة ١٩٥٢ 
`لى 	آل8، �لكن 	إلسال1 خر� منها ظافر	ً: يو1 	لر�C، يوG 1َمت 

قبائُل 	لعر� 	إلسال1َ عن قو| �	حدC �قالت:
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َبْكِر(طْعنا GسوVَ 	هللاِ `ْ� كا8َ بيَننا ألبي  ما  	هللاِ  َلعباِ�  فيا 
Iُبعَد  ماَ  	�` َبكر	ً  �تلَك َلَعمُر 	هللا قاصمُة 	لّظْهِر(ُيوGُِثها 

فقصم 	هللا ظهر 	لمرتّدين بعدما حسب 	لمنافقو8 (نها نهاية 
هذ	 	لدين، �Gجَعت 	لجزيرC كلها `لى 	هللا، ثم خرَجت تنشر �ين 
	لهند، ��صَلت  فرنسا �قلب  قلب  بين  ما  	هللا ألبنائها  ففتح  	هللا 
 Vألطلسي) �جبا	لمحيط 	( G	ية 	إلسال1 `لى شاطئ بحر 	لظلما

	لصين.
�يو1 	ّتحَد (�Gبا كلها لحر� 	إلسال1، �مشت جيوشها 
حتى صاG (�لها في فلسطين ��خرها في 	لقسطنطينية، �حكمت 
`لى  فيها   	ستقّر (نها  �ظّنت  	لقد|  �	حتّلت  	لشا1  سو	حَل 
	لدين،  بعدI صال*  �ِمن  	لدين   Gنو قا1   8) `ّال  فما هي  	ألبد، 
	لبال� من  فنشر	 عَلم 	إلسال1 �ضربا بسيف محمد ‘، فطّهر	 
(�h	G 	لصليبّيين. ال كما فعل صاحبكم حين Gفع G	ية 	الشتر	كية 
لنا من فلسطين �(عا8  باقيًا  تيتو، فأضا% ما كا8  �ضر� بسيف 

	لكفاG على 	لمسلمين.
�يو1 جا� 	لسيل 	لدّفا% 	لذ� 	جتا* ��V 	لشرb 	إلسالمية 
كلها، ��طئ ثرz بغد	� �قتل (هلها �(غرb كتبها، �ظّن (8ْ قد 
له Gجًال من  	هللا  فبعث  (حد،  له  يقو1  يُعد  �لم  	ألمر  له  	ستتّب 
كا8  	لشا1  من  �Gجًال  ملكًا،  	إلسال1  فجعله  مملوكًا  كا8  مصر 
شيخًا فقير	ً 	سمه 	لشيخ عّز 	لدين بن عبد 	لسال1، فاجتمع 	لقلب 
	لمؤمن �	لقائد 	لجر�� �	لجيش 	لمطيع �	لشعب 	لخّير 	لكريم، 
فرّ� مصُر 	لجيَش 	لذ� لم تقَو على ّG�I ��لة 	لخالفة في بغد	� 
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.�Gأل	 I(عظم مدينة على ظهر هذ �	يو1 كانت بغد
ّال (8 نعو�  ما بيننا �بين 	لنصر، ما بيننا �بين (8 ننقذ فلسطين̀ 
ُتِمّد `سر	ئيَل �ُتعينها �تؤّيدها  `لى Gبنا، �(8 نعلم (نها `8 كانت 
قوz كبيرCٌ فإ8 	هللا (كبر. لقد طالما قلت هذ	 يا (ستا� �لم يسمع 
مني (حد. قلت: ما 	لذ� ينقصنا لننتصر على 	ليهو�؟ 	لعد�؟ نحن 
-	لمسلمين- (لف مليو8 فكم عد� 	ليهو�؟ 	لعلم؟ عندنا -معشَر 
	لمسلمين- من 	لعلما� (كثر مما عند 	ليهو�. 	لماV؟ معنا، مع (لف 

مليو8 من 	لمسلمين (كثر مما مع 	ليهو�؟ فما 	لذ� ينقصنا؟
محّد¢  (قد1  (�(نا  	إل�	عة  في  قلت  لقد  	إليما8.  ينقصنا 
فيها، (�يع بال 	نقطا% من (كثر من خمسين سنة) قلت: `8 	لسال* 
ال ُيغني عن 	إليما8 مهما كثر 	لسال*. فضحكو	 مني �سخر�	 بي، 
�قالو	: ما ُيدGيك �(نت شيخ (�يب ما 	لعسكرية �ما فنو8 	لقتاV؟ 
فلما نشر مونتغمر� مذّكر	ته �تكّلم عن 	لقوC 	لمعنوية �قاV مثل 
	لذ� قلت سكتو	 �ما قالو	 شيئًا. (يسخر�8 من مونتغمر� �يقولو8 

له: (نت ال تد�G ما فنو8 	لقتاV؟
نحن نشكو (��	� في مجتمعاتنا �(عد	� تكالبت علينا �مظالم 
يقف   8) 	هللا  من  نطلب  �ال  �حَدنا  نو	جهها  فلما�	  بنا،  حاقت 
معنا؟ لما�	 ال ننصرI باّتبا% شرعه لينصرنا؟ `ننا نريد (8 يغّير 	هللا ما 
نحن فيه، فما طريق 	لتغيير؟ {`8َّ 	َهللا ال ُيغّيُر ما بَقْو1ٍ حتى يغّير�	 
ما  بأْنُفِسِهم}، فهل غّيرنا ما بأنفسنا `لى ما هو (Gضى لربنا �(قر� 

لديننا؟
قضية فلسطين �	لمسجد 	ألقصى قضية 	لمسلمين جميعًا، 
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فلما�� ال ندعوهم ليقفو� فيها معنا؟ لما�� ُنعِر� عنهم �هم يمّد�� 
+لينا؟ لما�� نجعلها قضية فلسطينية &� عربية �ال نجعلها  &يديهم 

قضية +سالمية فيقف معنا �أللف �لمليو� مسلم؟
*   *   *

فتناقشو�  �لجوية  �أل5صا3  علما6  &كبر  من  عشر:  جمعنا  لو 
قيمة  فما  ينز=،  �لمطر  �كا�  �ليو@ صحو،   �& قّر��5  ثم  �بحثو� 
&جد�3نا   Cجّر �قد  برها�.  &كبر  �لتجربة  �مباحثهم؟  مناقشاتهم 
تجِربة �جّربنا تجِربة؛ جّربو� �لعمل هللا ��لجها3 إلعال6 كلمة �هللا 
 Kحو� كسر�L&� فملكو� ثلث �لمسكو� من �أل�5 في ثلث قر�
�قيصر يو@ كانت فاQ5 ��لر�@ مثل &ميركا ��5سيا �آل�، �جّربنا 
نحن �لتقدمية ��الشتر�كية ��لبعد عن &حكا@ �لدين، فُغلبنا على 
قبلتنا �أل�لى �على مسرK نبينا. �َمن �لذX غلبنا؟ غلبنا &�ّ= �ألمم 

�ليهو3.
فما�� تريد�� بعد هذ�؟

*   *   *
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-١٩٥-
CGحي صو� :C�حلقة مفر

تلّقيت (مس بالبريد Gسالة من صديق قديم، كتبها على ظهر 
 Gآلثا	مشق من (جمل �سة (ثرية في Gمد CGبطاقة بريدية فيها صو
بناها سنجر 	لهاللي ثم  	لتي  	لَجْقمقّية  	لمملوكية، هي 	لمدGسة 
جّد�ها 	لملك 	لناصر سنة ٧٦١هـ، ثم 	حترَقت فأعا� بنا�ها 	ألمير 

سيف 	لدين جقمق فُنسبت `ليه.
 iلملو	 بناها   |G	لمد	 من   �مئا  مئا من   Cحد	� �هي 
مضو	  	لبال�،  من  �كثير   b	لعر	� �	لشا1  مصر  في  �	ألمر	� 
غيُر  خّلد   	�`� لهم.   b�ثا� صاG  Cقصيد كأنها  �G	�هم  �خّلفوها 
	لمسلمين عظما�هم بتماثيل ينحتونها على صوGهم ال تنفع (حد	ً، 
	لنافع  فإ8 (مر	� 	لمسلمين يخّلد�8 �كر	هم بمد	G| فيها 	لعلم 

�معاهد �مباني فيها 	لنفع 	لد	ئم.
�`8 كا8 (كثُر هذI 	لمد	G| قد عد	 عليه 	لعا��8 فجعلوها 
مساكن لهم يملكونها باألسنا� 	لرسمية، �ال يز	V على (بو	بها نقش 
ثابت على 	لرخا1 باbٍ من تلك 	أليا1 باسم باني 	لمدGسة �بيا8 ما 

�قف عليها من ��G �مز	G%! فأكلو	 (�قافها �نسو	 (سما� ُبناتها.
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يمّر (هل 	لبلد على هذI 	لمد	G| فال يلتفتو8 `ليها، �يقف 
�يصّو�Gنها  نقشها،   Vجما� بنائها  بر�عة  ُمعَجبين  عليها  	لسيا* 
�يحتفظو8 بصوGها ثم يَدعونها �يرحلو8 عنها. (ّما (نا فقد G(يت 
فحّرَكت  هز	ً  هّزتني  لقد  ير�8؛  ال  ما  	لمدGسة   Iهذ  CGفي صو
في (عماقي �كرياتي، كما تهّز 	لشجرCَ 	لمثمرC فيسقط عليك من 
ثماGها. لقد Gّ�تني هذI 	لصوCG سبعين سنة `لى 	لوG	�، `لى سنة 

١٣٣٧ يو1 كنت تلميذ	ً فيها.
 Iلقلم ألكتب حلقة من هذ	لبريد (مسك 	كنت لّما جا�ني �
	لذكريا، فصرفتني هذI 	لصوCG عنها، فرميت 	لقلم �(مسكت 

:Vشوقي `� يقو bلحلقة. �صد	عن كتابة 
ّال موِضعاقْد يهو8ُ 	لُعْمُر `ّال ساعًة  ̀�ُGأل	تهو8ُ �

�لو (8ّ `نسانًا نا1 ليلة، فلما (صبح �جد معه (هًال بدًال من 
(هله ��جد نفسه في بلد غير بلدI، قد تبّدV عليه كل شي� حتى 
لم يُعد يعر� مما كا8 يعر� شيئًا. ما�	 تحسبونه صانعًا؟ (ال تر�8 
(نه ُيَجّن؟ (نا �لكم 	لرجل؛ لقد كانت هذI 	لمدGسة نصف �نيا�، 
بينهما، فال (zGُ `ّال غا�يًا عليها  �	لنصف 	آلخر �	�G �	لطريق 
 Vلرجا	  zG)� نفسها  	Gلحا	�  b	ألسو	سلك ) منها،  G	ئحًا   �)

(نفسهم، فإ�	 (نا (جدني 	آل8 قد فقد �لك كله.
�لك  كا8  ما  �لكن  جميعًا،  �ناسي  �(هلي  �نيا�  �هَبت 
	لطفرC من  	لمفاجئ �ليست   Gلتطّو	 فليس  بين عشّية �ضحاها، 
سنن 	هللا في 	لوجو�، بل يكو8 	لتبّدV بطيئًا ال يحّس به 	لبشر، 
كما يتحّرi 	لعقر� 	لصغير في 	لساعة. 	نظر `ليه تَرI ساكنًا �	قفًا 
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يسير.  تدiG سيرI؟ �لكنه -على �لك-   8) تستطيع  مكانه، هل 
ُعْد `ليه 	لمسا� تجدI قد 	نتقل من مكانه. �ضع في 	لقاCG�G حبر	ً 
�(نزV عليها 	لما� خيطًا Gفيعًا، �عد `ليها بعد حين تجد 	لحبر قد 
	نتقل  فهل  منير،  (بيض  �	لضحى  مظلم  (سو�  �	لليل  ما�.   Gصا
 8) 1) ،Cحد	في لحظة � Gلنها	 �	لكو8 من ظال1 	لليل `لى بيا

	هللا يولج 	لنهاG في 	لليل �يولج 	لليل في 	لنهاG؟
�كنت (نا طفًال ثم صر شابًا �(مسيت 	ليو1 شيخًا، فهل 
(ستطيع (8 (حّد� 	ليو1 �	لساعة 	للذين 	نتقلت فيهما من 	لطفولة 

`لى 	لشبا� �من 	لكهولة `لى 	لشيخوخة؟
لّي يا صديقي هذI 	لصوCG 	لتي هاجت (شجاني  لما�	 (Gسلَت̀ 
�حّركت لو	عجي، �جعلتني (بكي ما ما من (يا1 عمر�؟ كانت 
`ليها كل  �(عو�  	لمدGسة  `لى  �	هبًا  (�ّ�عها كل صبا*   Cسر) لي 
عشّية، فلم يبَق منها (حد، �جا� (سرC جديدC فيها �hجة لي 
لّما  (ين كا8 هؤال� كلهم   .�بناتي صر8 جّد	 �بنا �(حفا�، 
كنت (�هب تلميذ	ً `لى هذI 	لمدGسة؟ �`لى (ين �هب 	لذين كانو	 
(Gكا8 (سرتي: جّد� �جّدتي �(بي �(مي �عّمتي، �	ثنا8  يومئذ 

فقط من `خوتي؟ (ين �مشق 	لتي كانت يومئذ؟
�َمن يقوV `نها هي �مشق 	لتي نر	ها 	ليو1؟ هل في 	لمئة من 
سكانها 	آل8 �	حد ممن كانو	 يومئذ (هلها؟ لقد تبّدV 	لنا| �تغّير 
كثير من 	لعا�	 �	ألعر	�، �	لطرb �	ألحيا� تغّيَر. (ين �مشق 
سنة ١٤٠٦ من �مشق سنة ١٣٣٧ لّما كنت تلميذ	ً في 	لمدGسة 
 zهد `ّال  منهم  بقي  (نه  (حسب  ما  فيها؟  Gفاقي  (ين  	لجقمقية؟ 
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� �حسن 	لسقا، �سبقني 	لباقو8 `لى Gأل	لطبا% �صال* شيخ 	
لقا� 	هللا. فمن (لقى من 	لرفاb `�	 �هبت `لى 	لشا1؟

ِمن َقبِلِه فتمّنى ُفْسَحَة 	ألَجِلهذ	 جز	ُ� 	مرٍ¤ (قر	ُنُه �Gَُجو	

*   *   *

لقد تد	�V هذI 	لمدGسَة GجاVٌ ال يعلمهم `ّال 	هللا. مّر عليها 
	آل8 ستمئة �سّت �ثالثو8 سنة، فَمن يعلم َمن �ليها فيها؟ �لكني 
لى 	لرجل 	لذ� نقل 	لتعليم في �مشق  (علم (نها 	نتهت على (يامنا̀ 
من 	لكتاتيب `لى 	لمد	G|، �	لذ� تعّلم على يديه ثلث من كا8 
يومئذ حيًا من (بنا� 	لشا1، �	لذ� لبث سبعين سنة يعّلم، �	لذ� 
تعّلم عندI (بي ثم صاG معلمًا في مدGسته، �تعّلمت (نا في مدGسته 
ثم صر معّلمًا عندI، �	لذ� G(يت في سجّل تالميذI يو1 كنت 
معلمًا 	سَم 	لتلميذ �	سم (بيه من قبله �جدI من قبلهما، �	لذ� 
كنت يو1 ما سنة ١٣٤٩ محّرG	ً في جريدC >	ليو1< عند 	ألستا� 
 Cلجريد	لي: (تشغل  Vلنكد�، فكتبت عنه، فجا� َمن يقو	 �Gعا

بالكتابة عن شيخ ُكّتا�؟
لم تكن قبله في 	لشا1 `ّال مدGسة �	حدC هي مدGسة 	لشيخ 
�	لد   iGلمبا	 	لشيخ محمد  فيها  يعّلم  	لتي  �	لمدGسة  	لصوفي، 
(ستا�نا 	لشيخ عبد 	لقا�G 	لمباiG، �من تالميذها 	ألستا� محمد 
بالصحافة  	شتغل  من  كل  على  	لفضل  له  كا8  	لذ�  علي  كر� 
�بالكتابة في �مشق. 	لشيخ 	لمباiG 	لذ� كا8 ُيَعّد في hمانه من 
	أل�با� (يا1 لم يكن في �مشق `ّال قليل ممن ُيعنى باأل��، �كا8 
	لمثَل  	أل�با� �كا8   Cَكانت قد�� ،uلفا) 	أل�� َسجعًا �Gصف 
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	ألعلى لهم مقاماُ 	لحرير�. �`�	 (G�تم (8 تر�	 مثاًال على (�� 
	لر	ئح  >بهجة  	لمطبوعة  Gسالته   	�oفاقر  iGلمبا	 محمد  	لشيخ 

�	لغا�� في (حاسن محاسن 	لو	��<.
�كانت  سنة،  سبعين  يعّلم  	لسفرجالني  عيد  	لشيخ  بقي 
 |G	لمد	  كثَر فلما  مفَر�	ً،  جديد	ً  شيئًا  	فتتحها  لّما  مدGسته 
 Iعند كانت  �من  عنها.  	لتالميذ  	نصر�  قديمًا  شيئًا   Gصا�
	لرسالة �جد في سنتها 	أل�لى في عد� ٤ �� 	لحجة  مجموعة 
سنة ١٣٥٢ مقالة لي عن 	لشيخ في (خريا (يامه(١). هذ	 	لرجل 
�يقبسو8  عنه  	لعلم  يتلّقو8  كانو	  �قد  �مشق،  (هل  نسيه  	لذ� 

	لضو� منه، فيهتد�8 به في طرb 	لحياC 	لمظلمة.
-نجعلها   	لدG	سا �ُنِعّد  	لكتب  نؤّلف  لما�	  خّبر�ني: 
موضوعا 	لرسائل 	لجامعية �	ألطر�حا- عن GجاV 	لسياسة 
�GجاV 	لفّن �ال نقضي �يوG 8جاV 	لتعليم علينا؟ هؤال� هم 	لذين 
نّشؤ�	 (�ال�نا، هم 	لذين �ضعو	 	ألسا| لبنا� ثقافتنا، هم 	لذين 
يكو8 	لصال* منهم `8 كانو	 صالحين. فلما�	 ال نوليهم من 	لعناية 
ما يستحّقو8؟ لما�	 ال يكتب 	لشاميو8 عن 	لشيخ عيد 	لسفرجالني 
�	لشيخ كامل 	لقّصا� �	لشيخ (بي 	لخير 	لطبا%؟ لما�	 ال نكتب 
ْولتية �عن 	لذين  هنا عن محمد علي hينل �عّمن فتح 	لمدGسة 	لصَّ

(قامو	 للتعليم في 	لمملكة هذ	 	لصر* 	لعظيم؟
سنة  سبعين  لبث  عيد  	لشيخ   8` لكم  قلت   8` تعجبو	  �ال 
يعّلم، فأنا 	لعبد 	لفقير (عّلم من ستين سنة، من سنة ١٣٤٥هـ، 

______________________
(١) مقالة >نهاية 	لشيخ<، �هي في كتا� >قصص من 	لحياC< (مجاهد).
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(نا  لّما كنت  	لقّصا�،  	لشاG 1جل 	سمه 	ألستا� ��Gيش  �في 
تلميذ	ً في 	البتد	ئية كا8 في (يدينا كتا� 	سمه >مبا�¤ 	لهندسة< من 
تأليفه. �ممن (�كر 	آل8 من قدما� 	لمدGّسين في 	لشا1 ممن يستحّق 
	لزGكلي  �سليم  	ألفغاني  �سعيد  	لرفاعي   Cعز (حمد  	لتكريم: 

�محّب 	هللا 	لنابلسي �حمد� 	لزGكلي �مصطفى 	لصو	�.
فعّد�	 (نتم من تعرفونه هنا من قدما� 	لمدGّسين. `نهم طالما 
بتقويم  يومهم  �شغلو	  (بنائكم،  �فاتر  ليصّححو	  نومهم  هجر�	 

(�ها8 (بنائكم، (فال تقولو8 لهم شكر	ً؟
*   *   *

لقد كتبُت كثير	ً عن هذI 	لمدGسة، �عن 	لمدGسة 	ألمينية، 
�عن 	لكاملية 	لتي (نشأها 	لشيخ كامل 	لقصا�، 	لعالِم 	لسياسي 
(مس  سّرني  �قد   ،�Gللمعا مدير	ً  هنا   Iعرفتمو 	لذ�  	لمعّلم 
كتا� (هد	I `لّي (ستا� فاضل لم ُتكَتب لي معرفته، هو 	ألستا� 
	لخطا� حلمي، فيه صفحا من تاGيخ 	لتعليم في 	لمملكة، لم 
ُيفِسد حقائَقها (سلوٌ� مزخَر� مثقل بأ��	 	لزينة، �لم تخنقها 
	لمبالغا �	لتهويال 	لتي يلجأ `ليها نا| من 	لكّتا�، يحسبو8 
تطمسها  (نها   8�Gيد ال  	لنفو|،  في  تثبيتًا  	لحقائق  تزيد  (نها 
	لحقيقة في عرضها عاطلة من كل   Vنقها، �(8 جما�G ُتذِهب�

hينة سالمة من كل مبالغة.
`نها  قولي  من  عجبتم  فّكرتم   8`� مدGستي.   Iهذ كانت 
مدGستي �من قوV 	لقائل هذ I�	�G. لقد (قمت في عماCG 	لكعكي 
شّقتي  �خل  لو   ،�G	� `نها   Vقو) �كنت  سنة  عشرين  (جيا�  في 
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نه ساbG جا� ليسرقني، �لوجد حيثما  �8 مني لقلت̀  `نسا8 بال̀ 
نظر من يصّدقني �ُيبِعد هذ	 	لد	خل عني. فما لي 	آل8 (مّر بها فال 
(ستطيع (8 (ضع 	لمفتا* في بابها فألجها؟ �`8 قرعُت بابها سألني 
َمن فيها: من (نت �ما�	 تريد منها؟ هذI يا نا| هي 	لدنيا، كانت 
 بعد� لغير�، فأنا كر	كب 	لطياCG 	لتي Gقبلي لغير� �صا G	لد	
Gُّقَمت مقاعدها: 	لمقعد 	لثاني من 	لصف 	لثاني مقعد�، �لكن 
يكو8 لي (نا Gيثما تصل 	لطياCG `لى محّطها �يبلغ 	لمسافُر غايَته، 
ثم يكو8 	لمقعد لسو	� كما كا8 من قبلي لسو	�. �سريرi في 

.iً لغير	ليو1 لك، �(مس �غد	هو  bلفند	
`ننا مسافر�8، فإ�	 	نقضى 	لسفر لم يبَق لنا من �سائله شي�. 
	ليو1 ملك يمينك: كم من يد ملَكتها قبلك  	لتي هي   �	لرياال
�كم من يد تملكها من بعدi؟ كلها عاGّية مستَرّ�C. بل `8 حياتك 
	لمعّر�   bها صاحُبها. صد�ّية ال بد (8 يسترّGلدنيا عا	  Iفي هذ
 V	ألقو	كثير في  >حين قاV في 	للز�ميا (�`8 كا8 في >	للز�ميا

:(ً	Gقًا �ال با�لم يكن فيها صا
ُمَنًى بَنيِل  َيظَفْر  َمن  هللاِ،  	لُملُك 

Gَكا 	لدَّ  Iُبعَد �يضَمْن  َقْسر	ً  يتُرْكُه 
(ُنُملةٍ قيُد  لغير�   �) لي  كا8َ  لْو 

مشَتَركا 	ألمُر  لكا8َ  	لوجوِ�  ِمَن 
 Gيا�لذ� �قف على 	لقيس 	مر¤ 	 �	لشعر	لسنا مثل `ما1 )
فما   Gلديا	 فاستعجمت  (خباGها،  �يستقر�  �ثاGها   zير 	ألحّبة 
تحّدثه بخبر، �ضّيعت ما 	سُتحفظت فما تكا� تحفظ من (ثر؟ لقد 
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�قف �	ستوقف صحَبه فوقفو	 مطيَّهم معه، �بكى �	ستبكى َمن 
 (يا1 	لوصاV عا� 	لوقو� نفع، �ال  (فا� �ال  	لبكا�  معه، فال 

�ال 	لحبيب Gجع.
�كا8  لغير�،   Gفصا لي  كا8   Vhلمنا	 من  كم  ألفّكر:  `ني 
يعرفني �صاG ُينِكرني؟ �في كل منزV منها شعبة من قلبي �بقايا من 
حبي �قطعة من حياتي �(طر	� من �كرياتي: في 	لشا1 �في مصر 
�في 	لعر	b �في بير�، �في كل بلدC �خلتها (� (قمت فيها من 
لى (قصى 	لشماV من هولند	. فما  (قصى 	لجنو� 	لشرقي من �سيا̀ 
 G	لد	غريبًا عنها؟ حتى   كلها غريبة عني �صرGليو1 صا	لها 
� 	شتريتها بمالي في سفح قاسيو8 في G) لتي عمرتها بيد� على	
ها يومًا بعد يو1 �قياَمها حجر	ً فوb حجر،  بلد�، �شهد نموَّ
 لغير�. �`8 (عطاني 	هللا -�	لحمد له ��مًا- Gصا G	لد	 Iحتى هذ

�	G	ً خير	ً منها، فحرمني 	لعبا� من oGيتها �من ُسكناها:
Vِمنز Vِ�ًّ- أل	ــد ــُه -(ب � يأَلُفُه 	لفتى       �حنيُنِGأل	في  Vٍكْم منز

في   Cلفقير	 	ألحيا�  (حد  في   Cصغير  G	� لي   Vمنز  V�)�
�مشق. على (8 في 	لبيت معنى ال (حسبه خطر على باV (بي تما1 
	لذ� قاله، معنى (على �(سمى �(صدb مما (G	�I 	لشاعر؛ هو (8 
(�V منزV لنا معشر 	لبشر 	لمنزVُ 	لذ� كنا فيه فأخرَجنا منه عد�ٌّ 
 Iعصو	لنا  Vصديقًا، �قا Iً فاتخذنا	عد� Iتخذ�	هللا 	لنا  Vلنا، قا

فأطعناI، هذ	 	لعدّ� هو `بليس �(�V منزV هو 	لجّنة.
 Iلهذ �(عّد  `ليها،  	لرجعة  على  	لعز1   bصَد َمن  فالعاقل 
سبيلها؟  �ما  سبيلها.  �سلك  �سائلها  لها  �هّيأ  عّدتها  	لرجعة 
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	ألماني؟ بل 	لعمل:
ترجو 	لنجاCَ �لم تسُلْك َمسالَكها

`8ّ 	لسفينَة ال تمشي على 	لَيَبِس
*   *   *

لقد �كر �(نا (قر( هذ	 	لكتا� 	لذ� �G� علّي مكتوبًا على 
ظهر 	لصوCG، �كر مقالة لي في >	لرسالة< عن هذI 	لمدGسة، 
فبحثت في (جز	� 	لرسالة (�تحت يد� (كثرها) فوجدتها في عد� 
يو1 ٢٥ Gبيع 	آلخر سنة ١٣٦٥، فقلت: (��G للقر	� فقر	 منها 

لير�	 كيف كنت (كتب قبل (Gبعين سنة. قلت(١):
 بهذI 	لمدGسة 	لَخِربة 	لمعطَّلة ��كر ما (��عتها ُGما مر
من عو	طفي �ما تركت فيها من حياتي `ّال تلّفت 	لقلب، �صفا 
	لفؤ	�، �	نبثقت في 	لنفس خو	طر �	نبعثت للعين صوG (ُِقّر بالعجز 
	لقو	لب   Iهذ في  ��ضعها  �ُجَمًال،   Cمقر�� (لفاظًا  صوغها  عن 

	لجامدC 	لضيقة �هي (شّد 	نطالقًا من 	لنوG �(�سع من 	لزما8.
(`لى (8 قلت): فاسألو	 هذI 	لجدG	8 	لعاGية �هذI 	لغر� 
! ليتها تعي 	لمغاني )G لنطق فتصف ما	لخالية، �يا ليتها تملك 	
�تحّد¢ 	لمباني، �(ّنى؟ �ما �عت قلو� 	لنا| �ال �فت حتى 
يفي 	لجما�. (`لى (8 قلت): لقد عشُت �هر	ً لو قيل لي فيه `نه 
`ّال  عليها  تقف  فال  	لمدGسة   Iبهذ فيه   hتجو يو1  عليك  سيأتي 

______________________
(١) 	نظر مقالة >�قفة على طلل<، �هي في كتا� >من حديث 	لنفس< 

(مجاهد).
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�قفة 	لتذّكر �	لحنين، ثم تمضي لطّيتك �تنساها بعد خطو	 لما 
صّدقت. فكيف هانت علّي هذ	 	لهو	8؟

(`لى (8 قلت): �(نا Gجل كلما تقّدَمت به 	لسّن 	h�	� `يغاًال 
في عزلته �هربًا من جماعته، فكأنه يقطع كل يو1 خيطًا من هذ	 
	لحبل 	لذ� يربط G�hقه بآال� 	لز�	bG 	لصغيرC 	لتي تمخر عبا� 
	لحياC مجتمعة، كما كانت تجتمع 	لسفن من قريب `� تجوh بحر 
	لظلما ((� 	لمحيط 	ألطلسي، �كا8 �لك (يا1 	لحر�)، حتى 
غد� �قد Gّ¢ حبلي �تصّر1 `ّال خيوطًا: طائفة من 	ألصحا� 
ال يبلغو8 عد� (صابع 	ليَدين، �(ماكن هي (قّل من �لك؛ ال (لقى 
سو	هم �ال (Gتا� غيرها. �لم يبَق لي في ليالّي 	لطِّو	V مؤنٌس (� 
ّال هذI 	لكتب �هذ	 	لماضي، (h�	� كل يو1 تعّلقًا به �حنينًا  سمير̀ 

`ليه، (ّما 	لمستقبل فأخافه �ال (جرo على 	لتفكير فيه.
لذلك تر	ني `8 لقيت Gفيقًا من Gفاb 	لصبا 	ستوقفُته �عانقته 
�شممته، لعّلي (جد في ثيابه عَبقًا من (h	هير 	لماضي 	لحلو 	لذ� 
 Vللّذ، فجزنا خال	لطفولة �عبثها 	َسَرْبنا فيه جميعًا يحملنا مر* 
Gياضه �(�غلنا في ��Gبه 	لُمعِشبة �مسالكه 	لتي 	بتسم على جانَبيها 
 8) Vحا�) ،(لنعما8	هر شقائق h �)) لشقائق	8 �ضحكت 	ألقحو	
(ستطلع من �G	� هذ	 	لشبا� 	لذ� نالت منه 	لليالي حتى (شر� 
 ،Iبها�� I�	�G منه على 	لكهولة، �هّدته مطالب 	لعيش فأخَذ
فبد	 كالشجرC 	لمنفر�C 	لقائمة على شفير 	لو	�� عاجلها 	لخريف 
ببر�I �عو	صفه... (حا�zG) 8) V من �G	ئه طلعة >�لك< 	لصبي 
(حببُته  �	لذ�  يومًا،  كنته  	لذ�  	لالهي  	لضاحك  �	ئمًا،  	لمر* 
�قاسمته مرحه �لهوI. فإ�	 لم (Gَها Gجعت (جّر Gِْجَلي خائٍب ُفجع 
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في (عّز �ماله �فقد (حّب (مانيه `لى قلبه، �`8 �قفُت على معهد 
 Iيا	�h لطفولة فّتشت في	لصغر (� ملعب من مالعب 	من معاهد 
 zنه، عّلي (جد بينها �كر	Gمن جد CGلحجا	كانه، �تحّسست G)�

حلوC قد خّبأُتها يومًا �نسيتها.
لم  �لكني  	لجقمقية،  	لمدGسة  على  	ليو1  �قفت  �لذلك 
 Iقا8 على (حلى �كرياتي فسرقاGسا 	يد؛ لقد عدG) جد فيها ما)
في َغَلس 	لليل كما يسرb 	لنّباشو8 	لذهب من قبوG 	لفر	عنة، �لم 
يَدعا لي `ّال كل تافه حقير. فبما�	 (ُتِحف 	لقّر	� بعد 	لذ� صنعه 

معي هذ	8 	للصا8: 	لزما8 �	لنسيا8؟
��كرياته  	لطفولة  عهد  (��عُتها  	لتي  	لمدGسة  هي   Iهذ
 	لِعذ	�، ال تز	V قائمة جدG	ُنها ماثًال بنياُنها، �هذI هي 	لطرقا
	لتي كنت (سلكها غا�يًا عليها كل يو1، �هذ	 هو 	ألمو� 	لعظيم 
 8) `ّال  �بينه  بيننا  �ما  �عشّيًا،  بكرC �ظهر	ً  عليه  نعر�  كنا  	لذ� 

نخر� من با� 	لمدGسة فندخله من بابه، �	لبابا8 متقابال8.
(`لى (8 قلت): هذ	 هو 	ألمو� ال يز	V على عظمته �جالله، 
�بطل  �Gعتها  �	ّمَحت  تبّدلت  قد  ناظر�  في  صوGته   8) غير 
�	 �هَبت 	لوجوI �مضى  سحرها. �ما�	 تصنع 	لجدG	8 �	لسقو�̀ 
	لساكنو8 �تغّير 	لر�*؟ لقد (ضحى 	ألمو�ُّ غيَر 	ألمو�، فال 
��Gسه تلك 	لد�G| �ال علماIo (�لئك 	لعلما� �ال جّوI �لك 
	لجّو. `8 	لمد8 كاألشخا�، ُتخَلق كل يو1 َخْلقًا جديد	ً. لقد 
	لفاضلة  	لمرحة  فيها، �مشق 	إلسالمية  نشأنا  	لتي  ماتت �مشق 
 	Gعو �ال  ظاهر  ميسر  �ال   Gمشهو  Gماخو فيها  يكن  لم  	لتي 
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با�يا �ال حانا �ال ُملِهيا، �كانت فيها 	لمر(C لبيتها �	لرجل 
ألهله، �كا8 	لعلما� عاملين بعلمهم ُمطاعين في قومهم، �	لحّي 
 ،Cعامر �	لمساجد  �تعاطفهم،  (هله  تعا�8  في  	لو	حد  كالبيت 
يتخذ�نه  �ال  	لدنيا  به  يأكلو8  ال  	لدين  �(هل  با�ية،  �	لرجولة 
	أليا1،  تلك  فيا (سفي على �مشق �يا Gحمة 	هللا على   ...CGتجا
ّال 	لمتع 	لفاضلة �	لفضائل 	لممتعة،  (يا1 لم نكن نعر� من 	لدنيا̀ 
نلهو �نلعب �لكن ال كلهو فتية 	ليو1 �ال كلعبهم؛ كا8 (قصى ما 
نأتيه (8 نركض في 	ألمو�، (� ننقسم عند 	لمسا� قسَمين فنقيم 
بيننا سوb حر� سالحها 	لمقالع �	لِعصّي، �قد ُنجر* (� ُنكسر 

�لكننا نتعلم 	لرجولة �	لقوC، ثم نرجع متفقين.
تعو�  	لمدGسة؟ �هل   Iفي هذ (يامنا  فأين  قلت):   8) (`لى 
تلك 	أليا1؟ �(ين �لك 	لشيخ 	لحبيب `لى كل نفس 	لجليل في 

كل عين، شيخ 	لشا1 �معّلمها 	لشيخ عيد 	لسفرجالني؟
*   *   *

 8) �G) (كتب لو 	كال1 كتبته سنة ١٣٦٤ هجرية، فما� 	هذ
(صف 	لحاV سنة ١٤٠٦؟ ما�	 (قوV �مّمن (شكو �`لى من (شكو؟ 

`نما (شكو بثي �حزني `لى 	هللا.
*   *   *
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-١٩٦-
�قفة 	ستر	حة

في 	لهند 	ليو1 خال� بين 	لمسلمين �بين َمن بأيديهم 	لحكم 
 �	Gh� 8)  قر( للمسلمين. �قد  	لشخصية<   V	ألحو	< موضوعه 
د  	لعدV 	لذين 	جتمعو	 من (قّل من شهر قّر�G	 `صد	G قانو8 موحَّ
 8) 	لد�لي  	لقانو8  في  به   Vلمعمو	 �	لمبد(  	لشخصية.   V	لألحو
	ألجانب في 	لبلد 	لذ� ينزلونه يحاَكمو8 في 	ألحو	V 	لشخصية 
 V	ألحو	 بأ8  يذّكركم   �) يدّلكم  كله  بال�هم، �هذ	  قو	نين  �فق 
 Gلتّجا	هتما1 	نحصر 	نه `8 )� ،bلحقو	لشخصية من (هم فر�% 	
مثًال بقانو8 	لتجاCG فإ8 	ألحو	V 	لشخصية تكا� تهّم كل Gجل في 
	ألّمة �كل 	مر(C، ألنها 	لمنهج 	لذ� تتبعه 	ألسرC �أل8 	ألّمة `نما 

تتألف من مجموعة (سر.
	لشخصية   V	ألحو	 قانو8  على  	لكال1   بد( كنت  �قد 
	لسو�G ألنه (�V قانو8 شامل ألحكامها صدG في 	لبال� 	لعربية، 
ثم �جد (8 هذ	 	لموضو% ال يعجب (كثر 	لقر	� �ال ُيطربهم، 
 Vلجما	طن 	لنفو| �ال يجلو مو	طف في 	لعو	خائل �ال يكشف �
	لقر	�  يستهو�  	لذ�  	أل��  با�  في  يدخل  �ال  	لوجو�،  في 
�يمّس حّبا قلوبهم، �لكن ال بد منه، فهو كطبق 	لطعا1 	لملي� 
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.بالشحم �	للحم �	لدهن، �ال بّد قبله من مشّهيا �مرّغبا
	ستر	حة  �قفة  	لحلقة   Iهذ (جعل   8) على  عزمت  لذلك 
بها  	لقر	�  يستريح  �كرياتي،  من  سريعة   ً	Gصو فيها   �فأعر

�يستعّد�8 للكال1 على قانو8 	ألحو	V 	لشخصية.
*   *   *

�خلت 	لحر1 مرC في Gمضا8 فلم (جد مكانًا، ال (عني (نه 
 ،كا8 ممتلئًا بالمصّلين، �لكن كانت 	ألمكنة محجوCh بالمصلَّيا
�كل من �ضع سّجا�C (� خرقة في موضع ظّن (نه 	متلكه، �من 
	لنا| من G	قبُته من بعيد، فإ�	 هو يبسط سّجا�تين (� ثالثًا �يقعد 
على �	حدC منها، فإ�	 جا� من يريد 	لصالC في 	لمكا8 (فهمه (8 

له (صحابًا.
�(قيمت  فيه  فوقفت  	لصف  في  فاGغًا  مكانًا   �جد ثم 
	لمصّلين،  (ما1  يمّر  	لصفو�   bيختر برجل  (نا  فإ�	   ،Cلصال	
�عليه ثو� يبد� (نه كا8 يومًا من 	أليا1 (بيض، ثم تبّدV لونه على 
تو	لي 	لشهوG� Gكبته 	أل�سا§ على 	أل�سا§ حتى لم يُعد له لو8 
ُيعَر�! �لم يكِفه �لك حتى توّضأ من hمز1، �نضح 	لما� على 
ثوبه فابتّل �صاG... تصو�G	 ما�	 صاG. ثم لم َيُرb له `ّال (8 يز	حم 
ثوبًا  (لبس  �كنت   ،�Gجا �بين  بيني  نفسه  يحشر   8)� 	لمصّلين 
	لتنظيف قبل ساعة، فجعلُت (ضّم ثوبي،   G	� بيض (خذُته من)
	لتصاقًا بي، حتى   �	�hفا له  (ني (�سع  �كلما �Gني ضممته ظّن 
 ��Gألحنف... �لكن ال مكا8 هنا أل	لعبا| بن 	 Vصرنا كما قا
ما قاV 	لعبا| بن 	ألحنف. �كا8 كلما Gكع باعد بين Gجليه ألنه 
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سمع (8 صّف 	لمصّلين يكو8 متماسكًا متد	ني 	ألكتا� �	ألقد	1، 
 zقدميه على قدمي �باألخر zينفسخ �هو يد�| بإحد �حتى كا

!�Gعلى قد1 جا
��خلنا في 	لصالC فكا8 في حركة مستمّرC، يسّو� عقاله، 
�يدخل `صبعه في (نفه ثم يمسحها بثوبه، �ُيخِر� من جيبه خرقة 
سو�	� لعله يعّدها منديًال، فيقّربها من فمه �يصنع فيها ما ال يحسن 
�كرI ��صفه، �سو	كه في يدI ُيديرI في فمه ثم يعصرI بإصبعه 
يهد(  لم  (نه   �) بإصبعه...  (�نه  �ينّظف  ُمنَكر،   بصو �يتجشأ 
لحظة �	حدC. �(نا (قوV لكم 	لحّق: `ني لم (عر� كيف صّليت. 
فلما ُقضَيت 	لصالC حا�لت (8 (فهمه بلطف (8 	لنظافة من ��	� 
 (نه Gفلم يفهم، �قّد ،Cلصال	1 h	لخشو% من لو	لمسجد �(8 	
ال يحسن 	لعربية �ظّن (ني (ترّفع عنه ألنه -كما يقوV- فقير �يرّ�� 

كلمة فقير، فتركته.
*   *   *

مسرعًا  �مشق صباحًا  في   �G	� من  خاGجًا  يومًا  �كنت(١) 
 من 	لبا� �هممت (8 (غلقه ُhلمحكمة، فما بر	لى عملي في `
�G	ئي �(مضي حتى G(يت (مامي h	ئر	ً جا� يز�Gني. �كاG 8جًال 
(ستطع  فلم   CGبالزيا يعتا�ني  يكن  �لم   ،Gلقد	 جليل  	لسّن  كبير 
(8 (عتذG `ليه، �خفت (8 ُيطيل فيفّو علّي موعد�، ثم قلت 

______________________
(١) 	نظر مقالة >ثالثة مشاهد من حياتنا< في كتا� >فصوV 	جتماعية<، �قد 

ُنشر سنة ١٩٦١، �هي تضم هذ	 	لمشهد �	للذين بعدI (مجاهد).
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في نفسي `ني (بقى معه Gبع ساعة ثم (ستحضر سياCG (�هب بها. 
��عوته فدخل، �قعد بين يديه كما كنت (قعد �(نا تلميذ له لّما 
كنت صغير	ً، �كا8 مدGّسًا في مدGستنا، �قلت له: (هًال �سهًال. 
فقاV: بكم، قلت: كيف 	لصّحة؟ قاV: 	لحمد هللا. قلت: شّرفتمونا. 

قاV: (ستغفر 	هللا.
�	نتهت هذI 	لمقدمة، �	نتظر (8 يبد( 	لحديث بما جا� 
به فلم يتكلم �لم يبُد عليه (نه ينو� 	لكال1، فدخلنا في 	لفصل 
	لجّو.  تحّسن  	لجّو:  عن  �تكلمنا  	لمجالس  (حا�يث  من   Vأل�	
قاV: 	لحمد هللا. �	لمطر كثير. قاV: حقيقة، 	هللا يبعث 	لخير. 	نتهى 
	لفصل  �خلنا  	لكريم.  	لز	ئر  حديث  يبد(  فلم  	لجّو  عن  	لكال1 
	لثاني من 	لكال1 	لفاxG فتكلمنا في 	لسياسة، فتحدثنا عن `سبانيا 

�	لجنر	V فر	نكو �عن 	لبرتغاV �عن فنلند	 �عن 	ألفغا8.
في  �قلت   Cبالقهو 	لفصل على عجل. �جئت  هذ	  �	نتهى 
�لكن  فمه،  فتح  �ال  نطق  فما  �يحّدثني،  سيشربها  `نه  نفسي 
	سترخى في مقعدI �جعل يرتشف 	لقهوC متمهًال، كل ثال¢ �قائق 
Gشفة صغيرC، �(نا قاعد (تقّلب على مثل 	لجمر. �جعلت (نظر 
في 	لساعة �(تململ �(تحرi في مجلسي، ثم قلت له: عندنا 	ليو1 
جلسة في 	لمحكمة، لذلك بّكر في 	لذها�. فقاV: `8 شغل 
	لمحاكم صعب، 	هللا يعطيك 	لعافية. قلت: 	لجلسة في 	لتاسعة، 
�قد بقي ��نها ثلث ساعة فقط. قاV: (عانكم 	هللا. قلت: تشّرفت 
بكم، �`�	 كا8 لكم (مر فمر�ني به. قاV: ما في شي�. قلت: هل 

من خدمة (قو1 بها؟ قاV: (بد	ً.
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حتى  كالقطط،   Gألنظا	  V�نتبا �جعلنا  �سكتنا،  �سكت 
مضت 	لساعة 	لتاسعة ��هب موعد 	لجلسة.

*   *   *

فجا�  	ألصدقا�،  من  بيتي جماعة  في  (ستقبل  يومًا  �كنت 
 Iشيئًا كما (كر Iحد (صحابنا �جا� معه بولد صغير. �(نا ال (كر)
من يز�Gني �يأتيني بولدI معه، �لكني تجّلد �قلت لنفسي: `نه 

.Vالحتما	ضيف �ال بد من 
 Iلد� يتحد¢ عن  	لمجلس حتى شر%  في  يستقّر  كا�  �ما 
يبتسمو8 مجاملة  �عن �كائه �نو	�IG �عن كماله، �	لحاضر�8 
 :Iلولد Vلثقيل، �هو يقو	لحديث 	 	يتمنو8 (8 يحّس فيختصر هذ�
بّد�.  	لولد �تمّنع �قاV: ما  فتدّلل  بابا، قم 	خطب لهم خطبة. 
قاV: ُقم، عيب. �ما h	V معه في شّد ��فع حتى 	ستجا� �خطب 
لشاGبها،  خر�%  hيت  شربة  من  لسامعيها  (hعج  كانت  خطبة 
�لكنهم 	ضطُر�	 (8 يكّشر�	 عن (نيابهم �يقولو	 مجاملة: ما شا� 
	هللا. �حسبو	 (8 	لمحنة قد 	نتهت، �لكن 	لرجل عا� فقاV: �هو 

حافظ غيرها كما8 ((يضًا).
 ،CGلبشا	 Iبهذ ً	Gسر� 	لخبر �يطير�	 	بهذ 	نتظر (8 يستبشر�	�
 Vقا� ُيحِجم،  �لم  هو  يسكت  لم  �(حجمو	  سكتو	  �Gهم  فلما 

للولد: 	خطب بابا 	لخطبة 	لثانية.
شعر  خطب  عشر  خطب  حتى  خطبة،  `لى  خطبة  �من 
	لحاضر�8 كأنها عشر مطاbG تنزV على �oGسهم، �طلعت منها 
(�G	حهم، �هو يضحك مسر�G	ً كأنه جا� بمعجزC، ثم قاV: �هو 
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يغني كما8. غنِّ -بابا- (غنّية (	ألغنّية بتشديد 	ليا�). قلت في نفسي: 
(عو� باهللا، خرجنا من 	لخطب فجا� 	ألغاني! �غّنى (غنية ثم 
(تبعها بأخرz، فقلت: يكفي، `نه قد تعب. قاV: ال (�مّطها)، `نه 
ال يتعب 	هللا يسّلمه �يرضى عليه. من حّق تعبت يا بابا؟ قاV: ال، 

��ثب ينّط بالغرفة. قاV (بوI: يعر� يلعب كما8.
�خّر� في لعبه كثير	ً مّما كا8 في 	لغرفة من 	لتحف. �جئنا 
بالشا� فمّد يدI ليأخذ 	لفنجا8، فقلت: `نه حاG. قاV: ال. �Gفع 
Gجله بحذ	ئه 	لملو¢ فوضعها فوb 	لمقعد، �(خذ 	لفنجا8 �قّربه 
من فمه، فأحس حر	Gته فأفلته من يدI فانكّب على 	لمقعد 	لجديد. 
�توقعت (8 يعتذG (بوI عن `فسا�I �جه 	لمقعد، �`�	 به ال يهتّم 
بوجهه �ال قفاI، لقد 	هتّم بولدI �قاV له: ال ترتعب، ما صاG شي�. 

هل 	حترقت يدi؟ �نظر فيها �	بتسم �قاV: سليمة �	لحمد هللا.
�	نتقل هو �	بنه `لى مقعد �خر، �جعل 	لولد يكّلمه في (�نه 
	لولد عطشا8. فقمت �(تيته  فقاV 	أل�: كأ| ما� من فضلك، 
 :Iبو) Vلثاني، �بعد لحظة قا	لمقعد 	لما� على 	 b	G)� بها. فشر�
 Iبيد �(خذته  قم.  قلت:  	لحما1؟  `لى  يخر�  فضلك  من  ممكن 
فصر§ صرخة (Gعَبتني (نا، �حسبت (8 قد (صابه (�z، �سألت: 
ما له؟ قاV (بوI: `نه ال يخر� `ّال معي. فقلنا: خذ�	 طريقًا �هاتو	 

طريقًا، ��قفنا حتى �صل 	لموكب 	لهمايوني `لى بيت 	لخال�!
	لمشهد، فتصو�G	 �خرI من  بقية  (Gيد (8 (صف لكم  �ال 

معرفة (�له.
*   *   *
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 ،Vلشما	 �كنت يومًا (قطع 	لشاG% (تلّفت �	 	ليمين ��	
 �ُهّن ُيسِرعن مختلفا 	ألشكاV �	لمظهر �لكنهن 	Gلسيا	قب G)
مّتحد	 	لحقيقة �	ألثر، كلها تمثل 	لمو تحت 	لعجال. فما 
باسمي،  ند	� ملهو� يهتف  	لشاG% حتى سمعت  (توسط   كد
عني  ��ّلت  تصيبني،  ناGية  �Gّ	جة   فكا� ألنظر   Gفاستد
(�ني،  تز	V في  بالشتم ال  بالضجيج �سائقها  �(صو	 محّركها 

��صلت `لى 	لرصيف �`�	 بالرجل يلحق بي ينا�يني.

 Gلسر�	لضحك �	لفم من 	فوقفت، فأقبل علّي �هو مفتو* 
�قاV: 	ألستا� 	لطنطا��؟ قلت متجهمًا: نعم. قاV: (هًال �سهًال، 
ما�	؟  على  قلت:  طويل.  hمن  مضى  لقد   ،bلشو	 غاية  في 
َمن  قلت:  (نسيتني؟   :Vقا 	لتقينا؟  �متى  قلت:  لقائنا.  على   :Vقا
حضرتك؟ فضحك �قاV: 	حزG (�	لكلمة فصيحة). قلت: يا (خي 
(نا ال (عرفك �لم (عرفك قط. فاh�	� ضحكًا �قاV: `نك تمز* بال 

شك. قلت: ُقل ما تريد �خّلصنا.

 :Vآل8. قا	السم قبل 	 	سمه، قلت: ما سمعت بهذ	فذكر 
�ما�	  قلت:  بزياGتك؟  	لتشر�  (ستطيع  متى  	لخالصة،  طيب، 
تريد مني؟ قاV: ال شي�، ال شي�، 	لتشر� بك فقط. قلت: (نا 
مشغوV �يعر� (صحابي كلهم (ني ال (G�h (حد	ً �ال (ستقبل h	ئر	ً 
مني  تريد  يا Gجل، هل  قلت:   .G�لنا	 من  �هذ	   :Vقا  .ً	G�نا `ّال 
شيئًا؟ قاV: 	لتشر� بك فقط، (نا (حب (هل 	لفضل �	لعلم. قلت: 
(نا لست منهم. قاV: كيف �(نت سيدنا �موالنا؟ قلت: (ستغفر 	هللا. 
 ،Cحد	لو	لساعة 	لمحكمة في 	لى ` V؟ قلت: تعاiG�h) متى :Vقا
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فإ8 	لبا� ُيفتح للمر	جعين. قاV: (ظّن 	لبيت (حسن. قلت جاhمًا: 
غد	ً في 	لمحكمة، �تركته �مشيت.

	لثاني �بد( يتكلم في 	لصّحة �في 	لجّو  �جا�ني في 	ليو1 
بالثنا� علّي �مدحي �(ني   Cلدنيا، ثم (لقى محاضر	  V	في (حو�
شي� عظيم �(ثنى على كتبي، فسألته: (� كتا� قر( منها؟ قاV `نه 
قر(ها كلها �لكنه (ُعِجب بحديث 	ألGبعا�. قلت: �لكن حديث 
عفو	ً،   :Vقا� يضطر�  �لم  يخجل  فلم  حسين.  لطه  	ألGبعا� 
قصد (8 (قوV كتا� فجر 	إلسال1. �لم (ُقل له `8 فجر 	إلسال1 

ألحمد (مين لئّال يقوV `نه كا8 يقصد كتا� (لف ليلة �ليلة!
�بعد هذI 	لمقدما 	لتي ال �خر لها نطق بالدCG 	لمصونة 
�	لجوهرC 	لمكنونة، �عر� حاجته فإ�	 هو صاحب �عوz في 

	لمحكمة يريد (8 يوصيني بها.
*   *   *

 ��خلت مّر C�	G صديق لي موظف عندنا في 	لمحكمة، 
 G	لد	في  عمله تسجيل عقو� 	لز�	� �حضوG حفالتها، فوجد
�خزفية  hجاجية  من  	لملبَّس  	لسّكر  علب  ملؤها   Cكبير خز	نة 
�خشبية �معدنية، من مستديرC �منبسطة �مربعة �مثلثة �ملسا� 
قة �منقوشة... من كل شكل �كل جنس، (Gخصها  �محفوCG �مز�َّ
بليرC (كانت 	لليرC يومئذ تعدV عشرين ليرC في هذI 	أليا1) �منها 
علب من 	لفّضة عليها 	سما 	لز�جين �تاGيخ 	لعقد ثمنها (كثر من 
عشر لير	. فوقفت (نظر `ليها �(فّكر: كم ُينَفق في �مشق كل سنة 
في (ثما8 هذI 	لعلب؟ فر(يت (نه `8 كا8 ُيعقد في �مشق مئة عقد 
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في 	لسنة، �هذ	 (قّل من 	لو	قع، �كا8 في كل عقد مئة مدعّو، 
ليرC ثمن  فإنه ُيصر� في كل حفلة مئة  	لحّد 	أل�نى،  �هذ	 هو 
هذI 	لعلب `8 كانت من 	لعلب 	لرخيصة، فإ8 كانت من 	لعلب 
	لغالية (� كا8 	لمدعّو�8 مئتين (� ثالثمئة ُصر� في علب 	لملبس 

.Cحد	لو	لحفلة 	في  Cخمسمئة لير
فلو (نه (ُّلفت جمعية لحمل 	لنا| على توhيع 	لملبس في 
	لفقر	�   Cلُعَلب إلنفاقها في مساعد	 ثمن  قر	طيس �(�G	b �(خذ 
�لم  	لبّر،   Vعما) من  �خر  في عمل   �)  	لمستشفيا بنا�  في   �)
تشتغل `ّال بهذ	 �حدI، الستطاعت (8 تجمع من هذ	 	لبا� (كثر 
 zخر) من ثالثين (لف ليرC في 	لسنة. فكيف `8 (ُنشئت جمعيا
لتدفع غير �لك من �جوI 	لتبذير 	لتي (َلَِفها 	لنا| �تعّو��	 `ضاعة 
 Iلى بعض هذ 	ألمو	V 	لكثيرC فيها (مع (8 	لفقر	� في (شّد 	لحاجة̀ 
	ألمو	V)؛ كطاقا 	لزهر 	لتي ُتهدz في 	ألعر	| �ُينَفق فيها من 
مئة ليرC `لى ٥٠٠ في كّل عر| (بحسا� تلك 	أليا1)، فإ8 كا8 
ُيقا1 في �مشق مئة عر| في 	لسنة، �	لو	قع (كثر بكثير، فيكو8 
مبلغ ما ُينَفق في 	لبلد كل سنة ثمن هذI 	ألhهاG 	لتي ُتلقى بعد (يا1 

على 	لمز	بل من عشرC �ال� ليرC `لى خمسين (لفًا!(١)
�(كاليل 	لجنائز �كفو� 	آل| 	لتي ُتحَمل فيها في �مشق، 

______________________
(١) ما (كثر ما نّبه جد� -Gحمه 	هللا- في (حا�يثه �كتاباته `لى هذ	 	لسَر� 
في  	ألمة   V	مو) �يضّيع  بخير  	لنا|  من  (حد  على  يعو�  ال  	لذ� 
كماليا �ُتّرها ال فائدC منها. 	نظر على سبيل 	لمثاV مقالة >بطو8 

جائعة �(مو	V ضائعة< في كتا� >في سبيل 	إلصال*< (مجاهد).
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�عشر	 من (مثالها ال عشرC �	حدC. لو (8 ما ُينَفق فيها جمعته (يٍد 
 �مشق في عشر سنين فقط Gصالحة لصا (مينٌة �(نفقته في جها
�، �َلما بقي فيها فقير �ال جاهل �ال مريض، أل8 Gأل	جّنة في 
ُتنشئ كل سنة عشرC مستشفيا(١) �عشرC مالجئ   V	ألمو	 Iهذ

.|G	عشر مد�

�هذ	 كال1 نشرته من (كثر من ثالثين سنة.

*   *   *

 ،Iفلم (جد ثيابي  لي  يكو�  	لذ�  	لكّو	�  `لى   Cمر ��هبُت 
فسألت عن غيرI، فدّلوني على �خر له مكا8 �	سع �على بابه لوحة 
كبيرC، �على شفتيه 	بتسامة ال تفاGقهما، فهما �	ئمتا 	النفر	� كأ8 
قد 	نحّلت عضالتهما فال تنطبقا8، �في فيه لساG 8طب لّين طويل 
 Cلجديد	ليه ُحّلتي  كأنه لسا8 	لثعبا8. فخدعني مظهرI حتى �فعت̀ 
	لمو	سم �(تجمل بها في 	لمجامع، ��ّصيته (8  (لبسها في  	لتي 
 :Vفقا .Iلّي في غد يكويها لي كيًا فقط �(ّال يغسلها، �(8 يبعث بها̀ 

(مرi يا سيد�، على عيني �G(سي، بِْدنا(٢) خدمة.

�	نصرفت �منًا مطمئنًا، �جا� 	لغد �لم ُترَسل، �مّر يو1 ثا8ٍ 
�(نا   ،Iلحلة عند	� (يا1   Cنصرَفت عشر	� �ثامن،  �ثالث �سابع 

______________________
ر. (١) 	لمستشفى مذكَّ

(٢) >بدنا< كلمة من عامية 	لشا1 بمعنى نريد، �لعلها محرفة من >بِِوّ�نا< 
(قوV هذ	 ظاّنًا �ال (حقق. �هم يصّرفونها على كل 	لوجوI، فيقولو8 

i< للمخاطب، �هكذ	 (مجاهد). >بِّد�< للمتحد¢ 	لمفر� �>بِدَّ



١٨١

(ستحّثه فيقابلني بهذ	 	لفم 	لباسم (بد	ً �هذ	 	للسا8 	لد	فئ �	ئمًا، 
 �يبتد% لي كل يو1 عذG	ً جديد	ً. �كا8 �خر (عذ	IG 	شتغاله بمو
 Iهللا على هذ	حمه G لذ� علمت -فيما بعد- (نه مّر على �فاته	بيه )

	لخلفة 	لطاهرC تسع سنين!
غسلها  قد  هو  فإ�	  يومًا،  عشر  ستة  بعد  	لحلة  لي  �(عا� 
G	ئحة  مثل  G	ئحة  لها  �جعل  (hياقها،   bمّز� حشوتها  فأفسد 
	لخناhير 	لبّرية، �لك ألنه غسلها بصابوG 8��� 	سترخصه �حّك 

(طر	فها بالحجر 	لذ� ُتنظَّف به 	ألقد	1 في 	لحما1!
�هذI �	قعة ال (Gيد (8 (عّلق عليها.

*   *   *

�ليس في بال� 	لنا| شي� (سهل من 	لشر	�. يدخل 	لرجُل 
	لمخز8َ فيرz 	لبضائع 	لمعر�ضة �عليها (ثمانها، فيختاG ما يشا� 
�يدفع 	لثمن �يمضي، �لو جا� من بعدI (مهر 	لنا| ما 	ستطا% (8 

يأخذ بثمن (قّل �لو جا� (غفل 	لنا| ما (ُعطَي بثمن (كثر.
`لى (سلحة شّتى،  	لشر	� في بال�نا فهو معركة تحتا�  (ما 
�	لذها�  �	لفّر،  �	لكّر  	لكا�بة،  �	ليمين  (حيانًا،  	لكذ�  من 
`لى  �لك   bفو �تحتا�  	لبضائع،  (جنا|  �معرفة  �	لرجو%، 
	لسال*  نز%  	لمفا�ضا على  �بلوماسية (صعب من   مفا�ضا

بين (ميركا �	لسوفييت.
لذلك عّو� نفسي من 	لصغر (ّال (قف على بائع �ال (شتر� 
بنفسي شيئًا، ال 	للحم �ال 	لخضرC �ال 	لثيا� �ال 	ألثا¢، �`نما 
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 `لى شر	� Gضطُر	تي ��(نا خالفت عا 	ّكل من يشتر� لي. �`��)
شي� Gجعت في كل مرC بقصة من (عجب 	لقصص.

	لحميدية مع صديق   bفي سو �كانًا  (ني �خلت  �لك  من 
لي يحّب (8 يشتر� قماشًا ألهله، فتلّقاني صاحب 	لدكا8 مسّلمًا 
�صاحب   Iستا�)  Vيقو كما  ألني  يد�  لتقبيل   zهو)� �معّظمًا، 
حرفًا  عّلمني  َمن  مرحبًا،  يا  بسيدنا،  �سهًال  (هًال  عليه:  	لفضل 

كنت له عبد	ً، ُقل لي يا (ستا� ما�	 تأمر ألخدمك بعيوني؟
	لتعظيم �(8  �لم (كن �مر بشي�، �لكن هذ	 	لمد* �هذ	 
	لصياُ�   Gيخّد كما  (عاصبي،   Gخّد قد  بعيونه  سيخدمني  	لرجل 
	لهند  	لحا�� في   Gيطلقها عليه (� كما يخّد Cبإبر 	ألسَد �	لنمر 
	لحية 	لخطرC حتى ترقص بين يديه. �	إلنسا8 مفطوG على محّبة 
	لثنا�. فنظر فاختر لونًا من 	لحرير (عجبني، فسألته عن ثمنه 

فضحك �قاV: (� ثمن؟ محّلك يا (ستا�.
بالثمن،  `ّال  �خذ  ال  (ني  �حلفت  `لّي  سُيهديه  (نه  فحسبته 
(Gيد  ال  بر(سمالي،   :Vقا  .Vمعقو بربح  يبيعني   8) (طلب  �لكن 
�شر�  �(مانته  �(بيه  ��ينه  بذّمته  يحلف   *	G� (بد	ً.  Gبحًا  منك 
 hلتي ال يجو	أليما8 	آل8 من 	ما ال (�كر � ،I�	بائه �عظم (جد�
في  �كا8   .Vلما	 بر(|  `ّال  يبيعني  ال  (نه  مسلم،  بها  يحلف   8)
 ،zلكبر	جتي �بنتي �h� عّمتي �(ختا� ،Cيومئذ خمس نسو �G	�
	لثمن قريبًا من  �بناتي 	لصغير	، فاشتريت لهن جميعًا، �بلغ 

ثلث 	لر	تب.
�بكم  تشتر�؟  كنت  متى  	لنسا�:   Vفقا  G	لد	 `لى  ��هبت 
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	شتريته؟ قلت: 	حز8G. قلن: باهللا عليك `ّال (8 قلَت. فأخبرتهن 
بأ8 	لرجل تلميذ� �قد خدمني بعيونه فباعني بر(| 	لماV �هو 
بالمئة. قلت: مستحيل. قلن: ما  كذ	. قلن: لقد h	� عليه ثالثين 
قولك `8 �هَبت فالنة 	آل8 (لجاCG لهن خّياطة) فجا� بالقما¡ 
نفسه من 	لمحّل نفسه بحسم ثالثين بالمئة؟ قلت: (نا (�فع 	لثمن 

�(ُهد� `ليها 	لقما¡.
��هَبت من فوGها `لى 	لدكا8 	لتي 	شتريت منها، �Gجَعت 
 Gّلبا	فعته (نا، لتلميذ� �لذ� 	لثمن 	بعد ساعة �قد (خذته بثلَثي 

!Vلما	لذ� حلف (نه ال يبيعني `ّال بر(| 	
*   *   *

�G(يت يومًا في طريقي `لى 	لمحكمة 	مر(C كأنها جبل من 
	لشحم �	للحم، تميس ال كغصن 	لبا8 بل كجذ% 	لسنديا8 على 
ساb (ضخم من خصر `نسا8، �معها خا�مة Gقيقة 	لعظم نحيلة 
سنين.  سبع  على  يزيد  عمرها   8) (ظّن  ما  	لسقم،  با�ية  	لجسم 
رC لها ُيشبِهها  �تحمل للمر(C �لد	ً عمرI ثال¢، �لكنه صوCG مصغَّ
كما يشبه 	لفيُل 	لصغير 	لفيَل 	لكبير، منفو§ نفخ 	لكرC ال ُيعَر� 
طوله من عرضه `ّال بالحسا� �	لجبر �	لمثلثا، �ال ُيحيط به 
�G	عها 	لنحيل �ال ينهض به جسدها 	لهزيل، �هي تخطو به تجّر 
قدمها جر	ً من 	إلعيا� �تلهث من 	لتعب، �	لمر(C تخطر متعالية. 
	لتي   	لكلما عن  �هني  في  �فّتشت  (كّلمها   8)  ففّكرُ
 Vفقا `ليها  سبقني  قد  مكتهًال  Gجًال  G(يت  �لكني  لها،  تصلح 
	لبنت، خذ� 	لولد منها. فوقفت 	لسّت   I1 هذ	لها: يا سّت حر
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 ��ضعت يديها في خاصرتيها، �Gفعت (نفها ثالثة (صابع �مّد
شفتيها `صبعين، �قلبت �جهها حتى صاG كوجِه َمن (كل ليمونة 
 بقشرها، �صّبت عليه من فمها سيًال من (�سا§ 	للغة �فضال
	لكال1، �هر� كل من كا8 في 	لطريق من قذ	Gته �سو� G	ئحته، 

�هربُت مع 	لنا| �تركت هذI 	لصوCG بال تعليق!
*   *   *
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-١٩٧-
بقايا من �كريا Gمضا8

من (قد1 صوG 	لحياC في Gمضا8 صوCG منقوشة في �هني، 
كلما تذكرتها G(يت فيها Gمز	ً لحياتنا منذ ثالثة (Gبا% 	لقر8 �حياتنا 

	آل8.
في جامع بني (مية 	لكبير في �مشق (ما1 	لقبر 	لذ� يقولو8 
`نه قبر يحيى بن hكريا (�ليس قبرI) ُثرّيا ضخمة جد	ً من قضبا8 
	لمساجد �على صوGتها، معلَّق  قبة مسجد من  متشابكة بحجم 
ُر�. �	لسر	� كو� صغير من 	لزجا� مثل كو�  فيها مئا من 	لسُّ
	لشا�، فيه فتيل من 	لقطن في قليل من 	لزيت. فكانو	 يبسطو8 
ثم  	لزيت  َ�َضر  	لمسجد من  ليحمي سّجا�  بساطًا �	سعًا  تحتها 
�، �ُيباَشر بإيقا� 	لسر� من بعد Gأل	ُينِزلونها حتى توضع على 
صالC 	لمغر� `لى ُقَبيل (�	8 	لعشا�، فيز�حم عليها 	أل�ال� �قد 
عّمتهم فرحة عجيبة �غمرهم سر�G ال يوصف، �هم يصعد�8 
	لقّبة من جو	نبها �بأيديهم (عو	� 	لكبريت يقّربو8 شعلتها من فتيل 
	لسر	� حتى يشتعل. �	لقبة معلَّقة بحبل غليظ تد�G به بكرC، فإ�	 
فكأ8  شعلها،  تتر	قص  �	لّسُر�  فاGتفَعت  	لحبل  شّد�	   (ُ�ِقَد

سما� Gُّكبت فيها (كما قاV 	لبحتر�).
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ثم كّر 	أليا1 فوضعو	 مكا8 هذI 	لسُر� مصابيح كهربائية 
	لكهربائي   Gلتيا	 من  بل  	لمباGكة   Cلشجر	 من  ُتوَقد  ال   ،Cصغير
	لمغر�  بين  ما  `شعالها  في  يمضي  �ال   ،zُير ال  	لذ�  	لخفّي 
مثل  في  فتضي�   G	لجد	 في   Gّh بلمسة  كلها  نشعلها  بل  �	لعشا� 

لمح 	لبصر.
(ليس هذ	 هو مثاV حياتنا في تلك 	أليا1 �حياتنا 	آل8؟ (لسنا 
	آل8 في عصر 	لسرعة؟ لقد Gبحنا 	لوقت �لكن خسرنا 	لمشاعر 

�	ألحاسيس.
 V�) لى مكة لّما جئتها` Cلطريق من جد	لقد (مضيت على 
مرC من ثال¢ �خمسين سنة (سنة ١٣٥٣) 	ثنتي عشرC ساعة في 
 في Gلمتاعب، �لكنها (ثا	قاسينا � bّلَمشا	حملنا فيها  ،CGلسيا	
	لنفس مشاعر �(بقت فيها �كريا ال (h	V (تحّد¢ عنها `لى 	آل8. 
�نصل 	آل8 من جدC `لى مكة في (قّل من (Gبعين �قيقة، �نصل 
في مثلها بالطياCG من 	لمدينة `لى جدC، �لكن ال تثوG في 	لنفس 

.مشاعر �ال يبقى بهذI 	لرحلة �كريا
فنحن نركض �	ئمًا كأننا في سباb، �ال ند�G `ال1َ نتسابق. 
ال نقف �ال نفتر �ال نبطئ، Gكض من 	لشرb `لى 	لغر� �من 
	لغر� `لى 	لشرb، ال نثبت في مكا8. َمن كا8 في مكة �هب في 
عطلة 	ألسبو% `لى جدC، �من كا8 في جدC جا� مكة، كل يطلب 
 �	Gلو	 `لى  فيه  ْكُب �تلّفت َمن  	لرَّ تنّبه  	لتبديل. فإ�	 قدG 1مضا8 
ينظر�8 من (ين بد( 	لمسير، �`لى 	ألما1 ير�8 `لى (ين 	لمصير. 

فرمضا8 محطة على طريق 	لعمر ��قفة تأّمل �تبّصر.
*   *   *
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�(نا  بها  �	حتفظت  	لصغر  من  	ختزنتها  	لتي   Gلصو	 �من 
(حملها في hحمة 	لحياC، ثم ُفقد من حولي �كا� تضيع من 

.�هني: صوCG 	لبّو	با
قبل  صغير  �(نا  	ألمن  يكن  لم  	لبو	با؟  ما  تعرفو8  هل 
(�	خر  مستتبًا  	ألمن  يكن  لم  سبعين،  من  (كثر   �) سنة  سبعين 
عهد 	لعثمانيين، �كانت 	لحكومة 	لمحّلية ضعيفة �	لمركزية في 
`سطنبوV بعيدC. �كانت قد عا� �مشق في كثير من (حو	لها (كما 
فكا8  	أل�لى،  	لجاهلية  عهد  مثل  `لى  (مثالها)  من  مد8   عا�
	لقو� يعد� على 	لضعيف، �كا8 في كل حّي قبضاياته �hكرتّيته، 
�كا8 يسطو بعض 	ألحيا� على بعض �يغز� بعُضها بعضًا. فاّتخذ 
(هل كل حّي بابًا كبير	ً، بّو	بة ُتغَلق من بعد 	لعشا� �ال ُتفَتح `ّال 
بعد 	لفجر، يقوG� 1	�ها 	لحاG| 	لليلي (	لخفير) �ال يفتح 	لبا� 

`ّال لمن يعرفه �يثق به.
(خذها  (مي   8) 	لخامسة  نحو  في  جد	ً  صغير  �(نا  �(�كر 
	لطلق، فبعثو	 بجاCG لنا �(نا معها لتأتي بالقابلة، فمرGنا بالبو	بة، 
 C)مر	َمن؟ قلنا: ُمْطِلقة ((�  :Vئها يقو	G� من |Gلحا	فصا* بنا 
	ليمين حتى (G	كم. �نظر من طاقة  (خذها 	لطلق) قاV: قفو	 في 

	لبا� �(�iG (نه ال ُيخشى خطر منا ففتح لنا 	لبا�.
 �	h� كله  	لليل   	لبو	با ُفتحت  Gمضا8  شهر  كا8  فإ�	 
بها �بالتر	1  بالكهربا�، جا�  ، �كانت ُتضا� 	Gلحا	 	ألنو	G في 
	لو	لي 	لتركي ناظم باشا ُقَبيل مولد�. �ناظم باشا هو باني حّي 
	لمهاجرين، �في كتابي >�مشق< قصة `نشا� هذ	 	لحي �في كتابي 
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>قصص من 	لحياC< قصته(١) لّما قد1 �مشق (�	خر (يامه. �مشق 
	لتي كا8 �	ليها �كا8 `ليه �حدI (مرها �له 	لحكم فيها، فتبّدَلت 
	لحاV �تغّير 	لدنيا، فلم يعرفه لّما جا� (حد. �هكذ	 	لنا|، فيا 

خيبة من 	طمأ8ّ `لى 	لدنيا �حدها!
تكو8  تكا�   bلطر	� ضئيلة   bلطر	 في  	لمصابيح  كانت 
مظلمة، فإ�	 جا� Gمضا8 (نير 	لطرb �مشى فيها 	لنا| 	لليل 
كله، لذلك قلت من (يا1 للصديق 	ألستا� ماجد شبل في مقابلة 
له معي في 	لر	ئي لّما سألني عن شعو�G عندما يجي� Gمضا8، 
 	Gلحا	في  Gنو :Gمضا8 مقتر8 في نفسي بالنوG 18 قد� قلت له:̀ 
بعد 	لظال1، �نوG في 	لمساجد �في 	لبيو حيث يسهر في 	لليل 

	لّنيا1، �نوG في 	لقلو� هو ضيا� 	إلسال1.
*   *   *

 Iنتبا	 (لغاها  	لد	بر،  (مس  مع  �هَبت  	لتي  	لمشاهد  �من 
لّما  	لشيشكليُّ  `لغاَ�ها   Gقّر� باإلسال1،  �	h�يا� معرفتهم  	لنا| 
كا8 هو 	لحاكم؛ �هي ما كا8 يجر� ليلة 	لسابع �	لعشرين من 
Gمضا8 في 	لجامع 	ألمو�: يسهر 	لشاميو8 فيه 	لليل كله، فإ�	 
كا8  (كما  يرقصو8   �) فيه   8�Gيد� >	لموَلوّية<  جا�  	لسحر  كا8 
يقوV علماoنا) Gقصًا يعجز عن مثله 	لر	قصو8 	لمحترفو8. �كنا 

�نحن صغاG نر	I شيئًا عظيمًا، نحر� عليه �نتسابق `ليه.
�	لمولوية طريقة صوفية منسوبة `لى جالV 	لدين 	لر�مي، 
�هو شاعر كبير في 	للغة 	لفاGسية يعّد�نه من كباG 	لشعر	� 	لصوفية، 

______________________
(١) (� قصة ناظم باشا، �عنو	نها >في شاG% ناظم باشا< (مجاهد)..
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 ً	G	h` 8لشر% �ال فر%. �هم يتخذ�	لكن طريقته ال (صل لها في �
ضيقًا من (عالI من عند 	لخصر �	سعًا من تحت، ثم يد�8�G فيه، 
ال ��CG �ال ��Gتين �ال تستمّر ��G	تهم �قيقة �ال �قيقتين، بل 
نصف ساعة (� ساعة ال يقفو8 �ال يستريحو8، �	إلh	G ينفتح حتى 
يصير مثل 	لمخر�� 	لناقص في 	لهندسة، �على �oGسهم قالنس 
طويلة مثل علب 	لّلَبن 	لتي كانت على (يامنا بشكلها �لونها. �لقد 
كتبت (نكر صنيعهم هذ	 (كما (ُنِكر (مثاله من 	لبد% 	لتي 	سُتحدثت 
في 	إلسال1) في >Gسائل 	إلصال*< 	لتي (صدGُتها �طبعتها سنة 

.Cحد	١٣٤٧هـ، (� من سّتين سنة `ّال سنة �

�هذ	   ،zلكبر	 خالتي  بيت  `لى  	لصالحية  من   Vننز �كنا 
تقيم  	لعجائب؛  بيت  فهو   Cقصير عليه  �قفة  مني  يستحّق  	لبيت 
محب  شقيقة  	لخطيب  	لفتح  (بي  	لشيخ  بنت  �هي  خالتي،  فيه 
	لدين، �هي 	لتي Gّبته بعد (مه، �(�ال�ها: 	لشيخ شريف، مدير 
لها في نفسي �كريا، �	لتي  	لتي طالما كا8  	لمدGسة 	ألمينية 
بد( 	لتعليم فيها سنة ١٣٤٥هـ �عّلمت فيها سنين �سنين �لي 
�هو  سهيل،  	لشيخ   Iخو)� بعضها.  �كر  سبق   V	طو  Gخبا) فيها 
كا8 ضابطًا صغير	ً  	لشخصية،  في  متفر�  	لفّن  في  عبقر�  Gجل 
	لشا1-  في  	لخطيب   V� (كثر  -مثل  �كا8  	أل�لى،  	لحر�  (يا1 
(bGh 	لعينين (صفر 	لشعر، فجعلوI مر	فقًا للقائد 	أللماني 	لذ� 
قا� 	لجيش في حر� 	لّترعة �Gجع منها خائبًا. فمن كا8 يرz هذ	 

	لضابط 	لصغير ال يظّنه `ّال (لمانيًا.

