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 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ةـــمقدم
 من يهدده اهلل الدم م د    ،ناوسيئات أعمال ستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسناناحلمد هلل حنمده ونستعينه و  إن  

 حممدا عبده ورسوله.   اهلل وأشهد أن  وأشهد أن ال إله إال  ، ومن ي ل  الم هادي له، له
  َيَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُمون  (201 :)آل عمران. 
  ًيَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديدا  (00 :)األحزاب  . 
  َُهَم اي َّْ ِمن ْ ََْوَ َه ا َوبَ  َه ا  ْْ  و َواِح َدوو َوَخلَ َق ِمن ْ ًاً  ا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ن ن َّ ِِر  ََ رَِ  االً 

اَن َعَلْرُكْم رَِقرباً َوِنَساء َوات َّ   .  (2 :)النساء  ُقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه ََ
 .بدعة ضملة وك   ، حمدثة بدعة ك     أال وإن  ، وخري اهلدي هدي حممد ، أصدق احلديث كتاب اهلل أال إن  

 ...ا بعدأم  
والفددرق ها دد  بيندده  ،د قطدد قددرن الرابددم عهلددر اهلسددري األسددتاذ سددي  د هدد ا الد  يت مددم  ددحتكددق ق  دد اتورقددالهدد ه 

  أمهدد م ك يكونددوا إال   ندد   يفو  ،مؤسسددق ااماعددات الدديت ىلدددعو إىل ا سددم مددن عاة إىل اهلل و وبددم مددن سددبقوه مددن الددد  
  و  ئددا الند دد، يوقوددون أولوكددانوا أقددرب إىل أن يكونددوا مددوقوم للتويدده ا سددممق  ، د العوددي مممهدددين لوهددور هدد ا ا ددد  

 د حينما يأىليه م. يستطيعوا أن يفقهوا عن ذلا ا د  حت  
وكددد لا األسدددتاذ أبدددو األعلددد  ، البندددا الالددد ي يددددرت مدددا كتبددده ا مدددا  حسدددن،  مبالغدددةولدددي  يف هددد ا القدددول أدى
 ددال ، سددواء يف اربنق ددا واضدد ا يف البندداء ك  دد ك يكتمدد ، وأن   قءهنددام  ددة شدد املددودودي، يدددرم اددا  ا درام أن  

نهدددور األسدددتاذ سددديد قطددد  علددد  أو يف ا دددال العملدددق التطبيقدددق هلددد ه ااماعدددات واحلركدددات الددديت سدددبق   ،النودددري
 ومن خمل حماكمته اليت انته  باستهلهاده...، األخرية كتاباىله  لمن خم، الساحة

يدادة لسددلوم  ة الدديت هدق أشدبه ال دداوالتقولدي  ا دال هنددا  دال حدديث عددن ىللكد م احلركددات ا سدممية السداب
عددن مقومددات حركددة البعددث  اليهددا ت ددد نطريددإ إسددممق صدد يف، السددوذ نفددرد لدد لا إنددا أو إوثددا إن شدداء اهلل 

  احلركدات ا سدممية الديت حاولد  أن ىلقدو  بالددعوة إىل عدودة ا سدم  مدن ، ومن خمهلا نستطيم أن نقو  ال  ي ة
 واجتاهات. البنا وما انبنإ عنه من حركات ألستاذبا، ومهاية بن عبدالوهاب بدعوة ا ما  حممد ايديد، بدء
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، السددوذ أحكددق ق دديت مندد  أن التقيدد  بأسددتاذ اايدد  سدديد قطدد  إىل آخددر العايلددة ا يف هدد ه الق اصدداتأم دد
 تنا مم ااماعة األ  " ا خوان املسلمون ".ق   

ا ، أم ددواألحاسددي  قددوال مددا أسددتيقنه مددن األحدددا  واأل أثبدد  يف هدد ه الق ددة إال  أال  بددألتددز  إن شدداء اهلل  ذوسددو 
ا يف أمدور ثانويددة أو أحددا  هامهلددية مم دد –ضالبددا  –الد ي يهلددوبه ضمدو  أو يطالدده شدا السددوذ أجتدداو ه، وسديكون 

 .  واحلقا إ دا ر يف عر  األحال يؤث  
 التايل: ذ أىلناول ه ا املوضوع حس  التقسي مو وس
، نفسدق ومدم عاعدة ا خدوان مدن حدويلأصد  اليده حداليت مدم  ،اهيد ضروري يسبإ لقا ق باألستاذ سديد أوال:

، سدواء يف عداك يد ريا ، والد ي ضدري  مسدار حيداي ىلغيدرياالعودي م دواليت سامه  يف التمهيد هل ا اللقاء الرا م مم ا د  
 يف  ددال الدددعوة ،ش العددا ، علدد  املسددتوش الهلو ددق وعلدد  املسددتو الواقددم ، أو يف عدداكواملبدداد  الت ددورات واألالكددار

 .الكلمة ما ىلعنيه ه ه ، ب  يف  ال احلياة اخلاصة بك   واالرىلباطات  ال العمقات، ويف واحلركة
وكيد  كاند  آثداره يف نفسدق ويف ، هد ا احلدإ   كيد  ىللقيد   ؟ ث  حدد ، وملداذا ، وكيد اللقداء ذلا وقا م :ثانرا
 حياي. 
، ومدا وايهندا هد ا احلدإ   غماذا حدد  بعدد ذلدا اللقداء إثدر ريوعندا إىل سدسن القنداطر، وكيد  قمندا بتبليد :ثالِا

 .  وأحدا  من عقبات

ومدددا ، نسدددتعم ه ال حدددول وال قدددوة إال بددداهلل وبدددهالإن ددد، والتواليدددإ ق  إىل اخلدددري ويلهمددد  السددددادواهلل أسدددأل أن يدددوال  
 .  وإليه أني  عليه ىلوكل  ،ىلواليقق إال باهلل

  .  ولنبدأ إول اهلل وقوىله يف سرد أحدا  الق ة العسيبة

 .إىل التفاصي ..ال
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 ل األولـالفص
 متهيد ضروري

 
  ِإنَّا َُلَّ َشْيءو َخَلْقَناُه بَِقَدرو   (94 :)القمر 

لدي  امل دادالة الالفلتدة و  ،شدقء ددد  يف هد ا الويدود ككد   ،  اهلل لقد كان اللقاء باألستاذ سديد قددرا مدن أقددار
د  شددقء صددغري أو كبددري يف هدد ا  دددعددن علدد م اهلل وال مهلدديئته، وال ، الددم شددقء ينددد  عوددي ما مكددان يف