هاشم  	لشيخ  عّمه  	بَن  لز1  	لعلما�  نهضة  قامت  لّما  ثم 
	لخطيب 	لذ� كا8 (حد 	لشيخين لهذI 	لنهضة، (�لهما �(كبرهما 



١٩٠

ال  بها  ينفر�  كا8  َعَذَبتا8،  لها  عمامة  فاتخذ  	لدقر.  علي  	لشيخ 
يشاGكه (حد في حمل مثلها. �(خذ على نفسه (ّال يسمع بسّنة من 
ّال فعلها، فقر( (8 	لرسوV كا8  سنن 	لرسوV عليه 	لصالC �	لسال1̀ 
 ،Iشعر Vلى شحمَتي (�نيه فأطا` CGلى منكَبيه �تا` CGيصل تا Iشعر
�كا8 مثل (سالi 	لذهب. �عمل بعد َتْركه 	لجيَش في بيع 	لعطر 
فرجة   Gفصا 	لسيا*،   Iيقصد 	لذ�  	لشا1  في  	لبز�Gّية   bفي سو

	لسائحا من 	لنسا� يقفَن عليه �يصّوGَْنه.

Gسم   iتر حر	1  	لرسم   8) سمع  فلما  Gّسامًا،  فّنانًا  �كا8 
(مي ��hجتي)   Cلخطيب (�هم (سر	  Vآل Cألحيا�. �صنع شجر	
فاطمة   Cبالسيد 	لنسب  متصلة  (نها  تّدعي  	لتي  	ألسر  من  �هي 
 bهللا (علم بصد	لسال1، �	� Cلصال	هللا عليه 	 VسوG بنت �	لزهر	
	لدعوz، فما نكّذ� (حد	ً في نسبه �ال ينبغي لنا، �ال نستطيع 
 Cفصنع شجر .‘ Vلرسو	لنسبة `لى 	كل مّدٍ% شرَ�  b8 نصّد)
ع طولها سبعة (متاG �عرضها (Gبعة  على لوحة من 	لقما¡ 	لمشمَّ
�ضعها في صدG `يو	8 	لد	G، لّما كنا نسكن تلك 	لد�G 	لشامية 
 ً	Gقصو �كانت  �بستانًا،   ً	G	� �كانت  �مشتى  مصيفًا  كانت  	لتي 
 ،iلبَِر	  bفو 	لنو	فير  فيها  �تغّني  �	لمرمر  	لرخا1  فيها  يضحك 
��	لي  سطحها   bفو �تمتّد  	لياسمين  �يعر¡  	لفّل  فيها  �ُيزِهر 
	لعنب، هذI 	لد�G 	لتي قفز 	لبحر 	لمتوسط -بطوله ال بعرضه- 
لى 	ألندلس �`لى 	لمغر�، �ال تز	V موجو�C فيها. فلما  فوصلت̀ 
	لد�G، �سكنا صنا�يَق   Iهذ عا�	تنا �هجرنا  في  	لنكسة  (صابتنا 
من 	إلسمنت ليس فيها بَِرi يجر� فيها 	لما� �ال (شجاG يتدلى 
منها 	لثمر �يرقص على (فنانها 	لزهر، �ال تستر نسا�نا �ال تكتم 
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�oGسنا...  لذلك  فخفضنا   �Gأل	 من  سقوفها  �َ�َنت  (سر	Gنا، 
لّما كا8 �لك لم يُعد لهذI 	لشجرC مكا8، فكّلمُت متحف 	لفنو8 
	لشعبية فاشتر	ها بألف ليرC من نحو (Gبعين سنة، �هي تعدV 	ليو1 

(كثر من عشرين (لفًا.

�هذI 	لد	G `حدz 	ألعاجيب، �لعّلي (عو� يومًا `لى 	لكال1 
عنها.

*   *   *

�من 	لصوG 	لرمضانية في مصر 	ثنتا8 كنت في كليهما مع 
	ألستا� 	لزيا؛ (خذني (�ًال `لى قصر عابدين �قد ُملئت ساحته 
بالكر	سي �ُفتحت (بو	بها للد	خلين، �جا� 	لملك فاb�G بالقّر	� 
�G	ية حفص  فمن   ،	لقر	�	 �يعّد��8  باألنغا1  	لقر�8   8�oيقر
عن عاصم `لى Gْ�َ¡ عن نافع `لى غيرهما، �كلما 	h�	� تعد	� 
�لك  كا8   	لنغما في  �	لتفّنن   	لمقاما بين  �	لتنقل   	لقر	�	
(�عى إلعجا� 	لنا| �قولهم: 	هللا، 	هللا، ما شا� 	هللا، 	هللا (كبر! 
من  ملهى  في   	لمغّنيا  zحد`  �) 	لمغّنين  (حد  يسمعو8  كأنهم 
	لملهيا، �	هللا يصف 	لمؤمنين بأنهم 	لذين {`�	 ُ�ِكَر 	ُهللا َ�ِجَلْت 
 Iهذ �	h ْتُهْم `يمانًا}، فهل�َ	h ُتِلَيْت َعليِهْم �ياُتُه 	ُقلوُبهم، �`�

	آليا 	لسامعين `يمانًا (h 1	�تهم طربًا؟

لقد عّدها 	لنا| يومئذ مزّية للملك فاb�G. �تال�C 	لقر�8 في 
مصر ُتَعّد قربة لذ	تها، �من عا�C 	لوجها� �	لكبر	� (8 يفعلو	 مثل 
	لذ� فعل 	لملك فاb�G، بل `نه (G	� 	لقربة `لى 	هللا �	لتحّبب `لى 
 ¤Gمن يأتي بقا Gلتجا	. حتى `8 من 	لنا| بأ8 يفعل مثلما فعلو	
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يتلو شيئًا من 	لقر�8 عندما يفتح محّله صباحًا قبل (8 يز	�V عمله. 
�هذ	 حسن، �لكنهم يخلطونه بآخر سّيئ هو (نه ال ُيصغي (حٌد 
 للقاG¤ �ال يتدّبر معنى ما يسمع منه، فكأ8 	لقر�8 عندهم كلما

ُمَعّدC للتلحين ال ُير	� منها `ال 	لتغّني بها.

وIُ، ثّم  �لقد سمعت مرC قاGئًا يتلو قوله تعالى: {ُخُذ�Iُ فُغلُّ
 ،{Iعًا فاْسُلُكو	G�ِ 8َُعها َسْبعوGْ�َ ٍثّم في ِسْلِسلة ،Iُلجحيَم َصّلو	
هذ	 	لكال1 	لذ� ترتجف له 	لقلو� من 	لخو� �من شدC 	لوعيد 
كا8 يقرIo 	لقاG¤ بنغمة 	لسيكا (�هي نغمة مرّقصة) �هم يتمايلو8 
يتدّبر  ممن  (فهؤال�  يسمعو8!  ما  بمعنى  يفّكر�8  ال  كأنهم  طربًا 

	لقر�8؟ هل فهم هؤال� معنى ما يقر( 	لقاG¤ �يسمعو8؟

(لفًا  خمسين  	لحر	1  	هللا  بيت  في  Gمضا8  في  لتجد  �`نك 
بأيديهم 	لمصاحف يقر8�o 	لقر�8، �لكن ال تجد خمسين منهم 
يفهمو8 (� يفّكر�8 في (8 يفهمو	 معاني ما يقر8�o. فلو (G 8جًال 
(خذ 	لجريدC فقر(ها من 	لعنو	8 `لى �خر ما ُنِشر فيها من `عال8، 
ثم سألَته عن 	ألخباG 	لتي ُكتبت بالعنا�ين 	لكباG فقاV لك: `ني ال 
(��G. هل تر	I قد قر(؟ �هل 	لقر	�C (8 نحّرi 	أللسنة بالحر�� 

(� (8 نفهم 	لمعاني 	لتي تحملها 	لحر��؟

على (ني ال (ُنِكر (8 لقاG¤ 	لقر�8 (جر	ً على كل حاV؛ له على 
كل حر� يقرIo (جر، �لكن 	هللا يقوV: {(فال َيَتدّبر�8َ 	لُقر�8َ (1ْ على 

ُقلوٍ� (ْقَفاُلها؟}، فمتى نكسر هذI 	ألقفاV حتى نفهم ما ُيقاV؟

*   *   *
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لى قهوC 	لفيشا��.  �عر� علّي 	ألستا� 	لزيا (8 يأخذني̀ 
في  (عماGهم  من  ينفقو8  	لذين  	لمقاهي  (حال|  من  لست  �(نا 
يؤ��  فاسد	ً  هو	�  فيها  يتنّفسو8   ،V	لطو	  	لساعا 	Gتيا�ها 
 Vلنُّد	 	لنر� (	لطا�لة) �صيا*   CGيسمعو8 من قر% حجا� Gلصد	
(	لجاGسونا) ضّجة ُتِصّم 	آل�	8، فهممت باالعتذ	G فقاV: `نها 
ليست كما تعر� من 	لمقاهي �ليس فيها `ّال 	لشا� 	ألخضر 	لذ� 
	لفّن  	لليالي (عال1 	أل�� �(Gبا�   Iها في مثل هذ�تحّبه، �يرتا

يذكر�8 بها مصر 	لتي كانت قبل خمسين سنة.
	ألحيا�  مقاهي  من   Cقهو  :Vقا كما  هي  فإ�	  معه،  فذهبُت 
	لقديمة في مطلع هذ	 	لقر8، كأ8 	لتاGيخ مّر بها �نسيها ها هنا، 
فلم تمِش مع مصر في طريق 	لحضاCG 	لمستوGَ�C من حيث مَشت 
بل بقَيت في مكانها. �هذ	 ما يرّغب 	لنا| فيها �يجعلهم يتعّلقو8 
بها. �	إلنسا8 مفطوG على حب 	لجديد، �لكنه يحّن `لى 	لقديم.

مشي  بأمرين:  (نزله  بلد  كل  في  	لشعب  نشا�  (قيس  �(نا 
	لنا| في 	لشو	G% �قعو�هم في 	لمقاهي. �	لنا| في (لمانيا مثًال 
 (كثر Gh يت في بلد فيها (�قد)G ال يمشو8 `ّال مسرعين، �ما
بال�ها) َمن يمضي ساعة في 	لمقهى (� ساعتين كما يفعل 	لنا| 

في غيرها من 	لبال�.
*   *   *

�مّر بي Gمضا8 �(نا بعيد، �خل علّي (�له �(نا في كر	تشي 
في باكستا8 ��خرI �(نا في جاكرتا في (ند�نيسيا، �ترi في �هني 
صوG	ً لم تذهب بها 	أليا1 من سنة ١٣٧٣هـ `لى 	آل8، �`8 �هبت 
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صوG مثلها (كثر عد�	ً منها.

لى طعا1 	إلفطاG. �(نا ال (كا� (ستثقل شيئًا  ُ�عينا في كر	تشي̀ 
ما (ستثقل (8 (ُ�عى `لى طعا1، �كانو	 ُيكِرهونني (حيانًا فأجيب 
مرَغمًا، ثم عزمت (مر� �Gفعت G	ية 	لعصيا8، �(علنت (نني ال 

(�هب `لى �ليمة مهما كانت 	لحاV �مهما كا8 	لشأ8.

�كر	تشي بلدC كبيرC متر	مية 	ألطر	�، فسا�G	 بنا بين طرَفيها 
ما يقر� من مسافة 	لَقصر! �كنا جياعًا، �كا8 	لنهاG طويًال �	لحّر 
شديد	ً �	لصو1 ُمتعبًا، فقّدمو	 لنا تمر	ً �شر	بًا باG�	ً �فاكهة قليلة، 
`لى  نتوجه  (ننا  حسبت  سّلمنا  فلما  فصّلينا،   Cلصال	 (قامو	  ثم 
هو  قالو	:  هذ	؟  ما  قلت:  	لبا�!  `لى  نوجه  نحن  فإ�	   ،Cلمائد	
هذ	، `نها �عوC `لى `فطاG �قد (فطرتم، فتفّضلو	 مشكوGين. (� 

فانصرفو	 مطر��ين! �خرجنا جائعين كما �خلنا جائعين.

 CٌGلكن يحّليها صو� ،CG	لفم طعم فيه مر	لها في  CGصو Iهذ
 CGصو هي  	لشهد،  عسل  حال�تها  من  كأنها  جنبها  `لى   zخر)
`فطاG في 	لسفاCG 	لمصرية مع سفير مصر، 	أل�يب 	لكبير �	لمسلم 
	لصا�b �	لعربي 	ألصيل، 	ألستا� 	لصديق 	لدكتوG عبد 	لوها� 
عز	G 1حمة 	هللا عليه. �	لعظيم فيها (نها ُ�ضعت مائدC �	حدC قعد 
عليها 	لسفير �موظفو 	لسفاCG �	لعّماV فيها �	لفّر	شو8 �	لخد1، 
كلهم قعد�	 `لى مائدC �	حدC �(كلو	 طعامًا �	حد	ً، فكا8 مجلسًا 

`سالميًا يشر* 	لصدG �ُيرضي 	هللا.
�كل (بنا� مصر عر�، �لكن �V عز	V�� 1 	لباسل (�(حسب 
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(8 منهم (يضًا �V (باظة) هؤال� عر� جا�o	 من غر� مصر، من 
	لشماV 	ألفريقي، فدخلو	 �	�يها فصا�G	 على مّر 	أليا1 من (هلها. 
	لذ� سمعُته من  �`8 �قفتم معي �قفة قصيرC حّدثتكم حديثهم 
بغد	�  لّما كا8 سفير مصر في  باشا،  	لرحمن عز	1  	ألستا� عبد 

�كنت مدGسًا فيها سنة ١٩٣٦ (١٣٥٤هـ).
هل تعرفو8 نظرية 	لموجا 	لبشرية في جزيرC 	لعر� 	لتي 
(كثر من  من  كتابًا صغير	ً  	لخطيب  	لدين  فيها خالي محب  (ّلف 
نصف قر8؟ `8 جزيرC 	لعر� تكا� تكو8 	لموطن 	أل�V للبشر، 
َمن تكو8  قبيلة  	لبحر، تدفع كلُّ   Iميا َمَوجا8  بأهلها  فهي تمو� 
(مامها حتى تخر� �خُرها من حد�� 	لجزيرC، فتمضي غربًا `لى 
مصر  فر	عنة   V�) >مينا<  تحمل  قديمة  موجة  مضت  كما  مصر، 
	لر	فَدين   �G) `لى  شرقًا  تمضي   �) 	أل�لى،   Cألسر	 �مؤّسس 
(	لعر	b)، (� تمّر `لى 	لساحل 	لشامي فتستقّر فيه ثم ُتبِحر منه، 
	لفينيقيو8 	لذين (ّسسو	 في 	لشماV 	إلفريقي مدنًا كا8  كما فعل 
منها قرطاجّنة (قرطاجة) 	لتي صاGعت يومًا �Gما يو1 كانت �Gما 
�Gما  يومًا  غلب  	لذ�  	لقائد  �(خرجت  	لثال¢،   	Gلقا	  Cَسيد

.	Gلقا	 Cسيد
�على  عليه  	هللا  (Gحمة  	لرحمن  عبد  	ألستا�  حّدثني  لقد 
	لدكتوG عبد 	لوها�، �هو عّمه) (8 	لقبائل في 	لشماV 	إلفريقي 
رC لِما كا8 في 	لجزيرC، تدفع قبيلٌة من (قصى 	لغر�  صوCG مصغَّ
 Cحد	لتي بعدها، حتى تدخل �خُر �	تدفع  Iلتي تليها، �هذ	لقبيلَة 	

�	�� مصر فتكو8 من (هل مصر.
*   *   *
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�من �كريا Gمضا8 في (ند�نيسيا صوCG ال تز	V �	ضحة 
	لكبير جد	ً   bلفند	 (ني كنت -كما مّر بكم- في  خطوطها، هي 
في 	لجنا* 	لفخم جد	ً، �لكني كنت ضيق 	لصدG جد	ً، (صو1 
ثم ال (جد على مائدC 	إلفطاG ما �كله. ال لقّلة 	لطعا1 بل ألني ال 
ّطة< 	لتي ُتلِهب  (جد طعامًا (عرفه ��لفه، ثم `نه مملو� بهذI >	لشَّ
ُيِعّد�نه لي، فما  	لفم �تحرb 	لصدG. �قد (�صيتهم على طعا1 
عد	�I �ال (سغت طعمه. في هذI 	لشدC سّخر 	هللا لي 	ثنين  (حسنو	̀ 
	لَعْمر�سي،  	ألستا�  مصر  سفير  �بلوماسيَّين:  Gجلين  كريمين، 
�	لقائم باألعماV 	لسعو�� 	ألستا� عّزC 	لُكْتبي، ففتحا لي �	Gَيهما 

فعرفت كيف �كل، �(عر� 	آل8 كيف (شكر.
�لمائدC 	إلفطاG في Gمضا8 سحر �لها فلسفة، هي (8 	لنا| 
 ،Cحد	لو	  Cألسر	 (بنا�   �) 	لد	خلية  	لمدGسة  فيها كطال�  كلهم 
قد  يأكلو8 طعامًا  	لمائدC في �قت �	حد،  حين يجتمعو8 على 
ال يكو8 �	حد	ً في نوعه �لكنه -بعد هذ	 	لصيا1- يكو8 �	حد	ً 

في لّذته.
 x(فر �مضا8 حديث طويل ال (كاG �	لحديث عن �كريا
 	ستيفا�I. `نها �كريا ثمانين سنة، 	تركو	 من (�لها �G) 8` منه
 خمسًا كنت فيها صغير	ً لم (كن (�iG ما حولي �ال (حفظ �كريا
ما (�iG في صد�G، فهل تر�نني (ستطيع (8 (جمع �كريا ثالثة 

(Gبا% 	لقر8 ثم (لّخصها ثم (حّدثكم حديثها؟
فما ال ُيدiGَ كله ال ُيتَرi ُقّله ((� قليله).

*   *   *
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-١٩٨-
في >�ِخْن< عاصمة شاGلما8

	آل8 بعد (8 بلَغت 	لحلقا 	لمنشوCG من هذI 	لذكريا مئة 
�سبعًا �تسعين (�Gكت (ني لن (فلح في تد�ينها، �(ني كمن يرسله 
(هله في حاجة لهم يتعجلو8 قضا�ها، قد حّد��	 له غايته �Gسمو	 
له طريقه، فمشى متمهًال، كلما (بصر جمعًا من 	لنا| �قف عليهم 
(� سمع متكلمين (صغى `ليهم، �بدًال من (8 يمضي في طريقه 

.Vلشما	 	�� Cليمين مر	 ُقُدمًا جعل يسلك �	
 �Gستقمت في سير� جا�ني صا	فأنا كلما حزمت (مر� �
يصرفني. �G� علّي 	ليو1 من �خن في (لمانيا مطبوعتا8: `حد	هما 
نكأ علّي جرحًا حسبت (نه 	ندمل، �ّكرتني بأكبر َصْد% (صا� 
قلبي، ثم لم (ستطع (8 (سّخر لوصفه قلمي �(نّفس بما (كتب عن 
نفسي. لقد خانني هذ	 	لقلم 	لذ� صحبته سّتين سنة فكا8 �	ئمًا 
(سر% مني `لى ما (Gيد، �كا8 يشفي 	لفؤ	� �يصيب 	لغر�، فما 

له 	ليو1 �قف فما يسير؟ هل (�Gكه 	لكبر كما (�iG صاحَبه؟
يرتضي  	لذ� ال  	لنسر  	لهر1؟  يصيبه  	لذ� ال  �َمْنذ	  نعم، 
	لذzG �يضر� بجناحيه في  ُشّم  	لعو	لي في   Gلصخو	ّال ` لعّشه 
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يأتي  	لقضا�،  حتم  	نحطا�  فريسته  على  �ينحّط  	لفضا�  ِجو	� 
عليه يو1 يأ�� فيه `لى 	لسفو* �يهو8 (ما1 بغا¢ 	لطير. �	ألسد 
سيد 	لغا�، يدGكه 	لهر1 فيجرo عليه صغاG 	لسبا%. �	لسنديانة 
	لضخمة يجّف عو�ها فتصير حطبًا، `8 لم تحطمه 	لريا* نالت 

منه فأ| 	لفال*.
�ال يد�1 على عظمته �جالله `ّال 	لحّي 	لقيو1.

 لقد 	ستحييت من كثرC ما بد( حديثًا ثم قطعته ��عد
	لر	ئي  في  �(حّد¢  (كتب   بغيرI، �صر فُشغلت  `ليه  (عو�   8)
�	إل�	عة ببقايا 	لنشا� 	لذ� كا8 لي يومًا، �`ني ألقّد1 ما (قّدمه 

هنا في 	لجريدC �في 	لر	ئي على 	ستحيا�.
�(نا (علم (8 (�با� كباG	ً يتفضلو8 علّي بالكثير من 	لثنا� 	لذ� 
 i	G� لّي بعين 	لرضا 	لتي تكّل (� ُتغضي عن̀  ال (ستحّقه، ينظر�8̀ 
	لعيو�. باألمس كتب عن حديثي >على مائدC 	إلفطاG< 	ألستا� 
�جعلتني  (خجَلتني  كلمة   >�>	لريا  Cجريد في  	لسدير�  تركي 
(ند1 على (ني لم (جّو� (حا�يث Gمضا8 هذ	 	لعا1 ألستحّق منه 
بعض هذ	 	لثنا�، �من قبله كتب متفضًال 	ألستا� عبد 	هللا بلخير 
	لصديق 	لقديم، �من قبلهما 	ألستا�	8 	لكبير	8 (حمد (بو 	لفتح 
منهم   Vينا من  يعتّز  (عال1  كلهم  �هؤال�  hعيتر.  (كر1  �	ألستا� 
بعض ما نلت، لوال (نني (عرفهم كر	مًا ُيعطو8 	لكثير �(عر� (ني 

ال (ستحّق 	ألقّل من هذ	 	لكثير.
 لقد (�Gكت (ني لن (فلح في 	لسير في تد�ين هذI 	لذكريا
	لتي  	ألساليب  من  (سلوبًا  فيها  (لتز1  ال  ألني  	لنا|،  يسير  كما 
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	تبعها 	أل�با�، �(ني بنيتها على 	لفوضى ال على 	لترتيب، �(ني 
على مذهب من قاV (�(ظّن ظنًا ال يقينًا (نه حافظ `بر	هيم):

نِظا�1ُلذيُذ 	لحياCِ ما كا8َ َفوضى  �) ُمَسْيِطٌر  فيِه  ليَس 

 Iألَْفَو	 جد	ً،  	لقديم  	لشاعر  قاله  ما  	تبعت  لو  لي  �خير 
	ألَْ���:

ال َيصُلُح 	لناُ| فوضى َال ُسر	Cَ َلُهْم
سا��	 ــم  ُجّهاُله  	�`  Cَ	ــر ُس �ال 

*   *   *

�لكن لما�	 لم (كمل ما بد(ُ به من 	لقوV �جئت (ستأنف 
قوًال جديد	ً؟

لما�	 (�% مصر سنة ١٩٤٧ �قد بد( حديثي عنها لّما كنت 
فيها، ألكتب عن Gحلتي `لى (لمانيا سنة ١٩٧٠؟ �لما�	 لم (كتب 
عن هذI 	لرحلة لّما كنت فيها (� يو1 كانت حو	�ثها ماثلة في �هني 
باChG بين �كرياتي، �(تيت (كتب عنها 	آل8؟ لما�	 تركت حصا� 
قمحي يو1 	لحصا�، �(بقيته في سنابله سّتة عشر عامًا حتى (كَلت 
منه 	لطير �	متّد `ليه (يد� 	للصو�، فلما لم يبَق منه `ّال 	ألقل 
 >شرعت (جمعه؟ لما�	، لما�	؟ �كل �	حدC من هذI >	للما�	

.يأخذ جو	به صفحا
(كتب عن Gحلة (لمانيا لسببين: سبب عاطفي حّرi كو	من 
قلبي، �سبب عقلّي نّبهني `لى �	جب يوجبه علّي �يني. �لك (نه 
 b	G�) في  �جد�ها   كلما `حد	هما  في  مطبوعتا8،  علّي   �G�
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�غيلة، �في   ً	Gبيتها في �خن غد 	لمجرمو8 في  قتلها  	لتي  بنتي 
	لثانية فيها  (نيقًا. �	لمطبوعة   لها طبعوها طبعًا 	Gمختا zألخر	
	لتي  	لمدينة  في  (لمانيا،  في  	إلسالمي  	لمركز  يصنع  ما  بعض 
الشابيل<،  >`ْكس  	لفرنسيو8  �يدعوها  >�ِخْن<  	أللما8  يسّميها 
لّما كا8 يحكم غربي (�Gبا،  �	لتي كانت يومًا عاصمة شاGلما8 

.IGفيها �ثا� Iفيها قصر�

حمًال  �حملتني  فيه  كنت  مما   	لمطبوعا  Iهذ 	نتزعتني 
	لبال�  في  �جلت   Cلبلد	 تلك  `لى  �هبُت  لّما   ،١٩٧٠ سنة  `لى 
`لى  يأخذ�نني  �هولند	،  �بلجيكا  (لمانيا  مد8  في  حولها:  من 
مجتمعا 	لشبا� فأحّدثهم على قّلة علمي، �(حاضرهم �(جيب 

على (سئلتهم بمقد	G ما يفتح 	هللا علّي من 	لجو	�.

�هذ	 	لمركز يعمل على نشر 	إلسال1 عمًال عظيمًا، `8 لم 
 C. عندهم ند��	لثو	هللا (8 يجزيهم عليه 	جو Gلنا| فأ	يهتّم به 
شهرية في يوَمي 	لسبت �	ألحد من �خر كل شهر يحضرها نحو 
من  `ليها  يأتو8   ،Vلعما	� �	لطّال�  �	لنسا�   Vلرجا	 من  (لف 
(طر	� 	لبال�، �منهم من يقطع حتى يحضرها ثالثمئة (� (Gبعمئة 
	لظهر،   Cللقر�8 بعد صال كيل (كيلومتر). �عندهم �G| يومّي 
يحضرها  	لجمعة  يو1  ثقافية  �جلسة  للفقه،  (سبوعّي   |G��
يهتّمو8  `نهم  ثم  	لشر%.  يوجب  كما  منفصلين  �	لنسا�   Vلرجا	
� يقيمو8 في بلد ال  باألطفاV فيدGّسونهم 	للغة 	لعربية لئّال ينسوها̀ 
يسمعو8 فيه من يتكلم بها، �	لقر�8 	لكريم �	لثقافة 	إلسالمية، 

�عندهم 	ليو1 ١٨٥ طفًال تركيًا �٣٥ طفًال يوغسالفيًا.
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في  ُيِعّد�8  فهم  	جتماعية،   نشاطا 	لمركز  لهذ	   8` ثم 
 :Cلصال	مشتركة ثم يشتركو8 بعدها في `قامة  Gفطا` Cمضا8 مائدG
 	لعشاَ�ين �	لتر	�يح. �لقد (�Gكت Gمضا8 مرC عندهم فوجد
	لمسلمين  بلد من بال�  	ليو1 في  (كا� (جد مثله  �Gحانيًا ال  جو	ً 
(`ّال 	لمملكة فرمضا8 فيها ما له نظير) �كل من يحضرI من 	لشّبا8 
�من 	لشاّبا، �	لشا� 	لذ� ينشأ في طاعة 	هللا (حُد 	لذين يظّلهم 
	هللا بظّل عرشه يو1 ال ظّل `ّال ظّله. ثم `8 هذ	 	لمركز يعقد عقو� 
	لز�	�، �يقيم حفال 	لتخّر� لشبا� 	لمسلمين، �يشاiG في 
كثير من 	لجمعيا 	إلسالمية، �له كما علمت لقا�	 منظَّمة في 
(�Gبا. �في (�Gبا 	ليو1 من 	لمسلمين ما يزيد على ستة عشر مليونًا، 
�(ضاعوهم،  خسر�هم  (�الَ�هم  فيها  	لمسلمو8   iG	يتد لم   8`
لذلك عز1 	لمركز على توسعة بنائه توسعة تزيد (ضعافًا على ما هو 
 Vسأ)� ،عليه 	آل8، �(8 تكو8 فيه مدGسة للبنين �مدGسة للبنا

	هللا (8 ُيلِهم 	لقا�Gين مساعدتهم على �لك.

(hمة   �جد فما  	إلسالمية،  	لبال�  (كثر   Gh قد  �(نا 
بخل �لكن �جد (hمة ثقة. لقد كثر 	لمّدعو8 	لذين يجمعو8 
	لمسلمين  ثقة  	ألمو	V لمشر�عا `سالمية �همية حتى ضاعت 
بهم �بغيرهم. �	لقائمو8 على هذ	 	لمركز (عرفهم، �ال (شهد `8 
شا� 	هللا G�h	ً `8 قلت `نهم (منا� يضعو8 	ألمو	V في مو	ضعها، 
يهّمني  	لذ�  فليس  بأعيانهم  �عاية ألشخا�  هذ	   Vقو) �لست 
عمل  	هللا  شا�   8` 	لعمل  �هذ	  	لعمل،  يهّمني  �`نما  	لعاملو8 

`سالمّي ضر��G �نافع.
*   *   *
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`لى  Gحلتها  	لتي  Gحلتي  عن  	لكال1  باَ�  هذ	  علّي  فتح 
`لى  فيها  	لمسلمين  	لطّال�  	تحا�  يومئذ  �عاني  �قد  (لمانيا، 

حضوG مؤتمر في `حدz 	لمد8 	أللمانية (في كيسن).
�كنت (خشى 	لسفر `لى (��Gبا �(نكر على من يذهب `ليها 
عن  (سمع  ما   Cلكثر-  Gتصّو)� hياGتها،  ُتلِزمه   CGضر� غير  من 
على  علنًا  ُترتكب  	لفو	حش   8) فيها-   	لمنَكر	 �ُفشّو  فسا�ها 
مد8  من  مدينة   Cعشر بضع  ��خلت  بلغتها  فلما   .bلطر	 حاشية 
(�Gبا 	لغربية لم (Gَ فيها كلها مثل 	لذ� كنت (G	I في بير�! على 
(ني لم (عر� منها �ال من بير� �لم (Gَ `ّال ما ير	I 	لماشي في 
ني لم (نفر� بنفسي في (�Gبا (بد	ً، فقد كنت في 	لسفر  	لطريق، ثم̀ 
مع (هلي �في 	لتجو	V مع نفر من 	لشبا� 	لمسلمين يسير�8 �	ئمًا 
معي ال يفاGقونني، لذلك ال (ستطيع (8 (حكم على 	لخفايا 	لتي 

لم (ّطلع عليها، �(حمد 	هللا على (ني لم (ّطلع عليها.
كنت في عّما8 فقطعو	 لي تذكرC في شركة 	لطير	8 	أللمانية 
 Cهللا في كل سفر	)، فركبنا من عّما8، �(نا (جد بحمد 	(لوفتهانز
`لى   Vلوصو	 في  	لزحا1  مشّقة  يجّنبني  َمن  سفر	تي-  قّلة  -على 
`لى ساحته  بي  	لمطاG مدخًال خاصًا �يخر�  فُيدِخلني   ،CGلطيا	

.CGلطيا	توصلني `لى سّلم  CGمخرجا خاصًا �ُيرِكبني سيا
�كا8 علينا (8 ننا1 ليلة في بير� أل8 هذI 	لشركة ال تصل 
طياG	تها `لى عما8. �كنت (عر� من فنا�b بير� فندb 	ألهر	1 
سطحه  �على  عنه،  	لكال1  سبق  �قد  	لمغربي،  (حمد  للحاّ� 
غرٌ� نحّس فيها كأننا في مناhلنا، �	لمجلس مع 	لحا� �مع من 
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يكو8 عندI من خياG 	لمسلمين مجلس `سالمي، �	لطعا1 طعا1 
شامّي، �	لحا� (حمد (حسن من كا8 يطبخه في بير� �يقّدمه 
 Cلصال	� ،Iبعد بالعنبر  �	لشا� 	ألخضر   ،��	� 	لحاّ�   Cقهو في 
جماعة �بعد 	لصالC مجلس فيه فائدC (� موعظة فيها نفع. �نزلُت 
مرC في غيرI ألني �جد 	لسطح مشغوًال، �كا8 	لفندb 	لذ� 
نزلت فيه معد��	ً من فنا�b 	لدGجة 	أل�لى، فما كا8 مني `ّال (8 
�هبت `لى ساكن 	لسطح 	لذ� (لِفُت 	لمبيت فيه فأعطيته غرفتي 
في 	لفندb 	لكبير، �(خذ هذ	 	لسطح بغرفه 	لقديمة �(بو	به 	لتي 

لها صرير.
يمين  على  	لبر�  ساحة  على  يطّل  فندقًا   CGتا  Vنز) �كنت 
	لمتوّجه `لى 	لبحر، يو1 كا8 	لبر� قلب مدينة بير� �كا8 فيه 
 �كا8 مجتمع 	لنا|، �كا8 	Gلسيا	قف 	1 �مو	لتر	ملتقى خطو� 
	لقاضي 	لشيخ مرشد  معي في تلك 	لسفرh Cميلي في 	لمحكمة 
 Vلنز�	 عابدين، فقلت لصاحب 	لفندb: `8 	لغرفة 	لتي تعّو�
فيها مطّلة على 	لساحة �فيها ضجيج ال يدعني (نا1، فأعِطنا غرفة 
في 	لجهة 	ألخرz. فأظهر 	لدهشة �	لعجب �قاV: كيف تنزV في 
تلك 	لغرفة؟ فما فهمت سّر سؤ	له �حسبت (نه ال يرتضيها لي ألنها 
 عليها ألنني فّضلت هد��ها Gلثانية، فأصر	جة Gلد	من غر� 
	لذ� قّدGته على فخامة 	لغرفة 	أل�لى مع ضجيج 	لساحة. فلما 
خضع لر(يي �نزلنا 	لغرفة عرفت سّر 	متناعه؛ �لك أل8 نو	فذها 
 >	لمحل 	لعمومي< 	لذ� لم نكن نعرفه. �(ّنى 	Gتطّل على عما
لي �(نا شيخ �قاٍ� شرعّي �(ّنى لزميلي �هو مثلي (8 نعر� هذ	 

	لمكا8؟
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 عرفت سّر 	Gلعما	ينا ما في تلك )G� Cلنافذ	فلما (طللنا من 
 	Gلعما	صف  �	G� 8) لمبيت فيها. �لك	محا�لته صرفي عن 
	لقائمة على (كبر ساحة في 	لمدينة حّي كامل هو حّي 	لبغا�، فيه 
كما علمت 	لمومسا �على (بو	بهن لوحا بأسمائهن �	ألضو	� 
ساطعة فيه �	لمنَكر	 معَلنة. شي� ما كنت (ظّن (8 مثله يكو8 في 

بلد من بال� 	لعر� �بال� 	لمسلمين(١).
�لم (كن (عر� من 	لفنا�b 	لكبرz 	لممتاCh (كما يدعونها) 
`ّال فندb سا8 جوG) ،�G	I من ظاهرI ضخمًا متربعًا على 	لشط 
لم (�خل جوفه، فلما خّبر�نا (8 	لشركة سُتنِزلنا (نا ��hجتي على 
 CGلطيا	أل�لى في 	جة Gلد	ّكا� G ألننا من hممتا bحسابها في فند
حسبت (نهم سُينِزلوننا فيه، �`�	 هم ينزلوننا في (§ له لعّله (ضخم 
 ،�Gلخا	خل، �لكن ليست له هيئته �ال هيبته من 	لد	منه فرشًا من 

�قد قاV 	لعاGفو8 `نه `8 لم َيُفْقه لم ينزV في �Gجته عنه.
�لم (ستطع (8 (نا1 `ّال سويعا متقطعا، أل8 من عا�تي 
(8 يطير 	لنو1 من عيني `�	 كا8 عند� موعد صغير (فّكر فيه (خا� 
(8 يفوتني، فكيف �(نا ُمقِد1 على (صعب Gحلة في حياتي؟ �لقد 
Gحلت من قبل `لى (قصى 	لشرb �سلكت 	لصحر	�، �لكني كنت 

______________________
 Cحد	لغرفة، �	قبل (8 ند%  Cلنافذ	ينا لّما (طللنا من )G (١) �من عجيب ما
 Gلخما	� 	لشرعي  بالحجا�   (	لمومسا من   �)) 	لمحل  نسا�  من 
	ألبيض �	لسبحة في يدها، ألننا كنا في �خر شهر Gمضا8. فهي تتو� 
فيه �تد% ما كانت فيه! فال ييأ| 	لدعاC `لى 	هللا، فما �	1 في 	لقلب 

بقية من `يما8 فاإلصال* ممكن.
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َمُقو�	ً ال قائد	ً، �كا8 معي من يرّتب لي (مر� �من ُيزيح لي عّلتي 
ليه، �(نا  (كما كا8 يقوV 	أل�لو8) �ُيعنى بي �يهّيئ لي كل ما (حتا�̀ 
لى بلد ال (عرفه �ليس  	ليو1 مسؤ�V عن نفسي �عن �hجتي، (مشي̀ 
(تقن نحوها  	لتي كنت  به (هله. �	لفرنسية  في فمي لسا8 (خاطب 
�صرفها �	لتي (خذُ بحّظ من (�بها �	ّطال% على (خباG (�بائها (�ال 
(h	V (ستطيع (8 (قر( بعض ما كتبو	) تركت �Gسها من سنة ١٩٢٩، 
ثم `ني من 	ألصل (قرoها �ال (نطق بها، �لك (8 	لفرنسيين 	لذين 
كانو	 يعّلموننا لسانهم كما يعّلمونه (بنا�هم في باGيس، 	لمناهج هي 
	لمناهج �	لكتب هي 	لكتب، هؤال� 	لفرنسيو8 �فعونا بحماقتهم عن 
8 	لذ� يحّب (8 ينطق بلغة عليه (8 يفّكر بها، ال  	لنطق بلسانهم. ثم̀ 

(8 يفّكر بالعربية مثًال ثم يترجم فكرI `ليها.
 ،Cجر) CGكب سياG) 8) في بر�كسل �G) :ضر� لذلك مثًال)
ففّكر فيما (قوله له لو كنت في بلد�؛ (قوV: خذني `لى محّل 
فقلت  مني،  �تعّجب  كلمة خذني ضحك  له  ترجمت  فلما  كذ	. 
(كلمه بالفصيح فأقوV كما كا8 يقوV (جد	�نا 	أل�لو8 >	حملني `لى 
كذ	<، فلما سمع ترجمة 	حملني 	h�	� 	لخبيث كركرC �ضحكًا، 
يقولو8  (conduisezmoi)، ال  >ُقْدني<  للسائق  يقولو8  (نهم  �لك 

خذني �ال يقولو8 	حملني.
*   *   *

	لمسافر 	لُمقِد1 عا�C على 	لبلد 	لمجهوV تتناhعه عاطفتا8، 
لى 	لجديد، �كل  ع̀  هذI تشّدI من هنا �تلك تسحبه من هناi: تطلُّ
جديد له لّذG� ،Cهبة من 	لظال1، �كل ظال1 مقتر8 بالخشية. �قد 
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عرفُت من قبل طرفًا من `فريقيا لّما �هبت `لى مصر، ثم (�غلت 
 Iلكن هذ� ،Cلماليا �جا�	لهند �	لسند �	لى   ̀في �سيا لّما سافر

هي (�V مرG�h) C فيها (�Gبا.
�(صبحنا ��هبنا `لى 	لمطاG. �كا8 مطاG بير� يومئذ (كبر 
منه  ترتفع  فيه طياCG حتى  تهبط  تكا�  G(يته في عمر�، ال   Gمطا
 Cلمائد	 Vلدنيا: نكو8 حو	 Cلحيا	 Iلقد شّبهته يومًا بهذ� ،zخر)
بالضبط،  تقو1 طياG	تنا  	لشا�، ال ند�G متى  (� نشر�   zنتغذ
 Cلمسافر	  CGلطيا	 `لى  ُيدَعو8  منا  نا|  (سما�  	لمكّبر  من  فنسمع 
`لى باGيس �نا| `لى 	لتي تقصد كر	تشي �	لثالثة 	لتي تذهب `لى 
(�	سط `فريقيا، (ليس هذ	 هو مثاV 	لحياC 	لدنيا؟ نجتمع فيها على 
	لطعا1 �	لشر	� �	لحديث �	لعمل، ال ند�G متى ُيدعى 	لو	حد 
منا `لى 	لسفرC 	لطويلة 	لتي ال يؤ�� منها �	لتي ال يد�G غايتها، 
 Gلنا	 `لى   1) فيها  	لمقيم  �	لنعيم  	لجنة  `لى  ُيدعى  هل  يعر�  ال 
�	لعذ	� 	لد	ئم، �نحن في غفلة ننسى مصائرنا، �ننسى (8 حياتنا 
 Cآلخر	هللا، �(8 	نا `لى �موقوتة، �(8 مرّ Cحيا �Gأل	 Iعلى هذ
َلهي 	لحيو	8، (� 	لحياC 	لد	ئمة 	لباقية. نسأV 	هللا (8 يوقظ قلبي 

�قلوبكم، �(8 يرّ�نا جميعًا `لى �ينه، �(8 يحسن خو	تيمنا.
� لها، لم تتقد1 عنه  �قامت بنا 	لطياCG في موعدها 	لمحدَّ
	لمؤمنين،   صفا  zحد`  Iهذ� �قيقة.  عنه  تتأخر  �لم  �قيقة 
َتخّلينا نحن عنها �تمّسكو	 هم بها. (ليس من شأ8 	لمؤمن ضبط 
	لمو	عيد؟ (ليست مو	عيدنا 	إلسالمية على 	لدقيقة؟ (ليس 	لذ� 
يفطر في Gمضا8 قبل غر�� 	لشمس بدقيقة يكو8 قد (فسد صيامه 
 Cلصال	قت � Vلذ� يصّلي قبل حلو	لقضا�؟ (ليس 	جب عليه ��
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	لمو	عيد  ضبَط  	لديُن  عّلَمنا  فلما�	  منه صالته؟  ُتقَبل  ال  بدقيقة 
 Cلصال	عليه  Vلرسو	بها؟ (لم يُقل  Vإلخال	ثم (قمنا حياتنا على 
فلما�	  (خلف؟  �عد   	�` (نه  منها  ثال¢،  	لمنافق  �ية  �	لسال1: 
حفالتنا  �مو	عيد  	لشخصية،  مو	عيدنا  مو	عيَدنا؟  	لُخلف  يعّم 
�	جتماعاتنا، �مو	عيد �عو	تنا ��الئمنا؟ �لما�	 (خذ هذI 	لحسنَة 

منا غيُرنا �تخّلينا نحن عنها؟
تحتي  كأ8  G(يت  عجبًا؛  منظر	ً  فر(يت   CGلطّيا	 بنا  �عَلت 
بالصا�) �طر�  بالسين ال  لقبر| (قبر|  مة  خريطة كبيرC مجسَّ
�ما  هذ	  لنا  	لذ� سّخر  	هللا، سبحا8  `ال  `له  فقلت: ال  `يطاليا، 
كنا له مقرنين. سّخر لنا 	لُفلك تجر� في 	لبحر بأمرI، �سّخر لنا 
 Vلحمير، �خّبرنا (نه يخلق ما ال تعلمو8. من قا	� Vلبغا	لخيل �	
لمحمد ‘ -	لذ� عا¡ في بلد ما فيه مدGسة 	بتد	ئية �	لذ� لم 
يتعلم كتابَة 	سمه �	لذ� لم يسمع بأGسطو �من قبله (فالطو8- (8 

	هللا سيخلق غير هذI 	لمر	كب 	لتي نر	ها؟
 zلقر	� 	لبال�  تحتنا  من  فر(ينا  	أل�Gبي  	لبّر   bفو سرنا  ثم 
 CGمنظر عجب كنت (غمض عيني تا ،bلطر	� �	لجباV �	لبحير	
فأتصوG (ني (zG �لك في منا1. (لم يَر كثير منكم في 	لمنا1 (نه يطير 
على �جه 	لريح �يرz 	لدنيا من تحته؟ لقد حّقق 	هللا هذ	 	لذ� 
موْنِشْن)  يسّمونها  (	لتي  ميونخ  في  هبطنا  ثم  باألحال1!   I	نر كنا 
 �	إل�8 لنا بدخوV 	لبال�، فوجدنا مطاG	ً هائًال 	h	لجو	 Cلمشاهد
�معاملة كريمة �ثقة بالغة. �لم تكن يومئذ قد ظهر بد% خطف 

	لطائر	، �ال كانت مظاهر 	إلGها� �`يذ	� 	لركا�.
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 8` :Cلفكر	 ْكرC �جا� �عدنا `لى 	لطياCG. �هنا �هَبت 	لسَّ
، فأين 	لطياCG 	ألخرz 	لتي تحملني Gنكفو	في فر Vستنز CGلطيا	
`لى �خن؟ �حر، فأنقذني 	هللا بأ8 �جد Gجًال كريمًا عر� (ني 

عربي مسلم حائر، �كا8 عربيًا كريمًا من 	لبحرين.
*   *   *
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-١٩٩-
 `لى �خنGنكفو	حلتي من فرG

 	لتي لم (كن (عرفها Gنكفو	لسابقة �(نا في فر	لحلقة 	نتهت 	
�ال (عر� (حد	ً فيها. �كانو	 يعّلموننا �نحن صغاG في 	لمدGسة 
(8 	لمر� قليل بنفسه كثير بإخو	نه، فوجد هنا (ني بنفسي (قّل 
من 	لقليل ألنني ال (ُحِسن صنعًا �ال (عر� لنفسي �جهة، �(نه ال 
`خو	8 لي (تكّثر بهم. فجعلت (تلّفت حولي (فّتش عن َمْنَجى، �ال 
منجى �ال ملجأ `ّال `لى 	هللا، �حسب 	لمؤمن 	هللا. (��G كما كا8 

يد�G 	ألحو� في طرb 	لمدينة ليرz (1 جعفر:
 حيُث (��)Gُ��Gُ �لوال (zG) 8ْ (1َّ جعفٍرُGْ�ُ بأبياتِكم ما

 zG) جعفر �ال (1 جعفر. �كنت Gنكفو	فر Gما في مطا�
مطاG بير� (كبر مطاG فوجدُته هنا غرفة في �	G! كّال، ما هذ	 
ُترِشد  	لتي   	للوحا  ،Cصغير  Cبلد  �)  Cكبير قرية  �لكنه   ً	Gمطا
 عشر	 (نها  على   Vّتد (Gقا1،  معها  حر��  فيها  مخاGجه  `لى 
�عشر	. جهّنم لها سبعة (بو	� �هذI لها سبعو8، �(نا فيها... 
(G(يتم 	لصرصوG يسقط في 	لقدG 	لفاGغة 	لملسا� 	لجو	نب، يعد� 

في كل 	تجاI يريد (8 يصعد �كلما صعد hّلت به 	لقد1 فسقط؟
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يتجهو8  موضعًا  يؤّمو8   CGلطيا	 في  معي  كا8  َمن  �G(يت 
 فوجد  ،	�Gسا حيث  من   فسرُ حقائبهم،  منه  يأخذ�8  `ليه 
فكلما  مشيه،  بطيئًا  بها،  يمشي  	لحقائب  عليه  مستطيًال  نضد	ً 
(بصر (حدهم متاعه مّد `ليه يدI فأخذI �مشى، حتى مشى 	لنا| 
كلهم �	نقطع سير 	لحقائب، �بقينا (نا ��hجتي �	قَفين لم نتسّلم 
فهمو	  فما  فكّلمتهم  فذهبُت  �طر	ً.  �قوفنا  من  نقِض  �لم  متاعًا 
	لتي   CGلخسا	 مبلغ  فأ�Gكت  عنهم،  فهمت  فما  �كّلموني  عني 
خسرُتها حين لم (ُحِسن 	لنطق بالفرنسية. �ما�	 ينفعني (8 (فهم ما 
قر( من �G	ئع (�بها �بد	ئع بيانها، �(نا ال (��G كيف (ستعملها 
للسؤ	V عن متاعي؟! على (8 	لفرنسية لم تُعد شيئًا (ما1 	إلنكليزية 
	لتي فرضها نشا� (هلها على Gبع 	لعاَلم؟ �لقد قلُت قديمًا مقالة 
حّق ال مقالة عربي يتعّصب للسانه: `8 	لعربية في 	لدGجة 	أل�لى 
بين 	أللُسن �	للغا، �	لدGجة 	لثانية �	لثالثة شاغرتا8 فاGغتا8 ال 
شي� فيهما، �في 	لدGجة 	لر	بعة 	لفرنسية، (ما 	إلنكليزية فتأتي 

متأخرC �لكن نشا� (هلها هو 	لذ� قّدمها.
	نصر� 	لنا| �بقيُت حير	8 ال (نصر�. �>حير	8< ممنو% 
من 	لصر� `�	 كنتم ال تز	لو8 تذكر�8 ما �Gستم من قو	عد 	للغة 
من  	لفر�  جا�  	لفر�؛  يأتي  	لضيق   Cشد �عند  هنا،  	لعربية. 
(�لست  �لكنهم  >بحر	ني<،  	لعر�  عند  `ليها  �	لنسبة  	لبحرين. 
(��G لما�	) ال يحّبو8 (8 ُيدعى (حدهم بها. �با� 	لنسب عند 
 Gبنو)  CG 	لمنوَّ 	لمدينة  `لى  نسبو	  فإ8  َسماعي،   Iكثر) 	لعر� 
	سمه  من  	لمحّدثين  بين  �جدتم  فإ8  >مدني<،  قالو	:  	إلسال1) 
 V�) بغد	�  `لى   �)  ،Gلمنصو	 مدينة  `لى  نسبة  فهي  >	لَمديني< 
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.zئن كسر	ئني< فالنسبة فيها `لى مد	لمد	> 	ما  بناها، فإ8 قالو
مّر سّت  	لبحرين،  من  تاجر	ً  كريمًا،  عربيًا  �كاG 8جًال 
عشرC سنة ما نسيت فيها ما كا8 من فضله �`حسانه �لكن نسيت 
(�V 	سمه، (ّما �خرI فباقر. فهل تعرفو8 في �V باقر في 	لبحرين 
Gجًال كا8 سنة ١٩٧٠ مسافر	ً `لى (لمانيا؟ `�	 G(يتموI فأبلغوI (ني 

ال (h	V (�كرI �(شكرI �(�عو له.
عر�  فلما  (Gيد،  عّما  سألني  بيد�؛  فأخذ  غرقا8  �Gني 
خبر� مّد لي يد 	لعو8. �كا8 له عميل (لماني كأنه من عفاGيت 
	لجّن، خّر	� �ّال� سريع 	لحركة �	سع 	لحيلة كبير 	لطاقة، فهم 
قّصتي فدخل من حيث لم (كن (قدG (8 (�خل �قاV ما لم (ستطع 
(8 (قوV، فجا� بالحقائب محمولة على عربة صغيرC تسير. �`�	 
خبرها (ني لّما �ّكلت َمن يقطع لي 	لتذكرC في عما8 قلت له (8 
يوصلني بها `لى بر�كسل فالسفر منها `لى �خن سهل ميسوG، ما 
 8 لى �خن، ثم̀   ̀Cحد	فأصل بعد ساعة � Gلقطا	كب G) 8) ّال علّي̀ 
بر�كسل ينطق شطرها باللغة 	لفرنسية، �(حسب (8 ما بقي لد� 
بقي  ما   8) �تركتها من سنة ١٩٢٩)  (�قد هجرُتها  	لفرنسية  من 
لى �خن. ��خن عند ملتقى  لدّ� منها يكفي ليوصلني من بر�كسل̀ 
حد�� (لمانيا �بلجيكا �هولند	، حتى `8 	لحد�� Gبما كانت فيها 
� هولند	 (� بلجيكا �	لجانب G) من %Gلشا	لجانب من 	 	فكا8 هذ

� (لمانيا، �كا8 	النتقاV سهًال �	ألبو	� مفتَّحة.G) لثاني من	
فلما G(�	 بطاقة سفر� نقلو	 حقائبي `لى 	لطائرC 	لتي تذهب 
 Vبوصو `لى بر�كسل، �كا8 علّي (8 (نتقل معها، �قيامها موقو
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طائرتنا، �لكني كنت في ظلما من 	لجهل بعضها فوb بعض: 
 Cلطائر	جهل بالمكا8، �جهل بالسكا8، �جهل باللسا8؛ فتركت 
 Gنكفو	ّال (8 (بيَت في فر ُتفِلت مني �بقيُت في مكاني، فلم يبق̀ 

ألGكب طائرC (خرz `لى بر�كسل من 	لغد.
�(خَذنا 	لسيد باقر جز	I 	هللا خير	ً معه في سياGته `لى فندقه. 
 �	لبلد معر فندb كبير، �كا8 في  له غرفة في  �كا8 قد حجز 
لست (��G ما هو َكُثَر بسببه �ّh	G 	لبلد حتى ضاقت بهم فنا�قها، 
فحا�V (8 يجد لنا في فندقه غرفة فما 	ستطا%، فترi عمله -(حسن 
 bفند `ليه- ��هب معي في سياGته حتى �جد لي غرفة في  	هللا 
�خر، ��8 	لذ� ينزله هو �فوb 	لذ� كنت (طلبه (نا، �	لشر� (8 
يكو8 في 	لغرفة حّما1 حتى ال (ُضطّر `لى 	لخر�� منها �مشاGكة 
 8) Gئمًا عليه �ال (قد	�شر� (صّر  	فقها، �هذ	َمن ال (ُحّبه في مر

(تناVh عنه.
فاختاG لي 	لغرفة، �كّلم هو �عميله مديَر 	لفندb (مامي فأمر 
بإصعا� 	لمتا% `ليها لنصعد نحن بعدها، فلما G(يناها �جدناها بال 
�كا8  عني.  يفهم  فال  (كّلمه   bلفند	 `لى صاحب   فعدُ حما1، 
�كنت   ،Gلشجا	 `لى  سريعًا  	لمز	�  حديد  عصبيًا  (لمانيًا  كهًال 
	لغرفة  �تركت  فاختلفنا،  منه!  (كثر  كنت  بل  مثله،  كله  في هذ	 
من  	لطائشة   كالطلقا 	لشتائم  فتذهب  بلساني  (شتمه  �خرجت 

	لرشا¡ تذهب في 	لفضا� فال تصيب (حد	ً!
بلغنا 	لشاG% ��قفنا فيه، �لم نعر� لنا مذهبًا نذهب `ليه. 
�ما�	 (صنع �(نا في بلد غريب �ال (عر� فندb صاحبي أل�هب 
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`ليه؟ فتصّو�G	 حقائبي على Gصيف 	لشاG% �(نا ��hجتي �	قفا8، 
 iلوقو�. �ندمت على تر	لتعب فلم تُعد تستطيع 	قد بّر* بنا �
	لغرفة، أل8 غرفة بال حّما1 خيٌر من 	لنو1 على 	لرصيف... هذ	 
�ين  	لمشرَّ على  قبضهم  علينا  يقبضو	  �لم  عليه  ننا1  تركونا   8`
فيكو8 مبيتنا في 	لسجن! هنالك بلغُت من 	ليأ| قر	Gته �ضاقت 
بي 	لمسالك، بل لقد ُسّد في �جهي 	لسبل. �حين ُتَسّد سبل 
�	ئمًا  �يظّل  (بد	ً  ُيَسّد  ال  �	حد  سبيل  `ّال  يبقى  ال  كلها   �Gأل	
مفتوحًا ال يرّ� قاصد	ً، هو سبيل 	لسما�، هو 	لدعا�، هو (8 تدعو 

	هللا مخلصًا له 	لدين �	ثقًا من كرمه باإلجابة.
 bلفند	لم تمِش من  CGلسيا	8 ) �شر* 	هللا صد�G فذكر
فجعلت  قريب.   8�` فهو  قليًال،  `ّال  تركُته  	لذ�  هذ	  `لى  	لكبير 
 CGتا `ليها  (تلّفت  �hجتي،  مني  تضيع  ال  حتى  مهل  على  (مشي 
	لنا|، حتى �جد �جهًا   Iتفّر| في �جو)  CGتا �(نظر (مامي 
ُيشِعر بالطمأنينة فسألته بالفرنسية عن 	لفندb 	لكبير، ففهم �	لحمد 
هللا عني ��ّلني، فإ�	 هو قريب، فذهبنا `ليه. �	لمصيبة في ما G(ينا 
 (نه ليس في شي� منها حّمالو8 كالذ� 	Gلمطا	� من 	لمحطا
نر	I في بال�نا، �`نما فيها عربا صغاG يوضع فيها 	لمتا% �ُتدَفع 
 CGسيا باأليد�. لكنني في شاG%، فمن (ين �تي بالعربة؟ فأخذُ
(جرC �قلت له: خذني `لى 	لفندb 	لكبير. �كلمة فندb ((�تيل) 
تكا� تكو8 كلمة عاّمة يفهمها 	لنا| كلهم على 	ختال� (لسنهم، 
(Gكب   8) 	ألمر   V�) من  لي  يخطر  لم  كيف  نفسي  من  �عجبُت 

سياCG توصلني `ليه.
عميله  مع  فوجدته  صاحبي  عن  �سألت   bلفند	 ��خلت 
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	أللماني قد بسطو	 �فاترهم يتكلمو8، فلما �Gني ترi ما هو فيه 
جز	I 	هللا خير	ً �جعل هّمه مساعدتي. �لم نكن قد (كلنا شيئًا �ال 
 bلفند	 في  غرفة  `لى  فأخذنا  	لجمع)،  نوينا   8`�) 	لظهر  صّلينا 
لى غر�� 	لشمس فقط، فاسترحنا �(كلنا  كانت خالية 	ستأجرناها̀ 
�صّلينا. �Gجعت `لى صاحبي (سأله: ما 	لعمل؟ قاV عميله: لَِم 
ال تذهب بالقطاG؟ قلت: `8 	لسفر بالقطاG (حب `لّي، �لكن هل 
لى �خن؟ قاV: بل ال بّد من تبديله في بلدC كذ	 (�لقد  يمضي G(سًا̀ 

نسيت 	آل8 	سمها). قلت: هلّم بنا.
	لفندb في 	لشاG% 	لذ� كنا  	لقطاG مو	جهة  �كانت محطة 
فيه، فذهبنا `ليها، �سألته (8 يقطع لي تذكرC في 	لدGجة 	أل�لى، 
فحا�V (8 ُيفِهمني (�كا8 يعر� كلما من 	لعربية) (8 	لثانية قريبة 
من 	أل�لى �هي (Gخص منها، �لكني لخوفي من 	لمشّقة �Gغبة 
 على 	لدGجة 	أل�لى. ُGلتعب (صر	يت من )G حة بعد ما	لر	في 
 Gلقطا	فيها مقاعد مريحة �خّبرني (8  Gقعدني في غرفة لالنتظا)�
 Iّ| في يد�عني لينصر� فحا�لت (8 (�قائق، ��ّ�يأتي بعد عشر 
مبلغًا من 	لماV جز	� ما تعب بي فأبى �	ستنكر، بل لقد 	ستكبر (8 

يأخذI �كا� يغضب، فتركته �(جزلت له 	لشكر �فاGقته.
*   *   *

ما  (جمل  من  بنا طريقًا  	لقطاG، �سلك  في  مكاننا  �(خذنا 
عرفُت من 	لطرb في حياتي، �كا8 يمشي على شّط نهر 	لر	ين 
(zG منه 	لنهَر �	لسفن تجر� فيه، �	لقرz �	لمد8 على شطَّيه، 
�فرجة  للنفس  متعة  كا8  منظر  حولها...  من  ْجر	�  	لشَّ  Vلجبا	�
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`لى حيث  	لذهن (خا� (8 (صل  (ني كنت منشغل  للنظر، لوال 
يجب (8 (بّدV 	لقطاG فال (تنّبه `ليه فيمضي بي `لى بلد ال (عرفها.

��	�� 	لر	ين لمن عرفه من (جمل 	ألنهاG، �لكن يد 	لبشر 
ما مّست شيئًا خلقه 	هللا `ّال (فسدته �محت جماله �نقصت كماله. 
فقد سّلطنا عليه 	لمصانع فلّوثت ما�I �عّكر صفا�I، حتى `نني 
لّما جئت بعد هذ	 بسّت سنين (سنة ١٩٧٦)، �كانت سنة قحط، 
�جدته -فوb ما حّل به من 	لبال�- قد قّل منه 	لما� �تلّو¢ �فسد 
	لشّطين. �كنت (zG في  	لنا| على   G	ئحته تؤ�� Gحتى صا
 Cمن شد ،Gتشتعل �لو لم تمسسها نا Vلجبا	في  تلك 	لسنة 	لغابا
 Vنز 	� 	لحّر �	حتكاi 	لجذ�% (� مما لست (��G، �كذلك 	لبال�̀ 
ال ُيَرّ�. �لكن (ين َمن يعتبر؟ باألمس 	لقريب (ُعلن (8 	لشيوعيين 
سينشطو8 في خططهم في نشر 	إللحا� �محاGبة 	أل�يا8، يحسبو8 
(نهم يتصرفو8 في ملك 	هللا، فأّ�بهم 	هللا بأ�bّ خلقه، بشي� يبلغ من 
صغرI (نها ال تر	I 	لعيو8 �ال بالمكّبر	 �	لمجاهر: بالذCGّ. فكا8 

ما كا8 في تشرنوبيل، �َلعذ	� 	آلخرC (شّد لو كانو	 يعلمو8.
مدينة   Iهذ)  :Vسأ) محطة  في   Gلقطا	 �قف  كلما  hلت  �ما 
كذ	(١) 	لتي يجب علينا (8 نبّدV فيها 	لقطاG؟ فيقولو8: ال. حتى 
يقولو8   (مر	  Vسأ) (�قد سمعوني  فخّبر�ني   	�oبلغتها جا  	�`
�(بو	�   ،Gلقطا	 من  �نزلنا   .Vللنز� نفسك  فأعّد  هي   Iهذ لي: 
يسهل  	لمحطا حتى   �G) يرفعو8  لذلك  عالية،   C�عا  Gلقطا	

______________________
 Gقطا 	لمسافر من  فيها  ينتقل  	لتي  فهي  (كوْلن)،  (نها كولونيا  بد  (١) ال 
لى �خن. �باسم هذI 	لمدينة ُسّمي ما�  لى 	لقطاG 	لذ	هب̀   ̀Gنكفو	فر

	لعطر (	لكولونيا) ألنه ُصنع (�Vَ ما ُصنع فيها فُنِسب `ليها (مجاهد).
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ليها فيكو8 	لقطاG كأنه يمشي في حفرC من   ̀Vلدخو	لخر�� منها �	
.%Gلشا	فنصل `لى  �، ثم ننزV من 	لمحطة على �GجاGأل	

َ�ّلوني على 	لقطاG 	لذ� ينبغي (8 (نتقل `ليه فإ�	 بيني �بينه 
، (� (8 علّي 	Gلقطا	لتي تمشي فيها 	 حفرتا8 من هذI 	لحفر 
 Gلقطا	حتى (بلغ  zألخر	لجهة 	ثم (صعد من  %Gلشا	لى ` V8 (نز)
	لذ� (Gيد. �كانت حقائبي ثقيلة فحر ما�	 (صنع، �`�	 بشاّ� 
فسألني   ،Cقو� صّحة  يتدفق  	لساعدين  قوّ�  	لمنكبين  عريض 
باإلشاCG عن 	لقطاG 	لذ� (Gيد فأشر `ليه، فأمسك بالحقيبتين 
 Cبقفز �(تبعها  جانب  `لى  جانب  من   Cحد	�  Cقفز �قفز  باليدين 
من  (لهث  �(نا  فنزلت   .�Gَبالد (نا   Vنز)  8) `لّي   Gشا)�  ،zخر)
من  	لظّن  (�>سو�  �خفت  صعدنا،  حتى  معي  ��hجتي  	لتعب 
(غلى 	لِفطَن< كما يقولو8) (8 يذهب بها، �`�	 هو قد �ضعها لي 
 في غرفة 	لقطاG �(مرني (8 (صعد، �بد( 	لقطاG يتحّرi فمد�
يد� `ليه بشي� من 	لماV، فجعل يشكرني بوجهه 	لذ� 	نطلقت 
	لذ�  �لسانه  	لخّدين  (قصى  بلغت  	لتي  	ألساGير �ضحكته  منه 

 يديه. 	Gشا`� تدّفقت منه 	لكلما
ماGكًا  (عطيته  قلت:  (عطيته؟  كم  �قالت:  �hجتي  فعجَبت 
�نصف 	لماiG. قالت: هذ	 	لشكر على (كثر من �لك، فاحسب 
ما معك. فما عرفت كيف (حسب، قلت: `�	 Gجعنا حسبنا. فلما 
Gجعنا �حسبت ما كا8 معي �جد (نني لم (عطه ماGكًا �نصف 
	لماiG بل (عطيته مئة �خمسين ماGكًا، لذلك كا8 منه هذ	 	لشكر 

	لعجيب.
هنالك 	طمأننت ألني علمت (ني لن (نزV من مركبي `ّال في 
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�خن، �جعلت 	آل8 (تأمل ما حولي �(ستمتع بما (مّر به من جميل 
	لمناظر. �كذلك تتغير 	لدنيا (ما1 	إلنسا8 بتغّير حالة نفسه، فكأنه 
ير	ها من خالh Vجا� �ضعه (ما1 عينه، فإ8 كا8 مبتئسًا كاh 8جاجًا 
(سو� z)G 	لدنيا من خالله سو�	�، �`8 كا8 مسر�G	ً (بصرها من 
خالh Vجا� �G�� فر�ها مشرقة مزهرz)G .C الماGتين 	لبحيرC لّما 
كا8 مع `لفير بغير 	لعين 	لتي �Gها بها لّما عا� `ليها �حدI بعدما 
لفير، فأنشد فيها قصيدته 	لتي ُتَعّد G	ئعة في 	أل�� 	لعاطفي  ماتت̀ 
شعر	ً،   �فّيا �`ليا|  نثر	ً   	لزيا ترجمها  �	لتي  	لر�مانسي، 

فتصّر� في معانيها �عّبر عنها بخياله 	لعربي فقاV في مطلعها:
(مانينا ــًا  ��م ــي  تنقض (هكذ	 

نطو� 	لحياCَ �ليُل 	لموِ يطوينا
Cًأليا1ِ ماخر	ــُفُن  َتمضي بنا ُس

بحَر 	لوجوِ� �ال ُنلقي َمر	سينا
بل لعّل 	لفيلسوَ� 	لمتشائَم تشاoُمه لعّلة في جسدI (� نكبة 
في معيشته. لو كا8 (بو 	لعال� 	لمعّر� مبصر	ً يرz 	لدنيا �يعيش كما 
 I؟ (َ�لم يكن يختلف شعرGألشعا	 Iهذ Vلنا| هل كا8 يقو	يعيش 
لو كا8 له مثل جسد بّشاG (�هو (عمى مثله) �مثل شهوته �مثل 
`قباله على طعامه �شر	به؟ لي Gسالة عنو	نها >في 	لتحليل 	أل�بي< 
مطبوعة من خمس �خمسين سنة شرحت فيها (ثر 	لتكوين 	لجسد� 

�	لوضع 	الجتماعي �	لحالة 	لنفسية لأل�يب في (�به(١).
*   *   *

______________________
(١) 	نظر >مقالة ¶ 	لتحليل 	أل�·< ¶ كتا� >ِفَكر �مباحث< (µاهد).
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لى 	لمسجد،  �بلغنا �خن، �قلت لسائق 	لسياCG (8 يأخذني̀ 
�كا8 معر�فًا �لم يكن في 	لبلدC مسجد غيرI، �كا8 (ما1 	لمحطة 
 ً	Gلمسجد مجا�	 فلم يكن يضّل عنه (حد. �كا8   Gللقطا 	لفرعية 
 �نو فلما  نطاقها،  في  �	خل  هو  بل  �خن،  في  	لجامعة  ألبنية 
 Gلعّطا	 عصا1  	ألستا�  �لَد�  �(يمن  ها�ية  حفيَدّ�   �جد منه 
�هشة  �جهيهما  على   بد G(ياني  فلما  فدعوتهما،  يلعبا8، 
G(يا  لّما  �تضاعفت  	لدهشة   Iهذ  �	h ثم  �صفها،  ال  يمكن 
كانت  يخبر	نهما.  (مهما  `لى  �(سرعا  معي،  (�hجتي)  جّدتهما 
 Vالتصا	سائلنا �تعّسر G فيها مشغولة 	لفكر مّر عليها (يا1 (بطأ
بنا، فلما قاال لها `ننا هنا حسبت (كما خّبرتني Gحمها 	هللا �hGقني 
	لصبر عنها) (نهما يمزحا8 معها فكا� تغضب منهما، فلما (ّكد	 
	لخبر �كّرG	I خرجت لتر	نا فلم تصّدb بصرها، �جا� عصا1 فخر� 

يتلقانا يرّحب بنا.
 Iلهذ 	لمشّقة  من  حملنا  �ما  	لجهد  من  بذلنا  ما  كل  �كا8 

	لمفاجأC 	لتي لم يكن ينتظرها (حد.
*   *   *
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-٢٠٠-
	لدعوC 	إلسالمية في (لمانيا

`ّال  	لنا|  (لسنة  على  ما  	لعيد.  يو1  	لحلقة   Iهذ (كتب  (نا 
	لتهنئا فيها 	ألمل 	لحلو، �ما في قلبي (نا `ّال �كريا فيها 	أللم 
	لمّر. َمن يقفز قفزC ال يقوz عليها يسقط بعدها سقطة قد ال ينهض 
لى سنة ١٩٧٠  منها، �(نا قفز من �كريا سنة ١٩٤٧ في مصر̀ 
ّال بنتي؟ لوالها ما �طئت  في (لمانيا. �هل في �كرياتي عن (لمانيا̀ 
ثرz تلك 	لبال�. �ما لي فيها؟ �هل (ستطيع (8 (حّد¢ عن Gحلتي 
`ليها من غير (8 يكو8 	لحديث عن بنتي؟ �هل (ستطيع (8 (تحد¢ 

عن بنتي �جرُحها لم يلتئم بعُد في قلبي؟
 8)  فوجد ِصَغر�  (يا1  `لى   zبالذكر Gجعت  (نني  على 
عيد� -من يو1 عرفت 	لعيد- ممز�� فيه 	لسر�G بالكدG، يختلط 
في   Cلحيا	 فيه   Gتتجا�� 	لمفجوعين،  بُنو	*  	لمعّيدين  هتا�  فيه 
(حلى صوGها بالمو في (جلى مظاهرI. �لك (8 (عيا�نا لّما كنت 
صغير	ً كانت ُتقا1 في حّينا في 	لمقبرC (�كانت مقبرC 	لدحد	* في 
 	آل8 في �سط �سطها)، �ال تز	V صوGتها Gمشق فصا�طر� 
من (قد1 	لصوG 	لمحفوCG في نفسي حفر	ً؛ كنا ندخل `ليها من 
�	سعة،  ساحة  في  فنصير  	لمترين  عرضها  يعد�  ال  حاCG ضيقة 
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كا8 فيها شجرC ضخمة ال (h	V (�كرها ممتّدC 	لفر�% كثيفة 	لظل، 
شة<. �لعّل  �حولها بيو فقيرC جد	ً في حاCG كانت ُتسّمى >	لمعمَّ
َمن سّماها 	شتّق 	سمها من >	لَعَمش<، فَمن كا8 فيها ال يبصر من 
 Cلمقبر	ألعمش. ثم نمّر `لى 	ها 	هة كالتي ير 	لدنيا `ّال صوG	ً مشوَّ
طرَفيه  على   �Gأل	 في  غائر	ً  صغير	ً  جد�ًال  	ليمين  `لى   zفنر
(شجاG شديدC 	لخضرC يانعة 	لمنظر نامية 	لفر�%. �كيف ال تنمو 
�تخضّر �	لجد�V 	لذ� يسقيها لم يكن `ّال 	لما� 	لذ� يخر� من 
�لكنها  نظيفة،  تكن  لم  ساقية   Vلجد�	 كتف  �على  	لمجا�G؟ 

.Vلّزال	لعذ� 	فيها  Vلجد�	بالنسبة `لى 
�كا8 من (ثر هذI 	لساقية في نفسي (8 كتبت عنها في 	لسنين 
	أل�لى من >	لرسالة< (في عد� لم (ُعد (�كر تاGيخه) مقالة ضافية 
 Gضيًا عنها على مر�	G V	h) يخ، الGفيها تا� 	لذيوV فيها �كريا
(كثر من خمسين سنة عليها، على حين ال (Gضى 	آل8 عن كثير 

مما كتبت(١).
�	ستمرGنا عليها   ً	Gنشأنا عليها صغا 	لتي  �كا8 من عا�	تنا 
كباG	ً (8 نذهب صبا* 	لعيد -بعد (�	� حّق 	هللا بالصالC- في (�	� 
حّق 	ألمو	 بالزياCG �	لدعا�. فأّنى لي 	آل8 �هذ	 يو1ُ 	لعيد (8 
	لقبرين  `لى  (صل  كيف  علّي؟  �	جبًا   I	G) كنت  	لذ�  بهذ	  (قو1 
لّي، (بي �(مي، �بيني �بينهما ما بين مكة  	للذين ضّما (حّب 	ثنين̀ 
�	لشا1؟ �كيف (صل `لى 	لقبر 	لثا�� في ضاحية مدينة �خن في 

______________________
(١) هي مقالة >ساقية في �مشق<، ُنشر في 	لرسالة سنة ١٩٣٥، �هي 

في كتا� >�مشق< (مجاهد).
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(لمانيا، في مقبرC ال (عر� 	سمها �ال مكانها؟ ما كا8 يخطر على 
بالي يومًا (8 يكو8 في قائمة من (G�h (جد	َثهم بنتي، �يا ليتني 
	ستطعت (8 (فديها بنفسي �(8 (كو8 (نا 	لمقتوV ��نها. �هل في 
 b�ُ) ثم لم Cحد	� Cلدنيا (� ال يفتد� بنفسه بنَته؟ `�8 َلِمتُّ مر	
بعدها 	لمو (بد	ً، بينما (نا (مو 	آل8 كل يو1 مرC (� مرتين، 

(مو كلما خطر �كر	ها على قلبي:
ــُت 	ألحياِ�ليَس َمْن ماَ فاستر	َ* بَمْيٍت ــا 	لَمْيُت ميِّ `ّنم

فما لي (عا�� 	آل8 محا�لة تذّكرها �	لكتابة عنها؟ (ما حا�لت 
(8 (كتب سّت مر	 من قبُل ثم عجز؟ `8 	لمصا� (كبر من (8 
ينهض به قلمي ثم يجر� �هو يحمل �قرI على 	لقرطا|، فيقر( 
	لنا| فصًال (�بيًا يستمتعو8 بقر	�ته ساعة �ال يد8�G كم بذلُت 

في كتابته.
لقد كانت 	أليا1 	لتي قضيتها في (لمانيا �بلجيكا �هولند	 من 
(متع (يا1 حياتي، �كانت هي مصدG متعتها �مبعث جمالها، كانت 
	لمصبا* 	لذ� ينّوG لي ما حولي فأG	I، فما�	 (صف بعدما 	نطفأ 
	لمصبا* �	نكسر hجاجه؟ لذلك (�% 	لحديث عنها �(ستبقي (لمي 
لنفسي، �`8 ضاb به صد�G �عجز عنه 	حتمالي، �لك ألنني 
مؤمن بأنها من 	لشهد	�، �	لشهد	� (حيا� عند Gبهم �لكن ال نشعر 
نحن بحياتهم. (�% 	لحديث عنها �(تحّد¢ عن عملها حديثًا لعّل 
فيه للقر	� نفعًا، �لك أل8 	لشّبا8 �	لشاّبا في (�Gبا على حاّفة 
	لدخوV في 	إلسال1، ما بينهم �بينه `ّال (8 يأتيهم َمن يعّرفهم به 
�يدّلهم عليه، على (8 يكو8 عاGفًا بنفسياتهم، يفّكر بمثل تفكيرهم 
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�يكّلمهم بلسانهم. ال (عني (8 ُيحِسن 	إلنكليزية (� 	لفرنسية فقد 
صاG من 	لعر� كثيٌر ينطقها كأهلها، �لكن (Gيد من يعر� 	لسبيل 

`لى `قناعهم �	لوصوV `لى قلوبهم.
`8 `�خاV هؤال� `لى 	إلسال1 (هو8 من (8 ترّ� `ليه َمن نشأ 
مسلمًا في (سرC مسلمة ثم 	متأل قلبه بمذهب `لحا�ّ� (� 	نتحل 
 Cعو�من (هلها. مثل  Gخلص لها �مشى معها �صا) ،Cنِحلة مكّفر
بناً� جديد	ً،  ليقيم في مكانها  	لقديمة   G	لد	 يشتر�  هؤال� كمن 
فهو يحتا� `لى هدمها �نقل (نقاضها �`خال� (Gضها، �	ألّ�لو8 
� خالية، ال ُيحِوجه 	لبنا� Gأل	با) كَمن يجد Gكثر شبا� (�) �))
	لدعائم على  `قامة  `ّال `لى شّقها �`Gسا� 	ألسا| فيها ثم  عليها 

هذ	 	ألسا|.
قلو� (كثر 	لشبا8 �	لشابا في (�Gبا ((� من عرفت منهم) 
 في (�Gبا Gنية با	سخة، فالنصر	G ينية� Cخالية ليست فيها عقيد
يرتا��نها  (�	لذين  (هلها  من   كا�  �) خَلت  �	لكنائس  سوُقها 
`نما يدخلونها بأجسا�هم �قلوُبهم �G	� (بو	بها) على ما (حدثو	 
فيها من 	لوسائل 	لجديدC 	لتي ُيغر�8 بها 	لناشئة للدخوV `ليها، 
�(كثر هذI 	لوسائل ال يرضى 	لدين بها. �قد G(يت كنائس تخّلى 
عنها (صحابها. �ال تغتّر�	 بنشاطهم بما يسّمونه 	لتبشير، �	لذ� 
نّبهت من قديم `لى ما في 	سمه هذ	 من تز�ير �(نه ليس تبشير	ً 
�لكنه 	لتكفير �	لتنصير، `ّال (8 يكو8 من (سما� 	ألضد	� كتسمية 

	لَمْهَلكة بالمفاCh �	ألعمى بالبصير.
ليس بين 	لناشئة في تلك 	لدياG �بين 	ّتبا% 	لحّق 	لذ� هو 
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�لقد  لهم.   Iيجلو� به  يعّرفهم  	لذ�  هذ	  يجد�	   8) `ّال  	إلسال1 
قا1 بذلك كثير في (�Gبا �في (ميركا، جز	هم 	هللا خير	ً، فأنشؤ�	 
	لمر	كز 	إلسالمية �فتحو	 للنا| (بو	بها، �كا8 من هؤال� عصا1 
	لعطاG. �كانت هي عونًا لعصا1، كانت تتولى هي (مر 	لنسا� على 

.Vلرجا	حين يتولى هو (مر 
 bلحقو	 في  بينهما   zسّو �للنسا�،   Vللرجا �	إلسال1 
�	لو	جبا �في 	لثو	� �في 	لعقا�، كما يسّو� قانو8 	لموظفين 
�	لتقاعد   	hإلجا	 �في   Cلعال�	 �في  	لدGجة  في  جميعًا  بينهم 
 C� 	لمحدَّ 	لدGجة   Vنا  C�شها حمل  َمن  	لمعا¡،  على  �	إلحالة 
لها، يستو�8 كلهم في هذ	 كله. لكن ال يستو�8 في 	لعمل، فال 
ُيكلَّف 	لطبيب من 	لدGجة 	لثالثة بعمل 	لمهند| من هذI 	لدGجة، 
	لفقه   |Gّيد 	لذ�  hميله  بعمل  	لجامعة  في  	لكيميا�   |Gّمد �ال 
 �`  C)لمر	� 	لرجل  بين  	ختال�  من  كا8  ما  هنا  �من  	لقانو8.   �)
ير¢ 	ثنين �تر¢ �	حد	ً، �شها�C 	ثنتين منهن بشها�C �	حد، �(8 
	لطالb بيدI هو ال بيدها هي... �لكل من هذI 	ألموG جو	� ليس 
ليه. �`�	 (َلَِف 	لنا| مني ما 	بُتليت به من  هذ	 موضع بيانه لكن (شير̀ 
	ستطر	� في سر� 	ألحا�يث، فأل8 (ستطرَ� ببيا8 حكم فقهي فيه نفع 

للقاG¤ ��فع تهمة ظالمة عن 	إلسال1 (�لى، فليحتملوI مني.
(ما 	إلG¢ �(8 للذكر مثل حّظ 	ألنثيين فالجو	� عليه: لو 
 Cهي عشر (G 8جًال ما عن بنت ��لد �ترi ثالثين (لفًا فأخذ
�(خذ هو عشرين، كا8 في با�¤ 	ألمر مجاV لسؤ	V سائل: لما�	 
(ُعطَيت هي (قّل مما (خذ هو؟ �لكن 	ألموG تؤَخذ جملة لُيحَكم لها 
b (جز	�، �ال نؤمن ببعض 	لكتا� �نكفر ببعض؛  (� عليها �ال ُتفرَّ
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فهو (خذ عشرين ثم تزّ�� فدفع منها مهر	ً، �(خذ هي عشرC ثم 
تزّ�َجت فأخذ مهر	ً فوقها، ثم (خذ ينفق هو على بيته ��hجته 
�هي ينفق عليها �hُجها، فيتوفر ما معها �ينقص ما معه هو، فال 
تمّر مّدC حتى تنقلب 	لحاV فتصير هي �	 	لعشرين �يبقى له هو 

	لعشرC (� ال يبقى له شي�.
 C�شها Vتعد 	ثنتين   C�لمحكمة �(8 شها	 	لشها�C في  �(ما 
�	حدC، فلست (��G لَِم يحر� 	لنسا� عليها �لم 	الحتجا� على 
�ضعها، �	لشها�C تكليف ال تشريف، �مهّمة ثقيلة يفّر 	لعقال� 
ما 	ستطاعو	 منها �ال يحرصو8 عليها. �ما نفعها في (8 ُتدعى `لى 
	لمحكمة فتد% عملها �تترi بيتها، ثم تنتظر في 	لمحكمة ��Gها 
	لنا| فتجيب، �ُتناَقش فتنجو (� تعجز؟ (ليس من  �ُتسأV (ما1 
	لكر	مة لها (8 ُيخفَّف هذ	 	لحمل عنها؟ ثم `8 	لجو	� (8 (كثر 
�عا�z 	لمحاكم �عا�z مالية (� 	جتماعية، (قوV هذ	 �قد ماGسُت 
في   Gمستشا �(نا  فخرجت  (عالها  `لى  �Gجاته  (�نى  من  	لقضا� 
محكمة 	لنقض في 	لقاهرC �من قبل �لك في 	لشا1. �	لمر(C ببعدها 
عن 	لمجتمع ال تعر� عنه ما يعر� 	لرجل �ال تذكر منه ما يذكر، 
أل8 	النتباI مرتبط بالمصلحة، �	لمر(C ال مصلحَة لها في شي� من 
هذ	. �َمن �G| علم 	لنفس (� قر( نظرية طاغوG، 	لكاتب 	لهند� 
	لذ� لم يكن عربيًا �ال مسلمًا، �جد عندI تأكيد هذ	 	لكال1 حين 
يجعل لكل 	مر¤ عاَلمه 	لضيق من عاَلم 	هللا 	لو	سع، يعيش فيه �ال 
 Cهتمامه عنه. هل تنتبهو8 �(نتم تطالعو8 جريد	� Iيخر� بفكر �يكا
	لصبا* `لى مو	عيد �صوV 	لبو	خر `لى 	لمينا� �`بحاGها منه؟ (ّما 
 Cلجريد	من  Ioما يقر V�) 8لبضاعة فإ	 Vلذ� ينتظر �صو	لتاجر 	
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هذI 	لمو	عيد، بل Gبما 	شترz 	لجريدC لير	ها �يقر(ها.
�(ما 	لطالb �(نه بيد 	لرجل فأحسن جو	� عنه ما سمعُته من 
(خي �Gفيقي في كلية 	لحقوb 	لدكتوG معر�� 	لد�	ليبي، 	لذ� 
(جا� به في (حد 	لملتقيا 	لتي كانت تقيمها حكومة 	لجز	ئر. 
 bلطال	لنسا� سألن عن عّلة جعل 	من  �لك (8 بعض 	لحاضر	
بيد 	لرجل، فأجا� بأ8 ما تقّرIG >نظرية 	لَعْقد< 	لتي ُتدG| في 
كليا 	لحقوb كلها (8 عقو� 	لُمعاَ�ضة هي في حقيقتها مبا�لة بين 
ما يقّدمه طر� �ما يقّدمه 	لطر� 	لثاني، �عقد 	لز�	� 	لمقصو� 
	أل�V منه هذI 	لصلة 	لتي تكو8 بين 	لرجل �	لمر(C �	لتي يكو8 
من ثمرتها 	لولد، �	لتي قر8 	هللا بها هذI 	للّذC لتدفع `ليها �ُتبقي 
عليها، يقوV: `8 هذI 	للّذC مشتَركة بينهما، �لكن 	لشر% منحها 
	لمر(C مجانًا �(جبر 	لرجل �حدI بأ8 يدفع ما يقابلها �هو 	لمهر، 
لذلك كا8 من حقه �حدI (8 يحّل هذI 	لشركة، �`ّال (ُلِز1 بالغر1 
ُتوِقعه متى  	لُغْنم، �لو كا8 	لطالb بيدها  �لم يكن له شي� من 
ل مهرها لكا8 	لظلم في �لك  شا� �	لز�� هو 	لملَز1 بأ�	� مؤجَّ

ظاهر	ً.
لكنه  تلخيصه،  في  (نجح  لم   �) جو	به  نقل   (سأ �لعّلي 

جو	� ال يسع 	لمعترَ� `ّال قبوله.
*   *   *

قلت `نها كانت تتولى هي جّل قسط 	لنسا� من 	لدعوC `لى 
	لنظير hGقها 	هللا �bhG مثله  	هللا، ساعدها في �لك �كا� منقطع 
(خو	تها، (قوV هذ	 تحّدثًا بنعم 	هللا ال فخر	ً �ترّفعًا على عبا� 	هللا. 
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	لثانوية �G	ستها، �(Gشدها  ُتكِمل في  فدGَست �حدها ألنها لم 
مدGّسة  به   Gصا �	لذ�  (ستا�ها،  كا8  	لذ�  �hُجها  �(عانها 
	لبنا. �(نا (نصح من (G	� (8 يتقن علمًا  �مرشدC لرفيقاتها من 
�كا8 عندI 	ّطال% على (سسه �معرفة بمر	جعه (8 يدGّسه، فإنه ال 
	لعلَم مثُل تدGيسه.  ُيعينه على `تقا8 هذ	  يقّو� طالَب 	لعلم �ال 
لقد بلَغت -بِجّدها �`خالصها في طلب 	لعلم �	تصاV قلبها باهللا 
من  عرفها  َمن  عنها  سلو	  منزلة  عليه-  �	عتما�ها  به  �	ستعانتها 

.Gلديا	تي كّن يومئذ في تلك 	للو	تكم 	بناتكم �(خو
كلهن  بناتي  فكانت  `ليه،  �ّفقني  ما  على  	هللا  (حمد  �(نا 
من  `ليه،  	لطريق  على   �	ّال 	هللا  `لى   �	عيا �ُكّن   ،متعلما
غير 	نتسا� `لى جماعة �ال `لى حز� �من غير طلب Gضا (حد 
	ألحد.  	لو	حد  	هللا  من  	لرضا  طلب  `ّال  يقصد8  ال  	لعبا�،  من 
بالمر	جعة  بنتي 	أل�لى لم تكمل �G	ستها �لكنها جّد �حدها 
�في 	لدG	سة حتى حّصلت ما ال يكا� يحصل على (كثر منه من 
مضى في 	لدG	سة `لى �خر 	لجامعة، �	لثالثة محاِضرC في جامعة 
	لملك عبد 	لعزيز في جدC، ناجحة �هللا 	لحمد، قامت بتدGيس 
	لنحو �	أل�� �(صوV 	لفقه �	لثقافة 	إلسالمية. �لتحصيلها قصٌة 
َعَجٌب (سر�ها ال ألنها قصة بنتي بل أل8 فيها عبرC للنا| �مثًال 
يحتذ�نه؛ �لك (نها تركت 	لمدGسة مثل (ختيها 	لكبيرتين قبل (8 
تتّم 	لمدGسة 	لمتوسطة، �قضى 	هللا (8 تنفر� بنفسها �(8 تقو1 على 
تربية بنا ثال¢ لها من غير معونة من (بيهن، فدGَست في بيتها 
حتى نالت شها�C 	لكفاية، ثم صبر على 	لدG| �حدها حتى 
 C�بعد �لك شها 	لجامعية، �حملت   Chإلجا	 ثم  	لثانوية،  نالت 
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في  لها  (منية  ال   C	Gلدكتو	 نيل  على  تحر�  �هي  	لماجستير، 
غيرها. �(ّما 	لر	بعة فلها �لز�جها قصة لعّلها (عجب مما �كر؛ 
لقد �Gسا في كلية 	لشريعة في �مشق، �كانت �G	ستها 	لمتوسطة 
	لتخر� �نجحت  �	لثانوية هنا في 	لمملكة، فلما بلغت 	متحا8 
في بعض 	لمو	� سافر �سافر �hجها، �كا8 ِمثَلها في 	المتحا8 
	لشها�C، فكا8 مثالهما كمن جا� للحج فقطع  ناال  	ألخير، فما 
مكة،  بلغ  	لجّو حتى  في   Gطا  �)  ،Gلبحا	 ُلَجج  	لبر	G� �Gكب 
فلما لم يبَق بينه �بين عرفا `ّال عشر�8 كيًال قعد فلم يحج! �(ّما 
في  	آل8  كلها �هي   	لشها�	 	هللا  بحمد  هنا  فحّصلت   zلصغر	
	لشو� 	ألخير من 	لجامعة، فعلت �لك على قيامها على (�ال�ها 

�`شر	فها على بيتها.
�ال تعجبو	 (8 سر� هذ	، فما (بغي به 	لدعاية لهن، �ما 
(نفسهن النتخا� �ال يدخلن مسابقة  يطلبن �ظيفة �ال يرّشحن 
شا�   8`- 	لنفع  �`نما  سر�ها  من  ينتفعن  ما  �h	جًا،  يبغين  �ال 
(يضًا مشين في  (hيد (8 حفيد	تي   8) �G) لو� .للقاGئا 	هللا- 
هذ	 	لطريق �هن (مها، فمنهن من (كملت 	لجامعة �منهن من ال 

.تز	V تدG| في 	لجامعا
(ما بنتي 	لتي (تكلم عنها Gحمها 	هللا فكانت في 	لمسجد �	عية 
سيما  ال   ،Cمًا صغير)  �)  Cكبير (ختًا   iهنا  	لبنا �مع  �معّلمة، 
لمن كانت جديدC منهن لم تألف 	لبلد �لم تعر� فيه (حد	ً. كانت 
مشكالتهن.  حّل  في  تشاGكهن  عليهن،   Cلحيا	 تسّهل  ترعاهن، 
�	لعظيم في �لك (نها تصنع هذ	 كله بمحّبة صا�قة للنا| كلهم، 
	لمسلمة  	ألسر  فكانت  مثلها.  (خو	تها  �(عطى  عليها  	هللا  فطرها 
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في (لمانيا كأنها (سرC �	حدGُ� ،Cّ� (سرC حقيقية فقد 	لحب 
�	لتعاطف �هؤال� ُكّن يشّكلن (سرC متحاّبة متعاطفة. كانت تعمل 
ما، ثم تعو�  هذ	 كله �هي بالحجا� 	لسابغ �	لبعد عن 	لمحرَّ
`لى 	لد	G فتتولى هي جميع (موG 	لد	G، تشتر� 	للحم �	لخضر، 
�(كثر من يبيع �لك هناi من 	لنسا� (أل�h 8جها عصامًا مثلي ال 
ُيحِسن شر	ً� �ال بيعًا) ثم تطبخ �ُتِعّد 	لمائدC في مّدC لو (قيمت 
 Cُتِعّدها بأسر% منها. مائد zلسرعة ما ظننت (8 (خر	مسابقة في 

قة، �طعا1 طيب، ��جه طلق. منسَّ
 �هي 	لتي 	خترعت هذ	 	لجلبا� 	لذ� ترتديه 	لبنا 	لمتدّينا
 ،	لجاهال  	لصوفيا بعض  �تحاGبه  	لعر�  بال�  من  كثير  في 
�كا8 �لك من ثال¢ �عشرين سنة لّما جئت مكة �جا� تز�Gني 
فيها، فأخَذ 	لعبا�C 	لتي تلبسها هنا 	لنسا� فصنعت لها مثل 	لكم 
	لضيق �قّللت من عرضها �جعلت لها من (مامها (Gh	G	ً �ُعرz، ثم 
 Iلجلبا�. �هو ما كنت (تمنا	 	هذ Gنتقلت بها شيئًا فشيئًا حتى صا	
من قديم، كنت (كتب من 	لقديم �(�عو في 	لمحاضر	 `لى ثو� 
	هللا،  به  (مر  	لذ�  	لشرعي  	لحجا�  يحّقق  	لنسا�  بعض  يخترعه 
�يكو8 سابغًا ساتر	ً �يكو8 (نيقًا جميًال �ال يجلب (نظاG 	لرجاV في 

	لطريق، فكا8 من �لك هذ	 	لجلبا�.
 CَG	h� �لي  �لّما   ،8�Gأل	 في  ثم  	لشا1  في  	نتشر  �قد 
سحق 	لفرحا8   ̀Gلدكتو	عية 	لد	لصالح 	ألستا� 	(١) (خونا �Gلمعا	

______________________
(١) ال يسّمونها في 	ألG�h�< 8	CG 	لمعا�G< بل >�h	CG 	لتربية �	لتعليم< 

(مجاهد).
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	ستحسن هذ	 	لجلبا� �Gّغب فيه طالبا 	لمد	G|، �جا� من 
كر	1 	لتجاG َمن يتبّر% بالقما¡ للطالبا �مّمن يحسن 	لخياطة َمن 
يخيطه لهن، فلبسه في تلك 	لسنة �ال�. �`ني ألعجب من بعض 
	لجماعا في �مشق `� يحاGبن هذ	 	لجلبا� �يعاGضنه �يفّضلن 
يّدعين  	لساb �تحته جو	�G سميكة،  `لى منتصف  عليه معطفًا 
(نه ال يجلب 	ألنظاG! مع (نها �عوz مر���C شرعًا �حّسًا، �لك 
 	لزّ� �`8 ستر (8 	لجلبا� يستر كل ما (مر 	هللا بسترI، �هذ	 
يبّين حجمها فتعر� صاحبَتها هل هي  جو	Gُبه لو8َ 	لسيقا8 فإنه 
نحيلة (1 هي ممتلئة سمينة. �(نا (عجب من `صر	Gهن على 	لباطل 
مع �ضو* 	لحّق لمن (G	� (8 ير	I، (ما 	لذ� ُيغِمض عينيه عن 
oGية 	لشمس في G(� 	لضحى �يقوV بأ8 	لدنيا ظال1 ألنه ال يبصر 

هو ما حوله، هذ	 من 	ألمر	� 	لتي (عيت من يد	�يها.
*   *   *

من �عا `لى 	إلسال1 في تلك 	لبال� فال بّد له من (8 يعر� 
لسا8 (هلها. �لّما سافَر `ليها بنتي لم تكن تعر� `ّال 	لعربية، 
فتعلَمت 	للغة 	أللمانية منذ سكنت �خن سنة ١٩٧٠ حتى (تقنتها، 
�تعلمت من قبُل 	لفرنسية �(تقنتها لّما عاشت في بر�كسل �من 
بها �قر	�تها، �(خذ نصيبًا  	لنطق  قبلها في جنيف، �(حسنت 
 Iلقاعد على منبر	 |Gّهللا كالمد	لى  من 	إلنكليزية. �لم تكن تدعو̀ 
�	لعصا بيدI �	لتقطيُب على �جهه، فينّفر بوضعه �شكله قبل (8 
ينّفر بمنطقه �قوله، بل كانت تخاطب 	لنا| على مقد	G (�هانهم، 
�تدG| نفسية كل �	حدC منهن فتسلك 	لسبيل 	لموصل `لى قلبها 

ليفتحه 	هللا بها لإلسال1.
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 Vنبه فال يؤثر فيه قو	هللا قلبًا ُمغَلقًا من كل جو	قلما خلق �
�ال يصل `ليه منطق. هؤال� 	لذين طبع 	هللا على قلوبهم بكفرهم، 
�هؤال� ال (مل فيهم �ال خيَر ُيرتجى منهم. �(كثر 	لقلو� لها منافذ 
�(بو	� على 	لد	عي ((� 	لد	عية) (8 يعرفها، فمن 	لنا| من ينفع 
معه 	إلقنا% بالُحّجة 	لعقلية، �منهم من ُتفيدI 	لموعظة 	لعاطفية، 
موفَّقة  فكانت  	لخو�...  يحّركه  �من  	لرجا�،  معه  يصلح  �من 

�	لحمد هللا.
مع  	لشبا�  �حضرها  	لتي حضرُتها  	لمجالس  في  �G(يت 
�hجاتهم �هن متحجبا، G(يت َمن �ّكرني �	هللا بما قر( من 
ِسَير شبا� 	لصحابة. ال (قوV هذ	 مبالغة بل (سر�I حقًا �	قعًا، �ال 
يضّرهم (8 يعيشو	 في بلد غير مسلم فر	G	ً من 	لبلد 	لمسلم 	لذ� 
تسّلط عليه غير 	لمسلمين ����	 فيه (هَل 	لدين، فإ8 لهم سالفة 
في 	لهجرC `لى 	لحبشة حيث 	لحّرية َمصونة �	للسا8 طليق �	لقلم 
� 	لحبشة (Gضًا نصر	نية �لكن ال ُيظَلم عند G) حّر. لقد كانت
ملكها (حد، �لم يكن ملكها يومئذ كَمن عرفنا من (مثاV منليك 

�هيالِسالسي 	لذين كانو	 من (عدz من عا�z 	إلسال1.
 	لبنا ُتقر¤  ثم  	لكتب،  �تر	جع  عصا1  من  تتعّلم  كانت 
�تعا�نهن ما �سَعتها معا�نتهن، �ُتصِلح `8 كا8 بعض 	لفسا� في 
فكا8  بعطف،  �عطفًا  بحّب  حبًا  يقابلنها  �هن  بينهن،   	لصال

.Cحد	� Cلجميع (سر	
*   *   *
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-٢٠١-
في مسجد �خن مع 	لقسا�سة �	لهيبيين!

من سافر منكم قبل (Gبعين سنة من 	لريا� `لى (�Gبا (�هشه 
كل ما يرz: 	لطرb 	لمعبَّدC 	لمضا�C، �	للوحا فيها تدVّ على 
 	لطبقتين 	� Cلكبير	 	Gلسيا	سمائها �ترشد `لى تفّرعاتها، �)
 Vتتبّد مفاGقها  على  �	لخضر	�  	لحمر	�  �	ألضو	�  فيها،  تجر� 
 	�� 	لضخمة   	Gلعما	� تغلقه،   �) 	لطريق  تفتح  �حدها 
	لعشرين طبقة (� 	لثالثين على جو	نبها، �	لساللم 	لمتحركة 	لتي 
غرفة  �هي  �	لمصاعد  عليها،  (نت  تعلو   8) من  بدًال  بك  تعلو 
(مامك  بالد�G 	ألعلى فتضعه  تأتيك  تنزV، فكأنها   �) ترتفع بك 

!�Gأل	على 
	ليو1 مألوفًا معر�فًا  كا8 كل ما يبصرI، حتى ما نر	I نحن 
 ��نعّدI شيئًا معتا�	ً، كا8 يدهشه `�	 قاسه بما كانت عليه 	لريا
 %Gال شا� CGما فيها سيا Cأليا1، يو1 كانت قرية صغير	في تلك 
تمشي فيه سياCG، ما كانت فيها كهربا� �ال مر�حة (� ثّالجة تسّيرها 
 	لبيو في  كا8  �ال  	ألنابيب  في  يجر�  ما�  كا8  ما  	لكهربا�، 
(نابيب للما�، ما كا8 فيها مد	G| للعلم �ال حد	ئق للمتعة، ما 

كا8 فيها مطعم لآلكلين �ال فندb للمسافرين.
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هذ	 ما كا8 من (Gبعين سنة، فما 	لذ� يدهشه في (�Gبا حين 
يذهب `ليها 	آل8؟ ما 	لذ� يجدI فيها �يفتقدI في 	لريا�؟ Gبما 
كا8 فيها ما هو (كبر في 	لحجم �كا8 فيها ما هو (كثر في 	لعد� 
�كا8 فيها ما هو (تّم (� (كمل في 	لوضع �	لترتيب، لكن لم يبَق 

فيها شي� ال نعر� مثله (� مشابهًا له في بال�نا.
بل `8 عندهم ما ينزV عن 	لحّد 	لوسط مما هو 	آل8 عندنا. 
لقد �جد في بو8 لّما Ghتها بيوتًا ما فيها حّماما كالتي تجد�نها 
	لغر�، فإ�	  بين  `ّال مرحا� صغير  فيها  هنا في كل منزV، ما 
(G	��	 	الغتساV �هبو	 فاغتسلو	 في فندb (� حّما1 عا1ّ! لم (جد 
فيها عماCG كبيرC �`نما هي 	لبيو 	لصغيرC 	لقديمة ��	 	لسقف 
 %Gلشا	 من  ��نو	  �قفو	  فإ�	  تحته،  ينامو8  	لقرميد  من  	لمائل 
 Cلكبير	 	Gلعما	سهم تلصق بالسقو�. �لست (فّضل �oG كا�
على هذI 	لبيو 	لصغيرC، بل 	لفضل لهذI 	لبيو �لكني (صف 

	آل8 ما G(يت.
 ،�Gسلد��لها: كولن ��خن � CGلمجا�	لمد8 	بو8 كأكثر �
	لعاصمة  بو8   .Gلصغا	 	لمد8  	لثانية من  	لحر�  `لى  كلها كانت 
 	Gلسفا	لحكومة �	لتي فيها 	  >xسبر�كوْ �ما >با)  ،Cُبَليد كانت 
ّال قرية (� ضاحية  �	 صّح 	لقوV) ما كانت̀  (�هي عاصمة 	لعاصمة̀ 

من 	لضو	حي.
�كلمة >با�< 	لتي تنتهي بها (سما� كثير من 	لمد8 في (لمانيا 
(صل معناها -كما فهمت- 	لمكا8ُ 	لذ� فيه 	لما� 	لمعدني 	لذ� 
ُيغتَسل فيه، (� (نها بمعنى 	لحّما1. كما (8 كلمة �	1 	لتي نر	ها 
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في هولند	 ((مستر�	�G ،1تر�	1، فولند	1) معناها سد، أل8 تلك 
	لبال� ُتعَر� في (�Gبا باألG	ضي 	لمنخفضة، ألنها منخفضة عن 
سطح 	لبحر (� مسا�ية لها، فهم ُيقيمو8 سد	ً (�	1) �ُيلقو8 	ألتربة 
خلفه فيأخذ�8 من 	لبحر (Gضًا! �G(يت مثل هذ	 في بومبا� في 
يف، (� سيف 	لبحر.  	لهند في شاG% سي فيس، (� شاG% 	لسِّ
سنة  عشرين  من  	لقصر  كا8  لقد  في جدC؛  مثله  تر�8  `نكم  بل 
 %G	شو Gآل8 كم َبُعَد عنه؟ حتى صا	 	لبحر(١) فانظر�	قريبًا من 
يف، بكسر 	لسين) فرجة للنفس �مسّرC للبصر  	لكوGنيش ((� 	لسِّ

.*	�Gحًا لأل	َمر�
`ّال   Iعند عما  h	ئد	ً  يجد  ال  	آل8  (�Gبا  `لى  يذهب  �من 
كماليا نستطيع (8 نعمل مثلها، فأضو	� 	لمر�G 	ألحمر �	ألخضر 
�	ألصفر تجد�8 عندهم تحتها (Gقامًا كهربائية متحركة، من مشى 
عليها لم يجد (مامه ضو�	ً (حمر. �كنت (عجب حين (Gكب مع 
بعض 	لشبا� فنصل `لى 	إلشاCG فال نر	ها `ال خضر	�، ال نقف 
8 هذI 	ألGقا1 	لكهربائية 	لمتحركة تحد�  (بد	ً، فلما سألتهم قالو	:̀ 

للسرعة حد	ً، فالسائق 	لذ� يسير عليه ال يقف (بد	ً.
(Gقا1  فيها  كهربائية   لوحا 	لجماعي  	لنقل   محطا �في 
	لحافلة (	ألتوبيس)، �في   Vكم بقي على �صو iمتحركة تخبر
محطا 	لقطاG صنا�يق للحقائب مفاتيحها عليها، لكن ال ُتسَحب 

______________________
(١) يريد قصر 	لحمر	� 	لذ� يقع 	ليو1 على شاG% 	ألندلس في جدC، �قد 
ال شاG% ضيق، ��لك قبل  (�Gكته (نا يو1 كا8 	لبحر (مامه ليس بينهما̀ 

Gبع قر8 (� يزيد (مجاهد).
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8 �فعَت مبلغًا من 	لماV ُتسِقطه في شّق فيها بمقد	G 	لمدC 	لتي  `ّال̀ 
 تريد (8 ُتبقي 	لحقائب فيها، فإ8 �فعَت (جرC ساعة �	حدC �ُعد
 bلصند�	لذ� (خذته معك أل8 	لمفتا* 	نقضائها لن ينفعك 	بعد 
 ً	Gh لمطلو� �كبست	لنقد 	يق `8 (سقطَت فيها �ال ينفتح. �صنا
	لشر	�  (	لسند�يش) �من  	لشطائر  (نو	%  ما شئت من  ترi لك 

.�Gلبا	� Gّلحا	
�لو كتبُت هذ	 	لمقاV قبل بضع سنين لوصفت هو	تف 	لعملة 
	لتي تستطيع (8 تخابر بها َمن شئت من 	لشاG% بقر�¡ ُتسقطها في 
شّق فيها، فصاG عندنا 	آل8 مثل هذI 	لهو	تف. �نحن قا�8�G على 
(8 نعمل هذ	 	لذ� �كر كله �(ضعاَفه معه، بل لقد صنعنا ما هو 
(كبر منه، �لعّل 	هللا يقّيض من 	لموظفين 	لمختصين به من يقترحه 

ًال معّلًال، فيتحقق �لك `8 شا� 	هللا. على 	لحكومة 	قتر	حًا مفصَّ
 Gألنها	� �	لما�   Cلخضر	 من  	لبال�  تلك  به  	هللا  حبا  ما  (ّما 
	لتي تجر� فيها �	لغابا 	لتي تمأل جبالها، فهذ	 شي� من صنع 
 8) zمثلما سحت ير �Gأل	هللا ما لنا فيه عمل. �من سا* في 	
(�Gبا كلها خضر	� ال ترz فيها بقعة مقفرC، �(8 �سيا مثلها كلها 
 Gألنها	فيهما  Gألشجا	لما�، تغّطي كليهما 	لشجر �	فيها  �	خضر
ّال نطاb �	حد من 	لصحاzG يد�G بها، من   ̀�Gأل	ما في  .Gلكبا	
شمالي `فريقيا حيث 	لصحر	� 	لكبرz، `لى جزيرC 	لعر�، `لى 
� فاG| �شمالي باكستا8، �يمتّد من �G	� 	لبحر `لى صحر	� G)
� حَرمها 	هللا نعمًة (عطاها غيَرها G) فيه bفي (مريكا. نطا 	�نيفا
فلم يكن فيها 	لخضرC �ال 	لما�، �لكنه منحها نعمة تقابلها هي 

	لنفط في باطن (Gضها.
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 8) عجبًا  (ليس  	لعجب.  فصنعنا  �لك  مع  	هللا  �ّفقنا  �قد 
نستخر� من 	لقمح �نحن هنا في صحر	� ما يكفينا �يفضل عنا 
`لى  	لقمح   Gمصد كانت  	لتي  �	لبال�  غيرنا؟  `لى   IGنصّد حتى 
 تستوG�I (حيانًا. تلك Gما<) صا�G Gعيت >(نبا�لر�ما8 (حتى ُ	
هي 	لثمرC 	لمرC 	لمسمومة لالشتر	كية 	لتي هي بنت 	لشيوعية، (� 
لعّلها (مها فاعذ�Gني فلست خبير	ً بأنسا� 	لشياطين! تلك 	لتي ما 
 V	ألمو	لضنك �نقص 	لضيق �	خلت `ليه معها �ً `ّال (	خلت بلد�
�فقد 	لحّريا �فسا� 	لضمائر �	لذمم، �(خرجت منه 	لخصب 

.Vلبا	حة 	G� bhلر	سعة �
*   *   *

�ننا1 في  فيه  نصّلي  	لمسجد،  في  �قتي  (كثر  (مضي  كنت 
 C�، فلقد ُجِعَلت غرفًا مفر	غر� متصلة به �منفصلة عنه. ال تعجبو
في كل غرفة مر	فقها �(مامها ممّر فيه (بو	�، فإ�	 فتحت 	لبا� 
 	لغرفتا8 معًا فكا8 منهما �	G صغيرC، �`8 فتحت بابًا �خر Gصا

 �	G	ً من ثال¢ غر�.Gتصلت بهما غرفة ثالثة فصا	
�في 	لمسجد مكتبة �ُتقا1 فيه 	لصلو	 	لخمس، فإ�	 جا� 
لى 	أللمانية  يو1 	لجمعة خطب 	لخطيب بالعربية �ُترجمت 	لخطبة̀ 
(لقيت   �) 	لترجما8،  يتكلم  حتى  	لخطيب  يسكت   ،Cفقر  Cفقر

	لخطبة كلها ثم قا1 َمن يلّخصها باللغة 	أللمانية.
�جا�نا يومًا ثالثة من 	لقسا�سة 	أللما8، �هم بر�تستانت ال 
يتخذ�8 	لقالنس 	لتي يرتديها 	لكاثوليك �`نما يلبسو8 ما يلبس 
تكو8  بيضا�  ياقة  منها  بها  ُيعَرفو8   	Gشا لهم  �لكن  	لنا|، 
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في (عناقهم في موضع 	لعقدC (	لكر	فا). �طلبو	 مني -�كنت 
مصا�فة في 	لمكتبة- (8 (جيب `8 سمحت على بعض (سئلتهم.

فامتّد  بساعتين   Cلصال	 قبل  يو1 جمعة، �قد �صلو	  �كا8 
 G	� ما  (لّخص   8) (ستطيع  �ال  	لظهر.   8�) حتى  معهم  جلوسي 
بيني �بينهم، �لكن (قوV `8 	لحّق يعلو �	ئمًا، �	هللا �عد (هل هذ	 
	لدين (8 ُيظِهرI على 	لدين كله ظهوG حّجة �برها8. ��جدتهم 
علما� ��� فكر �بيا8، �لكن 	لمحامي مهما كا8 باGعًا ال تنفعه 

بر	عته `8 كا8 ير	فع في �عوz باطلة، 	لدليل 	لبّين عليها ال لها.
V من عند  �كا8 مما قالوI لي: (ال تؤمنو8 بأ8 	إلنجيل منزَّ
فلما�	  قالو	:  يكن مسلمًا.  لم  (نكر �لك  بلى، �من  قلت:  	هللا؟ 
ال تؤمنو8 به؟ قلت: هاتوI حتى (oمن به. قالو	: ها هو �	. قلت: 
سبحا8 	هللا، هل (نزV 	هللا `نجيًال �	حد	ً (G) 1بعة؟ `8 عندكم (Gبعة 
(ناجيل �قد 	صطفيتموها من عشر	 كانت لكم، فأيها 	لذ� (نزله 
	لمسيح  عهد  في  ُكتبت  	لتي  	ألصلية  	لنسخة  عندكم  �هل  	هللا؟ 
	لوحي  ُكّتا�  يصنع  كا8  كما  عليه  	لوحي  به   Vنز يو1  �ُ�ّ�نت 

بالقر�8؟
�كا8 	لترجما8 بيننا ضعيفًا في 	أللمانية، يفهمها -كما بد	 
لي- فينقل لي كالمهم، �لكنه يعجز عن نقل كالمي `ليهم. عرفت 
 �) خو	طر  يثير  ما  	لجو	�  بعض  في  أل8  �جوههم،  من  �لك 
(فكاG	ً كا8 ينبغي (8 يبد� (ثرها على �جوههم فما كنت (zG لها 
(ثر	ً، ثم علمت -بعُد- (8 هذ	 	لمترجم كا8 حديث 	لعهد بالقد�1 

`لى (لمانيا �كا8 عاجز	ً عن 	لتعبير بها.
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�لّما �نا موعد 	لصالC، �كا8 علّي (8 (خطب في �لك 	ليو1 
�(صّلي بالنا|، 	ختصر 	لكال1 �شرعت (�ّ�عهم، فكا8 من 
قولهم لي ماhحين: لكأنك تريد (8 ُتدِخلنا في �ينك! (فال تخا� 
8 �ينكم في 	ألصل  لى 	لدخوV في �يننا؟ قلت:̀  (8 نسحبك نحن̀ 
V من 	لسما�، �عيسى GسوV من 	هللا، �لكنكم فيه كالقاضي  منزَّ
(حكامه،  بعَض  �ُيبِطل  يعّدله  ما   Gصد قد  بقانو8  يحكم  	لذ� 
�	لقانو8 	لجديد (صدIG �(مر باّتباعه 	لذ� (صدG 	لقانو8 	لقديم 
	لذ� تتمسكو8 به. ثم `ني `8 	تبعتكم خسر �(نتم `8 	تبعتموني 
8 عندكم موسى �عيسى  Gبحتم. قالو	: �كيف يكو8 �لك؟ قلت:̀ 
�عند� (نا موسى �عيسى �محمد، فإ�	 	تبعتكم خسر محمد	ً، 
�`8 	تبعتموني (نتم بقي لكم موسى �عيسى �Gبحتم فوقهما محمد	ً 

صّلى 	هللا عليهم جميعًا.
*   *   *

 Cجمهر  zلكبر	 	لساحة  في  	لبلد  قلب  في  يومًا  �G(يت 
على  قاعدين  	لساحة  يملؤ�8   ،�	لشابا 	لشبا8  من  	لنا|  من 
قاعد�8،  يأكلو8 �يشربو8 �هم  	لبال�،  ينامو8 على   ،�Gأل	
 Vحا على   Vبالرجا 	لنسا�  يختلط  بعض،  على  بعضهم  يتكّو1 
 Iهذ ،bلذ�	ال يسيغها � bألخال	لدين �ال ُتِقّرها 	ال يرضى بها 
G(سها على كتفه �تلك G(سه في حجرها، �Gبما (بصر �ضعًا 

(فد* من �لك:
Iُلخبر�كا8َ ما كا8َ مّما لسُت (�ُكُر	عن  Vًْ �ال تسأ	فظُّن شّر

(قذ�	 	لعيو8 بقبح منظرهم �hكمو	 	ألنو� بنتن G	ئحتهم. 
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� 	لشاG% �سريرI بالطه، �يأكل G) ما ظنك بمن يقعد: بساطه�
من  يتنظف  فال  �يعو�  حاجته  فيقضي  �يذهب  يديه  يغسل  فال 
	لحيو	8  مثلها أل8 من  `نهم   Vفأقو  	لحيو	نا �ثاGها؟ �ال (ظلم 
ما ينّظف نفَسه �لو بلسانه كما يفعل 	لقط، �منها ما يغطس في 
 8` Gألنظا	عن  zG	لما� فيغتسل فيه، �منها ما يتو	 z)G 8` لما�	
	جتمع ُ�كر	نه بإناثه فال ير	I (حد. من z)G فحًال �ناقة �هما في 

شهر 	لعسل؟
فسألت: ما هؤال�؟ قالو	: هم 	لهيبيو8، خلفا� قو1 �خرين 
ظهر�	 في `نكلتر	 قبلهم يتسّمو8 باسم 	لخنافس. �	لخنفسا� (بشع 
فأطالو	  منا  نا|  �قّلدهم  منظر	ً!  (شنعها  �من  	سمًا   	لحشر	
شعوGهم مثلهم، فكانو	 كالذ� hعمو	 (نه عا¡ عمرI في 	لقفر 
لم يَر 	لحضر يقتر� منه، نزV 	لمدينة يومًا فر�هم يأكلو8 	لزيتو8 
 ً	Gصرصو z)G كلما Gصا �صير، فلما عا	، فحسبها صر�ألسو	
(مسك به فأكله. قالو	: ما تصنع �يحك؟ قاV �ما ُيدGيكم (نتم؟ 
G(يت (هل 	لحضر يأكلونها! �كثير منا ممن يقلد 	ألجانب بال علم 

�بال فهم مثل هؤال�... `نهم (َكلة 	لصر	صير!
�هبو	  	لصالحين  من   iهنا (بنائنا  من  نفر	ً   8) �	لعجيب 
	لهيبيين ألنهم طلبو	  كباG هؤال�  بأGبعة من  (جتمع   8) يسألونني 
hياCG 	لمسجد �	الجتما% بأحد Gجاله. قلت: (عو� باهللا! ما لي 
مصلحة،  �لك  في   8` قالو	:  بهم؟  	جتماعي   Cفائد �ما  �لهم، 
فإ8 منهم -على سو� منظرهم �قبح سلوكهم- من يحمل (على 
	لشها�	، �من له قلم �له لسا8 �له في قومه منزلة، فلعّله `8 
هذ	  `لى  قومه  يدعو  ثم  	لمهتدين  من  كا8   zلهد	 طريق  عر� 
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 ،Cلزكا	 Vلذين ُيعطَو8 من ما	لمؤلَّفة قلوبهم 	لطريق. فَهْبُهم من 	
�نحن ال نسألك (8 تعطيهم شيئًا من 	لماV بل (8 تعطيهم نافعًا 

.V	ألقو	من 
� على ما هم فيه Gأل	قلت: �هل (�هب فأقعد معهم على 
لى 	لمسجد. قلت:  من 	لرجس �	لنجس؟ قالو	: ال، بل يأتو8 هم̀ 
طاهر.  نظيف  `ّال  يدخله  ال  نظيف  طاهر  	لمسجد  (سو(؛   Iهذ�
 C)لمر	ثيابهم � 	يبّدلو� 	يغتسلو� 	: نشتر� عليهم (8 يتنظفو	قالو
بينهم في  تستتر. قلت: �هل معهم 	مر(C؟ هل تريد�8 (8 يكو8 
بل هي  	هللا،  معا�  قالو	:  	لشاG%؟  في   Iينا)G 	لذ�  مثل  	لمسجد 
طالبة في 	لجامعة تكتب �تنشر �لها في بلدها قّر	� �(تبا%، �هي 
تأتي بالثو� 	لسابغ �	لخماG (	إلشا�G) 	لساتر. قلت: نعم `�8.

فضربت لهم موعد	ً، فجا�o	 فيه ما تقدمو	 عنه �ال تأخر�	. 
�كانو	 ثالثة �G	بعهم فتاتهم، �كانو	 جميعًا بالثو� 	لنظيف �كانت 
هي بالحجا� 	لمقبوV. �فهمت لّما عّرفوني بأنفسهم (8 �	حد	ً 
�G(يته   ،مصنَّفا �له  مرموقة  مكانة  له  جامعة  في  (ستا�  منهم 
�	الثنا8  	لكهولة،  مطالع  من  يدنو  �كا�  	لشبا�  ميعة   hقد جا�
 بهم في G�� .لجامعة	من  Cألخير	لمرحلة 	لبنت من طّال� 	�
	لمركز، �	ختر (8 نجلس في غرفة 	الستقباV على (G	ئك مريحة 
	لكتب، ففّضلو	 (8 يجلسو	  حوV منضدC فسيحة على جدG	نها 
`لى   	ستند لكنني  معهم  �، �جلست Gأل	 	لمسجد على  في 
	لجد	G، ألنني ال (ستطيع (8 (قعد طويًال من غير سنا�، لذلك 
(حمل معي `لى 	لحر1 عندما (نو� `طالة 	لقعو� فيه خشبة مطوية 

طي 	لكتا�.
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لما�	  قالو	:  فخّبرتهم.  عنه  �سألو	  	لمحر	�  `لى  �نظر�	 
كالمهم  من  �فهمت  تقّدسونها؟  �لما�	  	لكعبة؟  `لى  تتوّجهو8 
لّي مترجم ُيحِسن 	أللمانية �	لعربية، لم يكن كالمترجم  	لذ� نقله̀ 
	لوثنيو8  يعبد  كما  	لكعبة  نعبد  (ننا  يظنو8  (نهم  فهمت   ،Vأل�	
 CGلبنا�، حجا	لكعبة بنا� كأيسر �(بسط ما يكو8 	صنامهم. قلت: )
مرصوفة ما فيها نقش �ال hخا�G، �ليس في �	خل 	لبنا� شي�. 
�لقد 	حترَقت مرC �هدمها 	لسيل مرC، كما يحترb �ينهد1 كل بنا� 
 CGبأيدينا �(قمناها من حجا �، فأعدنا نحن عماGتها Gأل	على 
(�ًال،  Gبنا  ألمر  	متثاًال  `ليها  نتوجه  �لكن  نعبدها  فال  	لجبل. 
�لتنظيم 	لصفو� من حولها حين 	لصالC، أل8 	إلسال1 �ين للفر� 
Gمز  `نها  	هللا.  طاعة  في  ينظمها  للجماعة  ��ين  باهللا،  قلَبه  يربط 
 :Iلرياضة لتالميذ	معّلم  �) I�لضابط لجنو	 Vنتوجه `ليها، كما يقو
توجهو	 جميعًا `لى هذ	 	لجد	G (� هذI 	لشجرC؛ ما يريد تقديس 
	لجد	G �ال تأليه 	لشجرC �`نما ُيقيم منها هدفًا لتسوية 	لصفو�. 

فنحن ال نعبد 	لكعبة بل نعبد Gّ� 	لكعبة �Gّ� كل شي�.
فر(يت 	ثنين من 	لحاضرين ُيِسّر (حدهما `لى 	آلخر حديثًا 
يقوال8؟  ما�	  	لمترجم:  فسألت  منه،  �يضحك  عليه  فيعّلق 
فكّلمهما ثم قاV: ما هناi شي� مهم. قلت: (حّب (8 (عرفه `�	 
 Cما فائد� :Vلقد سأ :Vلم يكن يمنعهم مانع من عرضه علّي. قا
في صالتهم يقومو8 كما   ً	G	لنا| (حر	  iُيتَر 	لتنظيم؟ �لما�	 ال 
يريد�8 �يصّلو8 �يتوجهو8 حيث يشا8�o؟ فأجبته جو	بًا عَمليًا 
من  كّلمتهم  ثم  ظهر�  ��ّليتهم   G	لجد	 `لى  �جهي   G�) بأ8 
�G	ئه، فعجبو	 �سألو	 	لترجما8: لما�	 صنعت �لك؟ قلت: �هل 
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فيه ما ُتنِكر�نه (� تعجبو8 منه؟ قالو	: نعم. قلت: (لم يُقل صاحبكم 
`8 	لنظا1 ال خير فيه �`8 �قوفنا بالصالC متد	برين خير من (8 نقف 

صفًا �	حد	ً؟
قلت  ثم  (كّلمهم.   8) غير  من  لهم  جو	بًا  هذ	  في  فر(�	 
عن  (سئلة  فسألوني  ألجله.   	�oجا ما  يقولو	  �عهم  للترجما8: 
	إلسال1 (جبت عنها، �تبّين لي منها (نهم على فهم �على 	ّطال% 
 8�Gيختا 	لم تبُد لي منهم نية سو�، فسألتهم عّما هم فيه: لما��
	لوساخة على 	لنظافة �	لفوضى على 	لترتيب؟ �لما�	 يصنعو8 ما 
 zطويل جر G	لنا| كلهم �ير�نه حسنًا؟ فتبّين لي من حو	يستقبحه 
بيني �بينهم (8 هذI 	ألعماV 	لتي يقو1 بها 	لشبا� في (�Gبا (مما 
صنعو	 سنة ١٩٦٨ في فرنسا على عهد �يغوV، �من 	عتناb كثير 
 منهم 	لوجو�يَة 	لتي �عا `ليها جا8 بوV ساGتر، ثم هذI 	لحركا
كالخنافس �غيرها...) تبّين لي سّر �لك كله �هو (نهم لم يعو��	 
مقتنعين بالدين 	لذ� كا8 عليه �باoهم، �(نهم حّكمو	 فيه عقوَلهم 
فلم تُعد تطمئّن `ليه عقوُلهم، �لم يعو��	 يستطيعو8 (8 يفهمو	 
بأ8 �	حد	ً يسا�� ثالثة ((� (8 ١+١+١=١)، لذلك 	نصرفو	 عن 
هذ	 	لدين �(علنو	 خر�جهم عليه، �(8 هذI 	لحضاCG 	لتي كا8 
يعتّز بها �باoهم �يفخر�8 بها �يستطيلو8 بها على عبا� 	هللا لم تُعد 
تطمئّن `ليها قلوبهم، ألنها حضاCG ما�ية خالصة �	إلنسا8 جسد 
�نفس ��G*، فال بد له مما يضمن مصالح جسدI �مسّر	 نفسه 
�	طمئنا�G 8حه، لذلك (علنو	 خر�جهم عليها بهذI 	لمظاهر. �`ّال 
(يقولو8 هم) فهل في 	لدنيا من يكرI 	لنظافة (� يفّضل (8 ينا1 على 

بال� 	لشاG% �يترi 	لسرير 	لمريح 	لنظيف؟
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�(فاضو	 في مثل �لك فعلمُت سّر هذI 	لحركا 	لتي نر	ها 
�نعجب منها �لم نكن نعر� 	لد�	فع `ليها.

يسير   8)  Vيحا�  �) شبابنا  من  يقّلدهم  لمن  	آل8   Vقو)�
مسيرتهم `8 عذGهم هو ما قّدموI فما عذGكم (نتم في تقليدهم؟ 
تُعد ترضاI عقولهم فدينكم  لم  	لذ� نشؤ�	 عليه  	لدين  `�	 كا8 
-يا (يها 	لمسلمو8- يمشي مع 	لعقل، بل 	لعقل يمشي معه فال 
	إلنسا8 �كا8  	لعقل ��ضعه في  	لذ� خلق هذ	  يختلفا8، أل8 
من ثمرته هذ	 	لتفكير هو 	هللا 	لذ� (نزV هذ	 	لدين، فال يمكن (8 

يخلق لنا 	لعقوV ثم يكّلفنا ما ال ترضاI عقولنا.
	لتعّقل  	لتفكير �على  	لحّث على  	لقر�8  تر�8 في  �لذلك 
{لقو1ٍ يتفّكر�8َ}. (ّما هذI 	لحضاCG فال نز	V نحن على شاطئها، 
 �ال نز	V فيما هو 	لخّير منها، لم نصل بعُد `لى ُلّجها �لم نتعر
للغرb فيها. على (8 لي محاضرC طويلة (لقيتها في 	لند�C 	لعالمية 
 Iهذ من  موقفنا  فيها  بّينت  سنة   Cبضع عشر من  	لمسلم  للشبا� 
	لحضاCG 	لمعاصرC �ما ينبغي (8 نأخذ منها �ما ُيطلب منا (8 ند%، 

�لعّلي (عر� لها يومًا(١).
*   *   *

______________________
(١) سبقت 	إلشاCG `لى هذI 	لمحاضرC (كثر من مرC، �هي منشوCG في 
كتا� >فصوV `سالمية<، كما نشرتها �	G 	لمناCG مستقّلة في Gسالة 

صغيرC (يضًا (مجاهد).



٢٤٣

-٢٠٢-
	لسفر `لى 	لمؤتمر

لشيخ  قديم  من  قر(ته  كتا�  	سم  من   Iستعير) 	لعنو	8  هذ	 
	لعر�بة (حمد hكي باشا، عليه �على hميله (حمد تيموG باشا Gحمة 
ياI (عمق، �لقد  	هللا، �`8 كانت صلتي بتيموG باشا (�ثق �معرفتي̀ 

عرفت من (عماله 	لباCGّ �خدماته 	إلسالمية 	لشي� 	لكثير.
�(نا (تحسر �	ئمًا على (ني لم (�8�ّ هذI 	لذكريا يو1 كانت 
مشاهد ُترz ال �كريا ُتر�z، �(جي� 	آل8 أل�8�ّ (خباG Gحلة 
(لمانيا بعد سّت عشرC سنة، �قد طمس 	لِقَد1ُ بعَض سطوGها �محا 
 Cلجديد	 CGلصو	لعّل  :Vجع `لى نفسي فأقوG) لنسيا8 بعضها، ثم	
	لتي (كتبها 	آل8، �	لتي (صلح 	لخياVُ منها بعَض ما 	نطمس �سطر 
ترسمها  	لتي  	لفّنية  كاللوحة   CGلصو	  Iهذ لعّل  	ّمحى،  ما  بعض 
Gيشة 	لفنا8. هل تعدلو8 بها 	لصوCG 	لشمسية (	لفوتوغر	فية)؟ لو 
(8 متحف 	للوفر Gضي (8 يبيع لوحة جيوكوند	 كم تر�نهم يدفعو8 
فيها؟ `8 من 	لسفها� من يشتريها بنصف مليو8 ��الG، �لو كا8 
في عصر صاحبها ليوGنا�� �	فنشي تصوير شمسي �ُ�جد في 
�لك 	لعصر -قبل (Gبعمئة سنة- مثل �ال 	لتصوير 	لتي نجدها 
لى  	آل8 �كا8 يتقن 	ستعمالها ألخر� بها صوCG لهذI 	لمر(C (قر�̀ 
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	لحقيقة �(صدb في 	لنقل، صوCG بألو	نها �	تها �تقاطيع �جهها 
�سما جلدها ُتبد� كل ما ير	I 	لر	ئي منها، �لكنا ال نجد بعد 
	لتي ُشريت  �لك من يشتريها بألف �	حد من 	لخمسمئة 	أللف 

.Gلمصّو	بها لوحة 
كل  تر	ها  كما  	لحقيقة   �تعر 	لشمسية   CGلصو	 �لك أل8 
عين، �هذI تعر� ما ير	I 	لمصّوG بعينه �حدها. �Gبما كا8 فيها 
شي� ال ينطبق تمامًا على 	لو	قع، �مع �لك فإ8 	لنا| يفّضلونها، 

�	إلسال1 يحّرمها أل8 فيها محا�لة لمضاهاC خلق 	هللا.
فأنا (نقل `ليكم 	آل8 	لصوCG 	لتي بقَيت في نفسي مما G(يت 
في تلك 	لرحلة، ال (صف �صفًا جغر	فيًا (حد� فيه 	لحد�� �(قيس 
	لطرb �(سمي 	ألسما�، فإنكم تجد�8 �لك في 	لخريطة، �لكل 
لة �لكل بلد مجموعة صوG لمشاهدها �مناظرها. بلد خريطة مفصَّ

جد	ً  (نيقة   Cصغير Vhمنا (نها  نفسي  في  �خن  مدينة   CGصو
 Vكجما ليست  لكنها  جميلة   Cبلد في  جد	ً،  نظيفة   %G	شو على 
سويسر	 �ال (ند�نيسيا �ال لبنا8. �لقد (عيا 	لرجاVَ �ضُع مقاييس 
 Vأل�صا� فيقولو8: جما	لذلك يلجؤ�8 `لى  ،Vلجما	ُيقا| بها 
شئت  �ما  مثير،   Vجما� فاتن،   Vجما� (ّخا�،   Vجما�  ،%�	�
 Vلبقا% من حولها فجمالها جما	ما �خن �) .Vلجما	% 	بعد من (نو
حلو ها�¤. هل تعجبو8 من هذ	 	لتعبير؟ `8 	لحال�C في معاجم 
	للغة هي 	لجماV، `نهما شي� �	حد، �لكنهما في لغة 	لمشاعر 
لم تستوِ�   Cحلو� Cليست حلو فُرّ� جميلة  �	لعو	طف شيئا8، 

.Vلجما	كبر حّظ من )
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	لشجر  فيها  خضر	�  بقعة  	لمملكة  في  هنا  نجد   �` �نحن 
هًا نترّ�� عليه 	لصبا* �	لمسا�، (ّما تلك  �	لزهر �	لما� نعّدها متنزَّ
	لبال� فحيثما سرَ �جد مثلها، بل تجد ما ليس له مثيل هنا، 
(مطاG متصلة، سما� مفتَّحة 	ألبو	� ال تكا� تخلو من سحا�، 
حتى `ني G(يت فيها ما لم (IGَ من قبل: طبقة Gقيقة من 	لطحالب 
	لخضر على جذ�% 	ألشجاG 	لضخا1 في 	لغابا، 	لغابا 	لتي 

نجدها في كل مكا8.
كنا نقف بالسياCG �نقعد حيثما شئنا على حافة 	لطريق فإ�	 
نحن في نزهة، نأكل ما حملنا معنا من طعا1 �نشر� ما معنا من 
 ال تغبر 	Gلسيا	لنا| يمّر�8 بنا فال يلتفتو8 `لينا، �	، ��	شر
علينا، �ما ثمة من غباG، �ال تزعجنا بزعيق أل8 	لعر� (8 تمشي 
 Gلطريق �صا	نفتح 	ثم  �	لحمر	 CGلشا	قفنا عند � 	صامتة. �`�
، �َمن فعل 	Gلسيا	 b	لسائقو8 (صابعهم على (بو	ال يضع  �	خضر
عّد�	 �لك منه عد�	نًا على 	آلخرين �مّسًا بهم �`هانة لهم، �ال 
 IGلسير في (لمانيا متين، تعر� قد	نظا1 � .CGلند	يفعلونه `ّال في 
 CGبالسيا 	لحد�� فسر نصف ساعة  `�	 خرجت من �خن على 
	لقائمة في نصف طريق  	لبلجيكية  حتى تصير في لييج، 	لمدينة 

بر�كسل، فتدiG 	لفرb ما بين 	لنظامين في بلجيكا �(لمانيا.
�في 	لطرb 	لكبرz (	لتي يدعونها >	ألَْ�توبا8< �في فرنسا 
< �نسّميها نحن >	أل�توستر	�<، من كلمة >ستر	�	<، �Gأل�تو	<
�هي طليانية �معناها طريق)، هذI 	لطرb 	بتكاG (لماني من عهد 
هتلر، بد( فيها ثم عّم بال� 	لنا|، فقّربت 	لمسافا �(�نت 	لبعيد 
�سّهلت 	ليسير، ألنها تمّر قر� 	لمد8 �ال تدخل فيها فال يعرقل 
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شي� سيَرها، �لكن خطرها �ال سيما في جهة 	ليساG منها (حيث 
`�	 �قفت  (نها  كيًال)  مئة �عشرين  تقّل عن   8)  hلسرعة ال يجو	
سياCG لحابٍس حبسها لم تستطع 	لتي �G	�ها (8 تقف فتصطد1 بها. 
 قد �خل بعضها ببعض، كأنما 	Gبعيني سّت سيا Cيت مر)G لقد�

.جمَعْتها ثم ضغطَتها �G	عا �لة هائلة �	 قوC �جبر�

 Vٍعا �	حد  	ثنين:  	لبلد   ها متنزَّ من  (�Gنا  ما   V�) �كا8 
صعدنا `ليه �	آلخر هبطنا `ليه. (ما 	أل�V فُجَبيل (جبل صغير) في 
�سط 	لبلد، حيث تقّل 	لجباV في تلك 	لمناطق من شما�G�) Vبا 
�تكثر 	لهضا� 	لصغيرC. �كنا نسير �سط (شجاG تحجب عنا �جَه 
�، فما Gأل	) تغّطي ظهر Gنجو1 ((� شجر صغا� Gهوh� لسما�	
� قد مالت من تحتنا فملنا Gأل	عرفنا (ننا نصعد حتى شعرنا (8 
معها، حتى `�	 علونا هامة 	لجبل �جدنا مطعمًا �	سعًا مستدير	ً 
فولجناI �قعدنا نتغدz. فقاV لي 	بن بنتي (يمن: جّد�، (لم تالحظ 
شيئًا؟ قلت: الحظت (شيا� كثيرC جد	ً، فما 	لذ� تسألني عنه منها؟ 
 :Vفما له؟ قا ،قاV: ال بل هنا، 	نظر `لى هذ	 	لبنا�. قلت: نظر
حّد� مكانه ثم 	نظر `ليه بعد عشر �قائق. فنظر بعد عشر �قائق 
فإ�	 هو قد مشى. قلت: ما هذ	؟ فضحك �قاV: `ننا نحن ند�G؛ 
	لمطعم يد�G بنا! قلت: شي� عجيب، 	لسّلم يصعد بك بدًال من 
 Gمن حولك بدًال من (8 تد� Gلبلد يد�	8 تصعد (نت عليه، �)

(نت حوله!

�لّما جئنا ننزV بعد (نا �	لولد	8 ها�ية �(يمن عن �	لديهما 
(متاG	ً معد��C، نزال من هناi �نزلنا نحن من هنا، �لم نشعر بأننا 
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�	 بلغنا 	لسفح �صرنا  كلما 	h��نا هبوطًا 	h��نا عنهما بعد	ً، حتى̀ 
	لمدينة. �كذلك  فإ�	 نحن في حّي �خر من (حيا�   �Gأل	على 
نه يبّدV �جهتك �يصرفك عن  يصنع 	نحر	� خطوC عن 	لطريق،̀ 

غايتك �يبلغ بك ما ال تحب.
�لم ندGِ من (ين نسير، �كانا حديَثي عهد بالمدينة، قدما 
كليهما  �لسا8  جنيف،  في  قبلها  من  �كانا  بر�كسل  من  `ليها 
`ّال  يومئذ  منه  تعّلما  قد  يكونا  لم  (لماني  لسا8  �هذ	  فرنسي، 
	لقليل، �قلت للبنت: كّلميهم بالفرنسية (�كانت تتقنها) �	سأليهم 
عن 	لمسجد. فوجدنا (كثرهم ال يعر� 	لفرنسية، �	لقليل 	لذ� 
عرفها لم يكن يعر� 	لمسجد. فجعلنا نسير على غير هدz حتى 
تعبنا من 	لسير، فوجدنا كر	سي مصفوفة فقعدنا عليها، �كا8 `لى 
جنبنا Gجل كبير 	لسّن �جهه يدV على طيب نفسه، فسألناI ففهم 
لى هاتف قريب  لينا (8 ننتظرI حتى يعو�، ثم �هب̀   ̀Gعنا، ثم (شا
فطلب لنا سياCG (تاكسي) �(فهم 	لسائق مقصدنا، فشكرناI بألسنتنا 

بمقد	G ما 	ستطعنا 	لتعبير عن شكر قلوبنا.
�كنت قد سمعت بأ8 	أللما8 غالu 	لقلو� ال يدّلو8 تائهًا 
 �ال ُيجيبو8 سائًال، فكا8 	لذ� �جدته غير هذ	، بل لقد �جد
منهم لطفًا �(�بًا �ظرفًا �	هتمامًا بالغريب. ضللت 	لطريق مرC بعد 
(8 (قمت في 	لبلدC مدC، فسألت Gجًال، فدّلني فما فهمت عنه، 
	لذ�  	لطريق   V�) `لى  (�صلني  حتى  معي  �مشى  �جهته   Vفبّد
(قصدI. �لّما جئت (شكرI نسيت كلمة 	لشكر (�	نْكهشو8) فقلت 
	لطر�  بين  	لترّ��  عالئم  �جهه  على   فبد  !كيشو  8�� له: 
لنكتتي �	لعجب من كالمي �	لغضب مني، فأ�Gكت �لك فقلت 
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له: شكر	ً، ثانك يو، ميرسي بوكو، تشكر (يد1G، بهو شكريا 
(بالعربية �	إلنكليزية �	لفرنسية �	لتركية �	ألG�ية)، فعر� (ني لم 
(كن (قصد شر	ً، فضحك �قاV لي يشكرني �كأنه يعّلمني 	لكلمة: 

�	نكهشو8. �صافحني ضاحكًا �مشى.
	سم   8) �يظهر  >	آلْيِفْل<.  فهو  `ليه  هبطنا  	لذ�   Iلمتنّز	 (ما 
منه.  (�سع  لمنطقة  �لكنه   Iحد� 	لو	��  لهذ	  ليس  >	آليِفل< 
 zلقر	ته �G	لما� يجر� في قر	على جانَبيه � ُVلجما	لمهبط `ليه 	�
 Cكاكين صغير� Iفيه �في غير �	لمناVh مشرفة عليه. �قد 	نتشَر
كأنها غر� خفير 	لليل ((� كأنها >	لَصْنَدقا< كما ُتسّمى هنا) فيها 
بنا عندهن 	لبطاطا مقلّية لم تنضج، فإ�	 جا� َمن يطلب شيئًا منها 
 zلمقّو	 bGلو	من  Cثم في شبه كو� صغير ،Cلمقال	ضعَنها في �
ليه بماiG �	حد، فأكلها  �معها شوكة من 	لخشب صغيرC ��فعنها̀ 

سخنة طيبة.
1 فيها  �شبه بيو صغيرC لها شرفا يقعد عليها 	لنا| يقدَّ
	لقهوC �	لشا�، �	لحسا� لمن (G	�I، �في كل مكا8 مقاعد ثابتة 
من 	لحجر (� من جذ�% 	لشجر �مناضد (مامها من مثلها (�قد 
	لّسيف، (� 	لكوGنيش، مثلها)  G(يتهم قد صنعو	 في جدC عند 
يحمل 	لناُ| طعاَمهم �شر	بهم `ليها. �	لعجب (نك ال تجد (حد	ً 
� علبة فاGغة �ال كيسًا خاليًا �ال �Gقة �ال hجاجة Gأل	ُيلقي على 

�ال شيئًا مما يوسخ 	لمكا8.
على (ننا نحن 	لمسلمين �خر من يحّق له 	لعجب من هذ	؛ 
أل8 تنظيف 	لطريق في �يننا معد�� من ُشَعب 	إليما8. هل سمعتم 
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(8 في �ين مّما َيدين به 	لبشُر مثل �لك؟ 	إليما8 بضع �سبعو8 (� 
 VسوG هللا محمد	8 ال `له `ال ) C�بضع �ستو8 شعبة، (عالها شها
 Chلمو	لذ� يأكل 	لطريق. (� (8 	عن  zأل�	ناها `ماطة �هللا، �(	
من   	لفضال يرمي  �	لذ�   %Gلشا	 Gصيف  على  قشرتها  �يلقي 
نافذC 	لسياCG (� من شّباi 	لد	G يكو8 قد نقص منه هذI 	لشعبة من 

شعب 	إليما8.
�(شهد (8 	أللما8 شعب نظامي. كنت (zG 	لجير	8 جميعًا 
يفيقو8 من 	لصبا* 	لباكر، �حين (عو� 	لظهر (سمع من كل شّقة 
(صو	 	لطعا1 �قر% 	لمالعق �	لشوكا. يفيقو8 في �قت �	حد 
�	حد!  �قت  في  ينامو8  �(حسبهم  �	حد،  �قت  في  �يأكلو8 

�	ألسو	b تغلق مخاhنها في �قت �	حد.
في  	أل�كاhيو8)   �)) ْخَصة  	لرُّ عن  بلد  كل  في  �نسمع 
(لمانيا حقيقية؛  	لسنوية في  	لرخصة  	لتجاGية، �لكن   	لمحال
يختا8�G من 	لبضائع 	لنفيسة 	لغالية عد�	ً محد��	ً يبيعونه بأقل من 
ُعشر ثمنه، فالثو� 	لذ� ُيبا% عا�C بمئة ماiG قد تشتريه 	لمر(C من 
	لرخصة بخمسة ماGكا، �َمن يأتي (�ًال يختاG ما يريد، ال َتساُبق 
�ال تد	فع �ال 	h�حا1. لذلك تر�نهم يتنافسو8 في 	لتبكير، فمنهم 
من يأتي 	لمخز8 من 	لفجر (� من قبل 	لفجر، �G(يت من ينا1 (ما1 
 ،G� 	لمتجر (يا1 	لرخصة! �ال يكوh 8حا1 أل8 كل شي� هناi بالدَّ

يقفو8 صفًا �	حد	ً.
�	لعصيا8،   bلفسو	 ال  منهم  نتعلمه   8) ينبغي  	لذ�  هذ	 
�هذ	 	لذ� تعّلموI هم منا. �لقد قر( مرC لكاتب فرنسي صحب 
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قافلة عربية في جنوبي 	لجز	ئر فوصف (هلها بأنهم جّن على هيئة 
بني ��1، كلهم يركب G(سه �يمشي على هو	I، ال يخضع (حد 
Gجل  قا1  عجبًا؛  شيئًا  هو-   Vيقو -كما  منهم   z)G ثم  ألحد، 
�يخفضه  فيرفعو�oG 8سهم  G(سه  يرفع  معه،  فيتحّركو8   iيتحّر
 ،�Gأل	 `لى  جميعًا  �oGسهم  فينزلو8   �Gأل	 `لى  به   Vينز�
فتعّجب مما z)G، ما �zG (8 هذI 	لصفو� 	لتي �قفت منتظمة 
ففتحت  	لقائد   �	G� مشت  	لتي  هي  بحركته   iتتحر 	إلما1   �	G�
�، �هي 	لتي (قامت 	لد�لة 	لعظيمة Gأل	 �للحّق �لإلسال1 بال

�	لحضاCG 	لباGعة(١).
*   *   *

في  	لمسلم  	لشبا�  	تحا�  �عانا  	لذ�  	لمؤتمر  ��نا موعد 
(�Gبا `لى حضوIG �(خذ�	 يستعّد�8 له، ألنه 	لحد¢ 	ألهّم في 
(�Gبا  (Gجا�  من  	لشبا�  يأتيه   ،iهنا 	إلسالمي  	لمركز   Vعما)
	لتي   	لمحاضر	 فيه  �ُتلقى  تهّمهم  	لتي  	لمسائل  فيه  �ُتبحث 
تنفعهم، َيدعو8 `ليه كل سنة (حَد 	ألساتذC من 	لدعاC، �ُتلقى فيه 
�	لذ�   ،�مناظر	  مناقشا فتكو8  	ألجوبة،  فيه  �ُتطبع  (سئلة 
 8�Gيختا 	كانو� .Gلعطا	ألستا� عصا1 	هو  Iيدّبر �لك كله �يدير
له كل سنة مدينة، �كانت 	لمدينة 	لمختاCG سنة ١٩٧٠ هي كيسن. 
.�Gْسلد���ثانية سنة ١٩٧٦ �كا8 في مدينة  Cمثله مر �حضر

�من عا�تهم (نهم ينزلو8 في بيت من بيو 	لشبا�، �هي 
______________________

(١) 	نظر مقالة >حي على 	لصالC< في كتا� >نوG �هد	ية< 	لذ� (�شك 
(8 يصدG بإ�8 	هللا (مجاهد).
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 Iلطعا1 يعد	يخلو منها بلد، يجتمعو8 فيها على  �ال يكا iهنا Cمنتشر
لهم 	لبيت 	لذ� ينزلو8 فيه. �طعامهم سهلٌ -كما يقولو8- هضمه 
�لكن ساٍ� طعُمه، ما فيه لذC �ال له نكهة. `نه مثل طعا1 	لمرضى 
في 	لمستشفى مسلوb سلقًا. �(لّذ طعا1 طعا1ُ 	لشا1، �لكنه ثقيل 
على 	لمعدC يكا� يكو8 صعب 	لهضم، �يليه (كما سمعت �لم 
(�b) 	لطعا1 	لتركي، فيه لّذC �فيه خّفة. (ما طعا1 	لشرb 	لذ� G(يته 
في 	لباكستا8 �	لهند �سنغافوCG �(ند�نيسيا فإ8 ما فيه من 	لفالفل 
	لتي ُتلِهب 	لحلق �تحرb 	ألمعا� يمنعني من 	ستطاعة 	لحكم له 

!Gلنا	 Iلحكم �في جوفي هذ	عليه، �(ّنى لي  �)
 طبقا، 	ثنتين 	� Cلشبا� في (ّسر	 ثم `8 	لنو1 في بيو
(� ثال¢، �(نا ال (ستطيع (8 (نا1 في غرفة فيها �َخر، فكيف لي 
بيني �بينه حجا�  نائم غير�، �`8 كا8  بالنو1 �فوقي (� تحتي 
	لشبا�، �ما كنت   بيو `نها  ثم  `ليه؟  `لّي �ال (صل  فال يصل 
�ال كانت �hجتي 	لتي تصحبني من 	لشبا�؛ كنت يومئذ (سنة 
١٩٧٠) في نحو 	لثالثة �	لستين، ��hجتي ��ني بعشر سنين، فما 

لنا �للشبا� �لبيو 	لشبا�؟
 ،bلي على حسابي غرفة في فند 	لذلك طلبت (8 يستأجر�
على شرطي 	لذ� ال (�عه �هو (8 يكو8 حّمامها فيها فال (ُضطر 
 CGنا عنهم. �سافرنا في سيا�، فانفر	لخر�� منها. �قد فعلو	لى `
أل§ كريم من `خو	ننا، (� هو على 	ألصّح �لد من (�ال�نا، (صله 
من حرستا. �هي جاCG ��ما 	لتي كنت قاضيها سنة ١٩٤٢، �من 
مز	ياها (8 فيها من 	لزيتو8 ما يجا�h عمُر 	لو	حدC من شجرI مئًة 
(� مئة �خمسين سنة، �(نها كانت منزV 	لشيخ (بي 	لنصر 	لخطيب 
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�لقاضي �لعا�  صاحب �لنو��� �لعجيبة، �هو عّم �مي. ��� من 
مز�ياها قبل هذ� �� �إلما' تلميذ �إلما'، ��  من �ّلف �لكتب في 
�لفقه، كا� �صله منها، �هو محمد بن �لحسن �لشيباني صاحب 
�بي حنيفة. �قد �ّلف �إلما' مالك >�لموّطأ< قبله، �لكن �لموّطأ 
�>�لكتب  �فقه،  كتاA حديث   -Cثر� قد�C �عظيم  -على جاللة 
�لسّتة< �لتي �ّلفها محمد بن �لحسن في �لفقه �لخالص، �قد قر�ها 
نَة< (�لتي هي عما�  عليه �إلما' �لشافعي، كما قر�ها ��ّلف >�لمد�َّ
�لمذهب �لمالكي) على �سلوبها �سُد بن �لفر�R، ��� ُنِسبت �لى 
سحنو� ألنه عّد  فيها �بّد  شيئًا منها. �سد بن �لفر�R هو �لفقيه 
صقلية  فتح   Zلذ� �ألسطو   قائد  �لما[)  (�مير  �ألمير�   �لقاضي 

�بقَيت بأيدZ �لمسلمين �هر�ً طويًال(١).
�لم يكن �ليلنا �لذZ يقو� �لسيا�` �يقو�نا عا�فًا بالطر_ �لم 
يُز� مدينة كيسن من قبل، �كا� يومئذ حديَث عهد بألمانيا، �هو 
 aُنابغة. �كا� هذ� �ألستا ً�aستا�ال يز�  �لى �ليو' فيها، �قد صا� 
�هو  بر�كسل،  في  �إلسال'  �نشر  �هللا  �لى  �لدعو`  �لى  �لسابَق 
 Zخن، هو �لدكتو� محمد �لَهّو��g آل� في �لمركز �إلسالمي في�

�ألستاa في كلية �لطب في �لشا'.
بنا  يلّف  بلغنا كيسن، فجعل  �لمد� حتى  بطائفة من  مر�نا 
�يد�� �ال يصل �لى بيت �لشباA، فسألته: �ال يعرفه؟ قا : بلى، 
يكن  �لم  �لطريق...  فو_  هي  �لتي  �سمها؟  شو   ...Cهذ عند  هو 
يعرl هو على -ما يبد�- ما هي �لتي فو_ �لطريق �ال يعرl �سمها 

______________________
(١) في كتابي >�جا  من �لتا�يخ< فصل عنه.
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حتى يسأV عنها، �ليست >	للي بيتها فوb 	لطريق< 	لتي سمعُت 
فير�h تغّني بها! �Gنا كما يد�G صاحب 	لسانية حتى �صلنا `ليها 
�عرفنا ما هي، `نها (نبو� ما� يمّر من فوb طريق فرعي صغير، 

فقاV: 	آل8 عرفت. قلنا: 	لحمد هللا.
�بلغنا بيت 	لشبا�، �كا8 على سفح جبل صغير في طر� 
من  �(كثرهم  بالنزال�،  يعّج  قديمًا  كبير	ً  بنا�   Iجدنا�� 	لبلد، 
 bلفند	جماعتنا. �قابلنا (صحابنا، �قلت للذ� جا� بي: هلّم `لى 
	لذ� حجز�I لي. فآثَر �hجتي (8 تبقى مع 	لنسا�، �	لحّق معها، 
 Vلرجا	جالهن ألنهم ((عني G لو كنت (ستطيع لبقيت (نا (يضًا مع�
	لقلب  �توقظ  باهللا  تذّكر  �صحبتهم  	لصال*  (هل  من  �	لنسا�) 
	لذ�  	لعلم  من  قليًال  	لرحلة   Iهذ في  (نا  (عطيتهم   	�`� 	لغافل، 
تعّلمته فإنهم (عطوني كثير	ً من 	إلGشا� 	لقلبي �	لموعظة 	لنفسية.

��جد 	لفندb فخمًا �	لغرفة �	سعة، �من نو	فذها نطّل 
على مشهد من (جمل 	لمشاهد. �قضيت ليلة مريحة، �تعّلمت 
تحية 	لصبا* (كوِ�8ْ موGِْكْن) �سبع كلما (خرz ال بّد منها �ال 
 bالتفا	لصبا*، �كا8 	لتاسعة من 	لساعة 	لموعد 	غنى عنها. �كا8 
(حد  يحضر  فلم  	لشبا�،  بيت  `لى  يأخذني  َمن  `لّي  يجي�   8)
�مّر نصف ساعة. �(نا يغيظني جد	ً `خال� 	لموعد ألنني (ُلِز1 
نفسي به �(نتظر مّمن يعدني (8 ُيلِز1 نفَسه بما (لزمُت به نفسي �ما 
خال�   ̀zيُننا، ال (8 يقّيدني �يبقى طليقًا. �نحن نر�لزَمنا به كلينا )
	لوعد هّينًا �هو عند 	هللا عظيم �هو من خصاV 	لمنافقين، فَمن 
كا8 مبتلى به فليعلم (نه 	بُتلي بشعبة من 	لنفاb كما قاG VسوV  	هللا 

عليه 	لصالC �	لسال1.
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 .bلفند	  Vحو (مشي  فقلت:   Gالنتظا	 من   �Gصد  bضا�
�لكن نسيت (�تلك حماقة مني) نسيت (8 (حفظ 	سمه، فمشيت 
عليه  	لصاعد�8  يصعد  كهربائي   �Gَ� له  حاجز	ً   فوجد قليًال 
	لطريق،   bفو جسر  على  يمّر�8   zألخر	 	لجهة  من  فينزلو8 
 zG) قليًال فلم (ُعد فصعد مصعدهم �نزلت منزلهم، �سر
	لفندb �ال 	لطريق `ليه، �ال (عر� 	سمه ألسأV عنه، �ال (عر� 
 Vلحا	لهاتف، فضاقت بي 	قم G لشبا� باأللمانية �ال	سم بيت 	ما 

�	شتّد 	ألمر �حر ما�	 (صنع.
 �	لضيق يوّلد مخرجًا `8 	لتجأ 	لعبد فيه `لى Gبه. فدعو
	هللا بقلب حاضر فألهمني (8 (�قق 	لنظر فيما حولي، فكلما G(يت 
 بها �(نا قا�1؟ Gلوحة على با� متجر (كّد �هني (فّكر: هل مر
 بها �كانت على يميني (جعلها على شمالي Gني مر) فإ�	 تذكر
 Cخطو  Cخطو (تنقل  جعلت  �كذلك  جئت،  حيث  من  ألعو� 
بالسلم  `ليه  	لنا|  يصعد  	لذ�   Cلمشا	 جسر  `لى  Gجعت  حتى 
	لكهربائي، فصعدته �نزلت فإ�	 (نا (ما1 	لفندb، �`�	 (نا لم (ِسر 

`ّال نحو ثالثمئة متر.
*   *   *

�جا� يز�Gني في 	ليو1 	لتالي صديق من (صدقائنا 	لشبا� 
يتكّلم  (8 يكرمني على غير Gغبة مني، �كا8  فأحّب  	لمؤمنين، 
	أللمانية كأهلها، فحّدثهم عني حديثًا لست (��G ما�	 قاV فيه، 
 8) �طلب  عظيمًا  شأنًا  لي  بأ8  �(�همهم  �نفخني  كّبرني  �لكنه 
�كا8  هو.  (جرته  يدفع   8) على   bلفند	 في  جنا*  لي  ص  ُيخصَّ
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�لك كله �(نا غائب عن 	لفندb، فلما عد `ليه من بيت 	لشبا� 
�جدتهم قد نقلوني من غرفتي 	لتي كنت فيها `لى هذ	 	لجنا*، 
رC فيها غرفة 	ستقباV �غرفة للنوG� 1�هة فيها  �`�	 هو �	G مصغَّ
مقاعد ال (��G ما�	 (صنع بها �ال بهذ	 	لذ� �جدته. �من (عجب 
ما �جد خز	نة فتحت بابها فإ�	 فيها من 	لقو	Gير �	لقناني ما ال 
(ستطيع `حصا�I، �فهمت (نه كا8 فيها من كل شر	� (حّله 	هللا (� 

حّرمه، (� (نها خّماCG صغيرC في هذ	 	لجنا*!
ال (كال (حّد�ها، فجا�o	 يسألونني:  ني ال �كل̀  �قاV لهم̀ 
ما 	لذ� (Gيد (8 �كله في 	لمسا�؟ �(نا ال (فهم عنهم �ال يفهمو8 
صنعت  	لذ�  هذ	  ما  له:  فقلت  	أل§  هذ	  �صل  حتى  عني، 
� بغرفتي �قانٌع بها. �جا� 	لطعا1 �هو عند�، ٍ	G يا غالب؟ (نا
Ch يبد� (نها غالية 	لثمن �ضعو	 فوقها  فوضعو	 مال�C بيضا� مطرَّ
	ألطباb، �(نا (نظر بعيني، ثم �ضع 	لنا�V خا�1 	لمطعم منديله 
على �G	عه ��قف على �oGسنا. �(نا ال (ستطيع (8 �كل �(مامي 
له   Vقو) بمرفقي  	أل§  (غمز هذ	  فكنت  `لّي،  �ينظر  ير	قبني  من 
	إلكر	1  من   8) يظّن  عني، �هو  	صرفه  بالعربية بصو خافت: 
(8 ُيبقيه قائمًا على G(سي. حتى ضقت به �Gعًا فأمرته (8 ينصر� 

فانصر� متعجبًا.
� (8 يغر1 هو ثمن هذ	 	لبذ§ 	لذ� ال �	عي له �ال َG) لم�
نّيته  له  كله شاكر	ً  (جرC هذ	  (نا  (�فع   8)  Gضطُر	فيه، � منفعة 

.Iحسن مقصد�
*   *   *
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-٢٠٣-
`لى 	لوhير 	لشاعر عبد 	هللا بلخير

`لى  (سرعت  	لماضي  	إلثنين  يو1   Cلجريد	  (خذ لّما 
 Iجد) (كا�  ال  طعمًا  لها  (جد  ألني   ،Cمر كل  (سر%  كما  مقالتك 
في كثير من 	لمذّكر	 	لتي تنشرها 	لصحف �	لمجال فتكو8 
عماG	تها  على  �يدّلهم  	لبلد   %َG	شو 	لسّياَ*  ُير�  	لذ�  كالدليل 
 لير�ها 	Gلعما	بها �لكن ال يلج بهم Gئقها �مطاعمها �مشا	حد�
`ليها  ُتدِخلهم  �(نت  فيها.  مما  ليأكلو	  	لمطاعم  �ال  �	خلها  من 

�ُتذيقهم طيباتها.
نفَسه   ¤ُGلقا	 فيه   zير 	لنفس،  تكتبه هو من حديث  ما   8`
فيحّس كأنه معك �(نه صديق لك. �كذلك يصنع 	أل�يب؛ 	لنا| 
8 ُسّر شاGكهم  يعيشو8 �حدهم �	أل�يب ُيشِرi 	لنا| كلهم معه،̀ 

سر�IG �`8 تأّلم تمّنى (8 يشاGكوI (لمه.
 ioفا�� نفسك  كر1   Iمال) بما  ففوجئت   Cلجريد	  (خذُ
بلد�. لقد سّرني ما كتبت، �لكنه  ألصدقائك من �كر� ��كر 

خّض 	لكو� فأظهر ما Gسب في قر	Gته:
	لعاشقينا��� 	لّشوbِ 	لقديِم �`8ْ تسّلى َيلقى  حيَن   bٌَمُشو
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(G(يت يا (خي كو� 	لما� 	لعكر ال تستطيع (8 تسيغه على 
`لى   Vُينِز للزما8  فتتركه  `لى صفائه،   Iتعيد  8) تملك  عكرI �ال 
قر	Gته ما علق به من (�G	8 فيبد� صافيًا، �ما صفا �لكن Gسب 
فيه 	لَعَكر. كذلك يستقّر 	لحز8 في (عماb 	لنفس، يسترI 	لنسيا8 
حتى لتحسبه ما كا8. �لقد طالما تسّليت، �لكن ما سلو �ال 

نسيت، �هل ينسى 	مرo حياَته؟
لقد سر�َ يا (خي (سما� ما لها في نفسك ظالV �ال لها 
في (عماقك جذ�G �ما مّست حياتك `ّال مّسًا Gفيقًا، (ما (نا فأحّس 
حياتي.  على  ممتّدC ظاللها  كياني  في  غائصة جذ�Gها  �	ئمًا  بها 
حتى `نك يا سيد� نسيت 	لطريق. �حّق لك (8 تنسى، فقد كانت 
فسلكت  من خمسين سنة،  (كثر  	آل8  عليها  مّر   Cعابر لك   CGياh
(قوV لك مقالة   8) ُ�ّمر �	لهاَمة! فحّق لي  بغد	� فوصلت   %Gشا
	بن (بي Gبيعة: >َعْمُرi 	هللا، كيَف يلتقيا8ِ؟<؛ شاG% بغد	� يمضي 

مشّرقًا ��ّمر �	لهامة في 	لغر�، �شّتا8َ بيَن مشّرbٍ �ُمَغّرِ�.
�مشق  `لى  نفسي   bشو فيا  شجوني.  مقالتك   هّز لقد 

�مغانيها، �غوطتها ��	�يها، �شا��G	نها �ميز	نها!
ٍCنظر� Gِلديا	لى تلَك  `لى بر�z قبل 	لمماِ َسبيُل؟�هْل لي̀ 

في   Iكر�� فأحّبه   معد��	  مر	 حّسا8   I�G 	لذ�   z�بر
شعرI، فكيف بي (نا؟ لقد قاV في مد* (صحابه من �V غسا8 (�لم 
(ُقل من بني غسا8، أل8 >غّسا8< ليس `نسانًا بل نبع ما� في جبل 

	لدh�G، نزلو	 عليه فُنسبو	 `ليه(١)) قاV حسا8:
______________________

(١) قاV شاعرهم: 	ألhُ� نسبُتنا �	لماُ� غّسا8ُ.
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ْلَسِلَيسُقو8َ َمْن Gَ�ََ� 	لَبريَص عليِهم بَر�z ُيَصّفُق بالّرحيِق 	لسَّ

(� ُيمز� ماIo 	لصافي بالخمرC 	لمعتَّقة 	لتي كانو	 يشربونها. 
 bفإنه يقع عند سو -Cلفائد	تما1  �	لقّر	لبريص -`8 شا� 	ما قصر )
	لنّحاسين (�	لسوb قديم، �	لذ� قلته كتبه 	لبال��G في >فتو* 

	لبلد	8<)، (ما1 با� 	لفر� 	لذ� ُيدعى 	آل8 با� 	لمناِخلّية.
*   *   *

8 كانت �مشق موطن جسد� �قلبي  (نا هنا في (كر1 	لبقا%.̀ 
فإ8 ها هنا موطن �Gحي ��G* كل مسلم. �َمن �	 يسّو� بالجسد 
	لر�*؟ �`8 كانت هناi �نيا� فها هنا �نيا� ��خرتي، �ما 	لدنيا 

في 	آلخرC `ّال متا%. �لكنه �طني، �َمن 	لذ� ينسى �طنه:
`ليِهُم  Vِلّرجا	 (�طا8َ  ُهنالِكا�َحّبَب  	لشباُ�  َقّضاها   �ُGمآ

بينه �بيني �نسي ما  �`8 جفاني موطني �قطع (�	صر 	لوّ� 
صنعت له بلساني �قلمي، فما �جدُ هنا �	هللاِ `ّال 	لبّر �	إلكر	1، 
من 	لملوi 	لخمسة Gحم 	هللا منهم من �هب للقائه �(طاV عمر َمن 
 Iضائه، �ِمن كل من تضّم هذG من نعمائه ��ّفقه `لى I�	h� بقي

	لبقا% 	لطاهرC، ما لقيت منهم `ّال كرمًا �عطفًا �`حسانًا.
�مشق 	لتي صّوGَتها لي ببيانك حتى كأني (G	ها من جديد. 

�(ين يا سيد� �مشق 	لتي Ghَتها ثم جئت فوصفتها؟
كِخياِمهم فإنها  	لخيا1ُ  �(zG نسا� 	لحّي غيَر نسائها(ّما 

هذI 	لمساجد ال تز	V كما كانت، �لكن (ين 	لد�G| 	لتي 
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كانت ُتلقى فيها؟ �(ين 	لعلما� 	لذين كانو	 ُيلقو8 هذI 	لد�G|؟ 
�(ين `قباV 	لشبا� عليها �تسابقهم `ليها؟ (ين 	لمجالس 	لد	ئمة 
(فاضُل  يتصّدGها  علمية،  مجامع   �) (�بية  نو	�ٍ  كأنها  كانت  	لتي 
حديُثهم �Gٌ| �مطاGحتهم (نس، �(بو	� هذI 	لمجالس مفتَّحة.

 ،مجلس 	لشيو§ 	لذ� سبق 	لحديث عنه في هذI 	لذكريا
سّن  بلغت  قد  كنت  فما  عضو	ً،  ال  مستمعًا   Iحضر) �كنت 
(عضا�  من  بلغها  َمن  عليها  كا8  	لتي  	لمنزلة  �ال  	لشيخوخة 
	لعابد  �	لرئيس محمد علي  	ألتاسي  كالرئيس هاشم  	لمجلس، 
 G�لقا	 	لخو�G، �	لعلما� 	ألجّال� كالشيخ عبد   |Gفا �	لرئيس 
 	لمغربي �(قر	نه 	لذين سّميت بعضًا منهم فيما سبق من حلقا

.هذI 	لذكريا
�مجلس محمد كر� علي (ستا� 	لكاتبين �G	ئد 	لصحافيين، 
مجمع  (نشأ  	لعربية،  	لبال�  في  	لعلمية  	لمجامع  (با  كا8  �َمن 
�مشق سنة ١٩١٩ على حين (8 مجمع 	لقاهرC قا1 سنة ١٩٣٢. 
 IGصد zلذ� حو	لشا1، 	لقضا� في 	شيخ  	مجلس مصطفى برمد�
موسوعة فيها من كّل علم طر� �	لذ� ما عر� 	لقضاُ� عندنا مثَله 
فكر	ً �هيبة �عدًال. �مجلس عبد 	لر��o سلطا8، �	ألمير طاهر 
	بن (خي  	لدين   Gلسيد بد	� ،G�لقا	 	لجز	ئر� حفيد 	ألمير عبد 
	لطريق  لنا   	�oضا) 	لذين  (ساتذتنا  �مجالس   ،G�لقا	 عبد  	ألمير 
 iGلمبا	 G�لقا	 �(خذ�	 بأيدينا حتى مشينا، سليم 	لجند� �عبد 
�	لشيخ حسن 	لشطي، �مجالس من (مثالها ال (Gيد 	ستقصا�ها 

�(نتم ال تعرفو8 (صحابها.
 1 محرَّ �ال  معَلن  منَكر  فيها   zُير يكن  لم  	لتي  �مشق  (ين 
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`ّال كل  (هلها   Gفي جمهو كا8  �ما  مستبا* �ال عوCG مكشوفة، 
�ّين صّين؟

�ّكرَتني يا سيد� 	لمظاهر	 (يا1 	لنضاV لالستقالV، 	لذ� 
�ما   مظاهر	 من   ُقدُ بما  �عجز�  ضعفي  على  فيه  شاGكُت 
(يا1  	إلضر	�  بوجو�  ننا��  كنا  ما   .`ضر	با من  `ليه   �عو
	لفرنسيين حتى تغلق 	لدكاكين �يخر� 	لنا| متظاهرين يعّرضو8 

صد�Gهم لرصا� 	لمستعمرين:
في 	لّنائباِ على ما قاVَ ُبرهاناال يسألو8َ (خاهم حين َينُدُبهم

�ما خطبت �ما كتبت في جريدC >فتى 	لعر�< �>(لف با�< 
�>	لقبس< �>	أليا1< �>	ليو1< �>	لمناG< �>	لنصر<، �جر	ئد غيرها 
نسيت حتى (سما�ها. لقد كنت (خطب في 	لمساجد �في 	لنو	�� 
�في 	لطرb �في 	لساحا... �لكن هذ	 كله يا سيد� قد �هب، 
ما بقي منه شي�، �`8 لم يكتب 	هللا لي عليه شيئًا من 	لثو	� ال 

(ستحّقه بعملي فيا ضيعة (يامي.
يحسب ناٌ| (8 	الستقالV قد جا�نا عفو	ً بال تعب، �(ننا 
ُمَعّدC فقعدنا على كر	سي مصفوفة من حولها   Cجدنا يومًا مائد�
 Vالستقال	فيه  	فإ� Iطبق مغّطى فتحنا� �Gلو	لزهر �	من فوقها �
	لذ�  ما  ناشئتنا  كثير من   Gِيد منا �لم  كثير  لقد نسي  	لمطلو�! 
�فعناI ثمنًا له، من �مائنا 	لزكية 	لتي (Gيقت، �من نفوسنا 	لبريئة 
	لتي كانت جّنا تجر� في صحونها  	لتي (hُهقت، �من بيوتنا 

	لمياI نو	فير تشر* 	لصدG �ّكوها بالمد	فع �كًا فتركوها خر	بًا.
جميعًا  	لمسلمين  ليت  يا  كلهم،  	لعر�  ليت  يا  ليتنا،  فيا 
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بعضنا  يصنع  لم   �)) نصنع  لم  ليتنا  يا  	ستقاللهم،  على  حافظو	 
بأيدينا) ما كا8 يبتغيه 	لمستعمر منا.

لقد خضضَت يا سيد� 	لكو� فصعد ما كا8 في قر	Gته من 
	لسنين  بحسا�  `نني عشت  ناسيًا.  كنت  ما  �ّكرتني  لقد  	لفكر، 
ثمانين، �لكن عمر� بحسا� ما G(يت من 	ألحد	¢ 	لكباG مئتا8. 
	لتي  G(يت حكم 	لعثمانيين، �عهد 	لحكومة 	لعربية، �ميسلو8 
 ،Vالستقال	 ثم   ،Vلنضا	 �عهد  	لفرنسيو8،  بعدها  علينا  �خل 
�لك  بين  �عهو�	ً   ،	النقالبا عهد  هو  فيه  	هللا   iGبا ال  �عهد	ً 
منها `ّال بكينا فيه منه �بكينا بعدI عليه. �ما  كثير	ً... ما كا8 يو1ٌ 

ظلَمنا 	ُهللا �لكْن ظَلْمنا (نفَسنا.
`8 	هللا جعل لكل شي� سببًا، فالفّال* 	لذ� يقعد عن شّق 
� �بذG 	لبذG ثم يقوV: "	للهم (نبت لي 	لزG%" ال ُينبت 	هللا Gأل	
 :Vللعب �يقو	يشتغل باللهو �� |Gلد	لذ� يد% 	لتلميذ 	َعه. �Gh
	لنجا*.  له  	هللا  يكتب  	المتحا8" ال  في  	لنجا*  لي  	كتب  "	للهم 
 Cلقو	 ُتِعّد  فال  	لعد�  بها  �يترّبص  	لجّد  تلعب حين  	لتي  �	ألّمة 

للعدّ� �تطلب من 	هللا 	لنصر ال يكتب 	هللا لها 	لنصر.
أل8 	هللا ال يبّدV سننه في كونه �قو	نينه في مخلوقاته من (جل 
فّال* مهمل �ال تلميذ كسال8 �ال شعب غافل. فإ�	 (G�نا معشر 
	لمسلمين (8 يغّير 	هللا ما نحن فيه من 	لتفرb �	النقسا1 �تكاُلب 
	لخصو1 �غَلبة 	ألعد	� فلنغّير (�ًال ما بأنفسنا: {`8ّ 	َهللا ال ُيغّيُر ما 
ُيَغّير�	 ما بأنفِسِهم}؛ هذ	 هو 	لقانو8، فهل غّيرنا ما  بَِقو1ٍ حّتى 

!بأنفسنا؟ (نا (تكلم عن نفسي فأعتر� صا�قًا (نني ما غّير
*   *   *
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 ليها؟ �`8 ُعد  ̀C�مشق، فهل لي من عو�ّكرَتني يا سيد� �
 bلطر	لمسالك �	بعد� كل شي�:  Vليها فهل (عرفها؟ لقد تبّد`
�حاV 	لبال� ��جوI 	لنا|. �هل بقي فيها (حد من ناسي؟ لقد 
صر `�	 لقيت هنا Gجًال من �مشق جا� يسّلم علّي (سأله: َمن 
(بوi؟ �Gبما سألته: َمن جّدi؟ أل8 	لطبقة 	لتي (نا منها لم يَكد 

يبقى من (فر	�ها `ّال قليل.
	ألماكن   	لخير- ��جدُ (با  -يا سيد�   G(يتني عد فإ8 
 مقالتك بأسمائها �عطرتها بأGيج 	لعطر من غوطتها َhلتي طّر	
�جماV 	لينابيع من �	�يها، فهل (جد 	لرجاV 	لذين تحّدثت عنهم 
فيها؟ هل (جد 	إلخو	8 	لذين مّر�	 في حياتي مر�G 	لنسمة 	لناعشة 
في 	ليو1 	لقائظ، مر�G 	لبرb 	لمنير في 	لليلة 	لد	جية، مر�G 	لحلم 
 	لهني� 	لذ� كا8 مل� يدّ� �عيَنّي �كنت (عيش فيه، فصحو

�ما في يد� منه شي�؟
لقد �هبو	 جميعًا فَمن ُيعيدهم `لّي؟ َمن ُيرجع لي (يا1 شبابي 

	لتي تفّضلَت فأثر في نفسي �كر	ها؟ 
	لزGكلي  	لدين  لقد جعلتني (بكي مع 	لصديق 	لشاعر خير 
	لد�لة  �ماتت   Vالستقال	 ضا%   C	غد ميسلو8،   C	غد  Vقا 	لذ� 
	لعربية في 	لشا1 �كانت 	لفجيعة، �G(ينا �جه 	الستعماG 	لبغيض 
 �G) بنعالها  تصّك  	لفرنسيين   C	لغز	 جنو�  G(ينا  حين   Cمر  V�)
	لعر� 	لمسلمين، �ما عرفنا من قبُل مستعمر	ً (جنبيًا، (ّما 	لذين 
يسّمو8 	لحكم 	لتركي 	ستعماG	ً فهؤال� قو1 ال (خالb لهم �ال يعبأ 

	هللا بهم. قاV خير 	لدين Gحمه 	هللا:
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Vْــْت للَجما ُخِلَق  ً	Gــا ــي �ي ــاVْ(بك ــى مث (بـه
Vْلعزُّ غا	� ، ــزِّ ــر	َ¢ 	لع صعُب 	لمنـاVْ(بكي ت
Vْبالرجا  ــَد قع ــًا  نفوس ــاVْ(بكي  ــِن 	لنض ع
Vْستحا	لُملِك كيَف 	 Vَبكي جال)Vْــا خـي ــى  `ل
	لرحاْ� ــا8ِ  ــي �حن لرحاب ــا  يباْ�م (ضَحت 
ــي 	كتئاْ� ــْم ف ه ــا كلُّ ــا لبنيه (سرz عذ	ْ�؟م
ر	ْ�؟ �	لضِّ ــا  ِطعانِه ــو  (ُ�ل 	لِحر	ْ�؟(يَن  (يَن 
ــباْ� ــيِب ُعربِها �	لش َغيُر ِغضـاْ�؟ما باVُ ِش

لقد قعد (بكي تلك 	أليا1، �يحّق لفقدها 	لبكا�، �تهو8 
عند �كرها 	لعبر	 �تنفطر (سفًا على ما كا8 فيها 	لقلو�.

*   *   *

تأّلف  	أل�بي  	لمجمع   8) سيد�  يا   �كرَ 	لذين  هؤال� 
	لمدGسة  في  طّالبًا  كانو	  (Gبعة  منهم   8) علمت  هل  منهم، 
علي  كر�  	ألستا�  لهم  فأقا1  	لشعر،  ينظمو8   	�oبد� 	إلعد	�ية 
Gحمة 	هللا عليه حفلة تكريمية في 	لمجمع 	لعلمي في �مشق سنة 
١٣٤٤هـ؟ �كلهم من Gفاقي في 	لمدGسة، هم (نوG 	لعّطاG �جميل 
 Iعا `لى هذ�لَكْرمي، �(نه 	لكريم 	لَمحاسني �عبد 	كي h� 8سلطا
	لحفلة كباG 	لقو1 ��جوI 	لبلد ليسمعو	 	لقصائد 	لتي َنظَمها هؤال� 

	لشبا�.
	لتي   Gلعطا	  Gنو)  Cقصيد من   فقر	 (�نَت-   8`- (ُسِمعك 
 ،Iلكال1 �تنقد	لشاعر<، �(نت يا سيد� شاعر تز8 	نها >	كا8 عنو
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�تميز  بالذهب  	لمطلّي  	لنحا|  من  	لخالص  	لذهب  �تعر� 
هل  خّبرني:  ثم  	لمقاطع   Iهذ فاستمع  	لمصنو%،  من  	لمطبو% 
يقوV 	ليو1 تلميٌذ مثَل هذ	 	لشعر؟ هل يقوله طالب في 	لجامعة؟ 
كم من 	لشعر	� 	لمعر�فين َمن يقدG على مثله؟ ال تعجب يا سيد� 

�	سمع، �هذI فقر	 منها:
َعَذباتِـْه على  َيُنْح   Iُياتِْهخّليا� ُ�موِعِه  ِمن  �َيُصْغ 
بخشـوٍ% (لحاَنـُه  ُمستِمد	ً مَن 	لُعـال َنَغماتِْه�يرّتـْل 
ُبناتِـِه من �Gُ	تـهقْد �G	ها فُم 	لّزما8 بَِشْجٍو فَحِسْبنـا 

:Vلى (8 قا`
يِه سطر	ً كلماتِْهكَتَب 	لبؤُ| فوbَ خدَّ في  	آلال1ُ   z�	تتر
عينا �للشجِو  قلُبُه   zِهبـاتِْهللهو كـلُّ  �للعاَلميَن   Iُ
ِ| �(بدz 	ألسى على َنظَر	تِْهشاعٌر صاَغُه 	إللُه ِمَن 	لُبؤ
َنَفحاتِـْه�َحباIُ 	لسْحَر 	لحالVَ فغّنى على  Gبَّـُه  شاكر	ً 
فالهوz �	لشعوGُ في طّياتِْه�َسِر�ُّ 	لنَّظيِم ما كا8َ �حيًا
َجَنبـاتِـْه�َسِر�ُّ 	لنَّظيِم ما كانِت 	لحكـ على  َفّياضًة  ـمُة 

:Vلى (8 قا`
َصَفحاتِـْهَيْخُلُد 	لشاعُر 	لَحزيُن̀ �	 قّط على  (نفاَسُه  ـَر 
َشقاٍ� في  (مِسِه  ِمثُل  	لّرجـاَ� طيُّ َغد	تِـْهيوُمُه  �لعلَّ 

كيف G(يت يا سيد� هذ	 	لشعر؟ (ال تعجبو8 `8 علمتم (8 
لى 	لعشرين؟ فإ�	  قائله تلميذ في 	لمدGسة 	إلعد	�ية لم تصل سّنه̀ 
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بكى شاعُرنا 	لزGكلّي Gحمه 	هللا ما حّل بالشا1 بعد ميسلو8 �بكينا 
معه، فدعنا نبكي 	لعربيَة 	لتي �ّلت �هانت، نبكي 	لزما8َ 	لذ� 

كا8 يقوV فيه تلميذ في 	إلعد	�ية مثل هذ	 	لشعر.
فهل (جد `8 �هبت `لى 	لشا1 هؤال� 	إلخو	8؟ هل (Gكب 
	لتر	1 `لى 	لميد	8 فأمضي `لى جامع 	لدّقاb فأستمع خطبة شيخنا 
 IG	� `لى  معه  نمشي  ثم   ،I�	G� (صّلي  ثم   Gلبيطا	 بهجة  	لشيخ 
	لتي نلقى فيها �	ئمًا 	لمائدC منصوبة �نجد فيها مجمع 	إلخو	8، 
�نخر� منها بفو	ئد تنفعنا في �يننا ��نيانا؟ �(ّنى؟ �قد ُخلع خّط 
 ،I	نر نُعد  فلم  بهجة  	لشيَخ  	هللا  �توّفى  يمشي،  يُعد  فلم  	لتر	1 
 Gلجديد. �هل (جد (نو	لحي 	8 `لى 	لميد	خر� (هله `لى ظاهر �
(كثر  معي   Gسا 	لذ�  Gفيقي   ،١٩٢٠ سنة  من  صديقي   ،Gلعطا	
سنة  في  مولو�	8  َسنينا8  �نحن  �عمرI؟  عمر�  	لعمر،  طريق 
�	حدC، �لكنه تركني �مشى �حدI. (ستغفر 	هللا، بل �عاI 	هللا كما 
سيدعوني بعدI، �من �عاI 	هللا (جا�، ال يملك خياG	ً �ال يستطيع 

.ً	G	ال يجد فر� ً	G	عتذ	
`نني كلما قر( هذI 	آليا خشع قلبي �	Gتعَد فر	ئصي، 
 .zلكبر	 	لحقيقة  oGية  عن  	لتافهة  	لشو	غل  �تشغلني  (نسى  ثم 
�؟ �لكن `�	 Gأل	� ما نسبة كّف 	إلنسا8 `لى عر� 	لسما�	
�؛ كذلك Gأل	� (�نيَت كّفك من عينك حجب عنك 	لسما�	

.zلكبر	لحقيقة 	فه عن 	لتو	تشغلنا 
حينئذٍ  �(نتْم  	لُحْلقو1َ،  بَلَغِت   	�` {فَلْوال   :	آليا  Iهذ
نحّف  ُتبِصر�8َ}.  ال  �لكْن  ِمنُكم  `ليِه  (قرُ�  �نحُن  َتنظُر�8َ، 
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بالمحتَضر، نعانقه، نقّبله، نضّمه `لينا، نتمّسك به لئّال يذهب من 
ليه منا �َمن يفعل به �بنا ما يريد ما ال  (يدينا، �ننسى َمن هو (قر�̀ 
 zلر�* تخر� �نحن نر	ما نريد. ننظر `ليه �ال نملك له شيئًا، �
8ْ ُكنُتْم  8ْ ُكنُتْم غيَر َمِدينيَن، َتْرِجعوَنها̀  �ال نستطيع عمًال: {فلوال̀ 
صا�قيَن}، هل سمعتم يا معشر 	لملحدين 	لذين يكفر�8 برّ� 
	لعاَلمين �ال يؤمنو8 بيو1 	لدين؟ `�	 كنتم غير مدينين ترجعونها! 
�	 خرجت  لى 	لُمحتَضر̀  هل تستطيعو8؟ من يستطيع (8 يرّ� 	لر�َ*̀ 
منه 	لر�*؟ هل ُترجعها قوC 	لر�| �	ألمريكا8؟ هل (Gجَعتها من 
قبُل سطوC 	لفر| �	لر�ما8 �فرعو8 �هاما8، �كل متكبر يحسب 
من جهله (نه يشاiG 	هللا في ملكه؟ `نه ال يقدG (8 يمّد في عمرI هو 

�ال في عمر من يحب لحظة �	حدC من 	لزما8.
*   *   *

 (مامي -يا (خي 	ألستا� بلخير- شريطًا مطوًال، فيه َG�) لقد
نعيم �فيه بؤ| �فيه مسرC �فيه كدG، تكّر مناظرI متالحقة مسرعة 
�	 تركَت لي 	لسنو	 	لخمس  حتى ال (ستطيع (8 (�ّقق 	لنظر فيها.̀ 
	أل�لى من عمر� 	لتي لم (كن (�iG فيها تمامًا ما هو حولي بقي 
ثالثة (Gبا% 	لقر8، خمس �سبعو8 سنة. كم يومًا فيها؟ �كم تقّلَب 
علّي من حاال 	لنفس كل يو1؟ `نه عاَلم، عاَلم كامل يا سيد� 
 Iفتنشر بطرفه  تمسك  مقالتك  فإ�	  	ألبد،  `لى  طُو�  (نه  ظننت 
(مامي. ال (حد يستطيع (8 ُيعيد 	لماضي حيًا كما كا8، �لكن (�يبًا 
شاعر	ً كاألستا� بلخير يستطيع (8 ُيقيم صوGَته (ما1 عينيك حتى 

كأنك تر	ها oGية عيا8.
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�علّو  �(حز	8،   مسّر	 من  فيه  كا8  ما  (حصي  ال   �ماٍ
�	نخفا�، �نشا� �خموV... `نها حياC طويلة، �كل حياC فيها 
Gشا�،  محمد  �	لسلطا8  	لعثمانيين  عهد  (�Gكت  هؤال�.  كل 
 V	تز �ال  	أل�لى،  	لعاّمة  �	لحر�  باشا،   Vجما� �	التحا�يين 
مشاهد �ثاGها في �مشق ماثلة (ما1 عيني، مّر هذI 	أل��	G كلها 

فأعدَتها لي كما يعو� شريط 	لسينما حين يكّر مسرعًا.
كانت لي (سرC هي عاَلمي 	لصغير، فما h	لت 	أليا1 تأخذ 
	أليا1  هي  ما   ،iعفو (	للهم  حتى  �	حد	ً  �تضيف  �	حد	ً  منها 
�لكن (نت 	آلخذ �(نت 	لمعطي �(نت مالك 	لملك)، حتى لم 
يبَق من (سرتي 	أل�لى `ّال (نا. Gكبُت 	لقطاG من 	لمحطة 	أل�لى، 
�كلما �قف نزV ناٌ| من 	لرّكا� �صعد Gّكا�، حتى لم يبَق من 
	لذين كانو	 معي لّما Gكبت `ّال (نا. `ني ألتخيل (حيانًا ما�	 تكو8 
حالي لو (8 هذ	 	لتبّدV �قع في ساعة �	حدC (� يو1 �	حد: (ُمسي 
(بي �(مي �جد� �جّدتي �عّمتي، �(ُصبِح �قد �هب  بين  �(نا 
 	لبنا �(�ال�  	لبنا �	ألحفا�  من   Cسر)  هؤال� جميعًا �جا�

�	ألحفا�، (سرC فيها (كثر من (Gبعين `نسانًا جديد	ً ال (عرفهم!
لو بِّت ��مشق كالتي تفّضلَت فوصفت جانبًا منها لّما Ghَتها 
 ،قبل خمسين سنة، (يا1 	لعربا 	لتي تجّرها 	لخيل 	لمطّهما
(يا1 	لمشايخ �	لعلما� �	أل�با�... لو   ،(يا1 	لنضاV �	لمظاهر	
بتُّ فيها �(صبحُت في �مشق 	لتي نر	ها 	آل8، (كنَت تظنني (بقى 
في عقلي 	لكامل؟ هل يبقى لي �هن يعي �قلم يكتب، (1 (ُحَمل 

حمًال `لى شهاG عند 	لطائف؟



٢٦٩

�Gّيتي  �من  (هلي  من  حولي  (G	هم  	لذين  هؤال�  كل   8`
شهد ميال�هم �G(يت نموهم، �ما (حٌد z)G مولد�. لم يبَق 
��	لُد  (مي،  	بن خالة  في عمرI هو  	هللا  مّد  	لشا1  في  �	حد  `ّال 
 Cلسيد	لطبا%، �حماتي (هي 	 �	لشيخ مر	بنتي هو  ��h صهر�
عائشة بنت 	لمحّد¢ 	ألكبر شيخ 	لشا1 	لشيخ بدG 	لدين 	لَحَسني) 
	لتي كانت عائشة `لى ما قبل قليل ثم 	ستأثر 	هللا بها فتوّفاها عن 

خمسة �تسعين عامًا.
 �لم يبَق (حٌد ممن عرفني �(نا صغير، مضو	 جميعًا �(نا ماٍ
يحّبونني  �	لذين  علّي  ُيثنو8  عني  يكتبو8  �	لذين  (ثرهم،  على 
�عوC صالحة  `ّال  منهم  (Gيد   ما عد `لّي  يحسنو	   8) �يريد�8 
 Vجَلّي ال (قعد �ال (حتا� `لى (حد، ثم (ناG بأ8 (بقى ماشيًا على
من 	هللا بكرمه �Gحمته -ال بعملي- حسَن 	لخاتمة، �(8 ُيحِسن 
خالفتي في (هلي ��Gيتي. هذ	 ما (طلبه لنفسي، (ما ما (طلبه للنا| 
فأ8 يعيدهم 	هللا `لى 	إلسال1 �(8 يعيد `ليهم عّز 	إلسال1. (ما (نت 

يا (يها 	ألستا� 	لكريم يا (با 	لخير، فجز	i 	هللا خير	ً.
*   *   *
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-٢٠٤-
صالC 	لجمعة في مسجد بر�كسل

	أليا1 	لتي قضيتها في كيسن في (لمانيا في 	لمؤتمر 	لسنو� 
التحا� 	لطال� 	لمسلمين في (�Gبا طمأنتني `لى (8 	إلسال1 ال 
�	إللحا� �غّطى  �	لكفر  	لفسا�  `8 طغى سيل  �(نه  بخير،   V	يز
(كثَر 	لبال� فإ8 فيها �G	سي شامخا ال يصل 	لسيل `لى ضهوGها 
	لجّن  شياطين  	لشياطين:  	نطلقت   8` �(نها  �G�ُ	ها،  (بالضا�) 
�من  شمائلهم  �عن  (يمانهم  عن  	لناَ|  تأتي  	إلنس  �شياطين 
(مامهم �من خلفهم، تختر% كل يو1 جديد	ً يصرفهم عن 	لصر	� 
�يبعدهم عن طريق 	لجنة، فإ8 في 	لدنيا مالجئ �منا َمن 	لتجأ 
`ليها سلم من 	لخطر �نجا من 	لمهالك، �(عا�I 	هللا 	لذ� ُيستعا� 

به من كل شيطاG 8جيم.
 I، (8 (لقى هذ�لبال	لعجب (8 (جد �لك في تلك 	لكن �
	لو	حة 	لخضر	� �سط تلك 	لصحر	�، (8 (حّس 	لبر� �	لسال1 �من 
حولي لهب 	لناG! (حلف لكم (ني G(يت في هذ	 	لمؤتمر شبابًا قلت 
عن مثلهم غير مرC -�(نا صا�b- (نهم مثل شبا� 	لصحابة؛ (�بر�	 
عن 	لدنيا حتى كأنهم ال يعيشو8 فيها، �(قبلو	 على 	لعمل للجنة 
كأنهم ينظر�8 `ليها، يجمع بينهم 	لسعي `لى Gضا 	هللا �تؤّلف بين 
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	للذ	ئذ  �(تر	بهم على  لِد	تهم  تنافس   8` 	لمحبُة في 	هللا،  قلوبهم 
تنافسو	 هم على 	لطاعا، �`8 تز	حمو	 على 	لكسب �	ألخذ كا8 
تز	حمهم على 	لبذV �	لعطا�. (عتر� (ني 	ستفد منهم �G(يت 
نفسي صغير	ً (مامهم، �(كبرهم في سّن (�ال��، �منهم (�Gّبيو8 
في   8�oتقر فإنكم  �ال عجب،  جديد،  من  	إلسال1  في  �خلو	 
	لقر�8 عن َسَحرC فرعو8 	لذين �خلو	 	لمباG	C مع موسى �هّمهم 
`Gضا� فرعو8، يقولو8: `8 لنا ألجر	ً `8 كنا نحن 	لغالبين؟ فلم 
لّما  	لعجيب  	إليما8  �منو	 هذ	  �قائق معد��	 حتى  `ّال  تمِض 
G(�	 ما بين سحرهم 	لذ� جا�o	 به �بين 	لمعجزC 	لتي (ظهرها 
	هللا على يد موسى، في �قائق معد��	 �منو	 `يمانًا (تمنى -�لي 
فرعو8  هّد�هم  مثلهم:  فيه  (كو8   8) 	إلسال1-  في  عشر�8 جد	ً 
بكل عظيمة، بأ8 يقطع (يديهم �(Gجلهم �(8 يصلبهم في جذ�% 
	لنخل، فما خافو	 �ال جزعو	 �G(�	 هذI 	لدنيا بآالمها �لذ	ئذها 
صغيرC `لى جنب 	آلخرC بنعيمها 	لباقي، فقالو	 له: 	فعل ما تشا�، 

	قِض ما (نت قاٍ� `نما تقضي هذI 	لحياC 	لدنيا.
*   *   *

�كا8 منهم شبا� �بنا، �لكن طبيعة 	لحياC هناi جعلت 
كل بنت تأتي مع �hجها (� (خيها، فال تجي� من غير محر1 لها. 
�كا8 بينهم فتاC (لمانية �خلت في 	إلسال1 حديثًا، طلبو	 (8 ُيسمح 
لها بالكال1 لتخبر عن قصة �خولها في 	إلسال1، فكانت خالصة 
قصتها (نها �حيدC (مها �(نه قد ما (بوها �لم يد% لهما شيئًا، 
فكانتا تؤّجر	8 غرفة من 	لد	G للطال� تعيشا8 من (جرتها، ��خن 
 من جامعا (لمانيا بالهندسة hمتا	لتي 	لجامعة 	 Cتكو8 بلد �تكا
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�فر�عها. �جا�هما طال� كثير يتد	�لو8 هذI 	لغرفة حتى قد1 هذ	 
	لشاّ�. تقوV: كا8 َمن قبَله يسهر 	لليل ثم يجي� متأخر	ً، �هذ	 لم 
يتأخر يومًا عن موعد صالC 	لعشا�، �كا8 َمن قبله يعرضو8 لها 
بكلمة (� بنظرC (� بمحا�لة لمسة (� قبلة فتلقى منهم (�z، �هذ	 
لم يرفع يومًا بصرI `ليها �لم يمّكنه منها، �كا8 يكّلمها على (�� 
 من خاللِه �مز	ياI ما �فعها `لى سؤ	له عن سّر )G� ،ستحيا�	�
بعد   Cلمر	 تسأله  بأنه مسلم. �كانت  فأجابها  	ختالفه عن Gفاقه، 
فأعلنت  قلبها  	إلسال1  �خل  حتى  فيحّدثها،  	إلسال1  عن   Cلمر	

`سالمها، �تزّ�� بها.
�كذلك تكو8 	لدعوC باألفعاV ال باألقو	V، �كذلك 	نتشر 

	إلسال1 قديمًا بالقد�C �	ألسوC 	لحسنة.
بنين  بالشبا�  بالشبا�،   	�oبد	 	هللا:  `لى   Cلدعا	 (يها  فيا 
�بنا؛ فإ8 	لدعو	 كلها، 	لطيب منها �	لخبيث، `نما قامت 
لى قلوبهم �جدتموهم   ̀Vلوصو	ستطعتم 	لشبا�. فإ8 	تق 	على عو
(سر% 	ستجابة �(هو8 	نقيا�	ً �(عظم (ثر	ً، ألنهم `8 	عتقد�	 hعيمًا 
مشو	 �G	�I، �`8 قبلو	 مذهبًا (خلصو	 له. �`نهم يندفعو8 فال يقفو8 
حتى يبلغو	 من 	لطريق �خرI، ال يقبلو8 -كما يقاV 	ليو1- بأ�سا� 
 Iتبعو	لذ� 	لزعيم 	به � 	لذ� �منو	لمبد( 	نهم َيْفد�8 ` ،Vلحلو	
بنفوسهم �(�G	حهم. �من (كثر 	لمفّكرين 	لمحَدثين فهمًا لطبيعة 

.	لشبا� (ندGيه مو�G	، �له في �لك مقاال �محاضر	
تباينًا  	أل�لى   Cلنظر	 عند  �	لشيو§  	لشبا�  بين  تر�8  `نكم 
�لكن   Cحد	� 	لغاية  �جدتم  	لنظر  (معنتم   8` �لكن  �	ختالفًا، 
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	ختلفت 	لطر!. كالهما يبتغي 	للّذ� �يهر� من 	أللم �يريد 	لربح 
�يفّر من 	لخسا�0، ,نهم كسيا0	/ 	نطلقت ,لى غاية �	حد�، �لكن 
	لشيخ يسو! سيا0ته حذ0	ً متمهًال يترفق في 	لسير �يجتنب 	لمز	لق، 
�	لشاّ� ينطلق بها مسرعًا ال يبالي 	لعقبا/ �ال تخيفه 	لعو	ئق، ال 
 Eلشيو	 F, ألخطا0 ليبلغها عاجًال. ثم	عن غايته يقحم  Jبصَر Mيحّو
غالبًا �بعض 	لشبا� Rحيانًا ُيدِخل عقله في 	لحسا�، فيو	FN بين 
 Tلكبر	للّذ� 	 Uلعاجل لبلو	أللم 	فيحتمل  ،Vأل0با	 W/ �يقّو	للّذ	
.JنياX خرته علىY لوفير، لذلك يؤثِر	لربح 	لقليلة لنيل 	لخسا0َ� 	�

�	إلسالW كغيرJ من 	لدعو	/، كاF جّل 	لذين 	ستجابو	 له 
�تمّسكو	 به �_	X�	 عنه من 	لشبا�. ال Rعني 	ألحد	^ فقط، فُرّ� 
حديث 	لسّن قد شاE قبل 	أل�	F �0ُّ� شيخ يحمل على عاتقه 
�قر 	لسنين �له صفا/ 	لشبا�. هذ	 Rبو بكر يوW ُقبض 0سوM 	هللا 
عليه 	لصال� �	لسالW كاF قد جاN 	لستين، �لكن كل ما �صفنا به 
	لشبا� كاF فيه: في صد! محبته للزعيم 	لذe 	تبعه �هو سيدنا 
به  Yمن   eلذ	  Rللمبد 	لصال� �	لسالW، �عمق �الئه  محمد عليه 
�هو 	إلسالW، �ما R�0ثه _لك من قو� �جر�R ال نكاX نعرg لها 
مثيًال حتى عند عمر 	لقوe. لقد قلُت في RحاXيث مائد� 	إلفطا0 في 
0مضاF هذJ 	لسنة �كتبت في صد0 	لطبعة 	لجديد� لكتابي >Rبو بكر 
سنة)،   Fخمسو� ثال^  	أل�لى  طبعته  على  مّر   eلذ	) 	لصديق< 
قلت: ,ني ما �Nنت عمر بعظيم من عظماo 	ألمم ,ّال 0جح، ألنها 
 Mباألعما �R لخلقية	بالسما/  �R لشخصية	يا 	لعظمة بالمز	كانت  F,
	لجليلة R� باآلثا0 	لباقية لم Rجد مثل عمر، �لكن ,F جئت �R	Nنه 
بأبي بكر 0جح Rبو بكر، حتى في 	لقو� �	لجر�R. �شاهدe على 
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�لك موقفه يو1 قبض GسوV 	هللا عليه 	لصالC �	لسال1، �يو1 توجيه 
جيش (سامة، حيث جز% عمر �ثبت (بو بكر، ��ثب `ليه فأمسك 
بتالبيبه �قاV له: (جّباG في 	لجاهلية �خّو	G في 	إلسال1؟ (نا (حّل 
 	نفرَ� لو  لقد قو� 	إلسال1، �	هللاِ  لو	ً� عقدG IسوV 	هللا ‘؟ 

سالفتي َلما G��ُته �َلما قعد عن نصرC 	إلسال1.
 8` 	لشبا�!  معكم  �ضّيعتم  ضعتم  لقد   ،Cلدعا	 (يها  فيا 
قاV لكم:   	�` 	لعالمين   �ّG 8ُتجيبو فبما�	  	هللا سيسألكم عنهم، 
��ينًا   Cحد	� شرعة  �شرعت  �	حد	ً  كتابًا  عليكم  (نزلُت  لقد 
�	حد	ً، ففرقتم �ينكم �كنت شيعًا: صوفية �حربًا على 	لصوفية، 
كثير،  �لك   Vمثا) �من  عنها،  �معرضين  بالمذ	هب  �متمسكين 

�كلٌّ يدعو 	لشبا� `لى مذهبه �طريقته.
لقد عّلَمنا 	لرسوV عليه 	لصالC �	لسال1 (8 	إلسال1 ُبني على 
خمس، على خمس قو	عد G	سيا G	سخا، فأقمناI على (عو	� 
عليهم  (�جبنا   ،Vألصو	بالفر�% عن  	لبنا�، شغلناهم  تحمل  ال 
(شيا� لم يوجبها 	هللا �حّرمنا (شيا� ما حّرمها 	هللا، تمّسكنا بالفر�% 
حتى جعلناها (صوًال �(هملنا بعض 	ألصوV لنحفظ هذI 	لفر�%، 
مزجنا كال1 	لمعصو1 	لذ� ال ينطق عن 	لهوz بكال1 نا| ما كانو	 
معصومين، سّخرنا 	لمنابر 	لتي هي هللا �حدI ال يجوh (8 ُيلقى منها 
 Vلرسو	 Vهللا �ما قا	 Vسوله، (� شر* ما قاG Vهللا (� قا	 Vّال: قا`
�(هلها  للسياسة  خطبًا  منها  فجعلنا  	لمسلمو8،  عليه  (جمع  �ما 

�لألهو	� �(صحابها.
جماعة  �ال  حز�  �ال  لحكومة  ليست  هللا،  	لمنابر   Iهذ
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 Cمضّر �Gال  مذهب �ال نِحلة، �ال لجلب نفع للخطيب �ال لد�
 Vَّ عليكم عّزَتكم �ُيِعْد لكم مجَدكم �ُيِز�هللا َيُر	ها `لى ��عنه؛ فرّ
يو1  جميعًا  �يوG�كم  َ�حدَتكم،  لكم  �ُيرِجْع  فرقَتكم  بينكم  من 
	هللا  لدين  	لعمل  (خلصتم   8` 	هللا   VسوG على   �	لحو 	لقيامة 
�(طعتم 	هللا �(طعتم 	لرسوV، �لو في معصية جميع عبا� 	هللا، �لم 
تعصو	 	هللا لتطيعو	 عبا�I من (هل 	لثر�C �	لسطوC �	لحظوC، �ممن 

يقولو8 `ننا من 	لمسلمين �يتركو8 شر% 	هللا.
*   *   *

�لّما ُقضي 	لمؤتمر �	ستعّد�	 للعو�C جميعًا (�معهم (هلي) 
مع  (�هب   8) 	لمسلمين  	لطال�  	تحا�  Gئيس  سألني  �خن  `لى 
، فإ8 فيها شبابًا يريد�8 Gنكفو	لطال� `لى جامعة فر	طائفة من 
�Gضا  لهم  نفع  `ليهم  	لذها�  �في  ليسألوني،  بي  يجتمعو	   8)
هللا. فكرهت 	لذها� (�ًال، �لكنني �كر ثو	� 	هللا فقلت: نعم. 
�مشو	 كلهم َشماًال �مشيت مع هؤال� جنوبًا حتى بلغنا 	لجامعة، 
 �)) 	لطلبة  مهاجع  `لى  فأخذ�نا  	لصيفية،  	لعطلة  في  �كانت 
 ،مساكنهم �(ماكن نومهم)، فر(يت `لى جو	Gها مهاجع 	لطالبا
ما (بصر بينهم سد	ً ممد��	ً �ال حد	ً حاجز	ً، كأ8 من شا� منهم 

!Iلقا� �	G) منهن لقي من �)
	لقو1 في (�Gبا قد ُحرمو	 نخوC 	لرجل ����I عن  �بعض 
عرضه، حتى `نني قلت كلمة من قديم، من عشر	 من 	لسنين، 
	لتي (عرفها �ال في 	إلنكليزية كما فهمت  	لفرنسية  (نه ليس في 
 ممن يعرفها كلمة بمعنى كلمة 	لِعر� عند 	لعربي. �حتى قر(
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على  	لقائمين   8) �حفظته،  قصصته  خبر	ً   	لمجال  zحد` في 
	لمد	G| 	لمختلطة �	لجامعا يعّلمو8 	لطالبا فيما يعّلمونهن 
كيف يتجّنبن 	لحبل �كيف يتخلصن منه `8 �قع! (� (نهم ُيبيحو8 
فا* (� يصنعو8 شيئًا هو قريب من �لك، فينزلو8 بالبشر `لى  	لسِّ
Gتبة 	لبهائم. ثم يأتي منا من يريد (8 يسلك ببناتنا هذ	 	لمسلك، 
فيحاGبو8 	لحجا� �يرّغبو8 في 	لتكّشف �يحّبذ�8 	الختال�، 
 Gلسفو	� 	لتكّشف   �) `بليس،  قانو8  من   C�ما  V�) فينا  ينفذ�8 
 Iتِهما}. (ليست هذ	{َيْنِزُ% َعنُهما لِباَسُهما لُِيِرَيُهما َسْو� :Gلحسو	�

هي 	لما�C 	أل�لى في قانو8 `مامهم �قائدهم `لى جهنم `بليس؟
عّم 	الختال� 	لمد	G| كلها حتى 	لثانوية منها، �مما (حمد 
فيها-   |Gلمانيا -لّما كانت حفيدتي تد) بقيت في  (نها  	هللا عليه 
ثانوية �	حدC تقو1 عليها مربية قديمة في 	لعمل كبيرC في 	لسّن، 
(صّر على (8 تبقى مدGستها للبنا �حدهن، فدGست حفيدتي 
 Iجعت هذG Cلحفيد	تخرجت � Cلمدير	 Iماتت هذ 	فيها، حتى `�

.	لمدGسة `لى ما عليه مثيالتها من 	الختال� بين 	لشبا8 �	لبنا
�صلنا 	لجامعَة فلم نجد فيها `ّال قليًال من 	لطال�. �كا8 
	لموعد في ساعة محّد�G Cّتبت (مر� على (8 (جالسهم فيها ثم 
`خال�  �يضايقني  يؤ�يني  �(نا  بجماعتي،   bللحا	 `لى  (سر% 
	لموعد (� تأخيرI، �غضبت ألنهم غّير�	 طريقي �قطعوني عن 
 (صحابي ثم لم ُيحِكمو	 (مرهم �لم يضبطو	 مو	عيدهم. �	نتظر
مفيد	ً  مباGَكًا  مجلسًا  �كا8  	لمكا8،  �	متأل  	لطال�  فجا�  حينًا 
`8 شا� 	هللا، ُ�ّجهت فيه (سئلة �(ثير فيه مسائل، �	لفضل في 
 C)لمر	 	لعابدين �لز�جته  نجاحه هللا (�ًال ثم للدكتوG حبيب hين 
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	لصالحة 	لعالِمة 	لفاضلة 	لتي عملت على `نجاحه.
بين   Vالتصا	 G(يت  (ني  قليل-  قبل  قلت  -كما  �	لعجيب 
	لطلبة �	لطالبا (مر	ً سهًال، �(حسب (نه ال يمنعه عندهم قانو8 
�ال يستقبحه عر�، فالقو1 في (�Gبا سابقو8 في تفكيرهم �في 
 Gألمو	 علومهم 	لما�ية �في مدنيتهم 	لظاهرC، �لكن `8 جا�
	لتي يسّمونها >>جنسية< هبطو	 عن Gتبة بني ��1؛ عوG	تهم با�ية 
(َتانًا  G(يتم  هل  	لبهائم.  تصنعه  ما  �هذ	  عا1ّ،  بينهم  �	الختال� 
�	 جا� موسم 	جتماعها بقرينها؟   ̀zG	تها (� تتوGتستر عو (CGحما)

(فتريد�8 (8 يكو8 قد�تنا 	لحمير؟!
�عدنا بالسياCG كما جئنا، �مشينا متمهلين فما كا8 ينتظرنا 
فيه �شربنا. �ال  (كلنا  	لر	ين  نهر  موعد، �قعدنا في مقهى على 
تسألوني من (ين سر، فلقد كنت حديث 	لعهد بالبلد ال (عر� 
على   zقر كانت   8`� ُقر	ها،  �ال  مدنها  (سما�  �ال  مسالكها 
	لمجاh، �`ّال فهي مد8 صغيرC طرقها �بيوتها �مر	فقها �نظافتها 
مثل ما في 	لمد8. �حّق لنا (8 ُنعَجب (بضم 	لنو8) بذلك، لكن 
ال َنعَجب (بفتحها) منه �ال نر	I شيئًا صعبًا �ال متعذG	ً، فإ8 عندنا 
من 	لماV �عند عاّمتنا من 	إل�G	i ما نستطيع (8 نعمل مثله �خير	ً 
�(Gبا�   	لبلديا �لك  على  تعا�نت   8` سبيل،  (هو8  على  منه 
	لمنابر �(صحا� 	ألقال1 �	لمدGّسو8 في 	لمدGسة �	لُوّعاu في 

	لمسجد.
*   *   *

َعب 	لغو	لي،  يكو8 عند 	لطفل عشر�8 لعبة من نفائس 	للُّ
ثم يرz مع 	بن 	لجير	8 حصانًا من 	لخشب ما له قيمة �ال فيه فّن 
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فيبكي يريد مثله! �لك أل8 	إلنسا8 يزهد فيما يملك �يشتهي ما 
ال يملك. �(نا لم (جد في تلك 	لدياG من شمالي (لمانيا �بلجيكا 
�هولند	 -على جمالها- شيئًا ليس في بال�� (جمُل منه، بل `8 
�في  (��يتها  �في  	لشا1)  من  �فلسطين  (�لبنا8  	لشا1   Vجبا في 
عيونها �ينابيعها �في جد	�لها �(نهاGها �في خضرC شجرها �تنو% 
ثمرها ما ليس في تلك 	لبال�، �ما هو (جمل منه، �لكن 	إلنسا8 
مفطوG على حّب 	لجديد �على 	لرغبة في كشف 	لمجهوV، لذلك 
 Gلقطا	أل�لى من 	جة Gلد	لي �لز�جتي في  Cلى قطع تذكر (سرعت̀ 

	لذ	هب `لى بر�كسل.
 (Cتأشير) سمة  عن  �ال  	لسفر   h	جو عن  (حٌد  يسألني  �لم 
	بن  	لدخوV. �كا8 لي في بر�كسل صديق قديم �(§ كريم هو 
ظبيا8،  تيسير  	ألستا�  صديقنا  �(خو  ظبيا8  علي  	لشيخ  شيخنا 
صاحب جريدC >	لجزيرC< 	لتي كنا مع `خو	ننا في 	لمجمع 	أل�بي 
سنًا  (كبر  �هو  ظبيا8.  نديم  	ألستا�  هو  فيها،  نكتب   Iنشأنا) لما 
من (خيه تيسير، �تيسير (كبر مني، مّد 	هللا في عمر 	ألستا� نديم 

.Iخا)� Iحم (باG�
Gكبت 	لقطاG مطمئنًا معتمد	ً على 	ألستا� نديم، �قد مّسني 
طائف من 	لشيطا8 فنسيت (8 (جعل 	عتما�� على Gّ� نديم ال 
على نديم. �خّبر�ني (8 	لقطاG يصل بي `لى 	لمحطة 	لكبرz في 
لّي،  ّال (8 (هتف به ((كّلمه بالهاتف) فيحضر̀  بر�كسل، �ما علّي̀ 
�`8 لم (جدI خرجت من با� 	لمحطة فإ�	 (نا في �سط 	لبلد، 
 Cفيها، فُتَسّر بذلك مر �فتتفّر� �hجتي بأسو	قها �تتأمل ما ُيعر
 b	ألسو	في  Vلتجّو	ألنني ال (حب  Cمرتين: مر Cلمسر	حر1 (نا )�
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�ال 	لتأّمل في معر�ضاتها، �مرC أل8 علّي �فع ثمن ما تشتريه! 
 8) غير  من  منه  تخر�   8) تستطع  لم   bلسو	 �خلت   8`  C)لمر	�

تشتر� شيئًا �`8 كانت ال تحتا� `ليه.
�مدC 	لسفر بالقطاG من �خن في (لمانيا `لى بر�كسل ساعة 
�	لضو	حي،   zلقر	 من  (ُحصي  لست  بما  فيها  مرGنا   ،Cحد	�
�جزنا بلييج، 	لمدينة 	لكبيرC؛ لم تختلف علينا 	لمشاهد، �لكن 
(حسسنا باختال� 	لعا�	 �نظا1 	لسير �	ختال� 	للسا8، (حسسنا 
بأننا 	نتقلنا من بلد `لى بلد، على حين ال (شعر `�	 سافر من 
بلد�. على  فاGقت  بأنني  	لمغر�   �) (� مصر  بغد	�  `لى  �مشق 
�خر  �لسانًا  فرنسيًا  لسانًا  �لسانين:  نفسها شعبين  بلجيكا  في   8)
 V	تز �ال  	أللمانية.  من  قريب  متحققًا)  (�لست  لعّله  َفلَمْنكيًا، 
	لمناhعا �	لمنافسا تقع بين 	لشعبين �تكتب عنها 	لصحف، 
حتى `8 (سما� 	لمد8 في 	لمحطا �على 	لطرb ُتكتب باللسانين 

.(�Gنتو)� |بر�كسل �بر�سل، �(نفر)
	لبا�  من  �خرجنا   ،zلكبر	 	لمحطة  في   Gلقطا	 بنا  �حّط 
كما قالو	 لنا فلم نجد 	لسوb 	لحافلة بالنا| �ال 	لحركة 	لد	ئمة 
 للبائعين �	لشاGين، �لكن G(ينا شاGعًا كامد	ً شبه خاVٍ فيه بيو
تلك  نسا�  من   zنر عّمن  يختلفن  ال   Cنسو (بو	بها  على  مفتوحة 
هيأتهن  �لكن  ينطقن،  ال   ساكتا  متكشفا  قاعد	 	لبال�، 
ُتريب �نظر	تهن تستغر�، �كا8 عجبهن منا (كثر من عجبنا منهن 
 %Gلشا	 هذ	  في  �ما  متحجبة   Cكبير  C)مر	�  ً	hكهًال عجو يرين   �`
 Cظاهر  CGتجا �جدنا  فما  �عدنا   Iخر� `لى  فمشينا  لحجا�.  (ثر 
�ال بضائع معر�ضة، ما �جدنا `ّال مناظر قليلة ال يألفها (مثالنا، 
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 Gبالقطا C�لعو	ننو�  (%Gلشا	 V�) لمحطة (�هي في	فرجعنا `لى 
 bلسو	ال � Iألستا� نديم �جدنا	لم نجد غايتنا، ال  � 	لذ� جئنا به̀ 
نحن   	�`�  ،Gلقطا	 بركو�  �لجناI، �هممت  عنه  	لذ� حّدثونا 
باألستا� نديم ظبيا8. فقصصنا عليه 	لقصص فضحك، �(فهمنا (8 
للمحطة بابين: بابًا ُيفضي `لى 	لسوb �بابًا هو با� 	لسو� ُيفضي 
 Iلخطأ �حمدنا	 	هللا من هذ	لبغا�. فاستغفْرنا 	لفحش �	لى مكا8 `

على 	لسالمة.
�كنا في ضحى يو1 	لجمعة فقاV: هلّم بنا `لى 	لمسجد.

يو1  يمتلئ  متسع  �مسجد  `سالمي  مركز  بر�كسل  �في 
بنا جولة في   Vفجا .i	ألتر	 بالمصّلين، �جمهرتهم من  	لجمعة 
 Cإلسال1 (8 (خّو	لمسجد. �من عظمة 	حتى �صلنا `لى  %G	لشو	
 	إليما8 تظهر في 	لمسجد �لو 	ختلَفت 	أللُسن �	أللو	8 �تنا�
	لبلد	8، فإ�	 �خلَته لم تجد `ّال `خوC متعاGفين يجمع بينهم هذ	 
 Iهللا، �توّحد بينهم هذ	هللا (كبر ال `له `ال 	هللا (كبر 	لقدسي: 	 �	لند	
	إلسال1  غير  G	بطة  `لى   Cعو� فكل  `ليها؛  يتجهو8  	لتي  	لكعبة 
بين 	لمسلمين ُتوَلد ميتة، فال 	لدعو	 	لقومية �ال 	لعنصرية �ال 
 Gهللا حين قّر	لحزبية بالتي تستطيع (8 تنقض ما (برمه 	 	لعصبيا

.{Cٌلُمؤمنو8َ `خو	ّنَما `} :إليما8	 Cفي كتابه (ُُخّو
سّلمو	 علّي (�	لترجما8 بيننا) كأنني (عرفهم �يعرفونني من 
قديم، تعاGَفت 	لقلو� قبل 	أللسنة. �كّلفوني (8 (خطب 	لجمعة، 
فخطبت خطبة كانت ُتترَجم فقر	تها -على عا�تهم في تلك 	لبال�- 
فأجد (ثرها على �جوI 	لقو1 ال سيما 	إلخوC 	ألتر	i، هؤال� 	لذين 
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عملت 	لقوz كلها، قوC 	لسلطا8 �قوC 	لماV �قوC 	إلعال1، على 
صرفهم عن 	إلسال1 منذ ستين سنة، فما 	ستطاعت (8 تصنع شيئًا 
�بقي 	إلسال1 مستقر	ً في قلوبهم. �لّما (عا� عدنا8 مندGيس Gحمة 
 Vسطنبو` 	Gتصد* به منا Iلعربية �سمعو	8 باللغة 	أل�	هللا عليه 	
(`سال1 بوV، (� مدينة 	إلسال1 كما سّماها 	لسلطا8 محمد 	لفاتح) 
فركو	 ��	نهم �لم يصّدقو	 ما سمعو	، فلما تيّقنوI فاضت �موعهم 
ثنا�  	لحلم  هذ	  حّقق  �لمن  شكر	ً  هللا  (لسنتهم  �	نطلقت  فرحًا 

�مدحًا، �كا8 �لك 	ليو1 عيد	ً ال ُتمحى �كر	I من نفوسهم.
*   *   *
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-٢٠٥-
�يا� ال ُتنسى في بر
كسل

في  �لماضية  �لحلقة  ختمُت  بر
كسل؛  عن  �لكال�  ينتِه  لم 
يبد� كل  �لمسجد  �لمسجد. 
من  �ليو� من  
�بد� حلقة  �لمسجد 
عمل >سالمي، أل9 �لمسجد عندنا هو �لمعبد 
هو �لمد6سة 
هو 
�لعبا<=  
ليست  فقط،  للعبا<=  �لمسجد  ليس  �لبرلما9)، )  =
�لند
في �لمسجد فقط فاألE6 كلها للمسلم مسجد، 
كل عمل نافع 

يعمله �لمؤمن �حتسابًا عبا<=.
 Hلى 6جا< Hلرجا� ��آلخر= 
قسمو

لئن فّرM غيرنا بين �لدنيا 
�لدين 
<ين 
6جاH <نيا، فإ9 كل مسلم 6جل <ين. >9 كانت �لدنيا 
كطريق   
� مكة،  في  كا9  لمن  
جد=   Eلريا� كطريق  غيرنا  عند 
�لجز�ئر لمن كا9 في تونس، يمشي �حدهما شرقًا 
�إلسكند6ية 
 ،Xلربا�
�لجز�ئر  
� Eلريا�
�آلخر غربًا، فهما عندنا كالطائف 

�حد. لكن من �لناZ من تقعد به هّمته عن >كماله فيقف 
طريق 
 �في �
H محطة منه، يقنع بها 
ال يمتّد عزمه >لى �بعد منها، 
هذ

َمن  ،{Mآلِخَرِ= ِمن َخال��لذb يطلب �لدنيا 
حدها: {َ
َما َلُه في 
 :Hلغايتين يقو�يمّر على هذh ليصل >لى �ألخرe ،fلك �لذb يجمع 

نيا َحَسنًة 
في �آلِخرِ= َحَسنًة}. {6َبَّنا jتِنا في �لدُّ
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للمسلم:   Vقا� 	لُمر	�  هي   Cآلخر	  8) `لى  	هللا  (Gشدنا  �قد 
فقاV: {�ال  	آلِخرCَ}، �لكنه عّقب   Gَ	لّد	 	ُهللا   َiتا� فيما  {�	ْبَتغِ 
	جتمعا،   �` �	لدنيا  	لديَن  (حسَن  	لّدنيا}. �ما  ِمَن  َنصيَبَك  َتْنَس 
�`8 كا8 	لدين ال يقابل 	لدنيا �لكن تقابلها 	آلخرC، �	لدين منهج 

كامل لكليهما يضمن لمن يتبعه 	لسعا�Cَ فيهما.
هذ	 هو 	إلسال1 �كذلك يكو8 `حياIo، ال كإحيا� 	لغز	لي 
	أل�V، �لكنه  	لمفّكر 	إلسالمي  ُحّجة 	إلسال1 �كا8  كا8  	لذ� 
لّما جنح `لى 	لصوفية �ظّن (نها >	لُمنِقذ من 	لضالV< 	ختلط عليه 
ما  	لمسلمين   8) على  �	لحمد هللا  	لطريق،  يتبّين  َيُعد  فلم  	ألمر 
نهجو	 منهجه في >	إلحيا�<. تصو�G	 ما�	 يكو8 حاV 	لمسلمين لو 
(8 كل �	حد منهم قلل 	لطعا1 حتى ��z جسمه �(صابه 	لسقا1، 
�ترi طلب 	لعلم 	نتظاG	ً لعلم يأتي عن طريق 	لكشف �	إللها1، 
�(�z `لى Gكن ُمنَزٍ� غاbG في 	لظال1؟ �هذ	 ما حّث عليه 	لغز	لي 
	لفقيه 	إلما1. لو  	لمفّكر  	لغز	لي  	لغز	لي 	لصوفي ال  `ليه،  ��عا 
ين عرفهما تاGيخنا 	لقديم:  فعلنا هذ	 (�نحن يومئذ بين (خطر عد�َّ
	لصليبيين، �	لمغوV �	لتتاG)، ما�	 كا8 يبقى من ��لة 	إلسال1؟

عيد  	لشيخ  شيُخنا  `لّي   zهد) يو1  من  	لغز	لي  (حب  �(نا 
سنة  	البتد	ئية  	لمدGسة  في   Iعند تلميذ  (�(نا  	لسفرجالني 
للغز	لي  حبي  من  (نني  على  	لهد	ية<،  >بد	ية  Gسالته  ١٣٣٨هـ) 
(حمد 	هللا على (نه ما ما حتى عر� (8 	لمنقذ من 	لضالV ليس 
	لظاهر	8 على جانَبي  	لدليال8   Vلضال	 	لمنقذ من  بل  	لصوفية، 
	لطريق �	لنّير	8 	لها�يا8 `لى 	لغاية 	لمقصو�C، 	للذ	8 ال يضّل َمن 
�	لسّنة.  	لكتا�  �هما:  هديهما،  على  �مشى  بضوئهما  	ستضا� 
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$�لحمد هللا  � �لغز�لي ما ما� -كما يقو� شيخ �إلسال �بن تيمية- 
2ّال $صحيح �لبخا', على صد'&.

'حمه �هللا فلقد كا� عظيمًا، $كتابه �إلحيا9 عظيم، $لكن فيه 
 يضًا من  خطا9 �لصوفية $ خطا'ها �لشي9 �لعظيم.

*   *   *
من  �لحلقة  هذ&  $ نا  ُِعّد  �لجملة  هذ&  2لى  $صلت  لّما 
 ,K من LMلسا� Mعد �لذكريا� حمل 2لّي �لبريد مجلة �لمسلمو�
�لقعدZ سنة ١٤٠٦، $فيها نبأ عن مؤتمر �تحاM �لطالQ �لمسلمين 
مؤتمر  في  عنه  هنا  $ نا  تكلم   ،(١٩٨٦)  ١٤٠٦ سنة  في  $'با 
١٣٩٠ (١٩٧٠). $$جد� في �لجريدZ  نه سيتّم في �جتما^ هذ& 

�لسنة $ضع  سس �لعمل �إلسالمي.
ال  كتمكم  نني $قفت عند هذ& �لجملة: $ضع  سس �لعمل 

�إلسالمي؟!
لقد كنت  حسب  � هذ& �ألسس قد ُ$ضعت يا 2خو�� من 
�لبنيا�،  فوقها $عال  $ُشّيد  �أل'كا�  عليها  $قامت  �لزما�،  قديم 
�لذ,  لعّل  نبد  من جديد؟  $  فلماK� ند^ Kلك كله $نحا$�  � 
نشر �لخبر في �لجريدM�n Z فيه  $ نقص منه  $ بّدله تبديًال حتى 
جعلنا نفهم منه هذ� �لذ, ال  ظن  � �تحاM �لطلبة �لمسلمين يريد& 

 $ يقصد&.
صا'�  $ نها   �ليو �لطيا'��  2ليه  $صَلت  ما  مثًال   rنتر 
من  $جباًال   Lلنا� من  مئا�  معها  تحمل  $ نها  تطير  عما'�� 
�لسالu $�لمتا^، نترr هذ� كله $نعيد قصة '�يت $ خيه لّما طّير� 
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 مئا (ند%  	لطير	8؟  تاGيخ  بها  	فُتتح  	لتي  	للعبة  تلك   Cمر  V�)
	لمجلَّد	 	لتي (ُّلفت في 	لنحو �نعو� `لى ما قالو	 `8 (با 	ألسو� 
	لدoلي قد �ضعه مفتتِحًا به 	لنحو حين قاV: `8 	لكال1 	سم �فعل 
�حر�؟ (� ما hعمو	 (8 عليًا ~ هو 	لذ� �ضعه �قاV له: 	نُح 

هذ	 	لنحو، فُسّمي >نحو	ً<.
ليس علينا، بل ال حّق لنا، (8 نضع (سا| 	لعمل 	إلسالمي؛ 
بل (8 نجّد� من جو	نب 	لبنا� ما (بليناI �(8 ُنصِلح ما (فسدناI ليعو� 
كما كا8. فإ�	 شئتم (8 تعرفو	 (سس 	لعمل 	إلسالمي �(8 ُتقيموها 
في شبا� (�Gبا فا�كر�	 (8 	لعربي، بل 	ألعر	بي، كا8 َيِفد على 
GسوV 	هللا عليه 	لصالC �	لسال1 فيبقى عندI يومًا (� بعض يو1، 
فيتعلم من 	إلسال1 ما تصّح به عقيدته �يسلم به �ينه، �يعو� `لى 

قومه �	عيًا `ليه مبّشر	ً به معّلمًا له.
�`8 عند من حولكم من شبا� (�Gبا، `8 لم يكن عندهم 
	ألعر	�  (�لئك  عند  كا8  	لذ�  مثل  	لقلب  صفا�  من  جميعًا، 
 bلسال1، بل `8 عندهم فو	� Cلصال	عليه  Vلرسو	فدين على 	لو	
�لك من 	لعلو1 	لجديدC ما ليس عند (�لئك، فأعطوهم 	إلسال1 
 bلمجتهدين �من طر	 صافيًا خاليًا من �G	� 	لمتكلمين �خالفا
	لصوفية �من بد% 	لمبتدعين، فلعله `�	 صا�� قلوبًا نظيفة فاGغة 
ُيقبِلو8  تمّكن منها �	ستقّر فيها، �لعّل من هؤال� 	لشبا� 	لذين 
	ليو1 عليكم �يستمعو8 `ليكم َمن سيكو8 هو 	لمصلح 	لمنشو� 

�	لقائد 	لمنتظَر �حامل لو	� 	لدعوC `لى 	إلسال1.
�كا8  يومًا  	لبنا  حسن  �كا8  يومًا  با�يس  	بن  كا8  لقد 
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	لمو���� �	لند�� �(مثالهم، كا8 كل منهم �	حد	ً من �ال� طلبة 
	لعلم ال يد�G (حٌد ما (عّدI 	هللا `ليه �ما سيكو8 من 	لخير على 
يديه. �لعّل كلمة (نتم قائلوها في هذ	 	لجمع تنسونها �ينساها (كثر 
	لسامعين، �لكنها تنزV على قلب �	حد منهم منزVَ 	لغيث على 
تعلمو8  ال  `نكم  	لمرتَقب.  	لنبَت  فُتنبت  	لعطشى  	لغنّية   �Gأل	
�	آلال�  	لنو	��  في  	لشبا�  من   	لمئا  Iهذ تحاضر�8  �(نتم 
	للو*  في  ُكتب  	لذ�  هو  بيَنهم  َمن   ،|G	لمد	 في  	لتالميذ  من 
من  بينهم  كم  تعرفو8  	لمنشو�؟ هل  	لرجل  يكو8   8)  uلمحفو	

بذ�G 	لعبقرية 	لكامنة في نفوسهم؟
كم كا8 مع شوقي من لِد	 في 	لمدGسة؟ كا8 شوقي يومئذ 
تمّر  	أليا1  كتا� مطبو%، �لكن  نسخة من  	لتالميذ،  من  تلميذ	ً 
�سنو	 	لمدGسة تنقضي، فإ�	 هم جميعًا تالميذ في 	لمدGسة 
 	�`� ،Vلرجا	كغيرهم من  Cلحيا	في  VجاG� لتالميذ	كغيرهم من 
شوقي �حدI هو شوقي. �كذلك ظهر محمد بن عبد 	لوها�، 
 Cلعباقر	با� ��أل	� �	لشعر	� ،Gلكبا	 تيمّية �	ألئمة  	بن  قبله  �من 
	هللا  فكشفه   ً	Gمطمو كنز	ً   Iفي صغر كا8  عظيم  �كل  �	لنابغو8، 

للنا|.
هذ	  يحضر�8  	لذين   Gلصغا	 	لشبا�  هؤال�  ِمن  فلعّل 
	بن  مثل   �) جديد	ً   Iعبد محمد   �) �خر  بّنا  �(مثاله  	الجتما% 

عبد 	لوها� (� (�لئك 	ألئّمة 	ألعال1.
*   *   *

قلت لكم `8 كل عمل `سالمي يبد( من 	لمسجد، لكن ال 
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يبقى فيه. ال يغلق 	لمسلم عليه با� 	لمسجد �يحبس نفَسه فيه `ّال 
(يامًا معد��C في 	لسنة َيحسن فيها 	العتكا� لمن (G	� 	العتكا�، 
معركة  `لى  بها  متسلحًا   Vنز� 	لمسجد   *�G حمل  	نقضت  فإ�	 
	لحياC، يعمل في 	لسوb �في 	لد	ئرC �في 	لمصنع �في 	لمعركة 
مع 	لعدّ� إلعال� كلمة 	هللا، �G �ّGُجل في 	لسوb يبيع �يشتر� 
�قلُبه مع 	هللا �جو	Gحه مقيَّدC بشر% 	هللا (قرُ� `لى 	هللا من قاعد في 

	لمسجد �قلُبه معلَّق بالدنيا.
لذلك خرجنا بعد 	نقضا� 	لصالC مع طالَبين من 	لشا1 صّليا 
لى �	Gهما، (نا �	ألستا� نديم �(هلي معي، (حدهما  معنا ��عو	نا̀ 
	بن 	لشيخ حسين عزيزّية 	لذ� كا8 ممن يال1h 	لشيخ بدG 	لدين، 
قلبًا  له  بأ8   `ليه �شعر بميل  G(يته  لّما  (حسست  �	آلخر Gجل 
مؤمنًا �نفسًا طيبة، هو محمد 	لجّماV من تالميذ 	لشيخ عبد 	لكريم 
	لرفاعي. �قد خّبرني 	لدكتوG عدنا8 	لهّو	�G 	لذ� �G| مع (خيه 
في  َمخبر	ً  فافتتح  Gجع  ثم  طو	ًال،  سنين  فيها  �(قا1  بلجيكا  في 
باقَيين  (نهما ال يز	ال8  مكة �بقي (خوI 	ألكبر في �خن، خّبرني 
في بلجيكا، (ّما 	أل�V فقد َتَبْلَجك فاستقّر فيها �تزّ�� منها، �(ّما 

	لثاني فبقي ثابتًا عامًال مع 	لدعاC `لى 	هللا في تلك 	لبال�.
يطبخا8  ��جدناهما  بزياGتهما،   Gُسر� معهما  �هبنا 
�(كل  بلجيكا  عاصمة  في  خالصة  شامية  (كلة  فأكلنا  ألنفسهما، 
معنا 	ألستا� ظبيا8. �هو في 	لعا�C مثلي ال يأكل عند (حد، �لكن 
صفا� نفس 	لشاّبين �	لصال* 	لذ� كا8 با�يًا على �جهيهما �	لكر1 
�ليمة  �كانت   .Vلَقبو	 على  حَملنا  �عوتهما  في  	لظاهر   b�لصا	
ال  فخمة �ال حافلة باأللو	8 �ال ُتَعّد من 	لوالئم 	لفاخرC 	لمترفة، 
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.Cلكنها كانت طيبة �كانت لذيذ�
ثم (خذ�نا ُير�ننا جانبًا من 	لبلد، فبلغنا ساحة فيها جسر من 
جانبيَّين،  شاGعين  بين  يوصل   %Gلشا	  �يعتر منصو�  	لحديد 
ال (ستطيع تحديد طوله �لكنه يزيد عن مئة متر، فُدهش 	ألستا� 
�تمّر	8  هنا  تقيما8  �(نتما  (�هشكما  ما  �قلت:  �	لشاّبا8،  نديم 
كل يو1 من هنا؟ قاال: هل تصّدb (8 هذ	 	لجسر لم يكن قبل (يا1 
موجو�	ً؟ �قالو	 -بعُد- (نه (ُقيَم في ثماG)� 8بعين ساعة. قلت (كما 
`نهم  قالو	:  كا8 يقوV صاحب كليلة ��منة): �كيف كا8 �لك؟ 
حفر�	 (سا| 	لدعائم �غّطوها �(عّد�	 hَُبر 	لحديد �(�صالها �ما 
يحتا� `ليه 	لجسر بحيث لم يبَق `ّال تركيبه، فلما جا� 	لعطلة 
�ليلة  �يوَمه  	ألحد  ليلة  به  فاشتغلو	  يرّكبونه،  	ألسبوعية شرعو	 
عليه  يمّر  منصوبًا  	إلثنين  يو1  صباَ*  �كا8  كمل،  حتى  	إلثنين 

.	Gلسيا	لنا| �	
*   *   *

عند�  	سمه أل8  ترفوGين، حفظت  هو   I متنزَّ (قر�  �كا8 
لوال  غيرها،  �نشر  	لحلقة   Iهذ مع  نشرها   �ّ�) كنت  له   ً	Gصو
بكر  (بو  طاهر  	أل§  فيطبعها  مكة  من  `مال�  بالهاتف  (مليها  (نني 
 	لذكريا من  جديد  جز�   Gصد� 	هللا  �ّفق   	�`� خير	ً.  	هللا   I	جز
�ضعت هذI 	لصوCG فيه. �ترفوGين جّنا متصلة ال تعر� (�َلها 
من �خرها: بسا� (خضر فوقه سقف (خضر، مكا8 جميل �ما� 
 Gً كأنه قصر من قصو	عذ� سلسبيل، �(هم ما فيه بنا� كبير جد
	لملوi 	ألّ�لين فيه متحف يجّسد تاGيخ 	لكونغو لّما كانت تحكمها 
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بلجيكا. �يكفي (8 تنظر�	 في 	لخريطة `لى حجم بلجيكا �حجم 
	سمها  `لى  فرجعت   Vالستقال	 بعد  	سمها   Vتبّد (	لتي  	لكونغو 
	لقديم، h	ئير) لتعجبو	 من شاC تبلع فيًال! ما مثلها في �لك `ّال 

جاGتها هولند	 لّما كانت تحكم (ند�نيسيا.
 Gلديا	لمنقولة من تلك 	 Gآلثا	لمتحف من نفائس 	 	في هذ
ما ال تتسع له 	لر�	يا �	ألخباG. �من (عجب ما فيه Gسالة من 
`لى 	إلسال1:  فيها   Iبلجيكا يدعو `لى ملك  (	لسو�	ني)  	لمهد� 
"(سلم تسلم"، �(عال1 �(سلحة قالو	 `نهم غنموها من 	لمهد�. 
�(نا (علم (8 	لمهد� حا�G 	إلنكليز �حاGبوI، �لكن ما علمت 

(�ما (كثر 	لذ� لم (علمه) (نه حا�G ملك 	لبلجيك.
 ،Iحد� 	لمتحف  هذ	  في  ال  �(ميركا،  (�Gبا  متاحف  �في 
نفائس ال يبلغ 	لتقدير حقيقة (ثمانها، هي لنا، ُسرقت منا في ليل 
غفلتنا �هجوعنا، ال ند�G متى يصبح 	لصبا* علينا فننهض من 
نومنا �نسترّ� هذ	 	لذ� سرقوI منا؟ بل نسترّ� قبل �لك فلسطين 
�	لبالَ� 	لتي عد	 عليها 	للصو� في �لك 	لليل 	لطويل 	لذ� نا1 

فيه 	لمسلمو8؟
مة لما ُيرَسم  ثم (خذ�نا `لى >	ألتوميو1<. �هو صوCG مجسَّ
 �معر (يا1  من   bٍبا �تحطيمها،   CGّلذ	 عن  	لتالميذ  كتب  في 
(غلب  على  سنة  �عشرين  سبع  قبل  (قيَم  	لذ�  	لكبير  بر�كسل 
	لظن. �ما z)G 	لذCَG (حٌد �ال يمكن من ِصَغرها (8 ير	ها (حد، 
	لذ�  	لجز�   �) 	لفر�<  >	لجوهر  يسّمونها  �كا8 علماoنا 	أل�لو8 
ال يتجز(، (خذ�	 �لك عن 	ليونا8، على (8 لهذ	 	لكال1 تفصيًال ال 
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موضع له 	آل8. �كا8 من 	لخر	فا 	لتي (خذناها منهم �حسبناها 
 C�بعة عناصر ُمفَرG) لدنيا	لعلم (8 في 	يومئذ -كما حسبوها- من 
 C�لبر�	8 )� ،Gلنا	� �	لتر	� �	لهو	لما� �	بة) هي  ((� ليست مركَّ
من  �	لرطوبة  	لهو	�  من  �	لجفا�   Gلنا	 من   CG	لحر	� 	لما�  من 
�، ثم بنو	 على �لك كالمًا طويًال عريضًا طّبقوI على ما ُ�عي Gأل	
باألخال� 	ألGبعة في جسم 	إلنسا8، ثم قّسمو	 	ألطعمة �	لعقاقير 
`لى حاGّ �باG� �Gطب �يابس. �من شا� z)G مثاV ما قالوI في 
كتب 	أل�لين، �	لغريب (8 	إلما1 	بن 	لقيم في كتابه >h	� 	لمعا�< 
شغل نحو	ً من Gبع 	لكتا� بهذ	 �(مثاله، 	لذ� صاG 	ليو1 (قر� 

`لى (�ها1 	لعو	1ّ �غر	ئب 	ألفها1.
في  عندكم  فإ8  >	ألتوميو1<،  �صف  في  (ُفيض  �لست 
 Cتفصل بينها (عمد جدC `لى جنب 	لجامعة مثاًال له: ثماني كر	
	لفيل  كنسبة  بر�كسل  في  	ألصل  من   Vلمثا	 هذ	  �نسبة  فة.  مجوَّ
من  �ضعه)  شرعًا   hيجو (�ال   Vالستقبا	 غرفة  في  يوضع  	لذ� 
	لفيل 	لحقيقي. `8 سقف 	لكرC 	لعليا -كما خّبرني 	لدكتوG عدنا8 
	لهو	�G- يعلو مئة �عشرC (متاG، �لكنه لضخامته ال يبد� عاليًا. 
�قد صعدنا `ليه بمصعد كهربائي، ثم 	نتقلنا على (�G	� متحّركة 
(ُعد  لم  �(شيا�  علمية   Cجهز) (كثرها  �في   ،zخر) `لى   Cكر من 
(�كرها، �لو (نني �كرتها ��صفتها لما فهمت تفاصيلها �ال فهم 
�لِتتصو�G	 ضخامة  فاهم؟  غير  �(نا  يفهمو8  عني. �كيف  	لقر	� 
هذI 	لكر	 (بّين لكم (8 �	حدC منها 	تُّخذ مطعمًا، �خلنا `ليه 
�(كلنا فيه �عد�ُ 	لمو	ئد ((� طا�ال 	ألكل) فقاGبت في 	لعد� 
	ألGبعين، (مضينا فيه ساعا كانت فيها متعة 	لِجّدC، فهي شي� 
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لم نكن نعرفه، �فيها َجلوC 	لنظر، فهي تطّل بعلّوها على بسيط 
 Vلنفس. فأكلنا طعامًا ال (قو	لبصر �تأنس 	ينطلق فيه  �Gأل	من 
�يغّذ�  	لجو%  يدفع  �لكن  طيب)  طعا1  عندهم  (فما  طيب  `نه 

	لجسد.
(علنو	  فقد   .Vلنز�	 في  	لمصيبة  �جدنا   Vننز جئنا  �لّما 
	نتهى،  (نه  	لنهاية، ثم (علنو	   �Gقا CGلزيا	 بالمكبر	 (8 �قت 
 	�` Vلك بلسانهم �ال نعر� نحن لسانهم، فلما جئنا ننز� 	قالو
(نا (ما1 سّلم من  	لمصاعد �	لساللم 	لكهربائية قد �قفت، �`�	 
	لحديد يكا� يكو8 قائمًا فيه مئا من 	لدGجا، ما عد�تها �لكن 
لّما نظر `لى (سفلها. �خفت (8 تزلق عليه Gجلي  h	x بصر� 
(� (8 يزيع منه بصر�، �ما َثّم حو	جز (َ�G	بزين) (مسك بها �ال 
جدG	8 (ستند عليها، فر(يت 	لمو عيانًا ألنني ال (ستطيع (8 (بقى 
في مكاني �ال ُيسمح لي بالبقا�، �	لهبو� على هذ	 	لسّلم يكا� 
قًا! �لوال (8 (مسك بي بعض 	لنا| �(عانني 	هللا  يكو8 هالكًا محقَّ

.�Gأل	َلما بلغت 
على  قائمة  �عّما8  عّما8.  في   Cمر �لك  مثل  لي  �قع  �قد 
 Vلنز�	 �Gلُحسين، فأ	حد عشر جبًال، �كنت يومئذ على جبل )
 hجا�  	�` حتى   ،ً	Gمنحد  	Gلعما	 بين  �Gبًا  فسلكت  ماشيًا 
 �بقي 	لد�Gَ �حدI �ليس على 	Gلعما	لجبل لم (ُعد (جد 	ثلث 
� �(حسست (نني �	قع Gأل	بي  G	جانبيه شي� (ستند `ليه، فد
ال محالة، فقعد على �Gجة منه (نتظر 	لفر�، فمّر بي جماعة 
من 	لشبا8 فرجوتهم (8 يمسكو	 بيد� �قلت لهم: `نني كنت شابًا 
مثلكم (نحدG من (على جبل قاسيو8 في خّط مستقيم (قتحم كل ما 
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 �(جد (مامي، يتدحر� 	لحصى �	لحجاCG تحت قدَمّي �(نا ماٍ
تر�8.  ما  `لى  	نتهيت  ثم  عليه،  فأقفز  	لصخر  �يعترضني  ُقُدمًا 
�(نتم سيأتي عليكم يو1 تصير�8 فيه مثلي، فأمسكو	 بيد� حتى 
(�عو لكم يومئذ (8 يأتي َمن ُيمسك بأيديكم. فضحكو	 �ضحكت 

�(مسكوني.
فلقد  	لنا|-   Vيقو -كما  ُيذَكر  بالشي�  	لشي�  كا8   	�`�
�جد مثل هذ	 	لموقف مر	، ال علّي (8 (عر� `ليها فإنها 

.�كريا من 	لذكريا
`يو	8  `لى  	لطال�  ثالثة من  	لعر	b �هبت مع  في  كنا  لّما 
	لطاهر)  	لفاGسية  باi (�معنى >باi< في  كسرz في قرية سلما8 
(� (8 مدينة 	إليو	8 ُنسي ملكها كسرz (نوشر�	8 �ُ�عيت باسم 
على  `ليه  يصعد�8  	لنا|  �كا8  باإلسال1.  	هللا  شّرفه  لّما  سلما8 
جد	G من 	للبِن متهد1، يمسكو8 باللبنة بأيديهم �يصعد�8 على 
	لتي تحتها بأقد	مهم، �	للبنا متينة مستمسكة فال ُيخشى عليهم 
بي  	لجد	G صا*  ثلث  بلغُت  فلما  بها.  (مسكو	   Cحد	تفلت �  8)
(حد 	لطال� من تحت: 	لتفت يا (ستا� حتى نصّوiG. فلما 	لتفتُّ 
قًا  � صغاG	ً كأنهم 	لنمل �شعر بنفسي معلَّGأل	يتهم على )G�
 x	h� سي)G G	� ين (نا. لقد) �G�) لم (ُعد �Gأل	لسما� �	بين 

بصر�، �ال (عر� `لى هذ	 	لساعة كيف �ّفق 	هللا فنزلت.
في  كا8  لّما  باشا   �Gلسنهو	 لألستا�  �لك  مثل  �قع  �قد 
 ،Vلنز�	8 �لكنه لم يُعد يستطيع 	إليو	لى ظهر  	لعر	b، �قد صعد̀ 
 �	هتّمت به 	لحكومة ألنه كا8 ضيفًا عليها، �لم تكن هذI 	لطائر	
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 	لصو بمكبر   Iية �كّلمو�عا Cبطائر  	�oلهلكوبتر) فجا	( 	لوّثابة 
 	لطياCG تمّر Gليه منها، �صا` Vينز Vلحبا	8 يتمسك بسّلم من )
من فوقه متباطئة ما 	ستطاعت �لكنها ال تز	V بالنسبة `ليه مسرعة، 
فيمّر 	لحبل به حتى يكا� يالمس �جهه ثم ال يستطيع (8 يتمسك 
به، �(عا��	 �لك مر	 كثير	، حتى تمّسك به مرC �شّد� قبضته 
من شدC 	لخو� �Gفعو	 	لحبل فنجا. �قد خّبرني هو Gحمه 	هللا 
� (حّس (نه عا� Gأل	نفسه على  z)G لّما� ،Cبالنجا bنه لم يصد)

.(١)`لى 	لحياC بعدما ما
*   *   *

(عو� `لى حديثي. لقد 	نتهت جوالتنا في 	لبلد �مضى هزيع 
نديم  �	ألستا�  فيه،  نبيت  مكانًا  نجد   8) `ّال  يبَق  �لم  	لليل  من 
حفظه 	هللا مقيم في بر�كسل من (كثر من (Gبعين سنة، فقاV لي: 
هلّم `لى فندb نظيف Gخيص خاVٍ مما تكرI (عر� صاحبه �(�قن 
(نه سيعتني بكم. �مضينا معه، حتى `�	 �صل `لى 	لمكا8 لم يَر 
فندقًا �`نما z)G عماCG جديدC عالية، فتعّجب �قاV: (ين �هب 
	لفندb؟ �مّر بنا نا| فسألناهم، فكتمو	 ضحكهم علينا �قالو	 بأ8 

هذI 	لعماCG قائمة من خمس سنين. �	ألستا� ال يد�G بها!
��هبنا نفّتش عن فندb غيرI فما �جدنا غرفة خالية، �لم ند% 
مكانًا نظّن (نه يؤ�ينا `ّال �هبنا `ليه، قاV: هلّم `لى ُنُزV (بانسيو8). 
فطرقنا (بو	� عد� منها فلم نلَق فيها مكانًا، ثم �هب بنا `لى حّي 

______________________
 (١) �قد مّر بنا هذ	 	لخبر �	لذ� قبله في 	لحلقة ١٠١ من هذI 	لذكريا

(مجاهد).
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 hألغنيا� فقر% بابًا، فخرَجت لنا عجو	لمتَرفين 	يبد� (نه من (حيا� 
متكبرC شامخة 	ألنف، فلما (بصَرتني �(بصر �hجتي بحجابها 
(نكرتنا �لَو �جهها عنا �(بت (8 تستقبلنا، فهممت بالرجو%، 
(صدقا�  هؤال�  لها:   Vقا `ليها  �عا�  	نتظر.  نديم:  	ألستا�   Vفقا

.�G	لهّو	 Gلدكتو	
فر(ينا شيئًا (�هشنا؛ تبّدَلت سحنتها �	نبسط ما كا8 منقبضًا 
 IعدG ير) في	من �جهها، فكأننا كنا في يو1 من (يا1 شبا� (فبر
�جه  �بد	  	لشمس  �طلعت  	لسحب  فانجلت   Iمهريرh� �برقه 
لى غرفة عالية �	سعة فاخرC 	لفر¡،  	لسما�! �Gّحبت بنا �(�خَلتنا̀ 
 Vنا شيئًا (8 ننز�G) 	� نها ال تخد1 (حد	ً �`8 علينا̀  �لكنها قالت لنا̀ 
نريد. �(َبت غير �لك �(بينا عليها  فنأخذ ما  	لمطبخ  `لى  بأنفسنا 
ما عرضته علينا. ��هبنا نفّتش عن مكا8 غيرI فلم نجد، فوقف 
 Vلدليل �جعل يسأ	لطريق �(خذ 	لهاتف في 	ألستا� عند كو§ 	
فندقًا بعد فندb فلم يجد فيها كلها مكانًا، �كا8 َمْوهن من 	لليل 
((� نصف 	لليل) �كدنا نسقط من 	لتعب، �عرفت عندئذ مبلغ 
نعمة 	هللا على 	إلنسا8 (8 يكو8 له بيت، ينا1 �هو �من (8 يدخل 

عليه (حد يناhعه مكانه �يسرb منه نومه ينّغص عليه ليلته.
�هنا عرفت مدz ضالV 	لذين يقولو8 للمر(C: 	خرجي من 
بيتك حر	1 (8 تبقي سجينة بين (Gبعة جدG	8. �يحكم ما (جهلكم! 
من 	لذ� ضحك عليكم فقاV لكم `8 	لبيت سجن �`8 من 	لظلم 
في  يجد  ال  َمن  	لسجين   8` (Gبعة جدG	8؟  بين  تقعد   8)  C)للمر
مثل هذI 	لليلة �قد كّدI 	لتعب �هّدI 	لنعا| (Gبعَة جدG	8 ينا1 
بينها �يغلق عليه بابها. نحن 	لسجينا8 (نا ��hجتي، ألننا نتيه في 
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	لشو	G% ال نلقى فر	شًا ُنلقي بأنفسنا عليه، �نحن في بر�كسل 	لتي 
.Gلكبا	لمد8 	 zلنا| `حد	ها 	ير

 Iيا` 	لبعيد عنه يز�	� حبه  `8 كل `نسا8 يحّب بلدI، �لكن 
�شوقه `ليه. فو	شوقاI `لى �مشق �`لى بيتي فيها! ما لي �لبر�كسل 
لى (�Gبا من غير حاجة للدG	سة في  8 	لذ� يسافر̀  �غير بر�كسل؟̀ 
جامعاتها (� 	لتد	�� في مستشفياتها (� لمقصد معّين له فيها `نما 
ُيتِعب نفسه في غير طائل، حتى 	لدG	سة 	لجامعية فإ8 عندنا هنا في 
	لمملكة �في 	لبال� 	لعربية ما ُيغني عن طلبها في غيرها، �كذلك 
 ّال في بعض 	لتخصصا 	لمستشفيا �َمن فيها من 	ألطبا�، 	للهّم̀ 

	لجامعية 	لنا�CG (� 	ألطبا� 	لعاَلميين 	لكباG، �قليل ما هم.
َمن �هب `ليها فليذكر عظمة ماضيه �نمّو حاضرI، �ال ينظر 
`لى ما فيها نظر 	لبد�� 	لذ� يرz 	لحَضر (�V مرC فيدهشه كل ما 
فيه، بل نظر 	لغنّي لَمن هو (غنى منه �	لعالم لمن هو (علم. �ما 
 G، �ال يغّض من َقْد�	ألفر	 h	لت 	ألمم تتفا� في 	لمز	يا تفاُ�
	إلنسا8 (8 يستفيد من مز	يا غيرI �	لحكمُة ضاّلة 	لمؤمن. �	لضاّلة 
 عنه �فّر منه، فهو يلتقطها حيثما �جدها ألنه (حّق ْ ُملٌك له ندَّ

بها فهو صاحبها.
مّر هذI 	لخو	طر كلها في نفسي، �لكن لم ُتِر* جسد� 
لى فر	¡ (ستطيع (8 (ُلِقي بجنبي عليه.  �لم ُتغِن عني �لم توصلني̀ 

�لبثنا ننتظر، فانتظر�	 معي `لى 	لحلقة 	آلتية.
*   *   *
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-٢٠٦-
8�Gآل	في منطقة 

مضى ثلثا 	لليل �نحن، (نا ��hجتي �	ألستا� ظبيا8 معنا، 
من  `ّال  خلت  �قد  بر�كسل،   %G	شو في  �جوهنا  على  هائمو8 
(عقا� 	لسابلة �Gّ�	� 	لليل، من 	لسكاzG 	لعائدين بالخز� من 
 �	لسّر	b �	لعّشاb، �من يتيقظ حين ينا1 	لنا| كالبو1 	Gلخّما	

.�Gأل	1 	هو� �Gلعقا	� �	لحّيا
في  كلها  (منياتنا  تجّمعت  �قد  يتمناها،  (ما8ٍ  	مر¤  �لكل 
غرفة لها با� ��طا� �غطا� ��سا�C نسند �oGسنا `ليها، حيث 
	هللا   VسوG كت عظمة حديثG�)� علينا.  يدخل غريب   8) نأمن 
 ‘ حين قاV: >من (مسى �منًا في ِسْربه ُمعافًى في بدنه مالكًا قوَ
يومه فقد ِحيَز له 	لدنيا<. �هذ	 	لذ� كنا نطلبه في تلك 	لساعة 
من 	لدنيا كلها. لقد عرفت لما�	 	عتّد ((� عّد) 	هللا من نعمه على 
قريش (نه (سكنهم بجو	G 	لبيت 	آلمن �(طعمهم من جو% ��منهم 

من خو�.
في  مرGنا  لّما  بعضًا)  بعضها  يجّر   (�	لذكريا  ��كر
طريقنا من عّما8 `لى بغد	� �G(ينا ما صنع 	إلنكليز في 	لصحر	� 



٢٩٨

في محطا 	لنفط، حين (قامو	 فيها بيوتًا مثل بيوتهم في بال�هم 
>هو1<  كلمة  معنى  من  كا8  لذلك  بها.  تذّكر   �) تشبهها   فجا�
فليس  	لعربية،  من  	لمعنى  (خذ�	  �قد  	لسكن،  (نها  عندهم 
ما  بل  �يستريح  فيها  	لجسم  يسكن  	لتي  	لد	G �حدها  >	لّسَكن< 
ليه �تطمئن به، لذلك جعل 	هللا لنا من (نفسنا (�h	جًا  تسكن 	لنفس̀ 

لنسكن `ليها.
 	Gلعما	 فقّلت  (بر�كسل)  	لبلد  �خر  `لى  قد �صلنا  �كنا 
�كثر 	لحد	ئق، فقعد على كرسي من كر	سيها �قلت: (تمّد� 
فأسترخي فلم يبَق لي صبر على 	لنو1، �(نا مسافر منذ 	لصبا*، 
لى بر�كسل ثم طفنا شو	G% بر�كسل كلها.  قطعُت 	لطريق من (لمانيا̀ 
 G	� 1تنا علت بالحديث �نحن ال نشعر، �كنا (ما	يبد� (8 (صو�
� لها نافذC مفتوحة من 	لحّر، فبرh منها Gجل Gطية الصقة باأل	�
`ليه   G	العتذ	 Vألستا� يحا�	يلومنا، � فأقبل  نومه  (يقظناI من  قد 
�تهوين 	ألمر عليه، �`�	 به يقوV له: مسيو h	بيا8؟ �`�	 هو يعرفه، 
�`�	 هو يفتح لنا بابه �يخبرنا (8 عندI غرفة لإلجاCG يؤّجرها، �(نه 

	آل8 �حدI �	لد	G خالية `ّال منه أل�h 8جته في سفر.
حلو  	لوجه  طلق  	لقلب،  طّيب  كهل  (نه  عليه  يظهر  �كا8 
لى �	G صغيرC فتح لنا بابها  لى شبه حديقة تفضي̀  	للسا8، فدخلنا̀ 
	لسقف،  	لقديم عالية  	لبنا�  �(ضا�ها، فوجدنا غرفة متسعة من 
فيها (ثا¢ نظيف �لكنه من 	لطر	h 	لعتيق، �معها حّما1 كبير، �فيها 

جر| `�	 	حتجنا `لى شي� قرعناI. فكا8 �لك (كثر مما نطلب.
غرفته  `لى   G	لد	 صاحب  �عا�  ��هب،  	ألستا�  ��ّ�َعنا 
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فوجدنا 	لنو1 	لذ� كنا نفّتش عنه ينتظرنا على هذ	 	لسرير 	لقديم 
جد	ً 	لعريض جد	ً. فما Gمينا بأجسا�نا عليه حتى هبط 	لنو1 علينا 
فلم نصُح `ال ضحى 	لغد �قد فاتتنا صالC 	لفجر، بعد (8 سألنا 
فصّليناها  `ليها.  يوقظنا   8)  Iكّلفنا� موعدها  عن   G	لد	 صاحب 

قضا�، �َمن نا1 عن صالته كا8 كّفاGتها 	إلسر	% في قضائها.
 Gكبا Gلحديقة فإ� هي عرصة مهَملة فيها (شجا	خرجنا `لى �
لة بالثماG، �(كثرها من (شجاG 	لتفا* 	لذ� ندعوI في 	لشا1  محمَّ
`ّال في  	لنضج، ال ينضج  بطي�  بالشتو� ألنه كبير 	لحجم جد	ً 
�سط 	لخريف، لذلك كنا نأكله في 	لشتا�. ��جدناI ُملقى على 
� منه يمأل صنا�يق، فسألنا Gأل	ال يلتقطه (حد �ما على  �Gأل	
صاحب 	لد	G، فخّبَرنا (8 نفقا جمعه �حمله �نقله ال يفي بها 
ثمنه 	لذ� ُيبا% به، فجّربنا (8 نذ�قه فإ�	 هو حامض لم يبلغ حّد 
	طلبو	 ما تشتهو8 (شتِرI لكم   :Vلطعا1 فقا	 	لنضج. �سألناI عن 
(� (طبخه (نا. فطلبنا منه فطوG	ً فأعّد لنا 	لفطوG من 	لبيض 	لمقلّي 
�	لحليب 	لمغلّي �	لعسل 	لشهّي �	لخبز 	لناضج 	لطرّ�، فأكلنا 

�شربنا 	لشا�.
�جا�نا 	ألستا� نديم �قد 	سترحنا �شبعنا. �كذلك 	لدنيا: 
يو1 لك �يو1 عليك، �يو1 يسّر �يو1 يسو�، �ما عا¡ فيها (حد 
(هل  	لناصر  (حصى  �لقد  	لمستمّر.  باأللم  �ال  	لد	ئم   Gبالسر�
	لذ� كا8 (عظَم  >	لزهر	�<،  باني  	لناصر  	لرحمن  تعرفونه؟ عبد 
ثانية مع  (نشأ في 	ألندلس خالفة  	لذ�   ،Iبا في عصرG�)  iملو
 CGلمؤمنين، �ما ينبغي (8 يتسّمى بإما	َتسّمى بأمير � �	خالفة بغد
	لمؤمنين `ّال �	حد أل8 	لمسلمين جسد �	حد، فهل G(يتم جسد	ً 
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له G(سا8؟ `G 8(يتموI كا8 من عجائب 	لمخلوقا). 	لناصر هذ	 
(حصى قبل موته 	أليا1 	لتي مّر عليه صفو	ً بال عكر فوجدها سّتة 

عشر يومًا فقط! هذI هي 	لدنيا:
ِمَن 	ألقـذ	Gِ �	ألكـد	Gُِخِلَقْت على َكَدGٍ �(نَت ُتريُدها َصْفو	ً 

 C�لوسا	سّماعة تحت  �جا� �hجتي ترّتب 	لسرير فوجد
مّتصلة بأسالi، تتبعناها فإ�	 هي مربوطة بجهاh تحت 	لسرير ما 
س علينا! فلما حضر 	ألستا� نديم  عرفنا ما هو، فحسبناها �لة تجسُّ
لينا  نها تنقل̀   ̀:Vعنها ضحك من جهلنا �قا Iعليها �سألنا Iطلعنا)�

موسيقى ناعمة لنسمعها فننا1 عليها.
	لمقيم  (نت  قلت:  �خذكم؟   8) تحبو8  (ين  `لى  لنا:   Vقا�
�ما  فيها   Vلجما	 �مو	طن  هاته  �متنزَّ جاته  متفرَّ تعر�  	لبلد،  في 
يستحّق 	لزياCG منها، �لكننا قر(نا في 	لتاGيخ (8 معركة كبيرC بين 
	أللما8 �	لحلفا� كانت في (�	ئل 	لحر� 	أل�لى سنة ١٩١٤ في 
 سنة ١٩٤٠، �كا8 مثلها في مكا8 قريب G8ْ �تكّر�ِGْآل	منطقة 
في حر� 	لسبعين (١٨٧٠)، فأين هذI 	آلG�8 �ما هو بعدها عنا؟ 
�هل ينفعنا (� يمتعنا (8 نر	ها؟ قاV: هلّم `ليها فإنها قريبة، نركب 
ثم  بلجيكا)  	لمعر�فة في  	لمد8   zهي `حد�) Gنامو `لى   Gلقطا	
لى قرية �ينا8 	لقريبة من 	لمكا8 	لذ� كانت فيه 	لمعركتا8.  نركب̀ 

قلت: على 	سم 	هللا.
*   *   *

 Cلّربو	 ��	يًا (حلى من ��	هللا لم يخلق �	كنت (حسب (8 �
�	لشا�Gْ�ِ	8 في 	لشا1، فلما G(يت هذ	 	لو	�� 	لذ� يجر� فيه نهر 
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	لموh (يقنت (8 قدCG 	هللا (كبر من (8 تحبس 	لجماV كله بين جبَلي 
	لربوC. �(نت حين ترz 	لمشهد من مشاهد 	لطبيعة تظن (نه (جملها 

�(نه لم ُيخَلق مثله، فإG 8(يت غيرI بّدلت G(يك فيه.
يختا8�G من كل   :Vلجما	  يسّمونهن ملكا `لى من  	نظر 
 ،Gالختيا	  	�oسا) �Gبما  نسائها.  من  يجد�8  َمن  (جمل   Cبلد
�Gبما كا8 في 	لبيو (جمل منها جماًال �(شّد فتنة �(خّف �Gحًا 
�(قر� `لى قلب َمن ير	ها، �لكنهم جعلو	 للجماV مقاييس ما�ية 
حسبو	 (نها هي ميز	نه، �ما ��G	 (8 	لجماV ال ُيو8hَ �ال ُيقا| 
 �Gجتمعن لم تُعد تد	 	لنا|. فإ�	من  b	أل��	ّال بمقيا| (�لي `

َمن هي (جمل منهن.
	لطلعة   bلمشر	 فالشيخ  �حدهن؛  للنسا�   Vلجما	 �ليس 
	لقلب  	لطيبة   hلعجو	� جميل،  	للحية  	ألبيض  	لوجه  	لنوG	ني 
	لباسمة 	لفم 	لحسنة 	لخلق جميلة، �	لرياضي 	لقو� 	لبنية 	لمشد�� 
	لعضل 	لعريض 	لمنكبين جميل. �كذلك 	لحاV في مشاهد 	لكو8 
�منظر   ،Cلحلو	  Cكالفتا (نه  تحّس   I	تر فمنظر  	لطبيعة،  �مجالي 
كالشيخ 	لذ� له بر	�C 	لطفولة، �منظر 	لغانية 	لمتبّرجة 	لتي تستهو� 
لنصنع   Vلجما	  	لقلو�. �ما �كر مسابقا  bتر� 	لنفو| �ال 
مثلها �ال لنقتد� بها، فنحن ال ننظر `لى 	مر(C طمثها قبَلنا غيرنا، 
�ال نجعل 	لنسا� سلعة معر�ضة �عالمة نضعها على علب 	لمتا% 

لنرّ�جها في 	ألسو	b، �لكن جماV 	لنسا� عندنا أل�h	جهن.
كبير  نهر  (طر	فه؛  من   Vَلجما	 قد جمع  	لو	��  هذ	  G(يت 
 Cصغير zُقر� جانَبيه،  على  تقو1   Cُمْخَضّر  Gفيه، �صخو يجر� 
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�(بنية (ثرية تعلو بعَض جباله، �لكن �	�ينا على �لك كله (حّب 
 iبنك لغير	لة َلما بّدلت به. هل ُتعطي �لمبا	علّي  	لّي، �لو عرضو`
 �تأخذ 	بَن غيرi �لو كا8 (كمل 	لشبا� �(جملهم؟ لقد خطَر
هذI 	لحماقة يومًا على (�ها8 قريش حين عرضو	 على (بي طالب 
(8 ُيعطيهم محمد	ً عليه 	لصالC �	لسال1 �يدفعو	 `ليه من شا� من 
فتيانهم، فضحك منهم �قاV لهم: (عطيكم 	بني لتقتلوI ��خذ 	بنكم 

ألGبيه لكم؟ �ال يز	V 	لتاGيخ يضحك من هذI 	لَجهالة `لى 	آل8.
 Iهللا، `8 �جو	خلق  G	شي� عجيب، `نه من (سر Vلجما	8 `
	لنا| تتشابه جميعًا في �ضع عيونها �حو	جبها �(فو	هها ��نافها، 
�ما َثّم �جه يطابق تمامًا �جهًا �خر. �	لجماV (مر ُيدiGَ �ال ُيعَر� 

�ُيَحّس �لكن ال ُيقا|.
�كذلك 	لقوV في مناظر 	لطبيعة. كنت باألمس في ترفوGين، 
 iلبَِر	لظّل �	� Cلخضر	 Vهي منا على مرمى حجر، فر(يت جما�
	لصافية �	لنسيم 	لعليل، فقلت: لقد ضّم هذ	 	لمكا8 	لجماV كله! 
فلما نزلت هذ	 	لو	�� G(يته (جمل. �(نا (ُِقّر مرَغمًا (�`8 كا8 هذ	 
	إلقر	G صعبًا على نفسي) (8 �	�� 	لربوC (	لشا��G	8) 	لذ� طالما 
 �Gيبا �لصحَف بوصف جماله ال يكا	 مألُ 	ألسماَ% �سّو�ُ
�	�� 	لموh هذ	 �ال يقف (مامه، �ال يو	جهه بعينه �ال يستطيع 

(8 ينظر `ليه.
*   *   *

نهر  	لنهُر،  يمّر   ٍ�	� في  �هي  �ينا8.  في   Gلقطا	 من  نزلنا 
قرية؛  ُتَعّد   8) تبلغ  �ما  جانَبيه.  على  	لجبل  �يقو1  فيه   ،hلمو	
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`نها مجموعة (بنية ما تصل `لى 	لثالثين، لكن فيها كل ما ُيحتا� 
`ليه: فندb صغير، ��كاكين فيها كل ما تطلبه من مثلها من طعا1 
�شر	�، �متا% مما ال ُيستغنى عنه هناi من 	لمتا%، �فيها من 
	لتحف ما له بالبلدC صلة فهي تدVّ عليها �تكو8 �كرz لك من 
 Vّخلُتها �لكن ظاهرها يد�تك `ياها، �فيها كنيسة فخمة ما Gياh
على حسن بنائها، تقو1 عند (قد	1 	لجبل �تكا� تصل من علّوها 
Gكبنا  هو،  ما   �G�) لست  بنا� ضخم  	لجبل   bفو�  .IGلى صد`
	لمصعد فصعد بنا `ليه فر(ينا 	لو	�� كله، (� (ننا G(ينا بعضًا منه، 
�هو �	�ٍ طويل يمتّد ما 	متّد نهر 	لموh �يكا� يصل `لى �خر 	لقسم 

.8�Gآل	لبلجيكي من 	
�	آلGِْ�8ْ منطقة �	سعة (كثرها مع بلجيكا �(قلها مع فرنسا، 
في   Cلربو	  ��	� `لى  (نظر  كأني  (حسست  (على  من   نظر لّما 
ّياG فأzG جز% 	لو	�� �منعطفه. �ما كنت  �مشق من عند قبة 	لسَّ
فكأنه  لي،  	آل8  	نكشف  عني  محجوبًا   �Gأل	 على  �(نا   I	G)
	لمستقبل 	لذ� ال يصل بصرi `ليه �ال يحيط علمك به، تر	I من 
فوb فكأ8 	لماضي �	لحاضر �	لمستقبل قد 	جتمعت لك، فعلمُت 
(8 �لك كله نِسبّي؛ كمن يأخذ جر	ئد 	ألسبو% 	لماضي ليقر(ها 
�فعة �	حدC، فما كا8 حاضر	ً لقاGئها في يومها صاG 	آل8 ماضيًا 
 Gلتالي صا	 �لعد	لغد في 	ها كلها، �ما كا8 من حديث 	عند من ير

عندI 	آل8 من خبر 	لحاضر.
هل تر�نني تفلسفت �(غربت �جئت بشي� ال ُيفَهم، كما 
	لحَد¢  (� شعر  	لحد	ثة،  (� شعر  	لجديد  	لشعر  (�عيا�  يفعل 
8 كا8 َحَدثًا (كبر!  8 كا8 صغير	ً �	لُغْسل̀  	لذ� يستوجب 	لوضو�̀ 
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على (8 من شعر 	لحد	ثة ما ال تذهب بأ�ضاIG �ال تطّهر صاحَبه 
منه شالال نياغاG	 لو �قف تحتها �	غتسل بها.

��عوني (بالغ في 	لتفلسف فأسأV: ما 	لمستقبل؟ �(ين (�Gكه 
�(نا `8 �صلت `ليه صاG حاضر	ً ��هبت (فّتش عن مستقبل جديد 
(جر� �G	�I؟ �هذ	 	لمعنى يشغل من نفسي مكانًا لذلك ما (فتأ 

(عو� `ليه �(تكلم فيه.

*   *   *

سألت 	ألستا� (�قد قلت لكم `نه (كبر مني سنًا، �(نا (نسى 
ما كنت (Gيد (8 (قوله فما بالكم به؟ �(Gجو (ّال تخبر�I (ني 	غتبته، 
`لى كل مكا8).  في جريدC تصل  كتبتها  غيبته �لكن  (علنت  فما 
سألته: هل تعر� �ينا8؟ قاV: كيف ال (عرفها �قد قضيت شهر 
	لعسل فيها؟ �لم يُقل `8 �لك كا8 قبل (8 ُيقَتل (Gشيد�b 	لنمسا 

فتقو1 	لحر� 	لعاّمة 	أل�لى.

نزلنا من 	لقطاG، �لم نقصد شيئًا في �ينا8 مما يقصدI 	لسيا* 
لير�I أل8 	ألستا� حفظه 	هللا كا8 قد نسيه، فلم يكن (مامنا `ّال (8 
 Cعشرين مر hلمو	نهر  bلجسر فو	نا على Gمر .Gلقطا	 C�ننتظر عو
حتى عجب منا 	لنا| `� ير�8 	مر(C محجبة، �ما عرفو	 من قبُل 
محجبا `ّال 	لر	هبا فحسبوها G	هبة! �	لر	هبا Gبما ُكّن عند 
 ،بعض 	لنا| غيَر محبوبا �لكنهن غير َمهينا �ال مز�Gَيا
يألف  فال  	لنا|  من  قليل  `ّال  `ليها  يكا� يصل  منعزلة ال  ��ينا8 

(هلها oGية 	لغربا�.
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على  (�Gبا  في  بقيت   8` 	لمسلمة   C)لمر	  8` لكم   Vقا �من 
حجابها سخر�	 منها (� ���ها فال تصّدقوI، فما يسخر َثّمة (حٌد 
�نسي  	لقر�8  	إلسال1  كتا�  من  تعّلموها   �	�� تلك  (حد.  من 
تلك  `لى  تذهب  َمن  (نصح  �لكني  	إلسال1.  (هل  بعُض  بعَضها 
	لدياG (8 تلبس قريبًا مما يلبس 	لنسا� هناi حتى ال تنّبههم `ليها 
فتقع 	ألنظاG عليها، بشر� (8 ال تكشف `ّال �جهها �ال تكشف ما 
(مر 	هللا بسترI من جسدها، �ال يكو8 لباسها ضيقًا يحكي جسَدها 
على  بقيت   8`�  .Gألنظا	 يلفت  غريبًا  �ال  عنه  يشّف  Gقيقًا  �ال 
عبا�تها �لم تفاh bGيها في بلدها لم يضّرها �لك في نفسها بل 
سّبب 	لخساCG لها في مالها، ألنهم صا�G	 يطمعو8 فينا �يظّنو8 (8 
 Gألسعا	لخليج) يملك بئر نفط فيزيد�8 	لنفط (	 �G) 1 من�كل قا
علينا. حتى 	إلنكليز 	لذين كانت ُتضَر� بأخالقهم 	ألمثاV (حتى 
 Iهذ 	هم<) (خذ��إلنكليز في بال	(ّلف حافظ عفيفي باشا كتابه >
ّال بالماV، 	ستغّلو	  	ألخالb �صا�G	 -كما تسمعو8- ال يطمعو8̀ 

له كل شي� حتى 	لعلم، حتى 	لطب. فانتبهو	 يا (يها 	لنا|.
 Iكثر)� فرنسا  مع  بعضه  	ألقاليم،  (جمل  من   8�ِGْآل	 `قليم 
مع بلجيكا، �هو 	لبا� 	لذ� يدخل 	لغز	C منه عليهما؛ في حر� 
	لسبعين (يا1 بسماiG �نابليو8 	لثالث، �في 	لحر� 	أل�لى سنة 
١٩١٤ �	لثانية سنة ١٩٤٠. (نشأ 	لفرنسيو8 خّط ماجينو 	لذ� قالو	 
`نه ال ُيقتَحم �ال يدخل منه عد� مهما قو�، فكا8 كقبر جحا في 
 Vألقفا	لحديد �(8 عليه من 	 �G	(نه مؤيَّد بعو 	عموh لذ�	قونية 
حوله  من  ليس  �لكن  ُيكسر،  �ال  ُيفتح  ال  فهو  	لقناطير  يز8  ما 
جدG	8 فمن شا� 	لدخو V�	G فولج 	لمكا8. �كذلك فعل 	أللما8، 
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�خلو	 من 	آلG�8 حيث 	لطريق مفتو* `لى باGيس، �لو بقينا في 
	لقطاG �لم ننزV في �ينا8 لصرنا فيها بعد قليل.

*   *   *

�	لكال1 عن بر�كسل طويل، �هي عاصمة 	لسوb 	أل�Gبية 
ط موضعها  	لمشتركة، (� (نها شبه عاصمة أل�Gبا 	لمتحدC، لتوسُّ
G(يت  ما  (جمل  من   zلكبر	 �ساحُتها  	ختياGها.  على  �	تفاقهم 
ما هو مفر�¡   iهنا 	لساحا 	لمد8 (سانتر)، �من  مر	كز  من 
بالسّجا�، �لكنها ليست سّجا�	ً من 	لصو� �ال من 	لحرير، �لم 
من  بسا�  بل هي   ،Vلرجا	 �ال  	لنسا�  (كّف  �ال   V	منو ينسجها 
	لوG� �	لزهر، �من حولها 	لشو	G% تطيف بها. �في طر� 	لساحة 
	لكبرz ببر�كسل بنا� عظيم في h	�يته مناCG مسجد ال تختلف عن 
، �لك هو بنا� 	لبلدية. �ِمن خبرI 	لذ� حّدثني به 	Gلمنا	كثر )
�لد� 	لدكتوG عدنا8 	لهّو	�G (8 	لمهند| 	لذ� (قامه لحظ بعد 
ليه،  تمامه ميًال في محوIG، فاشتّد �لك عليه �كبر لديه (8 ُينَسب̀ 
فصعد `لى (عالI �(لقى بنفسه فما! �في 	لنا| عاقل �مجنو8، 

�هللا في خلقه شؤ�8.
�في 	لساحة متحف يبّين تطوG بر�كسل عبر 	لتاGيخ، كالذ� 
يبّين حاV 	لريا� بين يومها �(مسها �	لذ� يتنقل في 	لبلد	8 فيلقى 
	إلعجا� في كل مكا8. �قد طالما تمنيت �	قترحت على (مين 
عمر  محمد  	ألستا�  (خي  	بن  فؤ	�،  	ألستا�  	لمقدسة  	لعاصمة 
توفيق 	لوhير 	لكاتب 	أل�يب، (8 ُيقيم معرضًا �	ئمًا يمّثل 	لكعبة 
�	لحر1 في 	لجاهلية �في صدG 	إلسال1 �ما h	� فيه 	لخلفا� على 
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 �	h� ية ففضلتها كلها�لسعو	 C�لزيا	 مدz 	لتاGيخ، حتى جا�
(ضعافًا عليها، ��خرها فر¡ 	لسطح �`عد	�I للصالC �`قامة سّلم 
يصعد هو بالنا| بدًال من (8 يصعد 	لنا| عليه. فلو (نهم صنعو	 
مة ليّطلع  مثل �لك بمكة 	لمكرمة �جّدC ��ضعوI في صوCG مجسَّ
عليها َمن لم يعر� كيف كانت هذI 	لبال� قبل خمسين سنة (كما 

 	آل8.Gعرفتها (نا) �كيف صا
*   *   *

�جد في بر�كسل عجبًا؛ عا� بي 	أليا1 `لى ما خّلفت 
�G	ئي من حياتي فر(يت فيها ما كا8 في �مشق �فقدناI من (كثر 

من Gبع قرG ،8(يت فيها 	لتر	1.
 Cلوال	 (حُد  �بالكهربا�  به  جا�  �مشق،  في  قديم  �	لتر	1 
	لمصلحين من �الC 	لعثمانيين �(ظنه ناظم باشا. عمرI ((� 	لتر	1) 
ليه  من عمر�، كا8 هدَ� كل مظاهرC �طنية، فكاV�) 8 ما تقصد̀ 
 Vلتي تمّثلها �ال لنستبد	 CG1 تحرقها، ال بغضًا بالحضا	لتر	 عربا
بها Gكو� 	لد�	ّ� �عربا 	لخيل، بل أل8 شركة 	لكهربا� 	لتي 
عنه،  �(عرضنا   Gلشهو	� 	أليا1   Iقاطعنا �طالما  بلجيكية.   Iتسّير
 zلصغر	ألخت 	لتي تملكه هي 	 Gفضًا لالستعماG �أل8 بلجيكا 
�	نتدبتنا  منا   C�	G` بغير  �حكمتنا  بال�نا  على   عَد 	لتي  لفرنسا 
 Vhلمنا	ً لمدننا، تدمير 	بها قتًال لرجالنا �تدمير	نتد	لتمّدننا، فكا8 
مرتين بالمد	فع من 	لقال% 	لتي نصبوها على جبالنا موّجهة `لينا ال 
 �لألحيا�، حتى `8 (جمل (حيا� 	Gلى عدّ� بلدنا، �حرقًا للحا`
�مشق بقيت خر	ئب (كثر من Gبع قر8، �ال يز	V 	سمها على (لسنة 
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	لنا| `لى 	ليو1، 	لذ� ال يعرفونها بغيرI هو >	لحريقة<.
(قوV `8 	لتر	1 	لذ� قلعنا خطوطه �(hحنا عرباته �جدته في 

بر�كسل بذ	ته، فذّكرني 	لماضي �(عا� لي ما سلف من عمر�.
فنحن لهذ	 ال نحّب بلجيكا، �لكن 	هللا عّلمنا (8 ال يمنعنا 
على  َقْو1ٍ  َشَنآ8ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  {�ال  لنا:   Vفقا 	لحّق  قولة  من  �لك 
ُتذكر  لبلجيكا  مزّية  (�كر   8)  Vلعد	 �مَن  	عِدلو	}،  َتْعِدلو	،  (ّال 
�هي  �ينًا.  باإلسال1  	عترفت  غربية  ��لة   V�) (نها  هي  �ُتشكر، 
تبعث فتسأV (�ليا� 	لتالميذ (�V كل سنة مدGسّية عن 	لدين 	لذ� 
يختا�Gنه أل�ال�هم، فمن كا8 من (بنا� 	لمسلمين جعلت لهم هم 
	ختياG مدGّ| يدGّ| لهم �ينهم، �(عطته 	لحكومة مرتَّبه �جعلت 
 Gلعمل على (8 يختا	 zسين، �قد جرGّلمد	له كل حّق هو لسائر 

	لمدGسين 	لمركُز 	إلسالمي.
*   *   *
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-٢٠٧-
،خو	طر في 	لحياC �	لمو

في طرb هولند	

 Cلجريد	لحلقة فوصَلت 	 Iً (جمع �هني ألكتب هذ	كنت قاعد
`ليه  �`نا  هللا  "`نا  �	ضح:  بخّط  ظاهر   Gطا` في  	لنعي  هذ	  �فيها 
>تنعى<  (�	لصو	�  َلتنعي  	إلسالمي  	أل��  G	بطة   8` G	جعو8، 
بفتح 	لعين) `لى (عضائها �`لى محّبي 	أل�� 	إلسالمي �	لكلمة 
	لطيبة 	لدكتوGَ عبد 	لرحمن G(فت 	لباشا نائب Gئيس 	لر	بطة..."، 
فسقطَت 	لجريدC من يد� �لم (ستطع (8 (ُتِّم قر	�C 	لخبر، �فركت 
 �عد  .zير ال  ما  �ُيريني  يكذبني  بصر�  لعّل  �قلت:  عيَنّي 
فأعد قر	�C 	لخبر �قلت: لعّله من تشابه 	ألسما�، (� لعلها من 
	أل§  �Gئيسها  	لر	بطة  هو   Iينعا 	لذ�  �لكن   .	لشائعا  كا�با
	لحبيب 	لد	عية 	أل�يب (بو 	لحسن علي 	لحسني 	لنَّْد��، فهل 

يمكن (8 يخد% عليٌّ علّيًا �(8 يكو8 	لخبر مكذ�بًا؟
 	ألستا� عبد 	لرحمن G(فت 	لباشا �قد 	متأل (�يُمه Gتصو�
تالميذ�  بين  كا8  يو1  �تخّيلته  بالنشا�،  نفسه  �فاضت   Cبالحيا
�كنت (قوV له على مشهد �مسمع من Gفاقه: `نك يا عبد 	لرحمن 
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(�يب �سيكو8 لك شأ8. �قد كا8، فكتب �خطب �عّلم، �كا8 
	لمفّتش 	لعا1ّ للغة 	لعربية في 	لشا1 يو1 كاGَ 8صيفه �َسِمّيه 	ألستا� 
عبد 	لرحمن 	لباني مفّتش 	لعلو1 	لدينية، فصنعا (صنع 	هللا لهما) 

للدين �للعربية ما يبقى في 	لنا| (ثرI �عند 	هللا ثو	به.
�كر   bGيفا لم  	لرحلة   Iهذ عن  (كتب   بد( يو1  من  �(نا 
قلمي عن  (ُبِعد  (تناسى �(8   8)  Vحا�) 	لمو خاطر�، �لكني 
مركز 	أللم؛ كالذ� تدخل تحت جلدI شظية من 	لخشب فتتعفن 
ّال (8 يضغط بإصبعه على  �ينتفخ 	لجلد �يتو1G 	لمكا8، �ال يشفيه̀ 
مكانها لُيخِرجها ثم ينّظف 	لجلد من (ثرها، �لكن مّس 	لموضع 
يؤلمه، فيصر� `صبعه عنه �يد�G من حوله من حيث يشعر (� ال 
يشعر. �كذلك كانت حالي، �`8 كا8 جر* قلبي بفقد 	بنتي 	لذ� 

�ّكرني به هذ	 	لخبُر ال يندمل �ال يبر( �ال تذهب �المه.
�لكن ما لي؟ �كيف (تكلم كما يتكلم 	لجاهلو8 	لذين ال 
(ئن  لها: �يحك،   Vقو) فأسألها  `لى نفسي  `ني ألGجع  يؤمنو8؟ 
فقدُ 	بنتي فهل فقد -ال قّدG 	هللا- `يماني؟ �لو كانت 	لبنت 
في غيبة لزياCG (ختها (� عّمتها هل كنت (بكي لبعدها �(جز% من 

�كرها؟ فما لي �من عليها عند (ختها �(خشى �هي عند Gبها؟
�هل ُيفَقد من يمو؟ لقد قلت من قديم مقالة قر(ها 	لنا| 
مني �سمعوها: `8 	لجنين في بطن (مه لو (مكن (8 يسمعك �(8 
 Iلدنيا هذ	لك: `8  Vلدنيا؟ لقا	يفهم عنك �يكلمك �سألته: ما 
فإ8  (تقلب خاللها.  	لتي  	لظلمة   Iفيها �هذ (عيش  	لتي  	ألحشا� 
قلت له: ها هنا �نيا 	لبيُت 	لو	حد منها (�سع من �نياi هذI كلها 
بمئة (لف ضعف، �`8 فيها شمسًا �قمر	ً، �`8 فيها بر	ً �بحر	ً، 
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�شتاً� �صيفًا، هل كا8 يستطيع (8 يفهم عنك (� يتصوG ما تقوV؟ 
�لو كانا تو(مين في بطن �	حد فُولد (حدهما قبل صاحبه �(مكن 
(8 تسأله عنه، فبما�	 يجيب سؤ	لك؟ (ال يقوV لك `نه كا8 فبا8 

�خال منه 	لمكا8، `نه ما �ُ�فن تحت في 	ألعماb؟
فكيف z)G 	لوال�C موتًا، �كيف ال نرz نحن 	لحقيقة فنعلم 

(8 	لمو �ال�C جديدC؟
نسا8، مر	حل (Gبعة كل �	حدC مما قبلها  حياC 	إلنسا8، كل̀ 
ليها، فالمو 	لذ� نفّر منه �نحا�V (8 نبتعد  كالتي بعدها بالنسبة̀ 
لى 	لتي بعدها. مرحلة حياتك �(نت  ّال نقلة من مرحلة̀  عنه ما هو̀ 
جنين في بطن (مك، �حياتك في هذI 	لدنيا، �حياC 	لبرh§ بينها 

.Cآلخر	 Cلباقية �هي حيا	ئمة 	لد	 Cلحيا	� ،Cآلخر	بين �
(Gحب  مرحلة  `لى   Vنتقا	�  C�ال� حقيقته  في   	لمو  8`
�(�سع، �كل �ال�C فيها (لم. فلما�	 �لم لمو 	بنتي �ال (فر* 
 C�بيد مجر1 �ثم، �(نها موعو (Cال تُقل شهيد�) ً	8 قضت شهيد)
بما 	ّ�خرI 	هللا للشهد	�؟ �	لشهد	� `8 كانو	 عندنا (مو	تًا فإنهم عند 
فلما�	  بحياتهم.  تشعر�8  ال  �لكن  (حيا�  ُيرhَقو8،  (حيا�  Gبهم 
(تحاشى �كرها، �`8 ُ�كر فاضت مد	معي �شّق 	لحز8 قلبي؟ 
	Gحمها  	للهّم  `ليك،  �(تو�   iستغفر) `ني  	للهّم  `يماني؟  (ين 
�	Gحم عبد 	لرحمن 	لباشا 	لذ� �ّكرني موُته بها �	لذ� كا8 يومًا 
عامًال  كانت  للتالميذ   Vقو) كنت  مما  كلمة  فلعّل  تالميذ�،  بين 
له  	هللا  	Gتضاها  	لتي  	لوجهة  توجيهه  في  جد	ً،  صغير	ً  صغير	ً، 

فيكو8 لي شي� من ثو	بها.
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	للهّم  �(كتب �(خطب �(حّد¢،  (عّلم  `ني من ستين سنة 
�لكني  كا8،  �ليته  لوجهك.  خالصًا  كا8  كله  �لك   8) (ّ�عي  ال 
بشر (طلب ما يطلبه 	لبشر من 	لماV 	لحالV، �يسّرني 	لمديح، 
�تستهويني متع 	لدنيا، فهل يضيع لذلك جهد� كله؟ هل (خر� 
فاxG 	ليدين لم (َنل شيئًا من 	لثو	�؟ `ني ألمتحن نفسي (سائلها 
كل يو1: هل كانت 	لدنيا �حدها هّمي؟ لو ُعر� علّي (ضعا� 
ما (خذI 	آل8 على مقاالتي �كتبي �(حا�يثي على (8 (جعلها كتبًا 
(Gضى؟  كنت  هل  	لكفر،  `لى   Cلدعو	 في  �(حا�يث   �مقاال
(C من مطالب 	لدنيا. فليست `�8 كلها للدنيا، كما (نها ليست مبرَّ

قلت لكم `ني (فّكر في 	لمو �(عر� (ني على عتباته. `نه 
يمكن (8 (عيش عشرين سنة (خرz كما عا¡ بعض مشايخي �كما 
يعيش 	ليو1 نا| من معاGفي، �لكن هل ينجيني �لك من 	لمو؟ 
توحيد	ً  `ّال   (عد� ما  `ني  	للهّم  Gبي؟  للقا�  (عد�ته  	لذ�  فما 
خالصًا خاليًا من 	لشرi، �(ني ما عبد غيرi �ال �ّجهت شيئًا 
مما ُيَعّد عبا�C `لى سو	i، �(نني (Gجو مغفرتك �(خشى عو	قب 

�نبي، فاللهّم 	Gحمني �	غفر لي.
صنعت  ما  خبر  فيها  Gحلة  تُعد  لم   Iهذ قائلو8:   Vسيقو
 .�	Gآل	� Gألفكا	يت �ما سمعت، �لكنها شتيت من )G عّما CGصو�
�	لجو	� قّدمته في (�V حلقة من هذI 	لذكريا، قلت `ني لست 
ّال  ّال بها �ال ينصر�̀  كالجند� 	لمسافر في مهّمة عسكرية ال يهتّم̀ 
 ،I	لمشهد فيقف عليه لير	؛ يبصر �Gأل	ليها، بل كالسائح في `
�يستطيب  ليستكمل سماعها،  مكانه  فيترّيث   Cلمحاضر	 �يسمع 
به  فأهًال  	لقر	�  قبلني على هذ	 من  فَمن  (يامًا.  فيه  فيمكث  	لبلد 
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�سهًال، �ثقو	 (8 هذI 	الستطر	�	 Gبما كانت (نفع لي �لكم من 
مجر� سر� 	لوقائع.

*   *   *

(عو� 	آل8 `لى حديث 	لرحلة، (عو� `لى �خن.
 zلى (خر` Cحد	ثال¢، تنتقل من � V�� �خن على حد���
في Gبع ساعة فقط تمشيها على Gجليك، فإ8 توجهت تلقا� بلجيكا 
 Gمر 	هي لييج، �`8 (ممت هولند iتلقا Cمدينة كبير V�) كانت
8 سمعتم 	سمها: ما 	لذ�  بمدينة (ندهو�، ثم ببلدC قد تتسا�لو8̀ 
نقلها `لى هولند	 �نحن نعرفها في َنْجد هنا عندنا؟ �(ين هولند	 
من نجد؟ هي بريدC (Breda)! ثم يتفر% 	لطريق فرعين، 	أليمن 
`لى (�تر	خت ثم (مستر�	1، �	أليسر `لى �Gتر�	1، ثم `لى الها� 

.(Denhaag) xينها�لتي يدعونها هم 	
 Vقو) 	ثنتين، �ال (ستطيع (8  `لى هولند	 مرتين  �قد �هبنا 
 Cخلت مدنها �(لقيت نظر�تها �لكن مشيت في طرقها �Gh نني`
شاملة عليها، فإ8 تكلمت عنها فإنما (صف ما G(يت، �ما G(يت 
يطاليا 	لتي  ّال (قل من 	لقليل. �جدتها كالبندقية (فينيسيا) في̀  منها̀ 
�(مستر�	1   .Cلبصر	 �هي  	لعر�  بندقية  G(يت  �لكن  G(يتها،  ما 
مثلهما في كثرC (نهاGها (� (قنيتها، فشاG% �قناC: `8 شئت Gكبت 
	لسياCG فيه (� 	لز�bG (� 	لسفينة فيها. �G(يت محطتها 	لفخمة، 

.	Gلقطا	يا1 عّز ) �كانو	 يعتنو8 بعماCG 	لمحطا
�محطة 	لحجاh في �مشق نمو�� G	ئع في حسن 	لعمر	8 
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�جماV 	لبنيا8، كا8 يبد( منها 	لقطاG 	لذ� ينتهي في محطة 	لَعْنبرية 
في 	لمدينة 	لمنوCG، �قد (ُنشئت على غر	Gها �لكنها ليست مثلها 
�لم تبلغ في 	لجماV مبلغها. هذ	 	لخط 	لذ� كا8 منقبة للسلطا8 
عبد 	لحميد Gحمه 	هللا، �	لذ� ُبني بأمو	V 	لمسلمين �(Gيقت في 
بنائه َسو	bٍ من �ما� 	لعماV 	لمسلمين، 	لذين كانو	 يعملو8 في 
 zُيشو 	لتي  	لمتلظية   Vلرما	 على  	لشمس  ��هج  	لصحر	�  حّر 
خربته  ثم  سنين  عشر  عا¡  `سالميًا،  �قفًا  �كا8  	للحم.  عليها 
(يد� 	لمسلمين مع (يد� جماعة لوG	نس، فانطبق علينا ما قاV 	هللا 
عن عدّ�نا: {ُيْخِربو8َ ُبيوَتهم بأيديِهْم �(يد� 	لمؤمنيَن، فاعتبِر�	 
بنا  مّر  ما  كل  بعد  عرفنا  هل  	عتبرنا؟  فهل   .{Gِألبصا	 (ُ�لي  يا 

صديَقنا من عدّ�نا؟
�كنت (ظن (8 (مستر�	1 على 	لبحر، فخّبر�نا (نه بعيد عنها 
 zُقر� %G	نا بمزG1. فذهبنا `ليها �مر	نا �هبنا `لى فولند�G) 8` ننا)�
يشّم منها 	لقا�1 عليها مثل G	ئحة 	إلصطبل من كثرC 	لبقر، (عني 

	لبقر حقيقة ال 	لبقر على صوCG 	لبشر.
يملؤها  لوحة  كأنها  تر	ها  جميلة،   Cصغير مدينة  �فولند	1 
من   Cلحمر	  ،bGh) لونه  كبير   Gطا` حولها  �من  	ألحمر  	للو8 
 h	لطر	 على  	لمبنية   Cلصغير	 بيوَتها  تعلو  	لتي  	لقرميد  سقو� 
	لقديم، �	لزGقة من 	لبحر 	لمحيط بها. �G(يت فيها 	لنسا� بثيابهن 
`لى  	لذ� يصل  	لطويل  	لثو�  	لكامل،  بالحجا�  	لوطنية �ُهّن 
�جه 	لقد1 �	لكم 	لطويل 	لذ� يبلغ 	لرسغ فال َيظهر `ّال 	لكفا8، 
�على 	لر(| قلنسوC خاّصة لم (Gَها في غير تلك 	لبال� تستر 	لشعر 
كله، �في (Gجلهن (حذية من 	لخشب كأنها 	لقباقيب. �لم نَر من 
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	لمدينة `ّال جانبًا منها، فلو �هبُت (صفها لم يكن �صفي لها `ّال 
	لتي   C�Gكالو ما�ها،   �(خذ 	عتصرتها  	لتي  	لليمونة  كوصف 
جّفت ففقد حياتها �(ضاعت عطرها؛ `8 �صفي ال يزيد على 
�صف يوليو| قيصر لّما عا� من حر�به في بال� 	لغاV (فرنسا) 
فسألوI في مجلس 	لشيو§ (8 يحّدثهم عما كا8، فقاV لهم: �هبنا، 

فحاGبنا، فانتصرنا، فرجعنا.
�	لعر� تقوV: 	لبالغة 	إليجاh. �لكن من 	إليجاh ما يمسخ 
 C�Gلو	حيقها �G ّال كقشرC 	لليمونة 	لتي فقد 	لمعنى فال يبقى منه̀ 
 	لتي (ضاعت عطرها، �من 	لبالغة ما يسمو `لى (على 	لدGجا

.hإلعجا	يبلغ حد �
*   *   *

لى (مستر�	1 فُجلنا فيها، �مرGنا بكثير من 	لمد8 لم  �Gجعنا̀ 
ّال قليًال عند الها�، �كنا قريبين من مسابحها، فما نزلنا من  نقف̀ 
	لسياCG �لكن G(ينا منها بعض ما فيها، �	لذ� G(يناI ال يزيد عّما 
كنا نر	I في بير�، بل Gبما كا8 	لذ� في بير� (شّد نكر	ً. �قالو	 
يف، (� 	لشاطئ) مسبحًا  لنا `8 هاهنا (�(شا�G	 `لى جز� من 	لسِّ
 Vلرجا	من بطو8 (مهاتهم،  للعر	C ينزلو8 فيه كما (نزَلتهم 	لقابال
�	لنسا� سو	�. فما عجبت من �لك، ألنها لو (ُنشئت مسابح للخيل 
�	لبغاV �	لحمير لما نزلت `ّال هكذ	. هل G(يتم (تانًا (حماCG) تريد 

(8 تخو� 	لنهر فلبست ُتّبانًا (هو 	لمايوI) (� 	Gتد ثيابًا؟
 على (8 بعض 	لثيا� (شّد `غر	� من نبذها كلها. �لقد قر(
مرC نكتة في مجلة مصرية عن طالَبين في مدGسة 	لفنو8 	لجميلة 
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(	لتي hعم 	لر	�� (نهم يأتو8 `ليها بإحدz 	لعاهر	 فتقف (ما1 
من  �تطير  باأللبا�  منهم  تذهب  بأ�ضا%  ثيا�،  بال  	لطال� 
�oGسهم 	لصو	�، ليصّو�Gها كما قالو	)، قالت 	لمجلة `8 طالبًا 
نّبه Gفيقه فقاV له: (ما ترz جمالها؟ هل (بصر مثل هذI 	لفتنة 
�هذ	 	لبها�؟ فقاV له صاحبه: كيف لو (بصرتها بثيابها؟ �لك (8 
	لثو� 	لذ� يكشف عن بعض 	لمستوG ُيطِلق خيالك لتتصوG ما لم 

يكشفه، فتر	I (جمل بعشر مر	 مما هو في 	لحقيقة �	لو	قع.
كيف   �	لموضا 	ألhيا�  عن  كتابًا  قديم  من   قر( �لقد 
تتبّدV، فتغطي مرC ما كا8 مكشوفًا �تكشف ما كا8 ُمغّطى. �سر� 
مؤّلفه ما كا8 من �لك في فرنسا في مئة �خمسين سنة، فوصل 
 8) يستطيع  ال  	لرجل   8) خالصته   	�`� فأ�	عه.  	لمهنة  سّر  `لى 
يكشفو8  فهم   ،Cحد	�  Cبنظر كله   C)لمر	 جسد   Vجما يستوعب 
له عن شي� منه ليقع نظرI عليه �ينصر� 	نتباهه `ليه: عن (على 
	لصدG مثًال، فإ�	 (لفه �مّل منه h	��	 في 	لكشف فوّسعو	 	لجيب 
(�	لجيب في 	للغة فتحة 	لثو� عند 	لعنق) حتى يصلو	 `لى 	لحد 
 Gلصد	ستر  Cلجديد	لموضة 	 	فيجعلو ،Ihلذ� ال يستطيعو8 تجا�	
 Iلثو� حتى جعلو	لو8 يقّصر�8 	ال يز� ،bلسا	كشف شي� من �
ثوبًا صغير	ً (ميني جو�) يكشف نصف 	لفخذين، ثم h	��I قصر	ً 
فكا8  منهما،  	لشي�  على  يبقي  فال  (عالهما  `لى  يصل   Iفجعلو
بنظر  �	لشبع  	الكتفا�  	لنا|  من  (حّسو	  فلما  (	لميكر�جو�)، 

.Gلصد	`لى  	��لسيقا8 عا	
�كذلك يلعبو8 بالنسا�، �	لنسا� يرتضين (8 َيُكّن لعبة لهم. 
خالئقنا  �تقليدهم  	تباعهم  في  فُنضيع  �نتبعهم  نقّلدهم  �نحن 



٣١٧

�سالئقنا ��مو�لنا ��عر�ضنا، �نخالف في �لك كله شر
 �بنا.
�من عجائب ما �جدنا/ عندهم �ني خرجت )لى �لشرفة مر$ 
بالَمنامة (�8 �لبيجامة) فلحق بي حفيد�8 �لصغير�4 �لبنت ��خوها 
 Aيقوال4: ال يا جّد�، ال عيب. قلت: �ما �لعيب؟ قالو�: �لخر�
بالبيجامة. فرجعت أل4 على �لعاقل )�� نزK بلد�ً �4 يعتبر �عر�فه ما 
لم يكن فيها مخالفة لدينه، �على �لمؤمن �4 يجّب �لغيبة عن نفسه 
�ّال يفتح للناW باV �لكالU عنه. �ليس هذ� هو �لعجيب، �لكن �
�لمايو/)   8�) بالّتبا4  �خرجت  �لمنامة  نزعت   4( �نك  �لعجيب 
و�$ �لكبرY، �هو من  لم يكن عيبًا، مع �4 �لتبا4 ال يستر )ال �لسَّ
صغر/ كبعض سر��يال[ �لنسا\ �لتي يوضع �لو�حد منها في علبة 

كبريت.
فالعو�$ )�4 هي �لَمنامة (�لبيجامة) ال ما فيها!

*   *   *

 �� (�أل�توبا4  �لد�لية   cلطر� في  هولند�  في   Kنجو �كنا 
�أل�تو��[ �� �أل�تستر�f) �بنتي �حمها �هللا تمسك بالخريطة �هي 
في صد� �لسيا�$، ��نا )لى جنب �خينا �لشاVّ �لذ8 يسوقها لنا، 
ترشدني )لى �لمسلك فأنّبهه )ليه، ��نظر في )شا��[ �لمر��، �هي 
عندنا  فقد صا�  بالوصف  لها   iعر� �لطريق، �لست  كثير$ على 
�لتي تصل بين �لمد4،  بحمد �هللا مثلها تمامًا في شو��
 �لمملكة 
بين جد$ �مكة �بين مكة ��لمدينة، ال يختلف ما عندنا عما ��ينا/ 
 Vلحر�  Uيا� هتلر   Uقو  �� هتلر   
�ختر� من   cلطر� �هذ/  عندهم. 
�لثانية، تطيف بالمد4 �ال تدخلها، فتسّهل �لسفر �تختصر �لزما4.
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�لقد غفَلت مرC عن `شاCG `لى طريق فرعي علينا (8 نسلكه 
فاضطُرGنا (8 نمشي بعدI سبعين كيًال ((� كيلومتر	ً) لندiG فتحة 
 Vلحا	 (حيانًا، كما هي  (Gبعة   �)  �Gللطريق ثالثة مسا� .zخر)
كا8  �من  (يمنها  في  مشى  مبطئًا  كا8  فمن  	لمملكة،  في  عندنا 
 bلذ� يسو	لشا� 	8 ) Cمسرعًا مشي في (يسرها، �قد �قع لنا مر
سياGتنا (ضا% 	لطريق فوقف ليسأV -على hعمه- (حد 	لسّو	قين 
	لشرطة   	Gسيا �جا�تنا  	لقيامة  علينا  فأقا1  به،  يمّر�8  	لذين 
	لسير  قطع  بوقوفه  ألنه  معه  	لتحقيق   8�oيبد  Iخذ�)� مسرعة، 

�(خّل به، �كا� يسّبب للسالكين 	لمهالك.
	لزنبق   ،�Gلو	 من  �بنو%  	لسمين  بالبقر   CGمشهو �هولند	 
(تيولب) 	خُتّصت به، �بطو	حين 	لهو	�. (ّما 	لبقر فقد G(يناI كثير	ً، 
	لزG	عة   CG	h� أل8  هنا   I	ير  8) 	ستطا%  هولند	  في   Iيَر لم  �من 
(يد�  تحت  فوضعته  	لهولند�  	لبقر  من  	لنو%  هذ	  	ستقدمت 
	لفالحين، فأحسنو	 Gعايته �	لعناية به. �ال تعجبو	 فإ8 	لمملكة 
 تكتفي من 	لقمح بما ُتنبته Gصا %Gh 	لتي هي صحر	� غير �	
	لصحف  به  تتحد¢  ما  ��خر  غيرها،  `لى   IGتصّد بل  (Gضها، 
مصر.  (ختها  `لى  منه  	لعظيم   G	لمقد	 هذ	  `هد	oها   �	إل�	عا
�	لبال� 	لتي كانت تصّدG 	لقمح `لى �Gما �غيرها مما هو (�نى (� 
 تستوG�I، �لك لّما هّبت عليها Gما8 صاh بعد منها جا� عليها)
 هذI 	لريا* 	لعاتية 	لمهلكة 	لمدّمرG ،Cيا* 	لشيوعية، �`8 غّيَر

hّيها �بّدَلت ثوبها �	سمها فَتسّمت باالشتر	كية.
نَرI، �(ما  �(ّما 	لوG� فقد جئنا هولند	 في غير موعدI فلم 
طو	حين 	لهو	� 	لتي كانت شعاG هولند	 فقد قّلت جد	ً �لم يُعد 
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ُيحتا� `ليها بعد (8 جا� 	لمحّركا 	لكهربائية.
*   *   *

ننا بقينا في فولند	1 (كثر 	لنهاG، فر(يت (8 من كا8  قلت لكم̀ 
فيها يعيش في 	لدنيا �هو ليس فيها، يجد كل ما يحتا� `ليه �لكن 
ال يجد ما هو (كثر منه �ال يصل `ليه؛ حاجا مضمونة، �مناظر 
جميلة، �مساحة محد��C، �مشاهد معد��C، فهي تصلح لمن 

شا� 	لعزلة 	لها�ئة.
�G(يت مكانًا في (لمانيا (عجب منها هو موْنَشاْ�، �هي في 
 �Gأل	قطعة من  ��	يًا، فالو�	ال يبلغ (8 ُيَعّد � �Gأل	شّق من 
بين جبلين مرتفعين، �هذI حفرC بين (Gضين ال يرz منها 	لسائر 
لو  فيها  يقيمو8  	لذين  �لكن  بها،  يشعر  �ال  شيئًا  	لطريق  على 
سكنو	 `ليها �	كتفو	 بما فيها لم يشعر�	 بالطريق �ال بمن يمّر فيه. 
�ال (ستطيع (8 (صف مونشا� �صفًا ناطقًا ُيغني عن oGيتها ألني 
فيها  تحفًا  تبيع   Cصغير  bسو �فيها  ساحتها،  `ّال  منها  G(يت  ما 
بلد  تكثر عندنا في كل   b	ألسو	  Iليت هذ فيا  للمكا8.   �كريا
يقصدI 	لسيا*. �G(يت 	h�حامًا �سحنًا مختلفا �سمعت (لسنة 
	لساحة  	لسيا*، �على جانَبي  (نها من مقاصد  متعد�	، �لك 
� مثل 	لد�Gَ بعضها (على من بعض، ترz 	لبيو فيها كأنها G)

.عماCG �	حدC من عشر	 	لطبقا
 |)G (١) يسكن (هلها فيCًسمها َبحر	ينا في مدينة نسيت )G�

______________________
(١) 	لبحرC مجموعة مساكن، �لعّل 	لمكا8 	لذ� بين جدC �مكة من هذ	 

	لقبيل.
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جبل عاV ال يكا� ُيوَصل `ليه، فقلت: سبحا8 َمن حّبب (�طا8 
 |)G في 	تضى قو1 (8 يسكنوG	 لحّب ما	 	ليهم! فلوال هذ  ̀Vلرجا	
�، �قو1 يقيمو8 في Gأل	في شّق من  	لجبل، �قو1 (8 يسكنو	
بيو سقوفها �جدG	نها من 	لثلج في (السكا، �قو1 في 	لصحر	� 
�تحتهم   ً	Gنا 	لشمس  فيها شعا%  يسيل  يقيمو8 في خيا1   zلكبر	
لم  `8 غا� عنه  له،  بوطنه محّب   �ٍ	G محرقة... �كلهم VماG

ُيرِضه `ّال (8 يعو� `ليه.
*   *   *
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-٢٠٨-
طريق 	لحج

 Iهذ من   Cألخير	 	لحلقة  على  تعليقًا  Gسائل  (Gبع  تلّقيت 
على  �G	بعة  	لموضو%  صلب  في  تأتي  منها  ثال¢   :	لذكريا
 	لهامش، (� هي على حر� من 	لهامش، ال صلة لها بالذكريا
�لكن في 	لجو	� عليها نفعًا للقر	�. جا� من فاضل ينّم (سلوبه 
مديم  للمطالعة  مدمن   |Gمد `نه   Vيقو فضله،  على  	لصحيح 
 �Gلعقاقير بأنه با	ألطعمة (� 	طالما مّر به �صف بعض � ،C�	للقر
يابس (� حاG Gّطب، فال يفهم معناها �ال يعر� موG�ها �مأتاها، 
قر(ها كثير	ً في كتب 	بن 	لقّيم �غيرI �سمعها من (يا1 قريبة من 
	لشيخ 	لشعر	�� في حديثه 	ليومي، فلما �Gني �كرتها في 	لحلقة 

	لماضية ظّن (8 عند� ما يبحث عنه فكتب يسألني.

	لخط  عن   Vتسأ  	لذكريا صميم  من  هي  	لتي  �	لثال¢ 
	نقطع،  �كيف   Iخبر ما  `ليه:   (شر 	لذ�   �hلحجا	 	لحديد� 

�ما�	 (عر� عنه، �كيف كا8 	لنا| يحّجو8 قبله؟

�عيانًا   Cمشاهد (عرفه  بما  	لثاني   V	لسؤ	 على  (جيب  �(نا 
(� مشافهة �سماعًا. (ما 	لسؤ	V 	أل�V فليس موضوعه من شأني 
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�ال  هو مما 	شتغلت به من (صنا� 	لمعا�G �	لعلو1، فال (ّ�عي 
في  كلها  حياتي  (مضيت  �لكني  	لكافي.  	لجو	�  على   CGلقد	
	لمطالعة؛ هي متعتي �تسليتي �هي شغلي (يا1 فر	غي �عطلتي، 
من صغر� `لى 	ليو1، �كنت ال (نسى شيئًا قر(ته، �ال (h	V �هللا 
�حدI 	لحمد (�كر `لى 	آل8 (كثر ما (قر(، فمما علق بذهني مما 

.V	لسؤ	 	بًا على هذ	قديمًا ما يصلح جو قر(
في  	لمتوسعين  	لشريعة  علما�  حتى  علما�نا،   8) �لك 
بصحتها  	قتنعو	  	ليونا8  عن  نظرية  (خذ�	  	لقيم،  كابن   �Gلمعا	
بسيطة �(شيا�  (شيا�  	لوجو�  في   8) �(فاضو	 في شرحها، �هي 
	لمبسوطة،  معناها  	للغة  (صل  في  >بسيطة<  �كلمة  بة.  مركَّ
 �) >	لبسيط<  باسم   Cكثير كتب  ُسّميت  هنا  �من  	لو	سعة،   �)
>	لمبسو�<، �لكنني (ستعملها 	آل8 بالمعنى 	لشائع عند 	لنا|. 
�هذI 	ألشيا� 	لبسيطة، (� 	لمؤلَّفة من عنصر �	حد، هي عندهم 
 C�لبر�	� ،Gلنا	تأتي من  CG	لحر	8 )� .Gلنا	� �	لتر	� �	لهو	لما� �	
من 	لتر	�، �	لرطوبة من 	لما�، �	ليبوسة (� 	لجفا� من 	لهو	�. 
يسّمونها)  كانو	  كما  >(خال�<   �)) عناصر  (Gبعة  	لبد8  في   8)�
تقابلها، هي 	لد1 �	لمّرC 	لسو�	� �	لبلغم �	لمّرC 	لصفر	�. �	لغذ	� 
(�مثله 	لد�	�) يغلب على كل نو% منه �	حٌد من هذI 	لعناصر (� 
	ثنا8، �كماVُ 	لصّحة في (8 تتو	8h 	ألخال� 	ألGبعة في 	لجسم 
�(8 يأتي 	لغذ	� مو	فقًا لها، لذلك تجدهم يقولو8 عن 	لشي� `نه 

حاG Gطب، (� باG� يابس.
 �Gلمعا	  Cئر	� �	تسعت  (�Gبا  في  	لنهضة  كانت  فلما 
�تمّحص كثير من 	لحقائق �تقّد1 علم 	لتشريح �علم 	لكيميا� تبّين 



٣٢٣

ب  (8 هذ	 	لذ� كانو	 يقولونه غير صحيح، �(8 	لتر	� �	لما� مركَّ
من عناصر كثيرC �ليس عنصر	ً �	حد	ً. �	لعجيب (8 من 	لفالسفة 
	لمتقدمين من 	إلغريق ((� من 	ليونا8) من المس 	لحقيقة 	لتي 
 C�لما	آل8، �هي (8 	لتي نعرفها نحن 	لنهضة �	ُعرفت بعد عصر 
ليست متصلة 	ألجز	� بل هي مؤلَّفة من ُجسيما صغيرC جد	ً هي 
	آل8  G	جعت  �قد  �يمقريطس،  بذلك   Vقا  ،(CGّلذ	  �)) 	ألتو1 
ترجمته فوجد (نه ما نحو سنة ٣٧٠ قبل ميال� 	لمسيح، �قد 

سبقه `لى �لك (ستا�I ليوسيبو|.
�	لفكر 	لبشر� يتقد1 �	ئمًا ال يرجع `لى 	لوG	� (بد	ً، �لكن 
قد ُيصا� بنكسا تتعثر فيها خطاI �يتأخر فيها سيرI؛ من �لك (8 
 CGلذ	نظرية  �ّG (لمسيح	 �سنة ٢٢٢ قبل ميال (Gسطو (	لذ� ما
�(عا� نظرية 	لعناصر 	ألGبعة، �بقي 	لقوV قوله حتى ظهر بيكو8 
(�ينطقها 	لفرنسيو8 باكو8) في 	لقر8 	لسا�| عشر، فنقض ما 
�هب `ليه (Gسطو �(حيا نظرية 	لذCG. فأGسطو 	لذ� يلقبه 	لنا| 
بالمعلم 	أل�V �ال يعدلو8 عن قوله كا8 له في هذ	 �غيرI كثير 

من 	ألخطا�.
*   *   *

عن  خرجت  ألني  عني  عفوكم  �(Gجو  `ليكم   Gعتذ)
موضوعي، �(عو� `ليه 	آل8 فأجيب على 	لسؤ	V 	لثاني.

لى �مشق يركب  `8 	لذ� يريد 	لسفر 	ليو1 من مكة 	لمكرمة̀ 
سياGته من با� �	IG هنا فال ينزV منها `8 شا� 	هللا `ّال على با� 
منزله (� فندقه في �مشق، طريق مزفَّت (�ال تُقل مسفَلت) بعضه 
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فيه   (	Gإلشا	  �))  zو �	لصُّ �ترتيبه  �حسنه  سعته  في  ال  يقّل 
 bلطر	قى G) في جانبه، ال يقّل في �لك كله عن �Gلمسا	 � �تعدُّ
	لد�لية في (Gقى ��G�) Vبا 	لغربية، �`8 كا8 يضيق بعد 	لمدينة 

تًا حتى يبلغ �مشق. 	لمنوCG، �يستمّر معبَّد	ً مزفَّ
فيه  تمشي  	لذ�  ��مشق  مة  	لمكرَّ مكة  بين  	لطريق  هذ	 
لم  يو1  في كشفه،  	لمشاGكة  لي شر�  كا8   مستريحة 	Gلسيا	
� كلها بيد	� خالية كما Gأل	من طريق �كانت  CGيكن طريق �ال (ثا
 	لتي �طَئت بد�	ليبها 	Gلسيا	 Vَ�) تنا	Gئها، �كانت سياGبر(ها با
ًال في  َثر	ها، �كا8 �لك سنة ١٣٥٣هـ. �قد مّر بكم 	لخبر مفصَّ
هذI 	لذكريا، �علمتم مما مّر بكم (8 هذI 	لمسافة 	لتي يقطعها 
	لر	كب 	ليو1 قاعد	ً في 	لسياCG 	لفخمة على 	لمقعد 	لمريح �من 
�خمسين  ثمانية  قطعها  في  نحن  (مضينا  	لمكيف،  	لهو	�  حوله 
يومًا ما كنا فيها مستريحين، بل قاسينا من 	لمشّقا �	ألهو	V ما ال 

.Vلرجا	يد �يصمد له `ّال صنا
 Iهذ يقطع  	لطريق  هذ	  قبل  	لشامّيين  	لُحّجا�  Gكب  كا8 
	لمسافة في (كثر من (Gبعين يومًا، في با�ية مقفرC تتلّظى شمسها 
�يلتهب في 	لصيف حصاها �تتسّعر Gمالها، �ال يأمن 	لمسافر فيها 
لى مثل عهد 	لجاهلية 	أل�لى،   ̀على نفسه �ال على ماله ألنها عا�
ال حكومَة تجمعها �ُتخِضعها �ال قوC تمنع 	لظلم �	لعد�	8 فيها. 
يسترِضه  لم   8` عليها،  يتسلط   Cعشير شيخ  منطقة  كل  في  �كا8 
	لُحّجا� بالماV (� يغلبوI بالقتاV ��	هم (� نهبهم (� قطع 	لطريق 
عليهم (� قتلهم، (قوV هذ	 لتعرفو	 قيمة ما (نتم فيه من نعمة 	ألما8، 

�لتسألو	 	هللا 	لرحمة لمن جعله سبيًال لتوحيد 	لبال� �(منها.
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 ،>Cّر لذلك كانو	 يبعثو8 مع (مير 	لُحّجا� ما كا8 ُيدعى >	لصُّ
�هي مبلغ كبير من 	لماV يوhّعه على من يمّر عليه موكب 	لحج من 
	ألعر	�، �ما كا8 يسلم �	ئمًا منهم، �يبعثو8 مع 	لصرC بطائفة 
عندها  للما�  بَِركًا  ُيقيمو8  �كانو	  	لمد	فع.  من  �عد�  	لجند  من 
قال% ثابتة على 	لطريق، G(يت في Gحلتي 	أل�لى بعضها ��صفتها 
حّي  (سر  من   Cٌسر) منها   Cحد	� كلَّ  تحمي  �كانت  �قر(تموها، 
بأمانتها �`خالصها، �لو   CGببأسها مشهو بالشا1 معر�فة  	لميد	8 
Gجعتم `لى ما نشرُ من قبل في هذI 	لذكريا لوجدتم تفصيل 

.(١)Vإلجما	 	هذ
محفوفة  (شهر  ثالثة  من  (كثر  تمتد  	لحج  Gحلة  فكانت 
 Iصفو� 	لذ�  	لبحر  فكأنها  �مصائب،  متاعب  كلها   ،Gباألخطا

قديمًا بأ8 	لد	خل `ليه مفقو� �	لخا�G منه مولو�.
تلك 	لرحلة 	لتي كانت تمتد ثالثة (شهر يستطيع 	لحاّ� 	ليو1 
(8 يؤّ�يها ((� (8 يؤّ�� حجه) في (Gبعة (يا1: يخر� من �مشق 
بالطّياCG من بعد صالC 	لعشا� ليلة 	لعيد فيصل جدC بعد ساعتين، 
�يكو8 ُمحرمًا فيمضي G(سًا `لى عرفا فيقف فيها �لو �قائق، 
لى مز�لفة فيقف  فيكو8 قد (ّ�z 	لفر� �	لو	جب، ثم يتوجه منها̀ 
فيها �قائق بعد نصف 	لليل، ثم يخر� منها فيصّلي صالC 	لصبح 
في 	لحر1 مع 	لجماعة، �يطو� طو	� 	إلفاضة �يسعى بعدI، ثم 
يحلق (� يقّصر، فيتحلل �ال يبقى عليه من (عماV 	لحّج `ّال Gمي 

______________________
(١) (خباG 	لرحلة ممتدC من 	لحلقة 	لسبعين `لى 	لحلقة 	لثانية �	لثمانين، 

�هي في 	لجز� 	لثالث (مجاهد).
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	لجمر	 �	لمبيت في ِمنى. (ما ِمنى فيستطيع (8 يخر� بسياGته 
 CGلسيا	كبًا في 	G لمغر�، فيبقى فيها	لتشريق قبل 	يا1 ) V�) ليها`
� (� على صخرC في 	لجبل، (� حيث شا� Gأل	ً على 	قاعد �)
 �	G) 8` لليل، فيرجع `لى مكة فيبيت	من ِمنى `لى (8 يمضي (كثر 
فيها. ثم يصنع مثل �لك 	لليلة 	لمقبلة، فإ�	 كا8 	ليو1 	لثالث من 
	لعيد خر� بعد 	لعصر `لى ِمنى فرمى 	لجمر	 كلها معًا،  (يا1 
 zلصغر	`لى  �ثم يعو ،Vأل�	ليو1 	لعقبة �ينويها عن 	 Cيرمي جمر
فالوسطى فالعقبة فيرميها عن 	ليو1 	لثاني، �كذلك يصنع عن 	ليو1 

	لثالث �	لر	بع.
 هذ	 هو 	لحج. �لكن لكل عمل في 	لدنيا �Gجا كدGجا
	لتالميذ في 	المتحاG :8	سب �مقبوV �جيد �(جو� منه �ممتاh؛ 
فمن صنع 	لذ� �كرُ هنا صّح حّجه لكنه كا8 كالطالب 	لذ� ينجح 
 	لدGجا يَنل  لم  يرسب �لكن  لم   ،Vمقبو بدGجة  	المتحا8  في 
لى ما بعد غر�� 	لشمس،  	لُعلى. �من �قف في عرفا من 	لظهر̀ 
ثم مضى `لى مز�لفة فبقي فيها `لى ما بعد صالC 	لفجر، ثم مشى 
8 كا8 عليه نحر، ثم قصد 	لحر1  فرمى جمرC 	لعقبة، �حلق �نحر̀ 

فطا� �سعى، فهذ	 كالذ� نجح بدGجة جيد.
لى منى فصّلى فيها 	لظهر �	لعصر  �من �هب في 	ليو1 	لثامن̀ 
لى عرفة فصّلى  �	لمغر� �	لعشا� �	لفجر من يو1 	لوقفة، ثم مضى̀ 
مع 	لجماعة �سمع 	لخطبة ثم �قف `لى ما بعد غر�� 	لشمس 
يدعو 	هللا متوجهًا `ليه مخلصًا له، ثم مضى `لى مز�لفة فصّلى فيها 
	لمغر� �	لعشا� جمعًا �(كل �نا1 (ال كما يقوV بعض 	لوعاu من 
 Cلصال	عليه  Vلرسو	فيها (فضل، أل8  Cلصال	لليلة �	8 قيا1 تلك )



٣٢٧

(نه  نا1، �من hعم  	لعابدين-  	لمتقين �(عبد  `ما1  �	لسال1 -�هو 
 Cألسو	هللا ‘، �ما صنع هو 	 VسوG %ضى هللا مما شرG) يعلم طريقًا

�	لقد�C، فليعلم (نه على خطر عظيم) هذ	 نا V�Gجة جيد جد	ً.
ما حّج  	لتي  �	لسال1   Cلصال	 عليه   Vلرسو	 قر( حّجة  �من 
	لشا1  محّد¢  (فر�ها  �قد  	لحديث،  كتب  في  (�ِصَفُتها  غيرها 
	لشيخ ناصر 	لدين 	أللباني في كتا� مطبو%) ففهمها �صنع كل ما 

.hجة ممتاG� Vنا 	هللا ‘ مقتديًا به متبعًا له، فهذ	 VسوG صنع
*   *   *

 �كاG 8كب 	لحج 	لشامي (شبَه بجيش، `�	 مشى سّد عر
	لفالC �`8 نزV قامت لنز�له مدينة، فكا8 كما قاV 	بن هانئ: >`�	 
� بناها مد	ئنا<. �	بن هانئ شاعر بليغ كانو	 يسّمونه ٍG) حلَّ في
 Iلدين. �قصيدته هذ	فاسد  Cلعقيد	ئغ 	h لمغر�<، �لكنه	متنبي <
(سلوبًا  منها  (بلغ  بل  	لوصفي، �مثلها،  	لشعر  	لعينية من �G	ئع 

�(على في 	لبالغة طبقة، قصيدC بشاG 	لتي يقوV فيها:
هاGُبْهفر	حو	: فريٌق في 	إلساGِ �مثُلُه بالبحِر  الَ�  �ِمْثلٌ  قتيلٌ 

�لّما كنا ندG| 	أل�� 	لفرنسي �جد في مسرحية >	لسيد< 
بيتًا يكا�  (Le Cid) لكبير 	أل�با� 	لفرنسيين في عصرI كوGنا�، 
يكو8 ترجمة حرفية لمعاني بيت بشاG. �	لثالثة ميمية 	لمتنبي في 

�صف 	لجيش 	لتي يقوV فيها:
� �	لغرِ� hحُفُهِGأل	 bَِخميٌس بشر

1ُhِمـاhَ مـنـُه   �ِ	hلَجـْو	  8ِ�ُُ) �في 
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ــةٍ �(ّم ــٍن  لِس كلُّ  ــِه  في ــَع  َتجّم
	لّتر	جُم `ّال  	لُحّد	َ¢  ُيفِهُم  فما 

�ميزته (نه حّق، �(8 جيش سيف 	لد�لة �`8 كانت جمهرته 
(	للسا8  بألسنهم  يتكلمو8  غيرهم  من  كثير	ً  فيه  فإ8  	لعر�  من 

بمعنى 	لعضو جمعه (لسنة، �	للسا8 بمعنى 	للغة جمعه (لسن).
 G�لقا	لحّج قديمًا فإ8 (حسن َمن �صفها عبد 	كب 	ما مو)
	ألنصا�G 	لجزير� في كتابه >ُ�GGَ 	لفو	ئد 	لمنظمة< 	لذ� طبعه 
محمد  	لشيخ  من  بطلب  >	لسلفية<  في  	لخطيب  	لدين  محب 
 iشتر	� نسخته  على  �قع  	لذ�  �هو  	الثنين،  	هللا  Gحم  نصيف 
 	�o، فاقر��لعامو	 في تصحيحها صديقنا 	ألستا� محمد سعيد 
 8) عرفت  	لكتا�  هذ	  �من  منه.  	لصفحة ٩٥  في  	لوصف  هذ	 
>	لَمْحِمل< كا8 موجو�	ً في مطلع 	لقر8 	لثامن 	لهجر�، (� من 
ستمئة سنة، �لم (جد `لى 	آل8 نصًا (عر� منه منشأ هذI 	لبدعة 
(صله هو��   8` يقولو8  �	لذين  سببها،  �ما  كانت  �كيف  �متى 
شجرC 	لدGّ ال يأتو8 على قولهم بدليل، فمن كا8 عندI علم من 

�لك فلُيعِلمني.
 �) 	ألخضر،  بالديبا�  يغّطونه  كانو	  هر1  شبه  �	لمحمل 
 Cلقر�8، �يعظمونه �ال يذكر�نه مر	من  	لمخمل منقوشًا عليه �يا
 Cلقاهر	مشق �في �عه في 	�لشريف<، �كا8 لو	لمحمل 	> 	ّال قالو`
مشهد عظيم، �كا8 بعض 	لعاّمة من 	لَجَهلة يتبّركو8 بالجمل 	لذ� 
 .8 يحمله �ُيلبِسونه عا�C مثل 	لثو� من 	لجلو� �من 	لقما¡ 	لملوَّ
�لقد شهد �خر موكب ُحّجا� خر� من �مشق مع 	لمحمل �(نا 
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صغير جد	ً، �قد نسيت هل كا8 �لك خالV 	لحر� 	أل�لى (� 
كا8 قبلها، فأنا (كتب هذI 	لذكريا كلها من �هني ما عند� شي� 

مكتو� (Gجع `ليه �(عتمد عليه.
�مشق،  في  	لمشاهد  (عظَم  	لمحمل  خر��  مشهد  �كا8 
قصر  من  	لموكب  يخر�   �` 	لعيد  يو1  >	لّسالْملك<  مشهد  يليه 
 من بعُد �	Gَ 	لمند�� 	لسامي Gلتي صا	لمشيرية< 	لمشير، (� >	
	لفرنسي، ثم ُهدمت �(ُقيم مكانها 	لقصر 	لعدلي 	لذ� يجمع 	ليو1 

 .Vلعد	 CG	h� لمحاكم كلها �فيه	
�كانا محملين ال محمًال �	حد	ً، 	لمحمل 	لشامي �	لمحمل 
(�نى  (�هي  مزيريب  `لى  	لشامي  	لمحمل  فإ�	 �صل  	لمصر�. 
قرz حوG	8) توّجه منها `لى عّما8. �(نا (عر� عما8 قبل ثال¢ 
�خمسين سنة، لّما مرGنا بها �هي قرية صغيرC (كثر سكانها من 
 C�معد� 	لشركس �(قلهم من 	لشاميين، �لم يكن (ُقيَم `ّال بيوٌ

على جبل عّما8.
ثم يتوجهو8 منها `لى معا8، �يأتي 	لمصريو8 بقافلة مثلها 
(� (عظم منها من طريق 	لعقبة، فيلتقي 	لمحمال8 غالبًا في معا8، 
ثم يمشيا8 معًا `لى تبوi فإلى 	لمد	ئن، مد	ئن صالح قر� 	لُعال، 

فالمدينة 	لمنوCG فمكة 	لمكرمة.
�	لمحمل 	لشامي محفوu في متحف �مشق 	ليو1 لير	I من 
 CGقعة مشهو	لمحمل �	لم يكن قد عرفه. ��خر ما ُعر� من خبر 
لوال شجاعة  �	قعة  	لمملكة،   VجاG من Gلكبا	�  Vلكهو	 يعرفها 
للشجاعة  	لمضر�بة   Vألمثا	  hجا� 	لتي  	لعزيز  عبد  	لملك 
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	لقليل،  `ّال  مثله  يمنح  لم  ما  منها  	هللا  منحه  	لتي  حكمته  �لوال 
لوال �لك لكانت فتنة ال يد�G `ّال 	هللا عو	قبها، �من شا� معرفة 
خبرها �جدI في كتا� >شبه 	لجزيرC في عهد 	لملك عبد 	لعزيز< 
لألستا� 	لشاعر �كيل �h	CG 	لخاGجية 	لسعو�ية سابقًا خير 	لدين 
	لزGكلي(١). �كا8 �لك �خر 	لعهد بالمحمل 	لمصر�، �	لمحمل 

	لشامي كذلك �قف قريبًا من �لك 	لوقت.
َمن  فيه  (�	ئل شعبا8،  في  	لموكب من �مشق  كا8 يخر� 
يمشي على Gجليه �من يركب 	لد�	ّ� �من يسافر على 	إلبل، 
�(جوGها،  مر	تبها   تتفا� (نو	%  	إلبل  على   (٢)Vللّرحا �كا8 
يركب على 	لبعير 	ثنا8 متقابال8 من 	لجانبين، �للنسا� هو�� هو 
	لستائر على جو	نبها   V8 ُتسَد	لعيد	 من  (شبه بغرفة صغيرC جد	ً 
	لجّمالو8  (�فيهم  >	لعّكامة<  �كا8  فيها.  َمن   Vللرجا يبين  فال 
�	لحّمالو8 �طو	ئف من 	لعماV) يسبقو8 	لركب فينصبو8 	لخيا1 
�(كل  	ستر	*  تعبا8  �هو  	لحاّ�  �صل  فإ�	  	لطعا1،  �ُيِعّد�8 

�صّلى �نا1.
في  	لحّجا�  من  معه  �من  للمحمل  عا1  كل  يجر�  �كا8 
	لقاهرC �في �مشق ��	% حافل، فكا8 	لموكب في 	لشا1 يمتد من 
 Iمنها، �تجتمع هذ 	لبلد حتى يخرجو	لحكومة `لى جنوبي 	قصر 
	لجمو% كلها قر� مسجد 	لعّسالي، �هو قريب من قرية >	لَقَد1< 

______________________
(١) مّر خبر هذI 	لحا�ثة في �خر 	لحلقة 	لثمانين (في 	لجز� 	لثالث) من 

هذI 	لذكريا (مجاهد).
(٢) 	لرحاV جمع Gَْحل، �هو لإلبل كالسر� للفر|، �منه 	شُتّقت كلمة 

Gََحل �	Gتحل �	لرحلة.
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	لتي يزعم (هلنا في 	لشا1 (8 	لرسوh ‘ V	Gها �(8 �ثاG (قد	مه ال 
تز	V ظاهرC على صخرC فيها، ��لك كله كذ�.

كا8 	لذ� يرz هذI 	لجموَ% يظّن (نه لم يبَق من (هل �مشق 
 IG% يتصد	�لو	ُتلقى قصائد، �يكو8 � (حٌد في بيته! ثم ُتتلى �يا
	لعسكر�  	لرئيس  �هو  �	لمشير  	لمدني،  	لرئيس  �هو  	لو	لي 
قائد 	لجيش �(مير 	لحج. ثم يبد( 	لركب 	لمسير �تلّو* 	أليد� 
بالمنا�يل، �يكو8 	لدعا� �	لتهليل �	لبكا� �	لعويل، حتى يغيب 
�خر 	لركب في طريق 	لِكْسوC على 	لجبل 	لجنوبي من �مشق(١).

*   *   *

______________________
	لصفحة   Iهذ بعد  صفحتا8   >>	لذكريا من  	لسابقة   	لطبعا في   (١)
G قد سبق بنّصه في 	لحلقة  حذفُتهما في هذI 	لطبعة، أل8 ما فيهما مكرَّ
	لخامسة �	لسبعين، �ال بد (8 `عا�C نشرI هنا كا8 سهو	ً لم ينتبه `ليه 
	آلتية  	لحلقة  في  صفحتين  نحو  �مثله  	لناشر.  يالحظه  �لم  	لشيخ 

حذفتُهما (يضًا، �سأشير `لى موضعهما (مجاهد).
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-٢٠٩-
�لخط �لحديد� �لحجا��

�لمآسي  ��نها  مأسا�  �لحجا��  �لحديد�  �لخط  قصة    !
�أل�بية.

تصّو�0� ��جين كل )مانيهما �لد يسعى بين )يديهما، يمأل 
�لد�0 -كما ُيقا>- فرحًة عليهما يصل ما قد يتباعد من قلبيهما، 
فتأّخر �صو> �لولد، فر�جعا كل طبيب �سأال كل �ّجا>، �جّربا 
يصفه  ما  �كل  �لعّطا0  عند  عشب  �كل  �لصيدلية  في   I��� كل 
�لولد،  �ُ�لد  �لحلم  تحّقق   �L! حتى  ��لجا0،  ��لقريب  �لصديق 
بعدما L�قا �لمّر �كا� يفرN منهما �لصبر، �كبر �لولد �بلغ معهما 
�لسعي، �حسبا )  قد تّمت به �لفرحة، ماP! ما ماP على فر�شه 
�لكنه ُقتل، �ما قتله عدّ� غا�0 �ال عتّي فاجر، �لكن خَدعهما 
شيطاٌ  ماكر �سمه لو0نس �)سكرهما بماّ�� مسمومة ُسّمها ال ينفع 

معه ترياb، ُيقا> له >�لقومية< ()عني �لمخالِفة منها لإلسال]).
�متّد �نتظاd0 �هر�ً ��لحمل به عمر�ً، حمَلته )مه ثماني سنين، 
من سنة ١٩٠١ !لى سنة ١٩٠٨، �عاf بعدما ُ�لد عشر سنين من 
سنة ١٩٠٨ !لى سنة ١٩١٨، ثم )صابته عّلة مزمنة، فال هو حّي 

فُيرجى �ال ميت فُينسى.
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	لخط ممد�� �لكن ال يمشي عليه قطاG، �	لمحطا قائمة 
 Vالستقبا	% �	�لو	قف 	لكن ال يقف عليها مسافر. كانت فيها مو�
تشهد 	آلال1 �	آلماV، �كا8 فيها 	لنا| من كل بلد �كل شعب، 
�ال  (سيا8  موّ�%  �ال  منها،  G	ئٌح  �ال  عليها  غا�ٍ  ال  فأصبحت 

مستقبل فرحا8.
هي  ألنها   Gألشعا	 فيها  �قالو	   Vَألطال	 	لشعر	ُ�  بكى   	�`�
�	تها بقايا قصيدC مَحتها 	أليا1، كل جد	G من بنا� فيها �كل حجر 
جعلها  	لتي  	لقصائد  تلك  من   باقيا  كلما  G	لجد	 هذ	  في 
	لِقَد1 �	لحرما8 قصائَد عبقريا، يذكر 	لنا| بموتها 	لحياC 	لتي 
بقايا  فتفيض لمشهدها مد	مُع شاهديها... �`�	 كانت  فيها  كانت 
 Iلمشاعر، فأ�لى بذلك هذ	 Iُتثير كل هذ *	G لذ�	لحبيب 	 Gيا�
 �hلحجا	لخط 	 	لمحطا 	لقائما �حدها في 	لبر	�G، محطا
	لتي كانت تعّج بالنا|، فما بقي فيها �ال حولها (حد. (فلم يمّر 
 (حٌد من 	لشعر	� بهذI 	لمحطا 	لو	قفا منفر�	، كالثاكال
(لم  عاطفة  (نفسهم  في  منظُرها  ُيثِر  (لم  ما؟  من  (جد	¢  على 

يحّرi منها 	لمشاعر؟ (لم تنطلق بوصفها (لسنتهم �(قالمهم؟
كّل محطة خالية خا�ية من محّطا خط 	لحجاh قصيدCٌ من 
 uباأللفا يترجم عنها  َمن  `لى  `ّال  تحتا�  	لجدG	8 �	ألGكا8، ال 
�	أل�h	8. فغّطو	 (قالمكم بدموعها �	جعلوI ِمد	� ما تكتبو8، فإ8 
كل َلبِنة في كل محطة تبكي، �كل نافذC مخلَّعة 	لمصاGيع �كل 

با� غد	 �ما عليه با�!
قلت لكم في 	لحلقة 	لماضية `8 هذ	 	لخط �قف `سالمي. 
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 ٌVما 	إلسالمية:   CGلحضا	 معالم  (شر�  من  	لخيرّية  �	أل�قا� 
مرصو� ألعماV 	لخير، منفعته لكل �	حد �ال يملكه (حد، 	لقّيم 
عليه يجب (8 يحفظه، �يجوh (8 ينميه (� يزيد فيه �لكن يحر1 
عليه (8 ينقص منه (� (8 يفّر� به. �قف (جد	ُ�نا 	ألمو	Vَ 	لِجسا1 
 |G	لمد	لمساجد �على 	لخير: على 	 Vعلى كل عمل من (عما
�على 	لمشافي، �على (موG قد ال تخطر ألمثالنا على باV. هل 
سمعتم في 	لشا1 �قفًا للقطط 	لضاّلة ُيطِعمها �يسقيها؟ �للكال� 
	لشاG�C 	لمريضة يد	�يها �يؤ�يها؟ ُيسّمي 	لعاّمة 	أل�V >مدGسة 
	لقطا�< �هي في 	لقيمرية 	لذ� كا8 حّي 	لتجاG في �مشق، �	لثاني 

في حّي 	لعماCG �يسّمونه 	سمًا غريبًا هو >محكمة 	لكال�<.
 Cصغير خا�مًا   z)G (نه  Gحلته  في  بطوطة  	بن   z�G �قد 
فسألها  تبكي،  �هي  �	ألنثى)  	لذكر  على  تطلق  خا�1  (�كلمة 
فانكسر.  	إلنا�  فوقع  عسًال  لها  (شتر�  سيدتي  (Gسلتني  فقالت: 
قاV: فجعلت (�	سيها �(عطيها ما (قدG عليه لتشتر� غيرI، فمّر 
بنا Gجل عر� 	لخبر فقاV لها: 	جمعي (جز	�I �خذيه `لى ناظر 
	لوقف ُيعِطك ثمنه. �لك (8 (حد 	لمحسنين �قف مبلغًا كبير	ً من 

.(١)Vلحا	 Iلمثل هذ Vلما	
*   *   *

 Iهذ خط  عن  خرجت  ألنني  	لقر	�  يسامحني   8) �(Gجو 
______________________

(١) ما يلي هذI 	لفقرCَ مكّرGٌ بنصه �قد سبق نشرI في 	لحلقة 	لخامسة 
�	لسبعين، �هو تتمة ما حذفته من �خر 	لحلقة 	لماضية، �قد حذفته 

من هنا (يضًا (مجاهد).
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لتا�يخ  
� تا�يخًا ممتلئًا باأل�قا�، �لك أل هذ�
لذكريا�  سر
 يجهله "كثر من يقر" 
لجريد+  من 
لو
جب " يعرفو$. "ما ما كا
 بعد سنة ١٩٥٤ فتسألو عنه 
أل7 محمد عمر توفيق، 
لذ2 كا
 Jير 
لمو
صال�  كا ُقطب َ�حى 
لمفا ضا�، هو 
لعا�@ بما 


نتهى "مر$ Kليه.
 "ما نحن 
أل�باP فال نملك Kال "لسنتنا  "قالمنا.  Nّ�ُ لسا
"  قلم جلب نفعًا ألمة من 
ألمم "  سّبب لها 
لضر�. فما أل�بائنا 

لخط:   
هذ على  بالكال�  "لسنتهم  تنطلق  "قالمهم  ال  تجر2  ال 
  ثقنا من 
ستمر
� حياته K ته
 
بوصف مأساته، بالدعو+ Kلى مد

لذين قبلنا من "�بائنا "قد�   تحّققنا من مماته؟ هل كاK ثائه�  "

بن "َْيبك  
على 
لقو_ منا "� كانو
 "كثر 
هتمامًا بشؤ  "متنا؟ هذ
 Jلمجا

لصفد2 (
لذ2 توّفي سنة ٧٦٤هـ) يصف في كتابه >حقيقة 

لطريق 
لذ2 مشى فيه �كب 
لُحّجاh من قّبة َيْلُبغا  >Jلحجا
Kلى 

في ظاهر �مشق.

لتي تقو� في  kلكبر
 مسجد$ معر @ فيها، في ساحتها 
 سطها >
لمرجة<.  لّما كنت تلميذ
ً في 
البتد
ئية في " 
خر "يا� 

أل لى كا نصف 
لمسجد 
لشمالي ( فيه 
لمنا�+ 
لعالية)  Nلحر

 .ً
مسجد 
آلخر  نصفه   oفيها،  ُتر نتعلم  كنا  مد�سة  ُجعل  قد 

لبِركة  qلخشب يمّر من فو
 كا يفصل بين 
لنصفين حاجز من 

لتالميذ 
لصغا� ينظر  من شقوقه لمن يتوضأ من  
لكبرk، فكا

أل�N من 
لناu فيبو_ حولها "   Pلمن ُيسي 

لبركة،  �بما نظر 
يستنجي فيكشف عن 
لعو�+ (
لتي حّر� 
هللا كشفها) في بيت 
هللا!
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قا�  لُحّجا�  منا��  من  منزًال  نز�  كلما  لصفد�   ��كا
فيه شعرً هو في لغالب من لكال& لمنظو&، فمّما قاله عن قبة 

يلبغا:
ــا َيْلُبغ ــِة  لقّب ــا  لسيُل فيها قد طغاجئن�
@مِعنا ــْن  ِم ــُه  �فّرغا�كأن Cَــا صبَّ لمي

 ��كا ،>Gلِكْسو< Iفجا �آل Kلقطاثم مشى من حيث يمشي 
�هي على هضبة عالية يشتّد فيها لبر@،  ،Iلشتاقد�مه عليها في 

فقا� فيها:
على تولي َضعِفنا قسَوCقاسيُت في لكسوGِ َبر@ً لُه
يذهُب شرُّ لبرِ@ بالِكسوC؟فقلُت هذ عجٌب كيَف ال

�`قربها _لى  �Kحو aهي من `@نى قر�َنَمْين<،  لصَّ< Iثم جا
لشا&، فقا� فيها:

ــرَّ بالّصنميِن لي آلالِ&يا بئَس يوٍ& م  GَKــر َم ــِه  في ــُت  ع ُجرِّ
ــُد ألصناِ&لو كاَ� في لّصنميِن خيٌر ُيرتَجى ــا كاَ� ُيلَعن عاب م

�قد ُنقل مرG `ستاhنا �صديقنا حسني كنعا� Kحمه هللا _لى 
�سّماها >مدينة  Gكثير jلقرية معّلمًا فيها، فكتب عنها مقاال Cهذ
 ًألصنا& لثالثة<، يعني بالثالث نفسه! �له فيها حو@k طريفة جد

ليس هذ موضع hكرها.
 .ً�قا� فيها شعر aلركب _لى ُبصرثم Kحل لصفد� مع 
�ماني K oفيها مسر� ،Gمدينة كبير ��كانت بصرa على عهد لر�ما
لر�ما�، له @�Kَ كامل �معه  oKال نظير له فيما بقي من مسا � َّKمد
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بنا# كبير بقي سالمًا على مر �لزما�. �لُبصر� �خبا� �متأل� بها 
كتب �لسير) ��لتا�يخ، قدمها �سو+ �هللا ‘ �لمر) �أل�لى مع عمه 
�لقي فيها َبحير� �لر�هب، �يقولو� 8نه عر7 �نه �لنبي �لمنتظَر، 
مع �نه ‘ هبط عليه �لوحي في حر�# �قا+ له >�قر�< �لم  يعر7 

تمامًا �نه �لنبي �لمنتظَر.
لّما  �مه  َبحير� قد عرفه ��� جدD عرفه ���   �� �ما Fعمو� 
حملت به قد عرفته، �ما جا# في >�لمولد< (�لذI كا� يقرDH بعُض 
Nلك  كل  �عرَفته...   Dبمولد تباشر�   Qلوحو�  �� من  مشايخنا) 
لم يثبت �لم يُقم عليه Vليل، بل 8نه ‘ لّما جا#D جبريل Nهب 
 �Nبن عّمها ��قة بن نوفل. فإ�مضطربًا 8لى خديجة حتى �خذته 8لى 
كا� هو نفسه لم يعر7 فكيف عر7 هؤال# كلهم؟ ��هللا تعالى يقو+ 

له: {ما ُكْنَت تد�I ما �لِكتاeُ �ال �إليماُ�}.
�على �لمسلم �� يحب �لرسو+ عليه �لصال) ��لسالj �كثر 
من حبه ألهله ��لدD �نفسه �لتي بين جنبيه، �لكْن حبَّ �لطاعة 
��المتثا+ ال حبَّ �لغَز+ ��لهياj. �له مما �كرمه �هللا به من �لمز�يا 
�لتي لم ُيؤِ� �حد�ً من بني jVn مثَلها ما ُيغنيه عن �� نمدحه بافتر�# 

�ألخبا� �لمكذ�بة عليه.
*   *   *

�قيل في ُبصر� شعر كثير تجد�� عند ياقو� مثاًال عليه، 
مة �لُقَشيرI �هو شاعر �قيق مطبوq من شعر�# �لعاطفة  كقو+ �لصِّ

في �لحجاF، �هو صاحب �ألبيا� �لشهير):



٣٣٩

ِقفا �ّ�عا نجد	ً �َمن حلَّ بالِحمى
عا ُتَو�َّ  8ْ) عنَدنا  لَِنْجٍد  �َقلَّ 

با � ما (طيَب 	لرُُّGأل	بنفسَي تلَك 
�ما (حسَن 	لُمصطاَ� �	لُمتَربَّعا

(ْنَثني ثمَّ  	لِحمى  (يا1َ  �(�ُكُر 
عا على َكبِد� ِمن َخشيةٍ (8ْ َتَصدَّ

:zمما قاله في ُبصر�
zلهو	لعيِن مّتبَع 	بطَْرِ�  نظرُ

Vِ�ِلُمتطا	  Cََنظر  zُبصر لشرقيِّ 
(ُ�ِقَد بعَد َهْجَعةٍ  ً	Gألُْبِصَر نا

ْمِث ِمن بطِن حائِل لَِرّيا بِذ	ِ 	لرَّ
�من (جمل ما قيل في بصرz قوV (عر	بي ضنو	 عليه بذكر 
�Gيُت  	لتي  	لصفد�   سخافا ��ّ�نو	  	لشعر،  هذ	  �له  	سمه 
	لشعر  من  ُينَشر  مما   -Vحا كل  -على  خير  (نها  على  بعَضها. 

	لحديث! قاV 	ألعر	بي(١):
(يا Gِْفَقًة ِمن (هِل ُبصرz َتحّملو	

Gُشد	 Gِْفَقٍة  ِمن  يِت  ُلقِّ Gسالَتنا 
______________________

(١) �جد 	لبيتين 	ألّ�لين (باختال� يسير) في �يو	8 َيزيد بن 	لطَّثَرّية، 
�هو شاعر (مو� توفي سنة ١٢٦، (ما 	لبيت 	ألخير فقد ��Gُ في كتب 
	أل�� (كاألغاني �سو	I) بصوGتين متقاGبتين منسوبًا للمرّقش 	ألكبر 

مّرC �لعبد 	هللا بن 	لَعْجال8 	لّنهد� (خرz (مجاهد).
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فبّلغو	 سالميَن  �صلتْم  ما   	�`
َنجد	  zير (ّال  ظّن  َمن  تحيَتنا 

�قولو	 لُهْم ليَس 	لّضالVُ (جاhَنا
َعْمد	 لَنْلقاُكُم  ُجْزنا  �لكّننا 

`لى   Iقائلو يحّن  	لذ�  	لشعر  هذ	   Vمثا) يقر(   8)  �	G) �من 
نجد I�G في Gسالة لي صغيرC طُبعت في 	لريا� عنو	نها >حلم 

في نجد<(١).
كانت ُبصرz قصبة حوG	8، فلما مّر 	لخط 	لحديد� بَدGْعا 
 Cلبلد	لمحطة تكبر �	لبلد، فجعلت 	ً عن 	لمحطة فيها بعيد	ُقيمت )
 	لمحطة هي 	لمدينة �Gجعت Gيقف نموها فتصغر، حتى صا

	لمدينُة 	ألصلية قريًة تابعة لها.
�كذلك 	لدنيا (قد	G �ِقَسم قسمها باGئها، فصغير يكبر �كبير 
لى 	لحضيض. مّر 	لخط قريبًا  يصغر قدIG، �ناVh يعلو �عاVٍ يهبط̀ 
 ليها فدخَلت 	لبلد كلها في 	لمحطة، �ُشّيد من �Gعا �لم يدخل̀ 
 �ُفتحت 	لحو	نيت. �لو بقي 	لخط يسير �لم 	Gلعما	من حولها 
 Vخال لنشأ بقتله  (هَله  ُيغر�8  	إلنس  `صبع شياطين  `ليه  تمتّد 
 CG هذI 	لسنين 	لتي قاGبت 	آل8 	لسبعين مد8ٌ كباG في معا8 �	لمد�َّ
هو  �لكا8   ،Gلقطا	 بها  يمّر  قرية  كل  في   Gصغا �مد8  �	لُعال، 
 مهما كثر ال تستطيع (8 تسّد 	Gلسيا	أل8  ،iلمسلو	لطريق 	
مسد 	لقطاG، �لكا8 	لُحّجا� 	لسوGيو8 �	ألG�نيو8 �حجا� لبنا8 
�	لعر	b �حجا� 	لترi �	لعجم 	لذين يؤثر�8 (8 يمّر�	 بدمشق، 
لكا8 سفرهم كلهم في هذ	 	لقطاG، �لكا8 شريا8َ حياC يحمل �1َ 

______________________
(١) �هي في كتا� >صوG �خو	طر< (مجاهد).
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.Vلما	لصّحة لكل مكا8 يمر به يأتيه بالخير �	
��Gعا معر�فة من 	لقديم �لكن باسم >(Gِ�ْعا<، �لها في 
	لتاGيخ �كر �قيل فيها كثير من 	لشعر، منه قوV 	مر¤ 	لقيس 	لذ� 

ال (حب (��G) 8 منه `ّال بيتًا �	حد	ً هو:
Vِها نظٌر عاGَ	� نى�هُلها             بِيثرَ�، ()� Gُْتها ِمن (Gِ�ْعاٍ َتَنوَّ

�	مرo 	لقيس قمة 	لقمم في 	لشعر 	لعربي، ما قّيض 	هللا له 
`لى 	آل8 من يدG| شعرI كما ينبغي (8 ُيدGَ|. ال ألنه (�V من 
لكل  	ألسا|  �ضع  ألنه  بل  �	ستوقف،  ��قف  �	ستبكى  بكى 
فّن من فنو8 	لشعر؛ فالغَزV مثًال منه ما هو عاطفي نظيف كشعر 
قيس �قيس 	آلخر �جميل �ُكثّير �نصيب �شعر	� 	لغزV بالمدينة، 
�منه ما هو قصصي يحكي �قائع 	لمحبين �(خباG 	لهجر �	للقا� 
كشعر عمر بن (بن Gبيعة �تلميذI 	لعرجي، �منه ما هو شعر فاحش 
(كاألفال1 	لتي قالو	 `نها تكشف (�bّ ما يسترI 	أل�h	� في مخد% 
	لدهر  يتيمة  	ليتيمة،  بشاG �بعض شعر	�  	لز�جية) كبعض شعر 
للثعالبي، �بعض ما قاV (�ليته ما قاV) (حد شعر	� هذ	 	لعصر! 

�كل �لك في معلقة 	مر¤ 	لقيس.
كبير  	أل�بي  بالمقيا|  	لقيس   oفامر تختلف،  �	لمقاييس 
	لقسطنطينية  �بلغ  	لشا1   G	h Gّحالة  `نه  ثم  �(ستا�هم،  	لشعر	� 
�تنّقل في (Gجا� جزيرC 	لعر�، �لكن 	لنقا� لم يوفوI حقه، �قد 
	لر	ئي في  �كر�I (خير	ً فجعلو	 من سيرته مسلسلة عرضوها في 

Gمضا8، فأسا� للتاGيخ �لأل�� �للفّن.
*   *   *
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 Iلصفد� في ِحّجته �جدنا	لذ� سلكه 	لطريق 	تتّبعنا  	�`�
يمشي مع سكة 	لحديد، يبتعد عنها حينًا ثم يعو� `ليها. فقد مشى 
لى >	لزGقا�< �قاV فيها شعر	ً. �	لزGقا� مدينة كبيرC �قد   ̀zبعد بصر
	تصَلت 	آل8 بَعّما8 (� كا�، �قد Ghتها مّر	 ال (حصيها �(لقيت 
	لعسكر�  	لنا��  �في  �نو	�يها  مساجدها  في   ،فيها محاضر	
 Gألشعا	 Iً (�تجد�8 هذ	فيها شعر Vقا� �	يزh لكبير فيها. ثم `لى	
بعدها)،  �ما   ٤٥٣  � 	لمنظمة<  	لفو	ئد   GG�< كتا�  في  كلها 
�hيز	� معر�فة بهذ	 	السم `لى 	ليو1 �يحّرفه بعض 	لنا| فيقولو8 
>	لجيزC<. ثم يمضي `لى 	لَكَرi، �	لكرi تقو1 	ليو1 على هضبة 
�`لى جنبها شبه بلدC جديدC، �قد �هبت `ليها مر	 �(لقيت فيها 
 .V	طو Gخبا) 	لصليبية  	لحر��  تاGيخ  محاضر	، �للكرi في 
�يمضي 	لصفد� في طريقه يسّمي مناhله �يقوV فيها هذ	 	لشعر 

	لذ� عرفتم نما�� منه، حتى يبلغ معا8.

�معا8 بفتح 	لميم، �بعض 	لمحّدثين يضّمها. �فيها تجّمع 
جيش 	لر�1 	لذ� ناhله 	لمسلمو8 في مؤتة، �كا8 جيشًا ضخمًا 
يقوV 	لُمِقّلو8 `8 فيه مئة �خمسين (لفًا �	لمكثر�8 `نه يزيد على 
مئَتي (لف، �قَفت (مامه فرقُة 	ستطال% `سالمية صغيرC مؤلَّفة من 
ثالثة �ال�، 	سُتشهد ُقّو	�ها 	لثالثة 	لذين سّماهم GسوV 	هللا عليه 
	لصالC �	لسال1 بالقيا�C. ثم تسّلمها 	لقائد 	لعبقر�، (عظم ُقّو	� 
	لتاGيخ 	لعسكر� 	لقديم، خالد بن 	لوليد، فانسحب 	نسحابًا كا8 
(عظم من 	لنصر، ألنه (نقذ ثالثة �ال� من بين مئة �خمسين (لفًا 
(طبقو	 عليهم �(حاطو	 بهم. �`�	 كا8 	لحلفا� يفتخر�8 باالنسحا� 
بكثير.  (عظم  خالد  	نسحا�  فإ8  	لثانية  	لحر�  (يا1   iْنِكر�َ من 
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�لعبد 	هللا بن �G	حة (حد 	لقو	� 	لشهد	� مقطوعة قالها في مؤتة، 
�مؤتة معر�فة 	آل8 �هي `لى جنوبي 	لكرi، �`لى جنبها مد	فن 

.>G	لَمز	ليو1 >	سمه 	في مكا8  �	لشهد	
	لمدينة  من  كله   �hلحجا	 	لخط  جنب  `لى   ِسرُ �لقد 
مة، �G(يت ما 	نتهى   بمحطاته 	لمهدَّGمشق، �مر�لى ` CGلمنو	
`نشا�  مع  (ُنشئ  كبير  معمل  في �مشق  (�له  في  �كا8  `ليه حاله. 
	لخط قالو	 `نه يستطيع (8 يصنع قاطرC كاملة، �كا8 في 	لمدينة 
	لمنوCG محطة كبيرC، �في تبوi في �سط 	لطريق تمامًا بين �مشق 

�	لمدينة محطة مثلها.
�قد كا8 من (�	خر َمن Gكب 	لقطاG �فٌد من كباG علما� �مشق 
لى 	لمدينة 	لمنوCG، �كا8 فيهم (بي Gحمه 	هللا  بعَثت بهم 	لحكومة̀ 
 bلُير�هم >جنا Vلى `سطنبو` zخر) Cحمهم. �قد (خذ�هم كّرG�
قلعة< �تحصيناتها، �كا8 خطيب 	لوفد 	لشيخ (سعد 	لشقير�، 
�هو فلسطيني، �هو �	لد 	ألستا� (حمد 	لشقير� صاحب 	لخطب 
	للسا8 صاحب  كأبيه خطيبًا طلق  	لمأثوCG. �كا8 	ألستا� (حمد 
 فصاحة �بيا8، �لكن 	ألساليب تتبّدV بتبّدV 	لزما8، �	لمبالغا
هم  	لتي كانت ُتعِجب يومًا 	لسامعين �ُتطِلق (لسنتهم بالهتا� �(كفَّ
بالتصفيق لم تُعد تصلح لهذI 	أليا1، �هي من با� قوV 	لر	فعي 

:CGلمشهو	لطليا8 في قصيدته 	هللا عن 	حمه G
ــنٌّ جماِجُمهْم لو 	ّنهْم ِج تاهللاِ 

zG�ُ 	لجباVِ يغّطي هاَمها 	لشجُر
Cٌلجوِّ (عمد	ــي  �ِمن Gقابِهُم ف

َما َقَمُر �فوbَ كلِّ َعمو�ٍ في 	لسَّ
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ــوbَ 	لماِ� باGِجًة �كا8َ فيز�ُ� ف
ــُر فينَفِج ــركا8ٌ  ب كا8َ  ــُه  �َخْلَف

ــو	 �َلُهْم هذ� 	لقلوُ� َلما �(قبل
صّد�	 عدّ�	ً �ال فا�h	 �ال 	نتصر�	

عن  ُتغني  ال  باللسا8  	لحر�  �لكن  قو�،  حماسّي  شعر 
	لسنا8 �عن 	لمد	فع �	لطير	8، �`ّال 	نطبَق علينا نحن ما قاله حافظ 

`بر	هيم عن 	لطليا8 في تلك 	لحر�:
فَدعوهم يملؤ�	 	لدنيا كالماقْد مألنا 	لبرَّ من (شالئِهْم

�يحاGبو8  كالمًا  	لدنيا  يملؤ�8  	لذين  نحن  صرنا  لقد 
حافظ   Vيقو�  !�	لتصريحا  �	لمؤتمر	  �	لمقاال بالخطب 

:Cلقصيد	 Iهيم في هذ	بر`
َعالما؟بـاiَG 	لُمطر	8ُ في (عمـالِـهْم 	لقو1َ   iَGبا  :Iُفَسُلو
`نجيـُلهْم جـاَ�هـْم  � 	لّسالما؟(بـهـذ	 ِGأل	ً  ُيلقي على 	مر�

�(قوV بالمناسبة `8 لدّ� (كثَر 	لقصائد 	لتي قيلت في هجو1 
	لطليا8 	لغا�G على طر	بلس 	لغر�، (� ليبيا (	لتي كا8 	لعر� 
	لمجموعة   Iهذ �تصلح  >لوبيا<)،  	أل�لى  	لحر�  قبل  يسّمونها 

لتكو8 موضو% Gسالة للماجستير، �لكنها في مكتبتي في 	لشا1.
*   *   *
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-٢١٠-
في صحبة 	لحيو	8

من  عرفنا  كما  ليست   حيو	نا حديقة  (لمانيا  في  �خلنا 
	لحد	ئق، ال ُتحَبس فيها 	ألسو� �	لسبا% في 	ألقفا� بل تمشي 
حّرC طليقة، �نبقى نحن محبوسين في 	ألقفا� تمشي بنا (قفاصنا 
من   �G	عو لها   Cكبير  	Gسيا `ّال  	ألقفا�  �ما  	ألسو�.  بين 
	لحديد تجعل منظرها كالقفص. (� ندخل بسياG	تنا مغَلقة نو	فُذها 

ُمرخى hجاجها.
�كنا قد �هبنا في سياCG صغيرC قديمة (�Gكت عهد ما بين 
بعد  �شر�  شبع  حتى  	لدهر  عليها  (كل   hعجو فهي  	لحربين، 
	ألكل 	لشا�! �`�	 كانت 	لعجوh �كا8 	لشيخ يمشي على ثال¢ 
(أل8 	لعصا للشيخ Gجل ثالثة) مشت هي على (Gبع. �كا8 سائقها 
شابًا طّيبًا من (بنائنا 	لطال�، يبد� (نه لم يكن ُيحِسن 	لقيا�C، �كنا 
نمشي في طرb 	لحديقة، �هي متر�كة كما خلقها 	هللا لتأنس فيها 
	لحيو	نا �تعيش كما تريد، فاعترَضنا جد�V صغير فما طا� 
ّال �سط 	لجد�V، �يظهر (نها كانت مصابة بالرثّية  للسياCG 	لوقو�̀ 
((� 	لر�ماتيز1) فحّرi 	لما� 	لباG� �المها، فلم تُعد تستطيع 	لمسير 

�ال تجد قوC على 	لصعو� من عمق 	لجد�V `لى ظهر 	لطريق.
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�جعلت حيو	نا 	لحديقة تمّر بنا، فمنها ما ُيلقي نظرC علينا 
ثم يمضي غيَر حافل بنا، �منها ما يقف علينا قليًال كأنه َيعجب 
حتى المس  منا  فدنا  (سد  �جا�  غريبًا.  مخلوقًا  فينا   zير  �) منا 
 شعر	 (عّد   8) قربه-  -من  �	ستطعت  سياGتنا،  hجاَ�  بر(سه 
Gّقة ال  فيهما   	لصغيرتين، فوجد �(تأمل �جهه �عينيه  شاGَبيه 
نحّب  	لكبير. �نحن  كالقط  ��1! ��جدته  بني  بعض  في  (جدها 
�نضعها  بها  ُنعنى  جميلة  فاGسية  قطط  �عندنا  �نألفها،  	لقطط 
في (حضاننا، �لكننا ال نحّب 	لكال� �	لذين يرّبونها �يعانقونها 
�يتركونها تلحس �جوههم �(بد	نهم بألسنتها �ينامو8 `لى جنبها 
�يأكلو8 معها! �	إلسال1 يكرI �لك `ّال لمقصد مشر�%، كحر	سة 
نجاسة  (ّما  �	لمجرمين.  	للصو�  �تتبُّع  	لقطيع  �حماية  	لحقل 
	لكلب ففيها خال�، فهو عند 	لشافعي نجس كله شعرG� Iيقه، 
�عند مالك طاهر كله شعرG� Iيقه، �عند (بي حنيفة Gيقه نجس 

�شعرI طاهر، �قد Gّجح 	بن تيمية ما �هب `ليه (بو حنيفة.
�هي   Cألخير	 (يامي  في  صنعتي  علّي  غلَبت  لقد  عفو	ً، 

.zلفتو	
 zلو 	الهتما1  نستحّق  ال  �Gنا  فلما  مليًا،  	ألسد  ��قف 
�جهه �	نصر� عنا غير موّ�% لنا �ال �سف كما يظهر على فر	قنا. 
�(حسبه كا8 يظننا من (قربائه �(نسبائه: (سو�	ً نحمي غاَبنا �نرّ� عنه 
	لو	غل علينا، فلذلك (قبل علينا، فلّما علم (�ما (��G كيف علم) 
(ننا قد (�هبنا Gيحَنا �(ضعنا عّزتنا بانقسامنا �	نحر	فنا عن طريق 
(سالفنا، hهد فينا �(عر� عنا. �كيف يحسبنا (سو�	ً �قد غلبتنا 

على (Gضنا في فلسطين 	لكالُ�؟!
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�G(ينا 	لغزال8 تمّر من حولنا تنظر بعيونها `لينا، تلك 	لعيو8 
	لحسا8.  	لغيد  بأصحابها  شّبهو	  حتى  	لعر�  شعر	�  فتنت  	لتي 
�	لمز	يا  	لخصائص  من  	هللا   %��) ما  يتتّبعو8  	لعر�   V	h �ما 
�صبر  	لكلب،  بوفا�   :Vألمثا	 بها  فيضربو8  	لحيو	8  غر	ئز  في 
	لحماG، �`قد	1 	ألسد، �	حتماV 	لجمل، �جماV 	لغز	V، �مكر 

	لثعلب.
باقيًا على  بيد	ئه  �لّما جا� عليُّ بن 	لجهم بغد	� قا�مًا من 
جفائه، مد* 	لخليفة فجمع فيه من هذI 	لصفا 	لتي كا8 ير	ها 
 ،(C	لر�	عم h كما) نًا `ّال شبهه به	يا، حتى لم يَكد يد% حيو	مز
غاليًا  فيه جوهر	ً   z)G لخليفة	 	لمجلس، �لكن  (هل  فأنكر عليه 
كانت  يو1  بغد	�  (حيا�  (جمل  في  بإسكانه  فأمر  	لصقل،  ينقصه 
بغد	� (جمل �(جّل بال� 	لدنيا. فما مضت (شهر حتى غد	 عليه 

:CGلمشهو	بقصيدته 
�	لجسِر صافِة  	لرُّ بيَن  	لَمها  عيو8ُ 

�G�) ال� �G�) ِمن حيُث zلَهو	جَلبَن 
(كْن �لم  	لقديَم   bَلّشو	 لَي  (َعْد8َ 

َسَلْوُ �لكْن hِ�8َ َجمر	ً على َجمر�
�لّما كنت (�Gّ| 	أل�� 	لعربي في بغد	� سنة ١٩٣٦ سألني 
طالب عن معنى هذ	 	لبيت، أل8 	لرصافة (�هي 	لجانب 	لشرقي 
من بغد	�) متصلة بالجسر، فأين يكو8 مجاV 	لغيد 	لحسا8 بينهما؟ 
فترّ�� �كد (قوV ال (��G، ثم ُفتح علّي فعرفت 	لمر	�، �هو 
(نها ُترz بينهما، فهي تاCG في 	لرصافة �تاCG على 	لجسر، كما 
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.Iلدنيا: هو بين بيته �مسجد	 Vلمعتز	لصالح 	لرجل 	عن  Vتقو
 �من طريف 	لذكريا (ني كنت (�Gّ| مرC في ثانوية 	لبنا
في �مشق (�لم (كن مصيبًا في قبوV 	لتدGيس فيها، �(ستغفر 	هللا 
`ليها، ألنه ال يجوh في شر% 	هللا �ال في طبع  	آل8 من �خولي 
عبا�I من 	لعر� (8 يتولى Gجل تدGيس 	لبنا 	لبالغا، �(كثرهن 
سافر	 كاشفا، فكيف بأ8 تدGّ| بنٌت فتيانًا؟) �كنت (شر* 
	سمه  من  طالبة   فسخَر >َبغيض<  �كر  فمّر  	لُحطيئة،   Cقصيد
 (نكرِ (فال  �	ستقبحته. فسألتها: ما 	سمك؟ قالت: مها. قلت: 

	سمك �	لمهاC هي 	لبقرC؟
تبكي،  	لمقعد  على  �	نكّبت  كّفيها  بين  G(سها  فوضَعت 
�(طالت 	لبكا�. قلت: ما 	لذ� ُيبكيك؟ قالت: (بكي ألنك قلت 
`ني بقرC. قلت: `نها 	لبقرC 	لوحشية، ثم `8 (هلك -�هم (عر� 
 بكا�، �	�hالسم. فا	 	بهذ iلذين سّمو	بك �(حنى عليك- هم 
قلت: لك (8 تبكي ما شئِت �لكن ال ُتخرجي صوتًا يعّطل علينا 

�Gسنا.
على (8 	لمها ليس 	لبقر بل هو نو% من 	لّظبا�. فانظر�	 `لى 
	لمعنى 	لو	حد كيف يرفعه (� يخفضه 	لتعبير عنه، كالقائد 	لذ� 
hعمو	 (نه oG z)Gيا فدعا بمن يعبرها له، فقاV له: ستمو (سرتك 
كلها. فشتمه �(مر به فأُخر� من مجلسه، ��عا بآخر فقاV له: (نت 

(طوV عمر	ً من (سرتك كلها. فهّش له �(كرمه.
�	لمعنى �	حد �لكن 	ختلف 	لتعبير. �صّحت كلمة 	لجاحظ 
حين قاV: >`8 	لمعاني ملقاC على قو	G% 	لطرb، �`نما يتميز 	لنا| 
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 باأللفاu<. �لعّله يقصد (8 	لمشاعر 	إلنسانية متشابهة، فما يمو
`ّال فر*، �لكن  تأتيه بشاCG (� عطّية  `ّال حز8 �ال  ألحد حبيٌب 

تتفا� (قد	G 	لنا| في 	لتعبير عن هذ	 	لحز8 �هذ	 	لفر*.
*   *   *

�قَعت  ما  (�	ئل  من  كا8   �` قديمة،   	لحيو	نا �ُصحبتي 
مير�.  عليه يد� في مكتبة (بي كتا� >حياC 	لحيو	8 	لكبرz< للدَّ
�هو كتا� عجيب؛ فيه فقه، بل `نه ُيَعّد (قر� مرجع في معرفة ما 
يؤَكل �ما ال يؤكل من 	لحيو	8، �كتا� لغة، فهو يضبط 	ألسما�، 
�كتا� (��، فهو يسر� 	ألخباG، �كتا� طبيعة، فهو يشير `لى 
فيه  يلّخص  فهو  تاGيخ،  �كتا�   ،	لحيو	نا خصائص  بعض 
 مر	حل طويلة من تاGيخنا، �هو على �لك كله مملو� بالخر	فا
 Iُيفِسد �ما  يدخله  �ما ال  	لعقل  يدخل  �ما  �	ألباطيل  �	أل�ها1 
 �يعّطله. ثم لّما كبر قر( كتا� >	لحيو	8< للجاحظ فوجد
فيه تلك 	أللو	8 كلها، �لكن 	لذ� فيه (على �(غلى، �حسبك (نه 

من تصنيف 	لجاحظ.
�كا8 من (�جع �كريا 	لصغر (ننا كنا نشتر�، (� يشتر� 
(هلنا، كبش 	لعيد، فيبقى عندنا حينًا ُنطِعمه نحن 	لصغاG �ُنعنى 
به حتى يألفنا �نألفه، نغسله �ننظفه �نمّر بأكّفنا على صوفه، (� 
من  يفهمه  �ال  يدGكه  ال  بما  (�َنيه  في  نهمس  نكّلمه،   �) نعانقه 
مناغاC 	ألحّبة �مناجاC (هل 	لغر	1. فإ�	 جا� يو1 	لعيد �(خذ�I لِما 
	شتر�I له، �هو 	لذبح، (حسسنا �نحن صغاG بما يحّس بمثله من 
ُيقتل حبيبه (ما1 عينيه فال يملك له نصر	ً. �كنا نتصوG صوته �هو 



٣٥٠

بنا،  يستجير  مستغيث  ند	�   IGنتصو �يمّدها،   ،xبا  :Vيقو يثغو 
ينا�ينا، فنشعر بقلوبنا تتمزb حسرC �تفيض من عيوننا 	لدمو% (8ْ 

!G	لجز	به عن عنقه سكين  �ال نجد ما نرّ
*   *   *

 ساعا 	لطليقة   	لحيو	نا مع  	لحديقة   Iهذ في  (مضينا 
ّال (سو�	ً محبوسة  طو	ًال، �كنت (G	ها (�V مرC، ما عرفت من قبل̀ 
في 	ألقفا� (� محسوCG �سط 	ألسو	G، فقلت: (جعل حديثي في 
هذI 	لحلقة عن 	لحيو	نا (صحبها فيها، �لعّل صحبتها (سلم من 
صحبة كثير من 	لنا|، فهي ال تكذ� �ال تغتا� �ال تنّم، �ال 
تخو8 (�طانها �ال تجحد (�يانها، �ال تبخس `خوتها مز	ياها �ال 

تّدعي لنفسها من 	لمز	يا ما ليس لها.
�`�	 عض 	لذئب (� لدx 	لثعبا8 (� 	فتر| 	ألسد فإنما يفعل 
�لك �فاعًا عن نفسه �حفاظًا على حياته، ثم `نه ال يقتل `ّال فر�	ً 
	لسم (عّدها 	هللا  نابه �ظفرI (� قطرC من  `ّال  �	حد	ً �ال يستعمل 
سالحًا له، �بعض بني 	إلنسا8 يتخذ (نيابًا من 	لحديد �	لفوال� 
	لسمو1،  من  �(شكاًال  �(لو	نًا   ،Gلنا	�  ��Gلبا	 من  �مخالب 
�من  	لبحر  جو�  �من  	لسما�  �من   �Gأل	 من   I�ّعد �يأتي 
�الفًا �عشر	 	آلال� من   Cحد	ُيبيد بضربة �� 	لسحا�،   bفو
	لنفس �حفاظًا  قليًال �فاعًا عن  `ّال   �Gته، ال يحا	نه �(خو	خو`
 .�Gيحا  8) `ّال  يستطيع  ال  ألنه  غالبًا   �Gيحا بل   ،Cلحيا	 على 
�علمًا  	لفنو8  من  فنًا  بالجملة  	لقتل  (نه جعل  �لك  من  �(غر� 
من 	لعلو1 ��ضع له 	لقو	عد �فتح له 	لمد	G|. فأيهما -سألتكم 
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باهللا- (�حش: �حو¡ 	لغا� (1 بعض بني 	إلنسا8 	لذين يّدعو8 
(نهم من 	لمتمدنين؟ �(يهما (سلم عاقبة �(قّل خطر	ً: صحبة 	لبشر 

(1 صحبة 	لبقر �	لجماV �	لحمير �	لبغاV؟
فدعوني (َُجْب 	ليو1 معكم في عاَلم 	لوحو¡ �	لبهائم �فا� 
لبعضها ببعض ما قّدَمت `لينا؛ هذ	 	لجمل لوالI ما 	ستطا% 	لعر� 
	لعيش في هذI 	لصحر	�: فعليه Gكوبهم، �من شعرI ��برI خيامهم، 
�من لحمه �لبنه غذ	oهم، �منه �مما يتصل به جا� في 	لعربية 
(لفاu كثيرC 	غتنى بها لسانهم، �لو (حُصيت هذI 	أللفاu �ُشرحت 

.لجا� منها Gسالة جامعية يناV بها مؤّلفها (على 	لشها�	
�لّما �هبت `لى كر	تشي في مطلع Gحلتي `لى 	لمشرb 	لتي 
	لجمل،  حيو	ناتها  سيد  G(يت  منها  طرفًا  فيما مضى  لكم  ُسقت 
ال 	لجمل 	لذ� تعرفونه بل 	لجمل 	لعظيم 	لذ� هو (ضخم من 
يعرفونه  كانو	  �	لعر�  سنامًا،  �(على  عنقًا   Vطو)� جثة  جمالنا 
 Vلجما	لعربي يولد نو% من 	لجمل 	لّسْندّ�< �منه �من 	يسّمونه >�
ُيسّمى 	لُبْختِّي< (�جمعه 	لُبْخت، �في 	لحديث: كأسنمة 	لُبخت). 
�	لعجيب (نهم ال يضعو8 (حمالهم عليه بل يتخذ�نه للجّر، ُيِعّد�8 
	لعربة 	لتي تعدV في ضخامتها سياCG 	لشحن �يملؤ�نها �يربطو8 

بها جمًال �	حد	ً، فيجّرها من غير 	نزعا�.
له  يتخذ�8  �هم  جمالنا،  من  (سر%  ضخامته  على  �هو 
فاستطا�  Gّنت  كلما خطا   ،ً	Gسًا صغا	جر)� Gكبتيه جالجل  في 
 (�G�) فلست  تعلمو8،  ال   �)) تعلمو8  كما  �	لجمل  صوَتها. 
حيو	8 موسيقي، لذلك يتخذ�8 له مغّنيًا خاصًا يصحب 	لقو	فل 
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يغّني له 	ألغنية 	لمحبَّبة `ليه، ��لك هو >	لُحد	�<، �للشعر	� شعر 
كثير يذكر�8 فيه 	لحا��.

�G(يت في كر	تشي حمير	ً صغاG	ً جد	ً، �هي قوية �سريعة، 
ال يجا�h حجُم 	لو	حد منها حجَم 	لخر�� 	لكبير �لكنه يجّر عربة 
>خو	طر  عنو	نه  مترَجمًا  كتابًا  �(نا صغير   قر( �لقد  بها.  �يطير 
حماG<، َتبّين منه (8 للحماG خو	طر �(فكاG	ً. �قد ترجم بشاG من 
 z�G :(CGحما �)) مه بأتا8	صف غر�� Gلحما	طف 	قبل عن عو
محمد بن 	لحجا� قاV: جا�نا بشاG يومًا، فقلنا: ما لك مغتّمًا؟ 
قاV: ما حما�G فر(يته في 	لنو1 فقلت له: لم تركَتني؟ (لم (ُحِسن 

`ليك؟ فقاV لي:
(تانًا بي  ُخذ  عند با� 	ألصفهانيسّيد� 
ــوGُ 1َحنا ــي ي ــا8ِتّيَمتن 	لِحس ــا  بثناياه
Vٍال�َ� ــٍج  سلَّ جسمي �َبر	ني�بُغْن
ــيلٌ ــدٌّ (س ــا َخ ْيفر	ني�له 	لشَّ خّد  مثُل 
ـــ ـُت̀ �8 طاVَ هو	ني(١)فلذ	 ِمتُّ �لو ِعش

ْيفر	ني؟ فقاV: هذ	 من لغة 	لحمير،  قاV: فسألناI: ما هو 	لشَّ
فإ�	 لقيتموهم فاسألوهم(٢).

______________________
(١) خذ بي (تانًا: (� 	طلب ثأ�G عند هذI 	ألتا8. �ثناياها: (� (سنانها. 

سّل جسمي: (� (�خله بمر� 	لسل.
(٢) في >	ألغاني< (8 بّشاG	ً كا8 يحشو شعرI `�	 (عوhَته 	لقافية باألشيا� 
	لتي ال حقيقة لها؛ فمن �لك (نه (نشد يومًا: >غّنني للَغريِض يا 	بَن 
= .Cلبصر	؟ لسنا نعرفه من مغّني 	بن قنا8 هذ	َقنا8ِ<، فقيل له: َمن 
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�كا8 عندنا جمعية (عضاoها من كر	1 	لنا| �كباG 	أل�با� 
عنها  كتبُت  �للمز	*،  للتسلية  (ّلفوها  	لحمير<،  >جمعية  	سمها 
مقالة في 	لرسالة في (�	خر 	ألGبعينيا من هذ	 	لقر8 	لميال��، 

.(١)>�هي في كتابي >مقاال في كلما
�مما يعجب له 	لسائح في كر	تشي �في غيرها كثرC 	لغربا8، 
فهي ال تز	V تحو1 حوV 	لبيو �تنعب �تخطف ما تصل `ليه من 
	لطعا1، �هي �ال� مؤلَّفة ال ُيدGِكها 	لعّد، �لم (Gَ بلد	ً (كثر غربانًا 

من كر	تشي `ّال كلكتا في 	لهند.
	لغر	�   بصو يتشا�مو8  	لعر�  كا8  لما�	   �G�) �لست 
 �ير�نه �ليل 	لفر	b، �يزعمو8 (نهم يفهمو8 معنى هذI 	ألصو	

:Vمن قا Vلحّق في قو	لبين، مع (8 	 �	يسّمونه غر�
	إلبُِل `ّال  	هللاِ  بعَد  	آلالَ�   bَفّر ما 
�	 صاَ* غر	ٌ� في 	لدياGِ 	حتملو	 �ما̀ 
َجمُل  �) ناقٌة  `ال  	لَبيِن  غر	ُ�  �ما 

منها.  كآبة  (شّد  مدينة  (جد  لم  فإني  َكلُكّتا  �كر  �على 
�ثالثين سنة   zحد` من  Ghتها  لّما  فيها  كا8   ،Cكبير قديمة  �هي 

______________________
ِقَبله َ�ين فتطالبوI به (� ثأG تريد�8 (8  =   قاV: �ما عليكم منه؟ (لكم 
تدGكوI؟ (� كَفلُت لكم به فإ�	 غا� طالبتموني بإحضاIG؟ قالو	: �كا8 
ما يحشو شعرI بمثل هذ	، �منه >	لّشيفر	ني< 	لذ� �G	I على  كثير	ً 

لسا8 	لحمير. 	نظر 	ألغاني ١٥٧/٣ (مجاهد).
(١) مقالة >يؤمنو8 بالحماG< (مجاهد).
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 �) 	لنا|،  من  	لمليو8  �نصف  ماليين  خمسة  (سنة  ١٩٥٤) 
�من  معًا.   8�Gأل	� �لبنا8  سوGيا  يومئذ  يسكن  كا8  ما   G	بمقد
 Vبد (عجائبها (8 	لنا| فيها يجّر�8 	لعربا 	لصغيرC (	لركشا
سة  	لحمير �	لبقر، �	لبقر تمشي في 	لطريق تختاV عجبًا ألنها مقدَّ
`نك  بل  (� عشرين،  (� عشر  	ثنتين   �)  Cبقر (مر  معبو�C! �ليس 
تلقى كل خمسين متر	ً بقرC، تمشي كما تريد، تأكل فاكهة 	لبياعين 
 %Gلشا	 �تقطع  بها،  يتبّركو8  بل  يطر��نها  فال  	لحد	ئق   Gهوh�
 كلها 	Gلسيا	فتقف  	Gقيقة عشر سيا�لذ� تمّر فيه كل 	لهائل 	
َسّياCG عند  	لبقرC، كأنها حماCG (بي   hلحركة حتى تجو	تنقطع �

	لعر� قديمًا (يا1 	لحج حين كانو	 يقولو8:
IGلطريَق ألبي سّيا	 	خّلوIْGَِحما �منًا  ُيجيَز  حّتى 

�Gبما خطر للبقرC (8 ُتطيل 	لوقو� في �سط 	لشاG%، فتميل 
�خر!  �تذهب من طريق  فيه  	لذ� �قفت  	لمكا8   عن 	Gلسيا	
شركة  كلكتا  في  (قامتها  	لتي  	لفخمة  بالسينما   Cمر  ُGمر �لقد 
 Cفر(يت بقر ،Gمن فخامتها بالقصو �Gألمريكية، �هي ُتز	متر� 
قد قعد على 	لرخا1 	لذ� يلمع كالمر	يا تحت شّباi 	لتذ	كر، 
 �نامت، فتركو	 	لشّباi �فتحو	 شّباكًا �خر 	حتياطيًا �لم hَثم تبّر

ُيزِعجها (حد!
�لقد �عتني محطة �هلي 	لعظيمة أل�يع منها (حا�يث عن 
مشاهد	تي في 	لهند، كا8 منها حديث عن بقرC مشيت قريبًا منها 
ألzG ما تصنع، �سّجلُت حركاتها �سكناتها �لّخصت فلسفتها 
في 	لحياC. (تعجبو8 (8 يكو8 للبقر فلسفة؟ `8 كثير	ً من 	لفالسفة 
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من   Gقد (على  لي  ��فعو	  	لحديث  َسّجلو	  بقر	ً.  كانو	   Gلكبا	
	لبا�،  `لى  لمحّد¢ ��ّ�عوني �شّيعوني  ُتعطى  	لتي   	لمكافآ

ثم لم ُيَذ% هذ	 	لحديث!
كل  قتل  يحّرمو8  بل  �حدها   Cلبقر	 �بح  يحّرمو8  ال  �هم 
�� حياC، حتى لقد حّدثوني (8 	إلنكليز G(�	 في 	لحر� 	لعاّمة 
من  لكل  فجعلو	  	لقمح،   8hبمخا �فتكها  	لفئر	8   Cكثر 	لماضية 
يقتل فأG	ً �يأتي بذَنبه خمس �ّنا (�	آلّنة كالهللة ((� 	لهاللة) هنا 
	لعاّمة �ضّجت  فهاجت  �	لمّليم في مصر).   b	لعر	 في  �	لفلس 
	لصحف �كانت 	لمظاهر	، حتى 	ستجابت 	لحكومة �(بطلت 

	لقر	G، �تركت 	لفئر	8 تأكل من 	لقمح ما تشا�.
ليها قصة لم (كتبها �لم  لى >َلْكَنْو<، �لوصولي̀  �لّما �صلُت̀ 
(حّد¢ بها، تلك (ننا (نا �	لشيخ (مجد 	لزها�� Gحمه 	هللا كلما 
	لتي Gحلنا من  بالقضية  يهتّم  يستقبلنا ممن  �جدنا من  بلد	ً  جئنا 
 CGلطّيا	جلها �للتعريف بها، �هي قضية فلسطين. فلما نزلنا من )
في لكَنْو لم نجد في 	ستقبالنا (حد	ً(١). �لكنو كانت محّط Gجائنا 
�موضع ثقتنا ألنها بلد (خينا �حبيبنا 	ألستا� (بي 	لحسن 	لّنْد��، 
فما عرفنا (ين نذهب، فسألت عن 	أل�تيل (�كلمة >(�تيل< ُتفَهم 
حملتنا  	لتي  	لطير	8  شركة  	لشركة،   8) فعرفنا  مكا8)  كل  في 

______________________
>	لند��  من  	لثانية  	لحلقة  في  (كبر  بتفصيل  	لخبر  هذ	  سيأتي   (١)
في  نجد  لم  �صلنا  "لّما  �فيها:   ،٢٢١ 	لحلقة  �هي  �مذكر	ته<، 
	ستقبالنا (حد	ً، ألنهم ترقبو	 �صولنا بالقطاG �	نتظر�نا في 	لمحطة، 

لم يقّد�G	 (8 نأتي بالطياCG" (مجاهد).
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من �هلي `لى لكنو، تنزV في فندb كبير في 	لقسم 	لجديد من 
	لمدينة، �هو >حضر كنج<.

G ُمغَلق من كل جهة ما  �لكنو ثالثة (قسا1: قسم قديم مسوَّ
فيه  بينهما شاG% �	حد، �قسم كبير  بابا8 متقابال8 يصل  `ّال  فيه 
جّل 	لمدينة، �	لقسم 	لجديد 	لذ� فيه 	لفندb. �كا8 يومًا مطير	ً 
	لفندb، �كا8  في  فأخذنا غرفتين  	لِقَر�،   I	كأفو  IGمطا) تهطل 
نجد  فلم  	لند��  باألستا�  نهتف   8) 	لبلد، �حا�لنا   b�فنا (كبر 
ينطلق  �لكن   IGيضيق صد 	هللا  Gحمه  (مجد  �	لشيخ  طريقًا.  `ليه 
لسانه، فال يسكت عن 	لنقد �عن 	إللحا* علّي بأ8 (ُخِرجه من 
 bلطر	في  Vلمطر �جعلت (جو	تحت  CGسيا هذI 	لوGطة، فأخذ
ال (عر� (ين (تجه، �كلما 	لتفت `لّي 	لسائق يسألني (شر `ليه 
 Gلتاكسي، يسّجل علينا، حتى مر	 �	، عّد�	لعد	بأ8 يمضي. �
	لحسن،  (بي  جماعة  من  (نه  ظني  في  فوقع  فيه  تفّرست  برجل 

فأخذنا `ليه.

�هو   ،	لحيو	نا عن  	لكال1  في  به   بد( ما  `لى  (عو� 
لكنو  `لى  �صلنا  لّما  عليه.  	لحلقة   Iهذ  عقد 	لذ�  	لموضو% 
كاGلتو8   bفند في شرفة   قعد  Iنلقا  8) قبل  	لحسن  (بي  مدينة 
	لفر	ئض،  من  	إلنكليز  عند  	لعصر، �هو  	لعظيم �طلبت شا� 
تغّفله  قد  	لقر�  فإ�	   فنظر يصيح،  	إلنكليز�   �Gجا فسمعت 
�خطف قطعة 	لَفَر	نّي (	لكاتو)! �`�	 	لسطح كله ِقَر�C تثب �تدخل 
	لقطط في بال�نا، �	لشجر  	لطعا1، �هي مثل  	لبيو �تخطف 
لى  	لمحيط بالفندb مملو� بالقر�C تتسّلق (غصاَنه �تقفز من غصن̀ 
�خر. �منظرها من (متع 	لمناظر، منها 	لكبير �منها 	لوسط، �منها 
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 .Cلصغير	لقطة 	لعمر عن حجم 	ما ال يزيد حجمه مهما بلغ من 
 	�`� 	لثمن،  غالي  هو  فإ�	  منها  �	حد	ً  (شتر�   8)  �G) �لقد 
 Gال ُترِكبه معي `ّال بصعوبة بالغة �بعد فحو� طبية ال (قد CGلطيا	

عليها لنفسي!
�	بن 	لقر� يتعلق ببطن (مه متمسكًا بخاصرتيها �هي تثب به 
	لوثبة بعر� ستة (متاG (� سبعة، �هو يقّلد 	لنا| تقليد	ً ُيضِحك 
	أل1 	لثكلى (كما كانو	 يقولو8). �لقد G(يت من قبل في حد	ئق 
	لحيو	8 في مصر �غيرها من 	لقر�C، �لكن 	لقر� 	لمطَلق يفعل ما 

ال يفعله 	لمحبو| في 	لقفص.
من  ها�¤  ساكن   C�عا �هو   ،bلفند	 في  غرفتي  ��خلت 
 hعجو Gجل   صو فسمعت   ،b�لفنا	 من  فيه  نزلنا  ما  (جمل 
ثم  ثا�،  	لسين  ينطق  (لثغ  صغير  طفل  فيجيب  	إلنكليزية  يتكلم 
تعّقب عليهما فتاC بصو فّضي له Gنين، �تكو8 سكتة ثم يرجع 
صو 	لعجوh �	لطفل �	لفتاC بالكال1 نفسه، �َتكّرG �لك عشرين 
مرC، فعجبُت �خرجت فلم (Gَ (حد	ً، فُعد `لى غرفتي فسمعت 
	ألصو	 �	تها، فجعلت (فّتش فإ�	 	لصو من طائر (سو� في 
قفص يشبه 	لشحر�G تمامًا، �`�	 هو (فصح من 	لببغا� �(غلى منها 
ثمنًا يقّلد 	ألصو	 كلها، يسّمونه >	ليمامة<. �من 	لمصا�فا 	لتي 
قد ال يصّدb بعض 	لقر	� (نها �قعت (نه كا8 معي في تلك 	لساعة 
كتا� >تاGيخ 	لخلفا�< للسيوطي، �هو من 	لكتب 	لتي (ُ�لِعُت بها 
من صغر� �(َعد قر	�ته (كثر من عشرين مرC، فوجد فيه خبر	ً 
عن مثل هذ	 	لطائر (ُهدَ� `لى 	لخليفة يقّلد 	ألصو	، �(طبقُت 

!Iبي (جد 	لغرفة �`�	لكتا� �خرجت من 	
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	لد	خلية  	لهند  مد8  من  (مثالها  �في  لكنو  في   �	لببغا�	
 %G	لشو	في  Vيس تختا�	لطو	كالعصافير، �(جمل منها  Cتطير حّر
�ال  مشاَبهة!)  (�ال  	لبقر   Vتختا مثلما  	لعاّمة  �	لحد	ئق   zلكبر	

يعر� لها (حد.
	لهند  في  	لجو	ميس   8) G(يتها  	لتي   	لحيو	نا  Gخبا) �من 
مر	كب  تجّر  	لتي  هي  �(ند�نيسيا  (ماليزيا)  �	لماليا  	لجنوبية 

	لحمل، �هم َيخرمو8 �نافها �يضعو8 لها 	ألGْسا8.
 Cلقاهر	نين لم يكونا يومئذ في حديقة 	يت في لكنو حيو)G�
هما >	لَبْبر<، (� 	ألسد 	لهند�، �هو كما قالو	 (خطر من 	ألسد 
بحجم  �هو  	لقر8،  �حيد   �)  ،8 	لَكْرَكدَّ �G(يت  	إلفريقي. 
	لجامو| 	لعظيم �لكن G(سه (كبر من G(| 	لفيل على �ّمة 	بن 
 .%	G� ً من نصف	ينا نحو)G حد يبلغ طوله كما	بطوطة، �له قر8 �
�كا8 نائمًا فطلبنا من خا�1 	لحديقة (8 يوقظه لنر	I، فجعل يطعنه 
برمح له سنا8 حا� فال يتحّرi، فخفنا (8 يجرحه، فأفهَمنا 	لترجما8 
(8 جلدI ال تؤّثر فيه 	ألسّنة. �	لغريب (نه يعيش على (كل 	لحشيش، 
فلما قطع له 	لخا�G�) 1	قًا من 	لشجرC �(لقاها قريبًا من (نفه �شّم 
(لقى نظرC علينا من طر� عيونه  G	ئحتها قا1 متثاقًال فأكلها، ثم 
	لصغاG جد	ً، فظهر لنا (ننا لم ُنعِجبه �لم يَر فينا ما يستحّق 	لنظر، 
فقلب شفته 	حتقاG	ً �حّرi قرنه ((� هذ	 ما ُخّيل `لينا) �Gجع فنا1.

ُنُزV كبير  �(خبث حيو	G 8(يته هو (ني نزلت في �هلي في 
	لفندb فيه نحو ستمئة غرفة 	سمه >كوْنستِْتيوِشْن  للحكومة يشبه 
 Vبد (لبسه  جديد	ً  قميصًا  كلكتا  في  فّصلت  قد  �كنت  هاْ�|<. 
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فعّلقته  	لجاكيت،  ُتطيق  يدعك  ال  	لحّر  أل8  (	لجاكيت)  	لر�	� 
على كرسي، �Gجعت بعد (8 غبت ساعتين عن 	لغرفة فإ�	 هو 
مثقَّب ثقوبًا منتظمة كالد�	ئر. �لم (�Gِ ما 	لذ� فعل به �لك حتى 
فُتفِسدها،  	لثيا�   �تقر 	لذبابة  من  (صغر   Cحشر على  �ّلوني 
فضا% مني 	لقميص، �لكني جئت (نشر هجا�ها 	آل8 على طريقة 
من قاV: >(�سعته شتمًا �(��z باإلبل<. �قاV هذ	 (حد 	لحمقى، 
 �) 	لعر�  (كثرنا -معشَر  (� على  علينا  	ألسف  مع  ينطبق  �لكنه 

	لمسلمين- في هذI 	أليا1.
 �)) حا�يًا   8) شهدُتها  	لتي  	لحيو	8  مشاهد  (عجب  �من 
 bفند  �)) هوتيل<  فيس  >سي   bفند علينا  �خل   (	لحّيا مرّبي 
جبهة 	لبحر) في بومبا� �عر� علينا بعشرين �Gبية مشهد معركة 
بالطويلة  ليست  بالدنيا،   	لحّيا (نو	%  (خطر  (�هي  	لكوبر	  بين 
	آل8(١).  	سمه  نسيت  حيو	8  �بين  	لكف)   �بعر G(سها  �لكن 
نفخ في نايه، حتى `�	 	ستغرb في (نغامه (خر� 	لحّية من كيسها 
فانتصبت قائمة تد�G حوله مع 	لنغم، �(خر� حيو	نًا صغير	ً جميًال 
جد	ً ليس له ظفر �ال نا� �هو يشبه 	لسنجا�، فلما G(ته ��Gها 
 .Cحد	� لحظة  في  	الثنا8   �ما عليها،  �هجم  عليه  هجمت 
نهما عدّ�	8، يلتقط G(سها بفمه 	لكبير   ̀:Vلحكاية؟ قا	فسألت: ما 
�يطبق عليها فتختنق، �تلدغه قبل (8 تختنق فيمو 	الثنا8 معًا. 

�قالو	 `نه لوال هذ	 	لحيو	8 لفتكت 	لكوبر	 بأهل 	لهند.
______________________

(١) هو 	لنِّْمس، �	لنُّمو| من 	لّلو	ِحم 	لصغيرC. قاV صاحب 	لقامو|: 
"	لّنمس (بالكسر) ُ�َ�يبَّة بمصر تقتل 	لثعبا8" (مجاهد).
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�قد (��% 	هللا في كل حيو	8 قوC يد	فع بها عن نفسه، من 
مخلب (� نا�، (� قر8 ينطح كقر8 	لثوG، (� خرطو1 يرفع �يخبط 
كخرطو1 	لفيل، (� سم كسم 	لحية، (� شوi كشوi 	لقنفذ، (� 
	لثعلب، (� سرعة كسرعة  �G% كدG% 	لسلحفاC، (� مكر كمكر 
	لغز	V... �من (عجب (سلحة 	لحيو	8 (8 	لُحباzG تقاتل بَزGْقها، 
 حيو	نًا Gَhَقت عليه ((� بالت عليه) فيخر� Gْhَُقها حاميًا )G 	فإ�
>ِسالحها  	لعر�:  قالت  �لذلك  فيقتل،  كالرصاصة  منطلقًا  منتنًا 
ُسالحها<. (ما هذ	 	لحيو	8 	لو�يع 	ألليف 	لبديع 	لظريف فسالحه 
شجاعته، فهو يلتقم فَم 	لحية فيقتلها، �لكن هذI 	لشجاعة تقتله.

	لحديث عن 	لحيو	8 طويل، فأكتفي منه بهذ	 	لذ� قيل.
*   *   *
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-٢١١-
كتا	 جديد

�ثا� في نفسي �كريا� قديمة

كنت �سكن في 2مشق بحّي *لمهاجرين، %هو قائم على جبل 
قاسيوD شو*�ُعه تعتر@ *لجبَل صاعدً> فيه، %*لبيوُ� مصفوفة فيها 
I *لمسرH. %كانت لد*�نا حديقة %*سعة  صفَّ *لكر*سي في ُمد�َّ
 Dلكو* %�ظلم  *لليل   Dكا فإ�*  بناتي،  من  *لصغير*�  فيها  تلعب 
معي  %�خذ�  مر>  فأخذتها  Sليها.   I%لخر* من  Sحد*هّن  خافت 
كّشافًا كهربائيًا صغير*ً، %*خترقت بها ُحُجَب *لظالU %هي متهّيبة 
 Xلكّشا* �ضأ�  *لحديقة  توسطُت   *�S حتى  بي،  تتمّسك  خائفة 
%قلت لها: *نظر_، ما *لذ_ تخشينه؟ هذ[ هي *لشجر> *لتي كنِت 
ترينها في *لنها� %تلعبين من حولها، %هذ[ هي *لبِركة *لصغير>، 

.aفي *لحديقة شي bهذ* حو@ *لو�2، ما تبّد%
 cفلما ��� كل ما فيها على حاله لم تُعد تخشاها �% تجز

من *لخر%S Iليها.
*لموضوعا�  من  %كثير  *لحيا>  هذ[  في  نخافه  مما  %كثيٌر 
*لحديقة،  مثُل هذ[  *لصحف  عنها  %تبتعد   Uألقال* تتحاماها  *لتي 
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ال  تحتاS Iّال Sلى عو2 كبريت �% Sلى مصباH كّشاX ُيظِهرها ألعيننا 
فنرj �نه ليس فيها ما نخشا[، %لكن *لظالU *لذ_ كاD يلّفها %خياَلنا 
 X%هو *لذ_ يمأل نفوسنا بالمخا Uينطلق %سط هذ* *لظال Dلذ_ كا*

.Uأل%ها*%
%من �لك كتا	 صد� في *لشاU في هذ[ *ألياU يعر@ لو*حد 
من هذ[ *لموضوعا�، لرجل كاD من �جاb *لقضاa، *نقطع Sلى 
 jلد Uّلعا* *لنائَب  *لعامة فبلغ �على مرتبة فيها، فكاD يومًا  *لنيابة 
محكمة *لنقض ثم لدj *لمحكمة *لدستو�ية *لعليا، ثم صا� *ألمين 
*لعاUّ لمجلس *لوa*�q ثم لديو*D �ياسة *لجمهو�ية. %ما عرفنا[ من 
قبُل من �هل *لتصنيف %*لتأليف %ال من ��با	 *ألقالU %�صحا	 
*لفكر، كما  ��با	  �% من   aلعلما* �نه من  *لبياD، %ال �عرX عنه 
 �aسا %ال   ،X%معر عيب  %ال  ظاهر>  نقيصة  عنه   Xُتعر لم  �نه 
قالُة *لناr في ُخلقه %ال في �مانته. فهو -كما يقوb *لفقهاa- �جل 
مستو�، �_ �نه كالنسخة *لجيد> من *لكتا	 *لمطبوc، ما فيها عيب 
ُيعا	، %ال تنفر2 بمزّية عن �مثالها كما تنفر2 *لنسخة *لمخطوطة 
*لنا�2> *لتي ُيغليها َفقد �مثالها �% قّلتها، لذلك ُتشترj بالثمن *لغالي 
.aُجو*نَب صفحاتها *لما 	فيها نقص �% �صا %� Uفيها خر Dلو كا%
عا2_  موظف  %هو  *لعالي  *لمنصب  هذ*  بلغ   D�S فكيف 
كسائر *لموظفين؟ %كيف تبّو� سامي *لمر*تب %عالي *لد�جا�؟ 
�لك ألنه جاa في عهد *النتد*	 �ياU *لفرنسيين، %هو نصر*ني، 
%*لفرنسيوD ال ُيعطوD مسلمًا شيئًا DS %جد%* َمن يصلح له ممن هو 
على 2ينهم %مّلتهم. ثم �S* همسنا بشكوj �% نطقنا بها قالو*: Sنكم 

تفّرقوD بين �بناa *لوطن *لو*حد %تبعثونها عصبية 2ينية! 
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*لنغمة *لمملولة %يعيد هذ[  %جاa مؤلف هذ* *لكتا	 ير22ّ 
*لُحّجة *لو*هية، مع �D كتابه كله 2عاية للنصر*نية %�هلها، فال يبصر 
هذ*   yصد j�� كتابه  عنا%ين  في  نظر  %من  غيرهم.  تا�يخنا  في 
*لذ_ قلت، فهذ* فصل عن *لعر	 *لنصا�j في *لد%b *لعربية، 
%فصل فيه عهد عمر Sلى بطرير} *لقدr، هذ* *لعهد *لذ_ نقضو[ 
%خالفو[ %طالبو* بما لهم فيه %نسو* ما عليهم. %كل عهد في *لدنيا 
فيه %*جبا� %فيه حقوy، فهم يهملوD *لو*جب عليهم في *لعهو2 
كلها %يطالبوD بأكثر من *لحّق *لذ_ هو لهم فيها! %فصل عنو*نه 
من  Sنه   bقا عربي  لقائد  صغير>  منقبة  فيه  �كر  مشّرفة<  >مو*قف 
*لنصا�j، %�همل مئا� *لمناقب *لكبا� لقا2> *لمسلمين. %تكلم 
 ،jلنصا�* غير  من  �حد  فيهم  ما   bجا� عن   jخر�  bفصو في 
كالبطرير} غريغو�يوr حد*S% 2لياr *لر*بع %�مثالهما، %�همل 
 bجا� من  �كر*ً  %�بقى  قد�*ً  منهم  �جّل  كانو*  ممن  غيرهم  �كر 
*لحكيم %سليم  *لمسلمين. %تكّلم في فصوb �خرj عن يوسف 

.Dجنبر� %حدهما ألنهما نصر*نيا
�فليست هذ[ هي *لفرقة *لتي يقوS bنه ينكرها %يأباها %يعلم 

�D *لحّق في سو*ها؟ يقولوD بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
 Uهذ* *لذ_ ُسّخر� %سائل *إلعال ،bجّما bكر معهما ُجو�%
كلها في مصر %*لشاU لتعظيم ما عمل %صّب *لثناa على ��سه على 
Sّال  طريقًا  Sليه  %ال  تعظيمه صو�>  في  يّدخر%*  %لم  *لعمل،  هذ* 
�ثبتو* *لصو�> %كّبر%ها %عّبد%* *لطريق %سلكوها، فُسّميت باسمه 
*لمد*�r %�2ُخلت قصته في مناهج *لد�*سة قبل �D يتحقق �حد 

منها �% يتثّبت من صّحتها.
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له  ُتقيم   D� بك  *لرئيس شكر_  عهد  على  *لد%لة   �2*��%
 jلنصا�* عند  *لدين   aسا�� �كبر  فاختا�%*  �سمية،  تأبين  حفلة 
�نا ألتكلم عن *لمسلمين.  ليتكلم فيه باسم *لنصا�j %*ختا�%ني 
فأَبيُت، %بعث Sلّي *لرئيس بأخينا *لدكتو� سعيد فّتاH *إلماU، %هو 
�جل معر%X، يبلغني *ألمر، فلم �ستِجب. فهتف بي *لرئيس (�_ 
كّلمني بالهاتف) فقلت له: يا سيد_، �نت *ليوU �ئيسنا في *لحكم 
%كنَت من قبل qعيمنا في *لنضاb، نأتمر بأمر} %نمشي �نا %طّال	 
%لكني  �مر*ً،  لك  نعصي  ال   ،{a*�% �قو2هم  كنت  *لذين  *لبلد 
�ستعفيك *ليوU من هذ* *لمقاU. قاb: %ما *لسبب؟ قلت: يا سيد_، 
�نت شا�كت في *لثو�> *لسو�ية *لكبرj بنفسك %مالك، %��يت 
ما صنعنا من *لبطوال�، %عرفت كم بذلنا من *لشهد*a %كم ��قنا 
بهذ*  *لشاّ	  هذ*  %�فر2تم  جميعًا  نسيتموهم  فلما�*   ،aلدما* من 

*لتكريم؟ �ألنه نصر*ني %هم مسلموD؟
محمد  *ألستا�  *هللا  �حمه  صديقنا  %�هب  ��هب،  %لم 

*لمبا�} فتكّلم في *لحفلة بما فتح *هللا به عليه.
*   *   *

%*لوحد><.  %*لدين  *لعربية  %*لقومية  >*لد%لة  *سمه  *لكتا	 
موضوعا�  ُتعّد2  قائمٌة  %لكنه  لكتا	،  مألوفًا  *سمًا  هذ*  %ليس 
*لكتا	! %*لغريب �نه ال يقصد بالدين 2ينه هو %هو نصر*ني %لكن 
 :D*2يننا نحن *لمسلمين، %هو يتكلم في *لصفحة ١٢٤ تحت عنو
>*لز*%ية *إلسالمية< في *لعقيد> فيفّسر �يا� من *لقر�D، مثاله فيها 
كتابهم   Hيشر %�هب  مثًال  *لبو�ّيين  عقيد>  في  كتب  مسلم   bمثا
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�لذ� يقّدسونه، �ما �نزله �لذ� �نز� �لقر��، �يأتي بشي� ال يعرفه 
�حبا+هم �ال +هبانهم، �لو سمعو� به ألنكر�( �+ّ*�( على قائله، 
بل ألّ*بو(، ألنه يدخل فيما ليس من شأنه �يتكلم بما لم ُيِحط به 

علمه �لم يبلغه فهمه.
�للطب ُحماته ��لذ�ئد�� عنه، فإ� �نتحل صفَة �لطبيب َمن 
ليس من �هله ففتح عيا*L �� كتب �صفة الحقو( قضائيًا فعاقبو(، 
خريطة  فرسم   Nبمهند هو  �ما   Nمهند �نه  �ّ*عى  من  �كذلك 
حاكمو( �جا�Q(. فما لنا نرP بابين مفتوَحين ال حا+N عليهما �ال 
بّو�S، يدخلهما َمن شا�، �هما �خطر من �لطّب �من �لهندسة، 
هما �لدين ��لسياسة؟ فمن �+�* تكلم في �لدين �لو خالف �ألئّمة 
من �أل�لين ��آلخرين، �� �فتى �لو جا� بما لم يُقل به �حد من 
هذ�  مؤلف  مالك  حّنا  �لخو�جة  Zلى  �ألمر  حتى �صل  �لمفتين، 
�لكتاS، فصا+ يفّسر �لقر�� �لذ� ال يؤمن هو بأنه من عند �هللا، 
*قائقها  معرفة  من  �ال  �علومها  بالعربية  �لعلم  من  عند(  �ليس 
�لقر��، �هو ال  لتفسير   ���سلوS �هلها ما يجعله �هًال للتصّد
ُيقيم لسانه ببيت شعر ينقله في هذ� �لكتاS �ال يتنّبه Zلى خلل فيه 
 �حين �بد� كلمة بكلمة فاختّل �لو�Q �ضا` �لمعنى، بل هو ير�
�لطّالS في مد�+سهم،  به  يهتف  �يامنا  على  كا� مشهو+�ً  نشيد�ً 

فيأتي به على غير �جهه.
فما للدين ال يجد من يحميه؟ لقد كانو� يقولو� قديمًا:

َسالها �حّتى ساَمها كلُّ ُمفِلِسلقْد هَزَلْت حّتى بد� من ُهز�لِها
 ،fّال �لعظاZ بها �لُهز�� حتى لم يبَق منها *�Q نقو� �قد �iفما
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%حتى �قدَمت عليها *لسباc %*لضباc %*لهو*U؟!
DS *لمؤّلف يسر2 ترجمة لنفسه في �%b كتابه كتبها بقلمه، 
ليسانس)   _�)  <qجاS  bنا �نه  Sّال  *لعلمية  مؤّهالته  من  يجد  فلم 
*لحقوy من كلية 2مشق سنة ١٩٢٤، قبلي �نا بتسع سنين، %�نه 
*حتّل مناصب عّد2ها %ناb �%سمة سر2ها، %كل �لك ال ثقل له 
في ميز*D *لعلم. فإ�* سر2 مؤلَّفاته لم يذكر Sّال هذ* *لكتا	 *لذ_ هو 
لمامة من *لمر*جع *لقريبة %*لمجال� *لد%�ية، *عتمد فيه على غير 
*لمسلمين �% على مسلمين كانو* �جهل باإلسالU %شر*ً عليه ممن 
يقوS bنه من غير *لمسلمين. %مذكر*� قاS bنها جاهز> للطبع، �_ 
�نها ال تز*b في بطن �مها ال يد�_ �حد متى يكوD مولدها %هل 
 Uّال *لتماS كنا ال نرجو لها DS% هة؟ تكوD �كر*ً �U �نثى سوية �% مشوَّ
%*لكماb. %مما �ثبت فيه �2به %علمه �D له سبع مقاال�، سبعًا فقط 

خالb ثالثين سنة من سنة ١٩٢٤ Sلى سنة ١٩٥٤.
*   *   *

 Dفي بلد_ يعيشو jلنصا�* j�� �2كت ما حولي� Uنا من يو�%
لنا،  *لثمر*� %*لخير*� مثل ما  كما يعيش *لمسلموD، لهم من 
بل ليس لنا في *لحقيقة مثل *لذ_ لهم منها! ما ظلمنا يومًا %*حد*ً 
منهم، %DS �كرنا *لنابغين منا �كرنا نابغيهم، %DS كانت مناصب 
*البتد*ئية  DS مدير مد�ستنا  ��فعها %�عالها، حتى  �حللناهم في 
*لتي كنت �r�ُ2 فيها في �%*ئل *لعشرينيا� (ال *لعشرينا�) من 
هذ* *لقرD في حّي *لمهاجرين، %هو حّي Sسالمي %باُ	 *لمد�سة 
 Dكا فيها،  ��*نه  %ُيسَمع  مئذنته عليها  *لمسجد %تطل  باَ	  يقابل 
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مديرها نصر*نيًا %كاD له qمالa من *لنصا�j %كنا نبّرهم %نقسط 
Sليهم. بل DS �ستا�نا فا�r *لخو�_ %ّلينا[ �ياسة مجلسنا *لنيابي 
2يننا.  يكن على  لم  نأَ	 �لك عليه ألنه  %لم  %�ياسة حكومتنا، 
%ال �قوDS b �لك جائز �% مشر%c %ال �فتي بمثله %لكن �قّر� ما 
 Dلخو�_ قد ما� -كما شهد من كا* rألستا� فا�* Dكا DS% ،Dكا

يصحبه %كما 2ّلت عليه *لقر*ئن كلها- ما� مسلمًا.
%جد� في هذ* *لكتا	 سؤ*ًال لو �لقينا[ نحن *لمسلمين لقامو* 
علينا %قالو* Sننا نفّرy *لجميع %نصّدc بناa *ألمة *لو*حد>، %لكن 
 cتكلمنا في موضو *�S مغفو�! كنا jقائله نصر*ني %�نب *لنصا�
*لمسلمين %*لنصا�j %لو في 2فع تهمة عنا �% �2ّ بهتاD علينا �% 
شكوj من ظلم نالنا قالو* لنا: Sنكم تفّرقوD *لجمع %تمّزقوD %حد> 
نحن  عشنا  �ننا  مع  به.  يحا�بنا  سالحًا  *لمستعمر   Dُتعطو% *ألمة 
*لمسلمين مع *لنصا�j %*ليهو2 قر%نًا ِطو*ًال ما شكو* يومًا من ظلم 
%قع عليهم منا �% حّق لهم ُسلب منهم بأيدينا �% بسببنا، بل Sننا 
كنا نخالف في بعض *لعهو2 2يننا فنحّكمهم في �قا	 *لمسلمين 

U في 2يننا. %نجعل لهم سبيًال عليهم، %�لك محرَّ
حتى 2خَلت �صابع *لطامعين فينا *لذين كنا نسّميهم *لمستعمرين، 
*لمكّفرين  نسّمي  (كما  *لمستخربين   %� *لمخّربين  Sّال  هم  %ما 
بالمبشرين!) فصّدَعت هذ[ *ألصابع %حدتنا. %جاa -من بعد- َمن 
يوقد نا� *لفتنة %هي ُمطفأ> %يوقظها %هي نائمة كمؤّلف هذ* *لكتا	 
(%�نا �عرفه حّق *لمعرفة، %كاD يومًا من *لر�ساa في *لقضاa) فكتب 
كتابه هذ* *لذ_ حا%D� b يجعل فيه *لنصا�j �مة قائمة بر�سها منبّتة 

عنا مباينة لنا، حتى Sنه عقد فصًال عنو*نه >*لمّلة *أل�ثو�%كسية<.
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%�S* كانت مهنة *إلنساD َيظهر �ثُرها فيما يقوb %فيما يكتب، 
%كاD *ألستا� حنا مالك مؤّلف هذ* *لكتا	 عا� حياته كلها في 
طويلة  مر*فعة  كتابه   Dفإ �2جاتها،  �على  بلغ  حتى  *لعامة  *لنيابة 
 *�S% ،jينفع من يقر�[ من *لنصا� 	لكن في قضية باطلة! %*لكتا%
كاD يدعو ظاهر*ً Sلى نبذ *لفرقة فهو يعمل على تثبيتها، %هو يذّكرنا 
يخالطهم  *لمسلمين،  مع  كلها  حياته  عا�   DS%- *لنصر*ني   Dبأ
يغّرهم  حتى  منهم،   U*إلكر*% %*لعطف  *لمو2ّ>  %يجد  %يد*خلهم 
منه لطفه %لينه فيخلطو[ بأنفسهم %يعطو[ من *لمناصب %*لمر*تب 
%*لمز*يا ما ال يعطونه إلخوتهم %�بنائهم- فإD �لك كله ال يجعله 

(كما يبد% من كتابته ال مما �2ّعيه �نا عليه) ال يجعله %*حد*ً منا.
ممن  %غيرنا   ،Dمتسامحو %لكنا  *لتعّصب  ُنبد_  قد  نحن 
يعيش بيننا ُيظِهر *لتسامح %هو متعصب. %نحن في *لعا2> نهر	 
من Sثا�> هذ[ *لموضوعا�، ُنغِمض �عيَننا عنها %هي عن �يماننا 
*لتي  كالنعامة  نصير  فهل  �يدينا،  بين  ماثلة  %هي  شمائلنا  %عن 
كذبو* عليها فزعمو* �نها تدفن ��سها في *لرمل، تظّن �نها DS لم 
تَر عدّ%ها فإنه ال ير*ها؟ %هي ال تفعل �لك %لكنها فرية *فتر%ها 
عليها، %هي ال تملك لسانًا تر2ّ به عن نفسها، �ما �نا فإني �ملك 

بحمد *هللا لساني %قلمي.
لفصل  كبير*ً  عنو*نًا  *لكتا	 سؤ*b %ضعه  في هذ*   aلقد جا
طويل هو: >هل *لنصا�j كفا�؟<. Sنه عنو*D ُيخيف كل �*غب في 
 ،Uالنقسا*% cأللفة خائف من *لتصّد* U*%حد> *لصّف محّب لد%
لذلك نبتعد عنه. %لقد ُ�لقَي علّي هذ* *لسؤ*b من قبُل في مجلس 
 bجا� كبا�  %من  %*لمشايخ   cلشر* قضا>  من  كبير  فيه جمع   Dكا
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Sليه  *لد*عي   Dكا%  ،a*�q% يحضر[   Dكا%  ،jلنصا�* من  *لدين 
%*لمشرX عليه �ئيس *لجمهو�ية. �لقي علّي %�جبت عنه.

�نهم  2مشق  في  *لجمهو�ية   aسا�� عا2>  من   Dكا �نه  �لك 
مائد>  Sلى  *لدين   bبرجا يسّمونهم  %َمن   aلعلما*% *لقضا>   Dَيْدعو
من  2عوتين  Sلى  فقط  مرتين  �هبُت  %قد   .Dمضا� في  *إلفطا� 
*هللا  �حمة  *لقّوتلي  بك  %شكر_  *ألتاسي  بك  هاشم  *لرئيسين 
 bلمشايخ %�جا*% cعليهما، فجمع �حُدهما بيننا نحن قضا> *لشر
 bمثا� في  به  ُيتحّد�  مما  �حا2يث  %كانت   ،jلنصا�* من  *لدين 
تلك *لمجالس، �حا2يث تمّس *لمشكال� %ال تخترقها %َتطيف 
بها %ال تد*خلها، ففاجأَنا مر> %*حٌد من كبا�هم يعتب علينا �ننا 

ندعوهم كفا�*ً.
فجزc *لحاضر%D %%جمو* %عَر� *لمجلَس سكتٌة مفاجئة، 
�نت  *لجو*	؟ %سألته: هل  �نا  �تولى   D� للرئيس: تسمح  فقلت 
مؤمن بدينك؟ قاb: نعم. قلت: %َمن هم *لذين تدعوهم مؤمنين 
به؟ �ليسو* هم *لذين يعتقد%D بما تعتقد؟ قاb: بلى. قلت: %ما�* 
 DS :تسّمي من ال يعتقد بذلك؟ �ال تدعو[ كافر*ً؟ فسكت. قلت
ُ�ُسس  من  �نت  تر*[  بما  يأخذ   D� يرفض  *لذ_  هو  عند}  *لكافر 
بين مسلم  فالناr عندنا  *لعقائد، %كذلك نحن،   bلدين %�صو*
يؤمن بما نؤمن به من �سالة محمد %�D *لقر�D �نزله *هللا عليه %�خر 
ال يؤمن بذلك فنسّميه كافر*ً، فهل �نت مسلم؟ فضحك %قاb: ال 
 jطبعًا. قلت: %هل �نا في نظر} %بمقاييس 2ينك مؤمن بما لد
*لنصا�j �% كافر به؟ فسكت %سكتو*. قلت: �نا �سألك، فإD لم 
ُتِجب �جبُت عنك. �نا عند} كافر ألني ال �عتقد بأD *لمسيح *بن 
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*هللا %ال  بأنهم ثالثة *أل	 %*البن %*لر%H *لقدr %*لثالثة %*حد %ال 
 .jعقائد *لنصا� bلك مما هو من �صو� bال بأمثا% ،a*بمسألة *لفد
%�نت عند_ كافر ألنك تقوb بها، فلما�* ُتنِكر علّي ما تر*[ حقًا 
لك؟ DS 2يننا ظاهر ُمعَلن ليس فيه خبايا %ال خفايا %ال �سر*�، 
%*لقر�D ُيتلى في كل �S*عة في *لدنيا (حتى Sنني سمعته مر> من 
ُهَو  �S*عة Sسر*ئيل) %*لقر�D يقوb: {لَقْد كَفَر *لذيَن قالو* DّS *هللاَ 
*هللاَ   DّS قاُلو*  *لذيَن  كَفَر  *لثانية: {لَقْد  *آلية  في   bيقو% *لَمسيُح} 
ثالُث ثالثةٍ}؛ فالكفر %*إليماD�S D مسألة نسبية، ما تسّميه �نت 
كفر*ً �سّميه �نا Sيمانًا، %ما �سّميه �نا كفر*ً تسّميه �نت Sيمانًا، %*هللاُ 

هو *لذ_ يفصل بيننا يوU *لقيامة. فسكتو*.
*   *   *

تقولوD: لما�* �تكلم �نا عن هذ* *لكتا	 في هذ[ *لذكريا�؟ 
%*لجو*	: ألD هذ* *لكتا	 �2ّني Sلى ما كنت قطعته من �كرياتي 
 aشا  DS *آلتية  *لحلقة  من   aً*بتد* Sليها  �عو2  %جعلني   aلقضا* في 
يتهمني  لم  يد*فع عن نفسه، %�نا   D� مّتَهم *هللا، %*لثاني �D لكل 
%كيل *لنيابة *لذ_ هو �صغر �عضائها بل *تهمني �كبر �ئيس فيها، 
%لم ُتعَلن *لتهمة بين جد�*D *لمحكمة *أل�بعة بل ُ�علنت في هذ* 
*لكتا	، فقد قاb (%�نا �نقل نّص ما قاله عني أل2*فع عن نفسي، 

%الحظو* �نني �نقل كالمه بألفاظه %حر%فه).
مركز*ً  يحتّل   Dكا مسلم  سو�_  شخص  مر>   Hصر  :bقا
�فيعًا بقوله Sنه كمسلم يفّضل �حقر شخصية Sسالمية باكستانية �% 
�ند%نيسية على �علم %��فع �جل عربي غير مسلم كرجل *لد%لة 
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*لعّالمة فا�r بك *لخو�_، %كاD �حمه *هللا %قتئذ �ئيسًا لمجلس 
*لنو*	 *لسو�_.

 DS كما �%*[، %لكن قلت Uمالحظة: �نا لم �ُقل هذ* *لكال
�خر مسلم في *لهند �% *لباكستاD �قر	 Sلّي من فا�r *لخو�_(١). 
 Uسالمية< فال تجتمع *لحقا�> %*إلسالS لم �ُقل >�حقر شخصية%
في نفس %*حد> ألD *لعّز> هللا %لرسوله %للمؤمنين. %لّما ُنشر هذ* 
نفَسه، فظننته غضباD %حا%لت  لقيت *ألستا� فا�r بك   Uلكال*
�D �كلمه، فقاb لي بالحرX *لو*حد: %لما�* �غضب %قد جعلَتني 

�قر	 *لنصا�S jليكم؟
�عوS 2لى كالU *ألستا� حنا(٢) مالك، يقوb: فهل مثل هذ* 
*لو*حد  *لوطن  *لمو*طنين في  بين  *لمسا%*>  يتفق %فكر>  *العتقا2 
*لدين %فلسفته  يتفق مع جوهر  بل هل  %في ظل 2ستو� %*حد؟ 
للمو*طن  �خر  تصريح   :bقا ثم  *لعربية؟  *لقومية   Uمفهو %مع 
ثالثين  �نا): %بعد مضي  (يقصدني  �عال[  عنه  *لمنعو�  *لسو�_ 
سنة %نيف على تصريح هذ* *لمو*طن *لعربي *لكريم يعو2 %ينشر 
في صحيفة *لشرy *أل%سط في عد2ها *لصا�2 في ٨٢/١٢/٢٨ 
مقاًال طويًال بعنو*D >�حد عباقر> *لعر	 في هذ* *لعصر< %يقصد به 
2%لة *لمرحوU فا�r بك *لخو�_، %يعّد2 *لكثير *لكثير من صفاته 
*لكبير  *لجامع %عقله  *لو*سع  *لمثالية %علمه  *لمتميز> %شخصيته 

______________________
(١) *نظر �%b *لحلقة *لتي كتبها عن فا�r *لخو�_، %هي *لحلقة *لر*بعة 

%*لخمسوD في *لجزa *لثاني (مجاهد).
(١) حنا %يوحنا %جاD %يوهاD %جوهاD كلها بمعنى يحيى.
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*لر*جح، %مع هذ[ *لعبقرية *لفّذ> %*لصفا� *لمتميز> *لمتوفر> في 
 bلمقا* فإD صاحب  *لخو�_  بك   rفا� 2%لة   Uلمرحو* شخص 
يستهّله بالقوb: %لكن �خر مسلم في �خر *أل�@ �قر	 Sلّي منه! 
%يقوb لمن المه لقسوته فيما مضى: يريد%D� D نجعل *لكافرين 
كالمسلمين %�D ندعو بدعو> *لجاهلين %ندc كالU �ّ	 *لعالمين 
بر*بطة  %نتمسك   Dإليما* �خّو>  فننكر  Sخو><،   Dلمؤمنو* >Sنما 
*للساD، فيكوD �بو لهب %�بو جهل �قر	 Sلينا من بالb %سلماD؟ 

.Dحياتي %�قولها *آل b%� كّال %ال غر*بة، قلتها في
*نتهى ما نقلته من كالمه. %�نا لم �قل >%ال غر*بة< بل قلت >%ال 
كر*مة<، %لكن *ألستا� حنا مالك ال يستطيع �D يميز بين *للفظين!

*   *   *

Sنني �قوb *آلD %�نا في *لثمانين من عمر_ ما قلته %نشرته في 
مطلع شبابي: DS �خر مسلم في *لدنيا �قرُ	 Sلّي من فا�r *لخو�_ 
%من غير فا�r *لخو�_. %َمن ال يقوb هذ* *لقوb ال يكوD مسلمًا 
ألD �*بطة *إليماD �قوj من �*بطة *لنسب %من �*بطة *للساD، %*هللا 
 DS ِّ	� :bينّجي �هله، فقا Dعن %لد[ لّما %عد[ *هللا بأ Hلنو bيقو
 D� *لعاَلمين مقاييس *لقر*بة %بّين له 	بني من �هلي، فصّحح له �ّ*
�*بطة *إليماD �قوj من �*بطة *ألبو> فقاS} :bّنُه ليَس ِمْن �هِلَك، 

Sّنُه َعَملٌ َغيُر صالٍح}. 
فأنا D�S ال �هاجم �حد*ً %لكن �2*فع عن نفسي، فإ�* كنتم 
ال تريد%D ما يدعو Sلى *لتفرقة بين �بناa هذ* *لشعب %تخشوD ما 
يصّدc %حد> *ألمة *لتي تزعمونها فامنعو* �مثاb هذ* *لكتا	، بل 
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قفو*(١) *لحر	 في لبناD بين �هل *لنصر*نية %�هل *إلسالU، %كّفو* 
بالمبّشرين، ثم ال تسّو%نا بهم،   Dيتسّمو *لذين  *لمنّصرين  �يد_ 
%لكن  %محمد،  %عيسى  موسى  برسالة  نؤمن  *لمسلمين  فنحن 

عليكم بمن يؤمن ببعض %يكفر ببعض.
 D�% Dيخو@ فيه *لجاهلو D� َنِقي 2يننا من D� علينا DS ثم
يتكلم فيه َمن ليس من �هله، %�D يأتي *لخو*جة حنا مالك فيفّسر 
لنا قر�ننا %يعّلمنا ما لم يعلمه علما�نا %�ئمتنا %يأتينا بشيa يخالف 
هذ[   Dيفّرقو *لذين  %�مثاله  %هو   ،Dلمفّرقو* بأننا  %يتهمنا  2يننا، 
*ألمة %يجعلونها شيعًا %�حز*بًا %يدعوS Dلى عصبية 2ينية. �ما نحن 
فقد �ثبتت تجاِ�	 ��بعة عشر قرنًا �ننا عشنا مع *لنصا�j، بل لقد 
عشنا مع *ليهو2، %�عطيناهم �كثر مما هو لهم، %لم نظلم �حد*ً 
منهم %لم نعا%D عد%*ً عليهم، %DS كاD منهم من �عاD علينا كلَّ 

عدّ% 2خل بال2نا.
*   *   *

 D%يبتعد% rكما قلُت- خطير يتحاشا[ *لنا- cهذ* %*لموضو
 Uبنتي *لصغير> من ظال Xخوفنا منه كخو D� فيه، مع Uعن *لكال
*لحديقة في *لليل، ُيزيله �D ُتوِقد عو2َ كبريت �% ُتشِعل شمعة �% 
�*ً فترD�% ،j *لخوX من هذ* *لموضوc َ%ْهم في  تضيa كّشافًا منوِّ
%هم، %*هللا تعالى قد �2ّبنا فبّين لنا �D ال ُنو*2َّ من حا2ّ *هللاَ %�سوَله 
 Dبأ لنا  �% عشيرتنا، %سمح  Sخوتنا   %� �بناaنا   %� �باaنا  كانو*  %لو 
2يا�نا:  من  ُيخِرجنا  %لم  2يننا  في  يعا2ِنا  لم  من  بالحسنى  نعاشر 

______________________
(١) %قف تتعّدj بنفسها فال ُيقاb: �%قف.
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{ال َيْنهاُكُم *هللاُ عِن *لذيَن َلْم ُيقاتِلوُكم في *لّديِن %لم ُيخِرجوكم 
ِمن 2ِياِ�ُكم �Dْ َتَبّر%ُهم %ُتقِسطو* Sليِهْم}.

ر �حٌد كالمي على غير %جهه، %�ّال  %*لذ_ ��جو[ �ّال يفسِّ
*لتفرقة %ال  �ُقله، %�D يعلم �نني لسُت من 2عا>  يقّولني شيئًا لم 
*لخالX بل من 2ُعا> *لمو2ّ> %*الئتالX، %لكن في حد%2 عقيدتي 

%Sسالمي.
*   *   *
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-٢١٢-
Sلى *ألستا� �حمد �بو *لفتح

 Uيو *أل%سط<   yلشر*< في  *لفتح  �بو  �حمد  *ألستا�  كتب 
*لسبت ١٩٨٦/٩/٦ مقالة قيمة كعا2ته جاa فيها قوله: لقد كتبت 
 D� aفي جريد> >*لوفد< في مصر عد> مقاال� �طالب فيها *لعلما
*لمسلمين   D*إلخو* ضّد  *لناصر  عبد  *�تكبه  فيما  ��*aهم  يعلنو* 
Sّال شعو�[  مبّر�   _ّ�  D%2 تعذيبهم  %� تّم شنقهم  %غيرهم، ممن 
تقا�ير كا�بة  تأثير  بأنهم ال يرضوD على سياسته، %�حيانًا تحت 
 _ّ� �جد  لم  �لك  %مع  ير2عهم،  2ين   %� علماa ال ضمير  لّفقها 

*ستجابة. *نتهى كالمه.
%*حد  فأنا   ،aلعلما* ظلم  قد  *لكريم  *ألستا�   D� %�حسب 
 aلجا cمن صغا� طلبة *لعلم، لو ُجمع ما كتبته في هذ* *لموضو
منه كتا	 كامل. لذلك *ستأ�D *لقر*D� a �نقل لهم هنا %*حد> من 
هذ[ *لمقاال� كانت قد طُبعت في �سالة صغير> سنة ١٣٧٤هـ 
Sلى  *لمسلمين   D*إلخو* من  *أل%لى  *لقافلة  �هَبت  لّما   (١٩٥٤)
*لجنة DS شاa *هللا عن طريق مشانق عبد *لناصر، %قد طُبع منها �كثر 
من نصف مليوD نسخة %ُ%qّعت في *ألقطا� *لعربية %ُترجمت Sلى 
*للغة *أل�2ية، %خّبر%ني �D خالصتها قد ُترجمت Sلى *إلنكليزية 

.Dُنشر� في جر*ئد باكستا%
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%قد  جريد>،  في  %ال  مجلة  في  ُتنَشر  لم  �لك  مع  %لكنها 
قّلت نسخها بين �يد_ *لناr، بل Sنها ُفقد�، حتى Sنني فّتشت 
عن هذ[ *لنسخة �يامًا طو*ًال حتى %صلت Sليها بعد �D مضى على 
 D� ليكم بحر%فها من غيرS كامل. %ها هي �نقلها Dطبعها ثلث قر
�بّدb فيها �% �غّير، %��جو �D ال تتحّرI *لجريد> من نشرها ألنها 
 Dقد صا�� تا�يخًا. %ما ظّنك بمقالة طُبع منها �كثر من نصف مليو
%مّر على طبعها �كثر من ثالثين سنة، %لم يقر�ها مع �لك -فيما 
�ظن- %*حد في *لمئة من قر*a >*لشرy *أل%سط<؟ %ها هي �_، 
%عنو*نها >هذ* يوU *لِحَد*2 *لعاUّ<، %قد ُكتب على *لغالX >بقلم 

*ألستا� علي< %�%لها:
 ،Iبِشر %*بتها Uحد*2 بل يو Uلّي َلما جعلته يوS ألمر* Dلو كا
%َلما صّيرته مأتمًا بل عرسًا، عرr *لشهد*a *ألبر*� على *لحو� 
*لعين، %َلما قعد� مع >*إلخو*DS%) >D لم �تشرX باالنتظاU في 

سلكهم) �تقبل *لتعزيا� بل *لتهنئا�.
يمو� شهيد*ً؟ %هل   D� �كبر من  *لمسلم شيئًا  يرجو  %هل 
يسأb *هللا خير*ً من حسن *لخاتمة؟ Sني ألتمّنى (%*هللا شاهد على 
ما �قوD� (b يجعل منّيتي على يد فاجر ظالم، فأمضي شهيد*ً Sلى 
 Dمكافأتي سعا2تي به %يكو Dلى *لنا�، فتكوS لجنة %يمضي قاتًال*

عقابه شقا�[ بي.
>*لناصر<  *هللا  عقا	   ،bجما يا  عقابك  ال  *لعقا	  هو  هذ* 
أل%ليائه *لقاهر فوy �عد*ئه، *لذ_ ستقف �مامه %حد} ليس معك 
جيشك %ال 2ّباباتك %ال سالحك %ال َعتا2}، ُتساS yليه %حيد*ً 
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فريد*ً، ال تستطيع Sنكلتر* �D تجيa معك %ال �ميركا، فيسألك عن 
فيَم  *لطاهر>:   H*%قتها؟ %عن هذ[ *أل��� فيَم  *لزكية:   aلدما* هذ[ 
�qهقتها؟ %عن هاتيك *لنساa *لقانتا� *لصابر*�: فيم �ّملتهن؟ %عن 
�%لئك *ألطفاb *لُبَرa*a: فيَم يّتمتهم؟ %عن هذ[ *لجماعة *لد*عية Sلى 

*هللا *لمجاهد> في سبيله: فيَم شّمت بها �عد*a *هللا %�سولِه؟
فإD كاD عند} 2فاc فأعّد[ من *آلD لُتدلي به �ماU محكمة 
*لتي  *لد*ئمة  بالحيا>  بل  شنقًا  بالمو�  تحكم  ال  *لتي  *لجّبا�، 
يصغر *لشنق �لف مر> عن عذ*	 لحظة %*حد> منها، يوU ال ينفع 
مدفع؛  %ال  سيف  %ال   ،D*عو� %ال  حز	  %ال   ،Dبنو %ال   bما
للفاضل  *لفضل   Dيكو% *لمقاييس،  %تتغّير  *لمو*qين   bتتبّد  Uيو
%تعلو   Dعالو  bينز%  ،aال�� %يعّز  �عّز>   ّbفيذ للصالح،  %*لصد� 
سوقة، يوU ينا2_ *لمنا2_: لمن *لُملك *ليوU؟ للطغا>؟ للقا2>؟ 
>للبكباشية<(١)؟ لسا2> بيكنغهاU %*لبيت *ألبيض؟ كّال ال جرU؛ بل 

هللا *لو*حد *لقها�.
فِعش مهما عشت %ُسد مهما ُسد�، فهل تقد� �D تجد لك 
طريقًا ال يمّر بك على *لمحشر %ال يقف بك موقف *لحسا	؟ هل 
تعرX لك ُملكًا غير ُملك *هللا تفّر Sليه كما يفّر *لمجرU *لسياسي من 
2%لة �ساS aلى حاكمها Sلى 2%لة �خرj تحميه منها؟ %هل تظنها 
تد%U لك يا جماb عبد *لناصر؟ لو 2*مت لغير} ما %صلت Sليك. 

______________________
(١) بالتركية معناها �لف، %*لكاX ُتلفظ نونًا فُتلفظ >بيْنباشي<، %معناها 
U *لمئة)، %�ظنها تقابل �تبة  U *أللف< (%يوqباشي مقدَّ *لحرفي >ُمقدَّ

.Dلر*ئد *آل*
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%لقد حكم مصَر من قبلك فا�%y %من قبله *لمماليك، %من قبلهما 
فرعوD %هاماD، فأين *ليوU فرعوD %*لمماليك %فا�%y؟ �ين َمن 
بنى %شّيد؟ �ين من طغى %بغى %قاb �نا �بكم *ألعلى؟ لقد سا�%* 
جميعا في �كا	 مَلك *لمو� تر*فقهم 2عو*� *لمظلومين حتى 
%�2%* على من ال يضيع عند[ مثقاb �ّ�> في *لسما%*� %*أل�@. 
 Uفاّتِق يا �يها *لرجل 2عو*� *لمظلومين في *ألسحا� فإنها *لسها
ِعبر> لمن  *لتي ال ُتخطئ، %*عتبر بمن مضى قبل �D تصير �نت 

يأتي، %*بِك على نفسك قبل �D ال تجد من يبكي عليك.
�ما �نتم يا �يها *لشهد*a فهنيئًا لكم، طبتم فا2خلوها خالدين؛ 
في  شّيَعتكم  لقد  *آلخر>.  ثو*	  %حسن  *لدنيا  بثو*	  فزتم  فلقد 
يكن  لم  ممن  *لمالييُن  *لمسلمة  *أل�@  هذ[   D*بلد من  بلد  كل 
يعرفكم %تعرفونه، %لكن *هللا مأل قلوبهم جميعًا حبًا بكم %�لسنَتهم 
هتافًا بأسمائكم، بو*�2 في *لدنيا مما �عّد *هللا لكم من *لتكرمة في 

*آلخر>.
*لمد*�r %*لتجا� في  *لخد%� %*ألطفاb في  *لنساa في   DS
�2سه  *لطالب  فتر}  %ثا�%*،  �جلكم  من  فا�%*  *لذين   ،y*ألسو*
غضبًا   y*ألسو*%  c�*لشو* Sلى  جميعًا  %خرجو*  كسبه،  %*لتاجر 
لكم %حزنًا عليكم، فإD ضّن عليكم *لظالموD بالماa غسلوكم هم 
بالدموc *لجو*�_، %DS بخلو* عليكم بالقبو� 2فنوكم في *ألفئد> 
تتسلسل  تفتأ  ال  *لتي  *لنو�  مو*كب  في  بكم  مشو*  ثم  *لبو*كي، 
%تتعاقب سائر> في *لزماD، من لدD حمز> %جعفر %شهد*a *لفتح 
في بد� %*لقا2سية %*ليرمو}، %َمن قتل *لطغاُ> *لظالموD من مثل 
 bمن �جل *الستقال bلنضا* a*لى شهدS ،هوالكو %تيمو�% Iلَحّجا*
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في *لجز*ئر %ليبيا %*لغوطة في *لشاU %*لّرميثة في *لعر*y %*لقنا> في 
*لتي بد�� يوU بد��  مصر، لقد سلككم *هللا في هذ[ *لمو*كب 
في *أل�@ 2عو*� *لخير %*إليماD على لساD نوH %هو2 %موسى 
%عيسى %محمد صّلى *هللا عليهم جميعًا، Sلى �D ير� *هللا *أل�@ 

%من عليها.
فهل في *لتكريم �بلغ من هذ* يا نساa *لشهد*a %يا �%ال2هم؟ 

%يا من فجعهم هذ* *لظالم بالز%I %باأل	 %باأل� %بالولد؟
*لمو� حتم ما من *لمو� بّد، %كل حّي Sلى مما�، فهل 
 D� ّالS 2هم *لموُ� 2*َ� صديقه �% قريبه *�S يستطيع صديق �% قريب
يو*سيه %يسّليه %يبكي معه؟ �ال يهّوD *لفجيعَة على صاحبها �D يجد 
 D� a*فاجعتكم عليكم يا �هل *لشهد Dمن يشا�كه فيها؟ فِلَم ال تهّو
2نيا *إلسالU كلها غرقت بالدمع بكاa معكم %عّجت بالدعاa على 
*لبكاaَ عيوDٌ لم تكتحل قّط  *لظالمين غضبًا لكم؟ لقد شا�كتكم 
بر�ية شهد*ئنا %شهد*ئكم. �قسم باهللا *لعظيم DS *بنتي *لصغير> بكت 

.aحتى *حمّر� *لبا�حة مقلتاها من *لبكا
فيا Sخو*ني %يا �خو*تي %يا بناتي %يا �بنائي، DS فقدتم *لو*لد 
%*أل� فإD كل مسلم على %جه *أل�@ �� لكم *ليوU، هو معكم 

%*هللا معهم %معكم %*هللا خير من *لجميع.
لقد �حاb بيتي مأتمًا *لليلة *لبا�حة صو�ٌ> مقطوعة من مجلة، 
 Uصو�> *لعالِم *لجليل عبد *لقا�2 عو2> �حمة هللا على �%حه يو
خرI من *لسجن %*بُنه يقّدS Uليه حلوj شر*ها له من >َخرجّيته< 
(�_ من مصر%فه *ليومي) فتَلت علّي *لصو�ُ> قصًة مكتوبة على 
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 bيسأ  Dلذ_ كا* *لولد  *لعيوD. قصة هذ*  بمد*2  *لقلب  صفحا� 
بابا سجين، %تد*�_   DS له   bتقو  D� تستطيع  بابا؟ فال  �ين  �مه: 
2معها %تغالب بكاaها، تقوS :bنه مسافر. فيقوb: متى يعو2 بابا 
يا ماما؟ فتقوb: يعو2 قريبًا يا حبيبي. فيرقب عو2ته، j�� DS طعامًا 
 Uلبسه يو� :bلبسو[ جديد*ً �بى %قا� DS% ،سأحفظه لبابا :bطّيبًا قا
غد*ً  *سكتي   :bقا% �سكتها   jلصغر* �خته  بكت   DS% بابا،  يعو2 
يأتي بابا. %طالت *ألياU %هو يوّفر *لمالليم *لتي يأخذها ليشتر_ 
بها *لحال%> لبابا، فجاa بابا، %كانت *لفرحة *لكبرj، %قّدS Uليه 
*لحلوj %قعد هو على �كبة بابا %�خته على *لركبة *ألخرj، يقّبل 
هذ* خد*ً %تقّبل تلك خد*ً %يقوالD: لما�* �طلت *لغيبة يا بابا؟ ال 

تسافر مر> ثانية يا بابا.
ثانية %لكن Sلى حيث ال  فما�* يقوالD *آلD %قد سافر مر> 
يعو2 *لمسافر%D؟ %بما�* ُتجيب *ألDS U سأالها: �ين بابا %متى يعو2 
له *لحال%>؟   D*لمالليم %ُيِعّد* له   D*يوّفر  D*ينتظر بابا؟ %Sلى متى 
%Sلى متى يحتمل قلب *ألU لذc *لنا� %هما يسأالD كل لحظة: �ين 
بابا؟ هل تقوb لهما: DS �باكما *لعالِم *لجليل، *لمجاهد *لمناضل، 
ما �نب  *لناصر؟  يا عبد   aفما �نب هؤال *لناصر؟  قد شنقه عبد 
هذ[ *ألU؟ بل ما �نب *لرجل *لذ_ قتلته %َفجعَت به هذ[ *ألسر> 
%حطّمت به هذ[ *لقلو	؟ �كل �لك ألنهم قالو* لمعاهدتك هذ[ 
Sنها عمل غير صالح؟ �تحسب �نك تهنأ بمجلسك %حوَلك q%ُجك 
%�%ال2}، %خيا� *لمؤمنين تركَت q%جاتهم ��*مل %�%ال2َهم �يتامًا 

%بيوَتهم في %حشة *لمقابر؟
يا عبد *لناصر، جز*} *هللا بما تستحق.
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�َ%تعرX -لك *لويل- بمن ضّحيت؟ ضّحيت بمن كاD �علم 
*لمسلمين بالشرc(١) *لجنائي في *إلسالU، %من سنحتاS Iليه غد*ً 
فال نجد[ %ال نجد مثله، فنبكي عليه حزنًا %�سفًا %يضحك عدّ%نا 
*لجنائي في  >*لتشريع  *لجليل  *لكتا	  �ّلف  بمن  شماتة %سر%�*ً. 
تد�يسه  %تقّر�   rلنا* لغا�  من  كثير  Sلى  ُترجم  *لذ_   >Uإلسال*
%بعثو*  مؤّلفه  تكريم  على  *لجميع  %تز*حم  *لجامعا�،  في 
 Dيحضر حفال� *لتكريم أل D� نه ال يستطيعS :يطلبونه، فقيل لهم

عبد *لناصر كّرU علمه %فضله بحبل *لمشنقة!
يا عبد *لناصر، جز*} *هللا بما تستحّق.

بسيد *لمجاهدين *لفرغلي، بالشيخ *لذ_ �فزc بريطانيا حتى 
جعل �*2يو فايد(٢) ينا2_ كل يوU ثال� مر*� بأD من جاa بر�سه 

فله خمسة �الX جنيه(٣) فجاaهم بر�سه عبد *لناصر.
فيا عبد *لناصر، جز*} *هللا بما تستحّق.

بالذ_ الحت عمامته مر> لإلنكليز فغلَبت هذ[ *لعمامُة مد*فَع 
*إلنكليز، %كاD �لك في �	 (�غسطس) سنة ١٩٥٣، �_ في *لسنة 
*لماضية، يوU *ختفى *لطيا� *لبريطاني فأنذ�%* حكومة مصر بالويل 
%*نطلق  *لغد،  للتاسعة من صبيحة  %�مهلوها  َيُعد  لم   DS %*لثبو� 
ّب ُيبد  %ُيعيد  صالH سالم يتكّلم في *إل�*عة كالU *لُمستطا� *للُّ

%ال يعرX �حٌد ما *لذ_ كاD يريد، Sلى قريب *لفجر.
______________________

(١) %لم ير2 في لغة *لعر	 لفظ >*لتشريع<.
(٢) فايد بلد> صغير> في منطقة *لقنا>.

(٣) ال تنسو* �D هذ* *لكالU قيل قبل ثلث قرD، يوU كاD *لجنيه جنيهًا.
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%كاD *لغد، %حبست مصر كلها �نفاسها ترقب ما يكوD بعد 
*لتاسعة، %هي ساعة  *نقضاa *إلمهاb *إلنكليز_. %بلغت *لساعة 
*لهوb، فوقَفت �ماU 2*� محافظة *لقنا> سيا�تاD: سيا�> تحمل موفد 
*إلنكليز بالتهديد %*لوعيد، %سيا�> تحمل *لفرغلي %معه نفر من 
*إلخو*D، جاa يعلن نصرته للحكومة �غم ما كاD بين *لحكومة 
%بين *إلخو*D في تلك *ألياU. فلما ��j *إلنكليز_ *لشيخ *نطفأ� 
%جد%*  �نهم  %�علنو*  *لوعيد،  %�هب  *لغضب  %سكت  *لجمر> 
*لطيا� *لمفقو2! %هذ[ %*قعة يعرفها *لناr جميعًا ما جئت بها من 
بنا� *لخياb. لقد كاD *لشيخ *لفرغلي �عدj �عد*a *إلنكليز فكافأ[ 

عبد *لناصر على �لك بحبل *لمشنقة.
فيا عبد *لناصر، جز*} *هللا بما تستحّق.

لقد كانو* جميعًا من �ئمة *لتقى %مصابيح *لهدj، من *لذين 
يقوموD *لليل يقطعونه تسبيحًا %قر�نًا %يجاهد%D في *لنها� يملؤ%نه 
يقضي  %*لعقل  *لصالحين،  بتكريم  يأمر  %*هللا  %Sحسانًا.  جها2*ً 
بإجالb *لعلماa، %*لمصلحة توجب تشجيع *لعالِمين، %*إلنكليز 
يريد%D غير �لك كله، فتر} عبد *لناصر ما يأمر[ به *هللا %يقضي به 

*لعقل %توجبه *لمصلحة لِما يريد[ *إلنكليز.
%�شهد لقد قر�ُ� �خبا� *لمشركين %تعذيبهم لمن �من من 
قريش %ما فعل �عد*a *إلسالU بالمسلمين من *لطغا> *لجبا�ين، 
*ألندلس،  في  *لتفتيش  محاكم  صنعت  %ما  %جنكيز،  كهوالكو 
%ما تصنع Sسر*ئيل في فلسطين في 2ير ياسين %قبية %نّحالين(١)، 

______________________
(١) %لم تكن يومئذ مشكلة صبر* %شاتيال %ال كانت جريمة شنق سيد قطب.
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*لناصر %�عو*نه  �لمني ما صنع عبد  �لمني شيa كما  فال  %*هللا ما 
بها  نسمع  �خبا�  تلك   Dأل *لمسلمين.  من  *لصالحة  *لنخبة  بهذ[ 
فربما هّونها علينا ُبعُد *لعهد %�نها �بما كانت فيها مبالغة �*ٍ% �% غلّو 
 aلئك كفر> فجر> %هؤال%� Dناقل، %هذ[ ��يناها ��_ *لعين. %أل
يزعموD �نهم مؤمنوD، %ألD �%لئك فعلوها كسبًا لدنيا يريد%نها 
%هؤالa فعلوها ليكسب *إلنكليز *لدنيا بها، فلزمهم قوb �سوb *هللا 

عليه *لصال> %*لسالU: >�ْخَسُر *لناrِ َمن باcَ 2يَنه بدنيا غير[<.

%لو كاD في هؤالa *لشهد*a قاتل �% مجرU %حاكمو[ محاكمة 
خيا�  من  يكونو*   D� �ما  �حد،  *عترضهم  َلما  قصاصًا  عاقبو[  ثم 
بعلم  للعدّ%   Hلسال* �عّد%*  �نهم  �نبهم   Dيكو  D�% *لمؤمنين، 
 bلتد�يب بعلم �جا*% bلحكومة، %�نهم 2ُّ�بو* على *لقتا* bجا�
*لحكومة، %�نهم �علنو* ��يهم في *لمعاهد> %حّق *لر�_ %*حد من 
محكمة  %ليست  *لمحكمة  هذ[  تحاكمهم   D�%  ،Dإلنسا*  yحقو
فيها قضا>، %�D تكوD *لمحاكمة بهذ* *ألسلو	 %ما هو بأسلو	 
*لمحاكما�، %�D يكوD *لحكم على هذ[ *لصو�> %ما على مثلها 
من  بلغ  فظيعة.  فظيعة،  فظيعة،  قصة  فهذ[   ،Uألحكا* تصد� 
 D*أللسن %*أللو*% D*لبلد* Xعلى *ختال rجمع *لنا� Dْ� فظاعتها

%*لمذ*هب %*أل2ياD على *ستنكا�ها.

 y%فا� *ليوU عن  بعد   aيتكلم هؤال  Dلسا بأّ_   _�2� %لست 
%عهد فا�%y، %*لذ_ فعله فا�%y من *لمعاصي ُيَعّد بجنب ما عملو[ 
Sليهم طها�>، %نا� فا�%y جّنة  بالنسبة   y%هم طاعة، %نجس فا�

عبد *لناصر! %ما �مدH فا�%قًا %لكن *لَعَو� ُيمَدDS H ُ�كر *لعمى.
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شا�>   Dيحملو% *لجند   aهؤال يلبس  كيف   _�2� %لست 
*لعسكرية، %ما سلكو* سبيل *لبطولة %ال *ستّنو* بَسَنن *لفر%سية عند 
*لميد*D %يناqله مسلَّحًا،  يبا�q خصمه في  *لفا�r َمن   .Dلفرسا*
�ما *لذ_ ُيبد_ *لبطولة %*لخصُم �عزb مقيَّد، %حوله *لرهط من 

.aألنصا� %خصمه مفر2، فهذ* ليس من *لفر%سية في شي*
مجد  %نالو*  �بر*�*ً   a*شهد مضو*  قد   D*إلخو*  aهؤال  DS
*لدنيا %حسن ثو*	 *آلخر>، فا�تقبو* �نتم ما�* تنالوD في 2نياكم 

%�خر*كم؟ (�عو2 فأ�ّكر �D هذ* *لكالU نشر سنة ١٩٥٤).
ثيا	   Uليو* يلبس  كله  *إلسالمي  *لعاَلم  هو  فهذ*  %بعد، 
*لحد*2 %يجلس للعز*a، ما خرI على هذ* *إلجماS cّال *لنفر *لذين 
غضب *هللا عليهم من �عو*D *لظالم، %من مشايخ *لسوa في مصر 
%نفاقًا %تحريفًا   a*فتر*% *لمحشّو كذبًا   Dلبيا* *لذين �صد�%* �لك 

لآليا� عن مو*ضعها.
لقد سمعنا من قديم �D *لثو�> كالقطة تأكل �بنائها، %هذ_ 
كتب  بها  تنطق  �حد*ثها  %هذ[   bقو� ما  على  شاهد  فرنسا  ثو�> 
*لتا�يخ، %ما %قع فيها سيقع في �مثالها: *لذ_ جاa بالمقصلة ُقطع 
��سه بها، %*لذ_ نصب *لمشانق ُعّلق عليها، %*لذ_ �%قد *لنا� 
كاD لها حطبًا، %َلنا� *آلخر> �شد نكاًال %�بقى. %*لثو�> *لفرنسية لم 
تقتل متعّمد> �فذ*� *لعلماa %لم تعر@ لدعا> *لخير، %كانت ثو�> 
�مة على عصابة �ثمة، لم تكن ثو�> عصابة �ثمة على �ّمة كاملة 

ُفجعت بحريتها %كر*مة �بنائها.
 Xكر �ني لم �تشر��%) Dلمسلمو* D*يها *إلخو� يا  �نتم  �ما 
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يومًا باالنتسا	 Sلى *إلخو*D %ال Sلى غيرهم) فاعلمو* �D *لمحن 
تد�يب %تمرين، %كلما تقّدU *لجند_ خطو> َصُعب *لتد�يب عليه 
%قسا، فإ�* %صل Sلى �قسا[ فقد بلغ �ية *لقو> %صا� جنديًا كامًال. 
 Dمتحا* *ألكبر،   Dالمتحا* *مُتحنتم  *ليوU حين  *لغاية  بلغتم  %�نتم 
 aهؤال  DَيماS *لمشانُق   cتزعز %لم  %*هللا  نجحتم  %نجحتم.   ،Uلد*
*إلخو*D %ال هّز� �عصابهم، %لقد قابلو* *لمو� مقابلة *نحنت 

.Dفي كل مكا bكبا�*ً لبطولتها %عظمتها هاماُ� *لرجاS
قد   Dكا *هللا  �حمه  *لبنا  حسن   Uإلما* *لشيخ   D� %*�كر%* 
�نها ال تز*b �مامكم مصائب شد*2 %*ختبا�*� صعا	،  �نذ�كم 
%قد �قدمتم عليها %�نتم عا�فوD بها. %*لعاقبة لكم، Sنها %*هللاِ لكم 
ألنكم تمشوD على هد_ *إلسالU، *لمستقبل لكم فال تزعزعكم 
*ألحد*� %ال تفتنكم عن Sيمانكم، على �D تبقو* صفًا %*حد* ال 
ُتفّرy بينكم *لدنيا %ال يقسمكم *لنز*c على *لزعاما�، %�D تجعلو* 

Sمامكم 2*ئمًا كتاَ	 �بكم.
*لعاَلم   c2مو  DS *لصبَر.  *لصبَر   a*لشهد* �هل  فيا  %بعد، 
*إلسالمي كله قد ماqجت 2موعكم، %قلوَبهم جميعًا قد قاسمت 
*ألسى قلوَبكم، %كلهم �� لكم %صديق، %مأتمكم صا� مأتم 2نيا 
*إلسالU كلها، %*هللا معكم %*هللا خير من *لجميع. %هنيئًا لمصر، 
فقد كاD للشاU جماb 2ََعو[ -حقًا �% باطًال- بالسّفاH، فصا� لكم 

جماb هو >*لسّفاH< حقًا.
*   *   *
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-٢١٣-
عو�� �لى �كريا� �لقضا�

(سنة   ��لمحر من  �أل#"   ��ليو في  �لحلقة  هذ(  .كتب 
١٤٠٧هـ)، �ليو� �لذ: يخر8 فيه �لنا6 كلهم من بيوتهم، ينثر#/ 
 �.A?�? �لو?� #.#?�� �لياسمين #يرّشو/ ما� Aمز� على ?.6 �لقا�
�لجديد، #.نظا?هم منصّبة كلها على يديه يحا#لو/ ./ ير#� .# ./ 
يشّمو� �لهد�يا �لتي يأملو/ ./ يحملها �ليهم. قد .نساهم �ستقبا"ُ 
.مل  فاالستقبا"  سافر،  �لذ:  �لقديم  ?فيَقهم   �قد �لذ:  �لرفيق 

#?جا� #�لو��U نبل ##فا�، #ما .كثر �آلملين #.قّل �أل#فيا�.
�لى  �لد?�سة حتى ?سب نسب ?سوبه  .همل  �لذ:  �لتلميذ 
�لحّظ في  �لنجاYَ #يرقب  يرجو  �لسّيئ، فهو  �لزما/  �لحّظ #�لى 
�لزما/ �لحسن، .: في �لعا� �لجديد. #�لتاجر �لذ: Aهد في �لعمل 
�لعا� �لجديد،  #ما" �لى �لكسل يطلب �لربح من غير عمل من 
#كل #�حد له .مل يريد ./ يتحّقق له في �لعا� �لجديد. فما �لذ: 

.طلبه .نا #ما هي aمالي؟
غايته   cير# #�ضحًا  ير�(  �لطريق   "#. في  �لو�قف   gّلشا�
��نية، .ما .نا فإني .ستقبل �لعا� #.نا في �لمحطة �ألخير�، لم تبَق 
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�مامي غاية �عمل على بلوغها. *لشا	 حياته �مامه %�نا �يامي قد 
 Uظال يعقبه  *لنها�   aضيا فيها  ��يت  طويلة  �يامًا  %�*ئي،  خّلفتها 
*لنها�، شهد� هذ*   aبعد[ ضيا يأتي  *لليل   Uلليل، %��يت ظال*
.Uلظال*% aعند_ *لضيا jمّر> فاستو Xلمشهد �كثر من عشر> �ال*

سر�� %تكّد��، فإ�* *لسر%� *آل�S% D* *لكد� �كرj في 
*لنفس ال شيa منه في *ليد، ال *لفرU*2 H %ال *آلالU. شّبهت يومًا 
Sليه  *لتشبيه؛ �عو2  *لدنيا بالسر*	، %هأنذ* �عوS 2لى هذ*  لّذ*� 
%�نا �علم �D �ثقل *لكالU *لحديث *لُمعا2، %لكني ال �جد تشبيهًا 

�y2 منه %ال �صدy %ال �قر	 Sلى *لو*قع.
كنت في *لمد�سة ��مي Sلى هدX ظاهر هو �D ��تقي من 
%من  *لمد�سة  مر*حل  طويت  حتى  فا�تقيت  صّف،  Sلى  صّف 
بعدها *لجامعة %نلت شها2تها، فلم يبَق لي في *لمد�سة %ال في 
*لجامعة هدX ��مي Sليه. %2خلت *لوظيفة فكاD �ملي �D �علو فيها 
�2جة �2جة، �عّد *ألياU ألصل Sلى *لعال%> �% Sلى *لترقية، فبلغت 
يبَق  *لسّلم، فلم   r�� على �2جاتها، صعد� حتى صر� في�
Sّال �D �قف (%ال يقف �حٌد عمَر[ على *لسّلم) �% �D �صعد، %ما 
تحت �جلي �2جة �صعد عليها، فاضطُر�� Sلى �D �عو2 فأهبط 

من حيث صعد�. %كذلك *لدنيا:
ــاَ� %َقْعما طاَ� طيٌر %*�تفْع Sّال كما ط

%�S* �نا في هذ* كله:
aًكأني ما �َكلُت %ال شِربُت�كلُت َحال%ً> %شِربُت ما
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%تمنيت �D �كوD كاتبًا تمأل مقاالته *لصحف، %مؤّلفًا تتصد� 
مصنفاته *لمكتبا�، %خطيبًا ترتّج من تحته *لمنابر %يمأل حديثه 
*لمجالس، فبلغُت �لك �% بعَض �لك (�% توّهمت �ني بلغته) فإ�* 
 ،aبعيد*ً عنه تحسبه ما Dحينما تكو 	. تبصر *لسر*	هو �يضًا سر*

فإ�* جئته لم تجد[ شيئًا %%جد� *هللا عند[. 
 ]aلقا% *لباقي  *هللا  ��كر  صر�  حتى   Uأليا* %عظَتني  فهل 
*ستقبلت %%2ّعت من  لقد  *لخّد*c؟  *لسر*	  *لمحتوU عند ��ية 
*ألعو*U ثمانين معد%2> عّد*ً، فهل �c2ّ% هذ* *لعاU *لذ_ �ستقبله 
*ليوU� U هو *ستقباb بال c*2%؟ لقد فقد� �بي %�نا في مطلع *لشبا	 
%*ضطُر�� Sلى �D �كتسب قبل سّن *الكتسا	، %تعّلمت %�2ست 
على ضيق *لحاb %قّلة *ألسبا	، %�كرمني *هللا فعّلمني %كفاني فما 
 yلى �حد ممن خلق *هللا. %2خلت سوS مّد يد_ يومًا� D� حوجني�
ّ%*2، %سا� *سمي  *أل2	 قبل �D تز2حم بالُقّصا2 فكنت فيها من *لرُّ
في *لناr %�نا لم �خلع بعد �a*2 *لشبا	، %�غدy *هللا نَِعمه علّي 

بال حسا	، فيا �ّ	 لك *لحمد.
%كنت ��جو (كما يرجو كل شاّ	) �D �تز%I، %لكن ليس في 
يد_ ما �تز%I به من *لماb، فحملني *هللا Sلى بغد*2 حيث جمعت 
منها ما قد�� به على *لز%*q�% .Iقني *لنسل، %لكنه صّنفني في 
*لصنف *أل%b: {َيَهُب لَِمْن َيشاS aُناثًا %َيَهُب لَمْن َيشاaُ *لّذكوَ�، �% 
ُيَزّ%ُجهْم ُ�كر*نًا %Sناثًا %يجَعُل َمن َيشاaُ َعقيمًا}، فُسر�ُ� بالبنا� 
%��يتهن من �جمل *لهبا�، %ما �عِدb -صّدقوني- بو*حد> منهن 
*ثنين من *لذكو� لو �qقني *هللا �كو�*ً. %لقد *ستأثر *هللا بإحد*هن 
فأكرمها بالشها2> فصبرُ� %�ضيت، %��جو �D يرqقني *هللا ثو*	 
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صالحا�  *لحمد  %له  جميعًا  %جعلهن  علّي،  يديمه   D�% *لصبر 
متعّلما� 2*عيا� Sلى ما ُيرضي *هللا.

 I%ّقن بنين %بنا� صالحين %صالحا�، %تزq�ُ% تزّ%جن%
صالحة؛  فجعلها  علينا  *هللا  �فضل  ��ية  %q�ُقن  %بناتهن  �بنا�هن 
*هللا  توّفاها  (*لتي  لحماتي  َيُقلن   Dصر% جد*�،  بناتي  فصا�� 
 Uُيدعى في *لشا Dمن شهرين *ثنين، *لمر�> *لصالحة بنت من كا
>*لمحّد� *ألكبر< %كاD كبير *لعلماa، *لشيخ بد� *لدين) صا�� 
ِسّتك<  كّلمي  ِسّتي  >يا  *لَمَثل):  في   aكما جا) لها   bتقو حفيدتي 

(�_: يا َجّدتي *�هبي Sلى َجّدتك).
*   *   *

*لبلد *لذ_ �حببته حبًا قّل �D يحّب مثَله  بنا بلدنا،   yضا%
بلد[، ثم  بلد عن  *بُن  مثَله  بلَد[، %كتبت عنه ما لم يكتب  �حٌد 
قضى *هللا �D ُ�حَرU منه %�D ُ�بعد عنه، فنزلت بلد*ً �شرX منه شرفًا 
 ،jلقر* U� لى *هللا: مكةS على عند *هللا مقامًا، نزلت �حّب بال2 *هللا�%
مشرy *لنو� %منبع *إلسالU. %%جد� فيها من ملوكها %�مر*ئها %من 
*لناr لو �هملت �كر[ %نسيت   Uَأل� Dشعبها، %جد� شيئًا �كو
شكر[. %عرفت خمسة من *لملو}، �حم *هللا من مضى %%ّفق من 
بقي، بعضهم من قر	 %بعضهم من ُبعد، %لكنني �حببتهم جميعًا 
ألنهم صنعو* لهذ* *لبلد �كثر مما صنع ملو} بني �مية %ملو} بني 

*لعباr %َمن جاa بعدهم من *لملو} جميعًا.
قبائل  فيها   Iتمو  a*صحر من  نقلو[  *لعجائب؛  له  صنعو* 
متخاصمة متحا�بة ما عندها Sّال حكوما� هزيلة ضئيلة، فجعلوها 
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*لتطّو�  فيها في طريق  كلها حكومة %*حد> قوية عظيمة، %مشو* 
 Dلرقّي شوطًا ما مشت مثله حكومة في *لدنيا، ال �ستثني، أل*%
*ألمُم  مثَله  تقطع  *لقصير ال  *ألمد  هذ*  في  *لمملكة  قطَعته  *لذ_ 
 ،aلثنا* هذ*   Xضعا� مني   Dليستحّقو %Sنهم  *لطويل.   Dلزما* في 
ليس  َمن  بلدنا  يحكم   Dكا نشأ�   Uيو من  �نني  مشكلتي  %لكن 
منا %ال طريقه من طريقنا، �_ *التحا2يوD خالb *لحر	 *أل%لى 
(%لم �ُقل *لتر}، فالتر} مسلموD خدمو* *إلسالU %�قامو* له 2%لة 
*لعباسيين،  *لُكبرَيين: 2%لة *ألمويين %2%لة  *لد%لتين  ثالثة  كانت 
%DS كانت بر*عتها %عبقريتها في *لحر	 %*لقتاb �كثر من بر*عتها 
%جماًال  �نو�  �عني  *التحا2يين،  �عني  %لكن  %*لعلم.  *لفكر  في 
*لد%نمة،  من  �كثرها   aجا *لتي  *لزمر>  %تلك  %جا%يد  %طلعت 
%هم من نسل *ليهو2 *لذين ُ�خِرجو* من *ألندلس. %*ليهو2_ هو 
�عقد %�صعب  %*ستعمل  ثيابه %مالمح %جهه   bبّد %لو  *ليهو2_ 
طرy *لتنّكر، �_ *لماكياI). ثم جاa *لفرنسيوD، %هم غرباa عنا ال 
2ينهم من 2يننا %ال لسانهم من لساننا %ال عا2*تهم من عا2*تنا. ثم 
2*لت b%2 %تبّدلت %جو[ %قّل فيها من يمّثل *لشعب *لشامي في 
 aمن *لثنا 	تمّسكه بإسالمه %بالصالح من عا2*ته؛ لذلك كنا نهر
عليهم. %*ستمّر �لك حتى *ستقّر في عقلي *لباطن، على �D *لحّق 
�D *لحكاU هنا ليسو* كأكثر َمن عرفنا من حكامنا، فهم منا �نسابهم 
*ستطاعو*  ما   Dيحرصو �مامنا، %هم  مفتَّحة  %�بو*بهم  لنا  معر%فة 
على Sسد*a *لخير لنا، فإ�* منعني ما �كر� من SعالD *لثناa عليهم 
فإD كل عمل عملو[ %كل طريق مّهد%[ %كل معهد فتحو[ Sنما هو 

قصائد باقية في مدحهم.
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 ،aلى مد*%*> مر@ �عيا ُنطُس(١) *ألطباS Dلقد %ّفقهم *هللا *آل%
مشكلة �عجَز� كبا� *لمفّكرين هي مشكلة *لذبائح في *لحّج؛ فما 
qلنا نسمع *لشكوj منها من �كثر من ��بعين سنة من كل حاIّ يعو2 
بعد �j�� D في ِمنى �ثا�ها من Sضاعة *لماS% bفسا2 *لهو*a، %لم 
يبَق �حٌد Sّال فكر في حّل لها، فجا�%* بحلوb منها ما هو مستحيل 
*لمشر%عا�  Sلى  �قر	  هو  ما  %منها  نفقاته  ُتحتَمل  ال  %منها 
ممن  يفّكر في حّل لها، %كنت %*حد*ً  يبَق �حد لم  *لخيالية. لم 
تًا، فر�ينا هذ[ *لسنة عيانًا ما هو �عظم من �لك  قّدU حًال فقهيًا مؤقَّ
 D� �حٌد  ما تخّيل  كله: حقيقة شاهدناها سبقت جميع خياالتنا، 
من *لممكن �D ُتجَمع هذ[ *لذبائح %�D ُتسَلخ %ُتنظَّف ثم تحملها 
*أل�@   yمشر في  *لمسلمين  من  *لمحتاجين  Sلى  *لطيا�*� 
%مغربها، فتصل صالحة غّضة نظيفة شهية. فلّله *لحمد �%ًال، ثم 
�صدy *لتهنئة لهم على هذ* *لذ_ ُ%ّفقو* Sليه، %�سأb *هللا �D يجعله 

في صحف حسناتهم فلقد كاD %*هللا شيئًا عظيمًا.
%ما ُعد� بعد *ليوU �يأr من حّل *لمشكال� *لباقية كلها 
*لطو*X %مشكلة  ر حّلها: مشكلة  تعسُّ  %�  � تعذُّ نرj من  ما  على 
*لرمي... Sنهم سيحّلونها بإ�D *هللا كما حّلو* مشكلة *لذبائح %مشكلة 

*ال2qحاU في *لطرy، %�سأb *هللا لهم *لتوفيق.
*   *   *

من  سمعته  %كما  *لصحف  في  قر�ته  كما  هذ*   bقو� %�نا 
فكأنني   ،aشي تفاصيله  من  عند_  %ليس   bمعتز ألني   ،rلنا*

______________________
.y(١) ُنطُس جمع نطاسّي، %هو *لطبيب *لحا�
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سجين %DS لم ُيحَكم عليه بالسجن، ال �كا2 �لقى �حد*ً لِما �ّكب 
*هللا في فطرتي *لتي ال �ملك تغييرها %ال تبديلها من حّب *لعزلة 
%*البتعا2 عن مجامع *لناDS% ،r 2نوُ� منهم %لقيتهم فإنما �لقاهم 
%بيني %بينهم صحيفة *لجريد> �% القط *إل�*عة! %لطالما خطبت 
*لخطب ترIّ *لبلد %تكوD حديث *لناr %يكوD لها �كبر *ألثر، ثم 

��هب Sلى بيتي فأغلق علّي بابي %�نفر2 بنفسي.
 ،aما ��يت %*هللا من �حد ما يسو ،Dنا هنا من نحو �بع قر�%
*لبعد؛  على  %لكن  خالصًا،   ً*2%% صا2قة  محّبة  Sّال  لمست  ما 
*لوحد> حتى  �لِفُت   ،�*q�ُ �كا2  �q%� %ال  �حد*ً، ال  �لقى  فأنا ال 
فأنا  �طيقها،  �ُعد  لم  بها حتى  منها %ضقت  *لفر*�  �طيق  �ُعد  لم 
(%ال مؤ*خذ> على هذ* *لمثاb فإنما �تكّلم عن نفسي) �نا كحما� 
مغمض  فيها  يد%�  >*لساقية<،  في مصر  يسّمونها  *لتي  *لسانية(١) 
 .D*�%لعينين، فإ�* �ُطِلق منها %ُفّك سر*حه بقي يد%� كما تعّو2 *لد*
%لطالما لمست هذ* *لحّب *لخالص: �شاعو* من بضع سنين (كما 
�شاعو* *لسنة *لماضية) �نني مّت، فلمست من *لناr حزنًا علّي ال 
�ستحّقه، جاaني مند%بوD من *لصحف %سط *لليل يسألوD عني 
%كتب كاتبوD فضالa يرثونني، %هذ* من كرU هذ* *لشعب *لذ_ 
ال يز*b على *لفطر> *لنقية، %�نا �سأb *هللا �D يسّجل في صحيفتي 
ما 2عا لي به *آلالX *لمؤلَّفة من *لناr حين سمعو* *لخبر فقالو*: 

�حمه *هللا.
فما *لذ_ ��يد[ *آلS Dّال �حمة *هللا؟ ما ُعد� ��يد من *لدنيا 

______________________
(١) %لذلك جاa في *لمثل: >سير *لّسو*ني سفر ال ينقطع<.
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Sّال �D ُيبقي *هللا علي صّحتي %�D ُيديم ستر[ علّي، %�D يختم لي 
بالحسنى، %�D ُيصِلح لي �هلي %�D يحفظهم بعد موتي. هذ* *لذ_ 

بقي لي من *آلماb في *لدنيا.
*   *   *

�عو2 *آلD بعد هذ[ *لمقّدمة *لطويلة *لتي قد ُينِكر علّي بعض 
*لقر*a شيئًا مما قلت فيها، �عوS 2لى *لكالU عن �يامي في محكمة 
 D%2مشق *لتي قطعُتها في *لحلقة ١٢٥ ألِصل ما قطعت. فهل تد�
 bبخيا �تي   %� �2بية  صو�>   yسو� �ني  تحسبو*  ال  %جد�؟  ما 
�كتب عن شخص  �نني  *لحّق: %جد�   bقو� شاعر، ال، %لكن 
�خر ليس �نا. Sني �شعر �D بين جو*نحي *آلD *ثنين، %*حد*ً يتذّكر 

!jخر هو موضع *لذكر�%
قاضيًا   Dكا *لذ_  هل   :bسأ� فأنا  �تفلسف،  Sني  تقولو*  ال 
معنى  ما  �سألكم  �نا؟  في محكمة 2مشق سنة ١٩٥١ هو   ً*qممتا
>�نا<؟ ما�* تقصد حين تقوb >�نا<؟ جسد}؟ Sنه لم يبَق في جسد_ 
خلية %*حد> مما كاD فيه تلك *لسنة Sّال خاليا *لمّخ *لتي qعمو* 
 Hّال كاألشرطة %*لمصباS ني �تذّكر بها %�فّكر بها، %ما هي للفكر�
للكهرباa، ال بّد منها %لكنها ليست هي *لكهرباa. فما *لكهرباa؟ ال 
يد�_ �حد. كشف نيوتن قانوD *لجا�بية %جاa �ينشتاين %عّدb فيه، 
 Dبل كشفا[، %*لقانو Dينشتاين *لقانو� bما %ضع نيوتن %ال عد%
%ضعه �ّبهما %�ّ	 *لعالمين. %لكن هل عرفا �% عرX �حد ما هي 
 Hلمصبا* yنقطع *لسلك �% *حتر* DS لجا�بية؟ لما�* ينقطع *لنو�*

(*للمبة)؟ هل ألD *لسلك %*لمصباH هو *لكهرباa؟
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 Dكا DS% ،]غير aمعنى >�نا< جسد_ فقد �هب %جا Dكا DS
عو*طفي %��*ئي فقد تبّدb كثير منها، لذلك �تحّد� عن �يامي في 
*لمحكمة كما �تكلم عن حلم ��يته في مناU ثم *ستيقظت فاّمَحت 
*ألحالU. %ما *لحيا> Sّال مناU، %في *ألثر: >*لناr نياU فإ�* ماتو* 

*نتبهو*<.
عجب قوU لما�* 2ُعيُت �نا (كما قلت في *لحلقة *لماضية) 
يتكلم  حين  على  *لمسلمين  باسم   bجّما  bحفلة جو في   Uللكال
*لبطرير} باسم *لنصا�S .jنه عندهم *لرئيس *لر%حي، فهل كنت 
%ال   r%كلر�  Uإلسال* في  %ليس   .Dكا *لذ_  هذ*  نعم،  كذلك؟ 
%ليجعلو*  *لتفرقة  في  -Sمعانًا  *لفرنسيين  ��ساa �%حيوD، %لكن 
*لمسلمين كأنهم طائفة من *لطو*ئف- �قامو* للمسلمين �ئيسًا كما 
للنصا�j �ئيس، %جعلو[ قاضي 2مشق *لممتاq %نائبه، �% *لرئيس 

*لثاني بعد[، هو مفتي *لجمهو�ية.
%كاD *لقاضي *لممتاq *لشيخ عزيز *لخاني �حمه *هللا قائمًا بهذ* 
*لمنصب �حسن *لقياU %كاD �هًال له كل *ألهلية، فهو في جماb طلعته 
%كماb خلقته %شد> هيبته %قد�ته على مخالطة *لكبا� %*لصغا� في 
تو*ضع ال يمّسه ِكبر %عّز> ال يالمسها َصغا� كاD في هذ* مفَر2*ً في 
بابه، كاD لّينًا %لكن لينه ال يمنعه DS *قتضت *لحاD� b يكوD �ثبت 
في *لحّق من *لجباb، فجاa من بعد[ �خونا %qميلنا *ألستا� *لشيخ 
صبحي *لصبا¢ ثم جئت �نا، %ما له %ال لي مثل تلك *لهيئة %ال تلك 
*لهيبة %ال *لبسطة في *لجسم، فعجز� %عجز عن *لقياU ببعض ما 
كاD يقوU به *لشيخ عزيز �حمه *هللا، فكتبت كتابًا �سميًا حّل بعد[ 

*لمفتي محّل *لقاضي، %هذ* نص *لكتا	 �ثبته هنا للتا�يخ:



٣٩٦

 qلقاضي *لممتا* Dألعلى. لّما كا* aلى �ياسة مجلس *لقضاS
 qصف *لممتا% Dعن كونه قاضيًا من قضا> *لد%لة %كا Iال يخر
%ظيفة  %ليس  *لعمل  �2جا�  من  �2جة  %هو   ،Uبالِقَد  bُينا Sنما 
*لر%حيين %%ضعه   aبالر�سا  Dو ُيسمَّ *عتبا�[ مّمن   Dمستقّلة، %كا
من  نشأ  Sنما  *لتشريفا�  %مو*قف  *الحتفاال�  بر*مج  في  معهم 
لرياسة  *لعامة  *ألمانة  بمخابر>   Uلتكر* فأ�جو  شخصية،  عو*مل 
*لقاضي   Xتشر  Dيكو  D�% *لمقبلة،  *لبر*مج  لتعديل  *لجمهو�ية 
مع  ال  *لقضا>  Sخو*نه  مع  *لرئيس  فخامة  على   bبالدخو  qلممتا*
 DS%) للمسلمين  *لدينية  *لرياسة   Dتكو  D�% *لر%حيين،   aلر�سا*
*لعاU ال  *لمفتي  *لحقيقة عندنا) لسماحة  لها في  كانت ال %جو2 
للقاضي *لممتاq. %تفّضلو* بقبوb *حتر*مي *لفائق. *إلمضاa: علي 

*لطنطا%_ قاضي 2مشق *لممتاq. *لتا�يخ ١٩٥١/٤/١٦.
*لقضا>  تسلُسل  في   bيعد  qلممتا* *لقاضي  منصب   Dكا%
منصب *لمستشا� في محكمة *لتمييز (محكمة *لنقض)، فجاaني 

هذ* *لكتا	 �ثبته بنّصه للتا�يخ �يضًا:
*لجمهو�ية *لسو�ية، من �ئاسة مجلس *لقضاa *ألعلى Sلى 
حضر> قاضي *لشرc *لسيد علي *لطنطا%_. DS في محكمة *لتمييز 
شو*غر لوظائف مستشا�ين ينبغي Sمال�ها، فإD كنتم ترغبوD في 
*النتقاS bليها بمرتَّبكم %�*تبكم *لحاليَّين تفضلو* بتسطير مو*فقتكم 
 :aفي �2نا[. *لتا�يخ ٢٠ شبا£ ١٩٥١، *لرقم ٧٣ %*�2>، *إلمضا

�ئيس مجلس *لقضاa *ألعلى %جيه *ألسطو*ني.
*   *   *
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%قد نسيت �D �قوb لمن لم يعرX حاb *لقضاa في سو�يا �نه 
مستقّل ال 2خل للحكومة فيه %ال يملك %qير *لعدb تعيين قاٍ@ 
%ال نقله %ال عزله، %�D *ألمر كله Sلى مجلس *لقضاa *ألعلى %هو 

مؤلَّف من كبا� *لقضا>.
�فّكر  ليالي  %�ِ�قُت  كثير*ً  تر�22ّ  *لكتا	  هذ*  جاaني  لّما 
%�%*Dq، ففي كل من *لعملين مز*يا 2نيوية %نفع للمسلمين ��جو 
يقو2  *لذ_  كالضابط   qلممتا* فالقاضي  *ألخر%ية،  *لمثوبة  عليه 
يحّس  *لمعمعة،  %سط  يعيش  %ينهى  يأمر  *لمعركة،  في  *لجند 
حال%> *لنصر %مر*�> *لهزيمة، يحّف به �تباعه يسألونه %يستأمر%نه 
%يرجعوS Dليه، يعيش حيا> كلها حركة %نشا£ ال مجاb فيها لكسل 
%ال ملل. %*لمستشا� كالضابط *لركن، يغلق عليه بابه مع ضبا£ 
%لكن  %يوّجهونها  للمعركة   D%ُيِعّد% *لخطط   Dيرسمو  ،Dأل�كا*
من بعيد، ال يدخل عليهم �حد %ال ير*جعهم �حد، بل ال يكا2 
 rلنا* j%شكا cلسما bمجا qيحّس بوجو2هم. %للقاضي *لممتا
*لمجالس  من  كثير  �ياسة  %له  *لفسا2،  من  يمكن  ما   HصالS%
كمجلس *أل%قاX، ثم Sنه يناb عال%*� فوy مرتَّبه، %*لمستشا� 
يكتب %يؤّلف  فهو   ،jيتفّر¢ ألمو� �خر% فيه  يستريح  %قتًا  يجد 

.rيبتعد عن مشكال� *لنا%
ميز*D كلما �جحت فيه كّفة طاشت *ألخرj، ثم عا�2 هذ[ 
فرجحت %طاشت *أل%لى. %ليس �صعَب على *إلنساD من *لتر22ّ؛ 
Sني �شعر في مثل هذ[ *لحاD� b *ألفكا� تضطر	 في ��سي حتى 
سّنة  فاّتبعت  صدغي.  في   c*لصد* فأحّس  جو*نبه،  تضر	  Sنها 
*إلسالU، ففّكر� %�طلت *لتفكير ثم كنت �ستشير، ثم ��يت �نه 
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*لمستقبل   Dأل 	لصو** Sلى  2*ئمًا  توصل  *لمشو�>  *لفكر %ال  ال 
*الستخا�>  *هللا  فاستخر�  *الستخا�>،  ُشِرعت  لذلك  *هللا،  بيد 
�نتظر  لم  *لشرعية، فصّليت �كعتين %2عو� بدعاa *الستخا�>، 
�j�� D في *لمناU ما يصرفني Sلى Sحدj *لوجهتين %ال عملت عمل 
*لعاّمة فذهبت Sلى شيخ فقلت له: بّيْت لي *ستخا�>، ثم سألته في 
*لصباH ما�* ��j، فإj�� D منامًا يسّر كاD *ألمر خير*ً %j�� DS ما 

يسوa كاD شر*ً!
 *�S% ،بها %ال *لعقل ُيِقّرها bيقو cهذ[ *ستخا�> عاّمية ال *لشر
*لهضم  بأD يستخير لي قد �صابه ُعسر في  *لذ_ %ّكلته  كاD هذ* 
�% جاaته *لُحّمى فر�j في منامه �ضغا� �حالU، فما عالقتي �نا 
�%*فق   D� لدّ_  فرجح  *لشرعية  *الستخا�>  *هللا  *ستخر�  بها؟! 
على *النتقاb، %لكن ما مّر على �لك يوماD حتى ندمت %كتبت 

�سترجع مو*فقتي، فجاaتني *لمو*فقة على بقائي في مكاني.
*ألمر هللا،  %تركت  2مشق  في  *لشرعية  *لمحكمة  في  بقيت 

%للحديث بقايا ستأتي DS شاa *هللا في *لحلقا� *لمقبال�.
*   *   *
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-٢١٤-
في محكمة �لنقض في 
مشق

بين ��  �لقضا$ �ألعلى خّيرني  قلت لكم +� *ئيس مجلس 
في  مستشا*�ً  �نتقل   ��  4� 
مشق  محكمة  في  ممتا�5ً  قاضيًا  �بقي 
على  عزمت  ثم  4تحّير9   9

ترّ �ني  4عرفتم  �لنقض،  محكمة 
�لبقا$. 4بعد �� �4فقت على �لنقل سحبت مو�فقتي فجا$ني هذ� 
4تا*يخ ١٩٥١/٢/٢٧ 4+مضا$ *ئيس مجلس  برقم ٢٩   Iلكتا�
بنا$ على عد4لكم  فيه:   Lيقو �لقضا$ �ألعلى 4جيه �ألسطو�ني، 

عن هذP �لمو�فقة فإني �عيدها +ليكم 4
متم.
4لي عن محكمة �لنقض (�لتي كانت ُتسّمى محكمة �لتمييز) 
*ئيس  كا�  �بي   �� Vلك  فيها،  �كو�   �� قبل  من  جّمة  Vكريا9 
 X*

يو�نها سنة ١٩١٨، 4لي هذ� �لمنصب بعد �� ترY (4لست �
�لتي كانت  �لعامة بمد*سة �التحا
 �4لترّقي  �لمديرية   (Yكيف تر
�*قى ثانوية في 
مشق على عهدها 4كا� �لنا_ يدعونها �لمد*سة 

�لتجا*ية.
4لم يكن �بي معد4
�ً *سميًا في قضا` �لمحكمة، بل كا� 
�لمستشا*ين،  مرتبة   �4
�لقضائيين 4 �لمساعدين  في *�_ سّلم 
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4لكنهم كانو� يدعونه +لى كل جلسة ُتد*_ فيها 
عوb مدنية لها 
�بد�ً  (�لحقوقية)  �لمدنية   b4لدعا� صلة  تنقطع  4ال  بالفقه.  صلة 
بالفقه، فكا� يشا*Y في �لمناقشا9 4يؤخذ *�يه في �آل*�$، 4كا� 
�لحكم يصد* حيث يكو� *�يه، سمعت Vلك من كثير من �عضا$ 
�لمحكمة فيما بعد، كما سمعته من *ئيسها يومئذ �4نا صغير 4لكني 

oٍ�4 مد*Y، 4كنت تلميذ�ً في mخر �لمرحلة �البتد�ئية.
4كا� �لرئيس هو �ألستاV مصباr محّرq، 4هو قاpٍ كبير نسيه 
�لنا_ كما نسو� من �مثاله �لكثير، أل� مكانهم في �Vهانهم �متأل 
�4لالعبين  �لملعب  في  �لكر`  �4لممّثلين 4العبي  �لمغّنين  بأسما$ 

.Iبمصالح �ألمم من �لسياسيين في �لمجالس �4ألحز�
4كنت �Vهب من �لمد*سة �حيانًا +لى �لمحكمة أل*b �بي 
فأعو
 معه +لى �لد�*، فكا� �لرئيس يستدعيني +لى مكتبه 4يسألني 
 Lيحّدثني، فكنت �تهّيبه �4ًال فال �تكلم، ثم لّما طا �� L44يحا
�ني  �علم)  �نطلق لساني، 4يظهر (�4هللا  �لدعو�9  �لعهد 4تو�لت 
قر�9  قد  4كنت  �لبديهة،  4سرعة  �لذكا$  من  شي$  على  كنت 
كتبًا  �لسّن)  تلك  في  قر�9  �ني  تسمعو�   V+ تعجبو�  (4لعّلكم 
كثير` منها >حيا` �لحيو��< للدميرX، 4قد سبق VكرP، 4كتبًا �
بية 
4>�لِمْخال`<   >Lكـ>�لَكْشكو �النحطا�  عهد  يدعونه  ما  كتب  من 
4>�لمستطر�<، 4لم �فهمه كله 4لكني كنت �حفظ كل ما �قر�، 
ثًا بنعمة �هللا علّي، فكا� في Vهني  �قوL هذ� 4قد قلته من قبُل تحدُّ

طائفة صالحة من �ألخبا* �4ألشعا*. 
فكا� �لرئيس ُيَسّر بي 4يستنطقني، 4كا� يدعو �حيانًا بعض 
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ليستمعو�  بالمستشا*ين)   qليو� و�  ُيسمَّ (�لذين  �لمحكمة  �عضا$ 
مني، منهم �لعالِم �أل
يب �لنبيل �لشيخ مسعو
 �لكو�كبي �لحلبي، 
 ،qحفظ له في نفسي �4فى حظ من �لحب �لمقر�4 باالحتر�� Xلذ�
ثم صا* يز4*نا في �لد�* حيث يجتمع فيها نا_ من جّلة علما$ 
�لبلد يومئذ هم �صحاI �بي �4صدقا�P، ال يكا
�4 يفترقو�، �4نا 

خل عليهم بالشاX �4لفاكهة �4لطعاq ثم �قعد في طر� �لمجلس �
حيث ال يتنّبه +لّي �حد، 4لكني كنت كالمسّجلة �لتي ُتثبِت على 
شريطها كلَّ صو9 يخر� من حولها. �V+4 مّد �هللا في �لعمر 4صّب 
�لقو` في �لذ�كر` �4ستمر*9ُ في نشر هذP �لذكريا9 4لم يمّل منها 

�لقر�$ فسأكتب ما بقي في Vهني منها، 4+� لم يبَق +ّال �لقليل.
ها9، فتقضي  كانت هذP �لمجموعة تخر� +لى بعض �لمتنزَّ
 q4*�4ية نكا9 4طعا *
�ليوq كله في مذ�كر�9 4مناظر�9 4سر
 نو�
4شر�I. 4لم يكن �لنا_ يجا�454 في �لو�
X �لهاَمَة �4لُجَدْيد` 
كيًال،  4بين 
مشق عشر�4  �بعدها  4بين  �لفيجة،  4َبّسيمة 4عين 
مع �� بين 
�َ*X بنتين لي �ليوq في جد` �*بعة 4عشرين. ما كا� 
 X
�لنا_ يقصد�4 �لّزَبد�ني 4َمضايا 4بلو
��، بل يكتفو� من �لو�

بما 
�4 �لفيجة.
 Iفكا� �لفالحو� من �صحا ،b4*بما نامو� في تلك �لقر
 ،p*لد4* �لتي يستأجر4نها يفرشو� لنا �لحشايا �4لفر� على �أل�
4نناq عليها كما يناq �كثر �هل 
مشق، فإ�V �صبح �لصباr طو4ها 
4نّضد4ها 44ضعوها في فجو` تكو� في �لجد�* في كل بيت من 
ُتدعى   Iبو�� لها *فو� 4ال  ما  �لخز�نة 4لكن  تشبه   qلشا� بيو9 
>�ليوY< (4ما عرفت 4ال حا4لت يومًا �� �عر� من �ين جا$ هذ� 
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�5ً. 4كا�  قًا مطرَّ يكو� غالبًا مز4َّ �السم) ثم ُيسِدلو� عليها ستا*�ً 
�آلال9ُ   qليو� بها   qتقو �لتي  �لكثير`  �عمالهن  فو�  
مشق  نسا$ 
�لتطريز  في  4ُيبِدعن  4َيِخطن  يطّر�5  Vلك  فو�  ُكّن  �لكهربائية، 
�4لخياطة، 4ال تز�L 45جتي تصنع Vلك +لى �آل�، 4عندها قطع 
كبير` من �لقما� قد طّر5تها بيدها فيها صو* 4فيها �4*�
 5�4ها* 

تصلح �لو�حد` منها لتكو� لوحة فنية.

*   *   *

كا�  �نه   
مسعو �لشيخ  من  �لجيم)  (بتشديد  ُيعّجبني  4كا� 
يصبح  ثم  يضعها،  *�سه ال  يخلعها 4عمامته على  بجّبته ال   qينا
4ما فسد9 �لعمامة 4ال تأثر �لثوI، ألنه كا� يضطجع على جنبه 
�أليمن فال يتحرY شعر` �4حد` حتى يصبح! *�يت Vلك منه مر�9 

ال ُ�حصيها.

�4لشيخ مسعو
 مهّذI �للفظ *فيع �لخلق، علمت من بعُد 
�نه �
يب، �4نه من ��4ئل �لذين �نُتخبو� �عضا$ في �لمجمع �لعلمي 
ُيحِسن  �4نه  �لعربية)،  �للغة  مجمع  �آل�  يسّمونه   Xلذ�) �لعربي 

�لتركية �4لفرنسية، 4قد تعلمها على كبر.

سألني  �نه  V�4كر  �بي،  ما9   qيو يعّزينا  جا$  من   Lَ4� كا� 
عن قريب لنا فقلت +نه شقيق �بي من �لرضاعة، فقاL لي مبتسمًا: 
ال  ُيقاL شقيقه من �لرضاعة 4لكن ُيقاL �خوP. 4كانت نصيحة لطيفة 
ُ�لقَيت بلهجة ناعمة، 4لكنها حّز9 في نفسي ألنني كنت -في تلك 

�لسّن- �*b مثل هذP �لغلطة تقع مني شيئًا كبير�ً.
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�لجمعة.  �لذين جّد
�4 في خطب  �حَد   
�لشيخ مسعو كا� 
بلهجة  مسجوعة  بعبا*�9  مطبوعة  
4�4ين  من  ُتلقى  كانت  4قد 
��4ئل  من   
مسعو �لشيخ  فكا�  منّومة،  ممّلة  تكو�   
تكا مة  منغَّ
من خطب باألسلوI �لذX نسمعه �ليوq. كا� سنة ١٣٢٦هـ (قبل 
في  �ألشر��  4نقابة  حلب،  في  �ألشر��  نقيب  بسنة)   Xمولد
�ألصل منصب من مناصب �لد4لة، 4عمل �لقائم عليه �� ُيحصي 
4قفها  �لتي  �لكثير`  �4قاَفهم   o5ّيو  ��4 طالب  �بي  بن  علي  �بنا$ 
ليس  تشريف  �لعثمانيين منصب  �لنا_ عليهم، فصا* على عهد 

معه عمل.
�خو  �لعلمي سنة ١٣٤٢، 4هو  �لمجمع  في  �نُتخب عضو�ً 
4>طبائع   >bلقر�  q�< صاحب  �لكو�كبي  �لرحمن  عبد  �لشيخ 
�الستبد�
<، �لذX َتجّد
 VكرP 4عظم �مرP �ياq �لوحد` مع مصر 

عا   Xلذ�  �� حين  على  �لعربية،  �لقومية   
�4ّ* من   P4عّد ألنهم 
+ليه هو �4لسيد *شيد *ضا 4محب �لدين �لخطيب �4مثالهم هو 
+لى  4عو
تهم  4توحيد صفوفهم،  شتاتهم  �لعرI، 4جمع  يقظة 
من  �4لملحدين  �التحا
يين   bV� 4
فع  لهم،  كا�   Xلذ� مكانهم 
�لترY عنهم، ما 
عو� +لى قومية ساطع �لحصرX 4قسطنطين 5*يق 

4سامي شوكت.
4كا� �لشيخ مسعو
 �حَد �لرجاL �لذX تركو� في نفسي �ثر�ً 
�لمشايخ  من  يكن  4لم  +حصائهم)،  على   *
بقا (4لست  عميقًا 
�لمعتزلين �لذين يعيشو� 4*�$ حد4
 �لمجتمع، يكتفو� باختيا* 
4يكشفو�  عبا*ته  يشرحو�  تالميَذهم،  ُيقرئونه   Iكتا بعد   Iكتا
من  �كثر  بالكتب  يهتّمو�  عليه،  يزيد�4   �4
يكا ال  غو�مضه 
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�هتمامهم بالعلم، يحسبو� �� هذ� غاية �لمطلوI منهم في خدمة 
بل  شيئًا.  �لنا_   o4�4ضا �لدنيا  �خبا*  من  يعرفو�  ال   ،qإلسال�
 I
�أل في   qقد �لدين   q4علو �لفقه  في  �لتضّلع  مع  له  ممن  كا� 
بل  �لخالصة  �أل
بية  �لكتابة  ال  بليغ،  �لكتابة  في  4قلم  *�سخة 
�لكتابة �لعلمية، 4َمن كانت عندP مجموعة مجلة �لمجمع �لعلمي 
 b�* لعربي في �جز�ئها �أل4لى �4 *جع +ليها في �لمكتبا9 �لعامة�
له مقاال9 كثير` في نقد �لكتب �لتي كانت ُتنشر على �يامه 4في 

تصحيحها.
4لّما ظهر9 حقيقة �عضا$ حزI �التحا
 �4لترّقي في محا*بة 
�لخفا$،  في  له  كيدهم  +لى محا*بة �إلسالq 4في  ًال  توصُّ �لعربية 
 oلقنا� فألقى   Lكما مصطفى  ظهر  حتى  Vلك  على  �4ستمر�*هم 
* فظهر من 4*�ئه �لوجه �ألسو
 �لقبيح، لّما بد�9  �ألبيض �لمز4َّ
تظهر نو�يا �التحا
يين ُ�لِّفت �حز�I 4تجّمعت جماعا9 لمقا4مة 
>�لجمعية  منها  فكا�  �لعثمانية،  �لعناصر  تتريك  +لى  
عوتهم 
�لشيخ  كا�   Xلذ� �4الئتال�<  �لحّرية   Iحز< 4منها  �لمحمدية< 

مسعو
 من �كبر �لعاملين له �4لساعين إلنشائه. 
عا
تهم  على  4لكنهم  �التحا
يين،  لمكايد   Iلعر� َتنّبه 
 Lبد  
�4النفر� �لتفّر�  +لى  فيعمد�4  *بهم  �مر  
�ئمًا  يخالفو� 
يعملو�  4ال   P
�جتها 4فق   P4حد كلٌّ  فيعمل   ،
�4التحا �لتجّمع 
 Iألحز�� Pلجماعا9 4هذ� Pمعًا، لذلك لم تفلح �4حد` من هذ
4بقي حزI �التحا
 �4لترّقي هو �لحاكم، حتى �
خَلنا بسو$ *�يه 
�لجانب  في  4جعلنا  �أل4لى،  �لعالمية   Iلحر� في  طوّيته   
4فسا
ظّل   Xلذ� �لعظيم   rلصر� هذ�  �نهيا*  في  �لسبب  فكا�  �لخاسر، 
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 r�4لهّز�9 خمسة قر�4: صر L5ألحد�� 4يثبت على �لزال� o*يقا
�لد4لة �لعثمانية، على ما كا� منها.

*   *   *

 rلبثُت �45* �لمحكمة بعد مو9 �بي بطلب من �لرئيس مصبا
بك *حمه �هللا، يحّد
 لي �لوقت �لذX ال تكو� فيه جلسا9 مذ�كر` 
4بعض   ً�
مسعو �لشيخ   Pعند 4جد9  جئت   �Vفإ �ألعضا$،  بين 
�لنصائح،  من  �4تلّقى  �ألحا
يث  من  فأسمع  �لمحكمة،  �عضا$ 

�4عر� من �لرجاL ما يكو� لي كنز�ً mخذ منه فال يفنى.
�لمحكمة (�X من  4ممن عرفته في تلك �ألياq من �عضا$ 
نسّمي  4كنا  مغربي،  عالِم  4هو   ،
عّيا علي  �لشيخ  مستشا*يها) 
يجا54  مما  �إلفريقية  �لقا*`  شمالي  من  جا$نا  من  كلَّ  >مغربيًا< 
 Xمغربي �4لتونسي مغربي �4لجز�ئر (لليبي� X�) مصر، فالطر�بلسي
�4لمر�كشي كلهم كانو� عندنا مغا*بة، ال يكا
 معظمنا يفر� بينهم، 
بل لم يكن في Vهني -على ما 
*سته من �لجغر�فية- تصّو* �4ضح 

.
لمو�قع هذP �ألقطا*! �4لشيخ علي هو �4لد �لدكتو* كامل عّيا
4منهم يوسف بك �لحكيم، 4كا� كما �Vكر �لرئيس �لثاني 
طويًال،  4قد عا� عمر�ً  �لنقض.  �X محكمة  �لتمييز،  لمحكمة 
4كنت �P*45 في 
�*P في ساحة �لنجمة في 
مشق، 4كا� يذكر �بي 

.L4يثني عليه، 4قد 4لي �54*` �لعد
4منهم �ألستاV �لشيخ سليما� �لجوخد�*، 4قد سبق لي عنه 
في هذP �لذكريا9 كالq طويل، 4قد 4لي �لو�5*` �يضًا 4كا� من 

�قوb �لو5*�$.
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 P�*� كر هيئته كأنيV� ،4منهم *جل نسيت �سمه كبير �لسّن
يكن مسلمًا. *سخ في  لم  
ينه، 4لكنه  ما  �عر�  �مامي ال  �آل� 
 
�Vكرتي قوله �لذX لم يكن يفتأ يقوله ألبي، 4هو �� �لشّك يكا
يقتله �4نه يريد �� يعتقد عقيد` يطمئّن +ليها، حقًا كانت �q كانت 
يسحقه،   
4يكا يمزقه   Xلذ� �لشك  بها من هذ�  ليخلص  باطًال، 
حياته!   Lطو مرّتبه  نصف   Pعطا� +ليها  يوصله   ��  oستطا� فَمن 
 qلكال� 4يطيال�  يكلمانه  4غيرهما  �4بي  �لكو�كبي   Vألستا� فكا� 
يدفعه  َبه  �لشُّ نفسه من  �ستقّر في  ما  فال يصنعو� معه شيئًا، أل� 
جَدلية،  بشبها9  بها  يأتونه  �لتي  �لعقلية  �أل
ّلة   Pهذ ينقض  أل� 
فكا� Vلك مما جعلني (�4نا �لصغير) �حمد �هللا على �� لي عقيد` 
للعقل  �قتل  �لدنيا  في  فما  بها،  �4طمئن  +ليها  �سكن  �عتقدها 

.Yلشكو� Pهذ Lمن �مثا `
V�4هب للسعا
4كا� في 
يو�� �لمحكمة �لذX كا� �بي *ئيَسه جماعة من 
�كابر  من  بعد  فيما  كلهم  �لُكّتاI)، صا*�4  من   X�) �لمساعدين 
�لقضا` ثم مضو� كلهم حيث يمضي كل حي. منهم �ألستاV محمد 
علي �لطيبي، 4كا� مساعد �بي 4قد 4لي *ياسة �لديو�� بعدP، ثم 
مرتبة  �الستئنا� في 
مشق، 4هي  لمحكمة   L4أل� �لرئيس  صا* 
يومًا  �لجو�*r، ما *�يته  �لطبع ساكن   �
قضائية عالية. 4كا� ها
يغضب 4ال يسخط، 4له فضل علّي لست �
*Vَ� Xكرُته في حلقة 
ماضية �q لم �VكرP، فأنا �كتب �لحلقة 4ال �عر� ما �لذX قبلها 
4يختلط علّي ما هو مستقّر في �Vكرتي بما هو ُموَ
o في مقاالتي.

Vلك �نه كا� �لسبب في *ّ
X +لى �لد*�سة بعد �� تركتها 
+لى  فرجعت  بالتجا*`،   Lالشتغا� من  له  ُ�خَلق  لم  ما  4حا4لت 
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شعبة �أل
I في �لصّف �لعاشر من مكتب عنبر �4كملت مسيرتي 
 Vألستا� لهذ�  ثم  �4خير�ً  �4ًال  هللا  �4لفضل  �لد*�سة،  طريق  في 

*حمه �هللا(١).
من  في حلب،  �لكو�كبي  كأسر`  
مشق  في  �لطّيبي  �4سر` 
�لفر�ئض  في  مرجع  بأنه  ُعر�  عالِمًا   Pبو� 4كا�  �لعلمية.  �ألسر 
�4لمو�*يث. 4من عجائب �مر �ألI �نه تز�4 بعدما جا54 �لثمانين 
�ألستاV محمد علي  �خيه  4بين  بينه  كا�  له 4لد  4ُ4لد   Pمن عمر
�كثر من ثمانين سنة! 4ممن �عرفه تز�4ّ على كبر �4نجب �لشيخ 
علي ظبيا�، 4هو �4لد �ألستاV نديم �لذV Xكرته عند �لحديث عن 
بر4كسل �4ألستاV �لصحافي �أل
يب تيسير *حمه �هللا �لذX تكلمت 

عنه من قبل.
 X4لحمز�� عا*�   Vألستا� �لديو��  في  كاتبًا  كا�  4ممن 
�لذX صا* �ألمين �لعاqّ لو�5*` �لعدX� ،L 4كيل �لو�5*`. �4سر` 
�لحمز�X4 (�Lm 4 حمز`) من �قدq �ألسر �لشامية، 4منهم �لمفتي 
�لشيخ محمو
 حمز` �4 �لحمز�X4، �شهر �لمفتين في �لشاq في 

�لقر� �لماضي.
______________________

��4خرها،  في  �4لعشرين،  �لثالثة  �لحلقة  في  �لو�قعة   Pهذ خبر  مّر   (١)
بي 4سا$لني،  فرّحب  �لطيبي،  �ألستاV محمد علي  "فر�يت  4فيها: 
فلما عر� �ني تركت �لمد*سة عجب 4قاL: 4من �لذX �شا* عليك 
بهذ�؟ قلت: عّمي �لشيخ عبد �لوهاI. فقاL: �هللا يفّر� عنا 4عنه! لقد 
نّبَهتني هذP �لكلمة كما يتنّبه �لمنحر� عن �لطريق +�V سمع من يسأله 
عن مسيرP 4علمت �ني غلطت، فهل يمكن �� �صلح �لغلط؟" +لى 

mخر �لقصة (مجاهد).
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 Xصبحي �لقّوتلي �لذ V4ممن كا� كاتبًا في �لديو�� �ألستا
4لست  �لتمييز،  محكمة  �لنقض،  لمحكمة   L4أل� �لرئيس  صا* 
على  �لمحكمة  
يو��  في  �بي  مع  كا�  هل  �4شّك:  Vلك  ��ّكد 
عهد �لد4لة �لعربية في �عقاI �لحرI �أل4لى �q كا� تلميذP في 
�لمد*سة �لتجا*ية؟ 4هو من �نزP �لقضا` �لذين عرفتهم، 4له قلم 
�لقر�m 4تدّبرP من غير  ُيكثِر قر�$`  �ّطالo �4سع، 4كا�  بليغ 4له 
*جوo +لى كتب �لتفسير، فيصل بذهنه +لى �شيا$ منها ما هو جديد 
4
. 4مثله في Vلك �ستاVنا في مكتب عنبر 
مقبوL 4منها ما هو مر

�ألستاV حسن يحيى  �لصبا�.
فمما كا� يقوله �ألستاV �لقوتلي �� حديث >ال يدخل �حٌد 

ُخُلو� �لجّنَة �} :Lأل� �هللا يقو �mمنكم �لجنة بعمله< مخالف للقر
�لمعنى.  هذ�  في  كثير`  mيا9   �mلقر� 4في  تعَمُلو�}،  ُكنتْم  بِما 
4يقوL +� صحيح �لبخا*X فيه �صّح �ألحا
يث *�4ية 4لكن �لنا_ 
�لمحّدثين   �� مع  تقديسه،  +لى  4صلو�  حتى   Pتقدير في  بالغو� 
منزلة  كانت  4مهما  
*جته  كانت  -مهما  �لحديث   �� يقّر*�4 
*�4يه- +�V خالف �لقر�m 4لم يمكن �لتوفيق بينه 4بين �آلية نحكم 
 �mما يخالف �لقر Lال يقو ‘ Lلم يُقله، أل� �لرسو Lبأ� �لرسو
نة في كتب �لمصطلح،  �لقاعد` مد4َّ  P4هذ :Lتاّمة. (�قو مخالفة 
 rفي هذ� �لعلم ألكبر عالِم فيه، هو >شر Iتجد4نها في �صغر كتا
نخبة �لِفَكر< البن حجر). 4كنا +�V قلنا له +� �لبا$ في �آلية بمعنى 
غير �لبا$ في �لحديث �جاI بأ� Vلك �يضًا �ثر من mثا* تقديس 
صحيح �لبخا*X، فالنحويو� �خترعو� هذP �لفر�4 للبا$ ليثبتو� �نه 

ليس بين �لحديث �4آلية �ختال�!
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4ممن كا� في �لديو�� �ألستاV +بر�هيم �لسيوفي، 4كا� في 
شغًال،  �4كثرهم  حمًال  �ثقلهم  4لكنه  فيه  َمن  �صغر   qأليا� تلك 
4قد صا* من بعُد قاضيًا. 4منهم �ألستاV نصوr �لكيالني، 4كا� 
�لفّن 4من �هل   Lمن كبا* *جا  ً�
�لمحكمة معد4 فو� عمله في 

�لموسيقى 4من �حسن �لعا5فين على �لقيثا*` (�لكما�)!

*   *   *

 L�5� �4نا ال .q �*جع +لى *ئيس �لمحكمة �ألستاV مصباr محرَّ
�لكبيَرين، 4ما تفيض هيئته 4لهجته  �لبيضا$ 4شا*َبيه  �Vكر لحيته 
4سعة علمه 4صد� مقالته من فرp �الحتر�q على جليسه، فقد 
كا� عالِمًا في �لحقو� 4كا� مدّ*سًا في كّليتها (4كنا نسّميها معهد 
�لحقو�) يدّ*_ ما
` >�لصكوY �لقضائية<، 4له فيها كتاI 4صل 
+لى �يدينا 4قد 
خلنا �لكلية سنة 4فاته (١٣٥٠هجرية) 4صل +لينا 

كتابه ممن كا� قبلنا من �لطالI 4كنا نر�جع فيه.

4كا� �ألستاV مصباr محرq متمكنًا من �لعربية صحيح �لعبا*` 
َنْظم  عن  يرتفع  ِشعر  له  4كا�  �لضعف،  4عن  �للحن  عن  بعيد�ً 
 Lعن شعر �لشعر�$ �لمطبوعين، 4هو على كل حا Lلنّظامين 4ينز�
 Xُينَشر �آل� على �نه شعر 4ما هو بشعر! 4عند Xمبّر� من هذ� �لذ
لوحة فيها جملة >بسم �هللا �لرحمن �لرحيم< كا� �هد�ها +لى �بي 
فيها  بلغ  �لثُلث،  بخّط   
�لسلطا� محمو كتبها  *` عن قطعة  مصوَّ

�لغاية في جماL �لخّط 4حسن �لترتيب.

 Pبك متدينًا ير�قب �هللا 4يمشي على شرعه. 44لد r4كا� مصبا
�ستاVنا �لدكتو* محمد محرq كا� *ئيس قسم �ألمر�p �لجلدية في 
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كلية �لطب بدمشق، 4كا� �L4 من �خصى(١) (�X تخّصص) في 
�ألمر�p �لجلدية في �لشاq، 4كا� �
يبًا 4عالِمًا بالعربية، جا$نا 
مدّ*سًا في مكتب عنبر سنة ١٣٤٥هـ، 4منه سمعت �L4 مر` كلمة 

>َحْنَجر`< بفتح �لحا$، 4كا� �ساتذتنا يضّمونها.

من  �4حد`  �لجريد`   Pهذ في  شهرين  نحو  من  قر�9  4قد 
مقاال9 متسلسلة عن �لقنا` �لهضمية لطبيب �سمه �لدكتو* شماعة 
(�4 شي$ يشبه هذ� �السم) فيها �� �لَحنجر` �L4 �عضا$ �لجها5 
�لهضمي ��4 �لطعاq يمّر منها، 4ضحكت �4نا �قر�ها حتى 
خَلت 
V*` من �لطعاq في حنجرتي بدًال من �� تدخل في �لبلعوq فكد9 
�ختنق! فكيف يدخل �لطعاq +ليها 4يمّر منها؟ هل هذ� جهل في 

�لطب �q باللغة؟ 4كالهما قبيح من طبيب.

 P4عَرتني مر` حّكة قوية تأتي مفاجأ` في موقع يجب ستر
فكنت ُ�ضطّر �� �قف +لى جانب �لطريق ألحّك �لموضع، فذهبت 
+ليه (�X �لدكتو* محمد محرq) �4نا خائف من هذ� �لذX عر�ني 
ال �
*X ما هو، ففحصني 4طمأنني 4قاL لي: +نك ال تحتا� +ّال 
لبعض �لمهّدئا9 �لخفيفة 4ليس بك شي$. 4كتب لي �سم �لد$�4. 
4لقيته بعد Vلك بمّد` فسألني فخّبرته �� ما �شكو منه قد L�5، ثم 
ضحكت 4قلت: يا سيدX، +نني لم �شتِر �لد�4$ 4لم �ستعمله، 

______________________
(١) 4منها قولهم �لدكتو* فال� �إلْخصائي (بكسر �لهمز` 4تسكين �لخا$). 
< ال �خصى  +نها >�َخصَّ 4يقوL �خي 4*فيق عمرX سعيد �ألفغاني 

�4لذX نقوله تحريف.
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4لكن ما قلَته لي كا� سببًا كافيًا أل� يشفيني �هللا(١).
4ال ُينِكر �حٌد �ثَر �إليحا$ �لنفسي في بعض �ألمر�p، ال 
(4نسّميها في  �لثآليل  بأ�   Lلقو� قّدمت  منها. 4قد  �لجلدية  سيما 
�لشاq >�لتو�ليل<، 4هي �لتي تظهر في �لجلد فال تؤلم 4ال تنز� 
4لكنها تشّوهه) يحتالو� عليها بحيل نفسية فيشفي �هللا منها. من 
Vلك �نهم يضعو� حّبة عد_ �4 شعير فوقها 4يقر��4 شيئًا 4ُيلقو� 
هذP �لحبة في بئر 4ُيفِهمو� �لمريض �نها +�V تحّللت 4فنيت في 
�لما$ بر� مما يقاسيه، �4شيا$ من هذ� �لقبيل ال �ثر لها في �لحقيقة 

في �لمرp 4لكنها فيما يبد4 نوo من �إليحا$.
*   *   *

مفّتشًا  �لعثمانيين   qيا� �هللا  *حمه  بك   rمصبا  Vألستا� كا� 
على �لقضا`، فأخبرني َحمي (على �54 �بي، �X �4لد 45جتي) 
�ألستاV صالr �لدين �لخطيب *حمه �هللا 4*حم كل من Vكر9، 
�لذX كا� يومئذ عضو�ً (�X مستشا*�ً) في محكمة �لنقض، خّبرني 
�� مصباr بك جا$ يافا مر` يفّتش محكمتها 4كا� قاضيها �لشيخ 
�بو �لنصر �لخطيب (4هو عم مصباr 4عم �مي)، فلما �نتهى من 
تفتيش �لمحكمة �خذP �لقاضي معه +لى �لد�*، فرmهما *جل من 
�هل �لبلد فمشى معهما، �4لقاضي يظن �نه صديق �لمفّتش لذلك 
لم يسأله، �4لمفتش يحسب �نه صاحب �لقاضي لذلك لم يكلمه. 
 qلى مائد` �لطعا+ 
حتى +�V 4صلو� �لد�* 4
خلوها 4هّمو� بالقعو

______________________
 Pعن �ألطبا$)، 4فيها هذ oفا
(١) �نظر �لحلقة ١١٩ من هذP �لذكريا9 (

�لقصة 4تعليقا9 عليها 4على �مثاL لها (مجاهد).
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عوb في �لمحكمة. عند Vلك  X� ،لرجل قضية� تبّين �� لهذ� 
�ستأ�V �لقاضي �� يفا*� �لد�* لضر4*` عاجلة ال بد منها، 4خر� 
mخر  برجل  يتعجبا�، 4غاI ساعة حتى جا$  �4لرجل  �4لمفّتش 
 P
4قاL لألL4: هذ� خصمك، فما عندY من �قو�L فقله �مامه ليرّ

عليك.
4كا� �لشيخ �بو �لنصر معر4فًا بالنز�هة في �لقضا$، 4كانت له 

.qمن �أليا qكثير` *بما تكلمت عنها +� 4ّفق �هللا في يو *
نو�
*   *   *
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�لمحتويا9
٥ �لحلقة (١٨٤) �فتتاr �سبوo �لتسّلح في 
مشق.................

�لحلقة (١٨٥) من �خبا* �لعلم �4لعلما$ في 
مشق
١٩.................................                    قبل نصف قر�
٣٣.......................... qلحلقة (١٨٦) فتنة �لتجانية في �لشا�
٤٧.................. �لحلقة (١٨٧) في �لكلية �لشرعية في 
مشق
٦١................qلحلقة (١٨٨) حلقة خاّصة في تصنيف �لعلو�
٧٧...... �لحلقة (١٨٩) في �لفقه �إلسالمي �4ألحو�L �لشخصية
�لحلقة (١٩٠) كيف 4ُضع مشرo4 قانو� �ألحو�L �لشخصية؟...٩١
١٠٥........................ �لحلقة (١٩١) مصر قبل �*بعين سنة
١١٩...........Lلتشريع في �54*` �لعد� `*�
�لحلقة (١٩٢) في +
�لحلقة (١٩٣) ترشيحي في �نتخابا9 �لشاq سنة ١٩٤٧.....١٣٣
�لحلقة (١٩٤) عو
` +لى �لحديث عن مصر.................١٤٥
١٥٩................... �لحلقة (١٩٥) حلقة مفر
`: 4حي صو*`
�لحلقة (١٩٦) 4قفة �ستر�حة.................................١٧١
١٨٥.................... �لحلقة (١٩٧) بقايا من Vكريا9 *مضا�
١٩٧................. �لحلقة (١٩٨) في >mِخْن< عاصمة شا*لما�
٢٠٩............ �لحلقة (١٩٩) *حلتي من فر�نكفو*9 +لى mخن
٢١٩................. �لحلقة (٢٠٠) �لدعو` �إلسالمية في �لمانيا



٤١٤

٢٣١... �لحلقة (٢٠١) في مسجد mخن مع �لقسا4سة �4لهيبيين!
٢٤٣........................... �لحلقة (٢٠٢) �لسفر +لى �لمؤتمر
٢٥٧............ �لحلقة (٢٠٣) +لى �لو5ير �لشاعر عبد �هللا بلخير
�لحلقة (٢٠٤) صال` �لجمعة في مسجد بر4كسل...........٢٧١
٢٨٣.................... �لحلقة (٢٠٥) �ياq ال ُتنسى في بر4كسل
٢٩٧.............................�
�لحلقة (٢٠٦) في منطقة �آل*

�لحلقة (٢٠٧) خو�طر في �لحيا` �4لمو9،
٣٠٩...............................                   في طر� هولند�
٣٢١.................................. �لحلقة (٢٠٨) طريق �لحج
٣٣٣...................X5لحجا� Xلحلقة (٢٠٩) �لخط �لحديد�
٣٤٥........................... �لحلقة (٢١٠) في صحبة �لحيو��
٣٦١.... �لحلقة (٢١١) كتاI جديد �ثا* في نفسي Vكريا9 قديمة
٣٧٥................. �لحلقة (٢١٢) +لى �ألستاV �حمد �بو �لفتح
٣٨٧................... �لحلقة (٢١٣) عو
` +لى Vكريا9 �لقضا$
�لحلقة (٢١٤) في محكمة �لنقض في 
مشق................٣٩٩
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من mثا* �لمؤلف
١ ـ  �بو بكر �لصديق ١٩٣٥
٢ ـ  قصص من �لتا*يخ ١٩٥٧
٣ ـ  *جاL من �لتا*يخ ١٩٥٨
٤ ـ  صو* 4خو�طر ١٩٥٨
٥ ـ  قصص من �لحيا` ١٩٥٩
١٩٥٩ r٦ ـ  في سبيل �إلصال
٧ ـ  
مشق ١٩٥٩
٨ ـ  �خبا* عمر ١٩٥٩
٩ ـ  مقاال9 في كلما9 ١٩٥٩
١٩٦٠ q١٠ـ  من نفحا9 �لحر
١١ـ  سلسلة حكايا9 من �لتا*يخ (١ ـ ٧) ١٩٦٠
١٢ـ  هتا� �لمجد ١٩٦٠
١٣ـ  من حديث �لنفس ١٩٦٠
١٩٦٠ X١٤ـ  �لجامع �ألمو
١٥ـ  في �ند4نيسيا ١٩٦٠
١٦ـ  فصوL +سالمية ١٩٦٠
١٧ـ  صيد �لخاطر البن �لجوX5 (تحقيق 4تعليق) ١٩٦٠
١٨ـ  ِفَكر 4مباحث ١٩٦٠
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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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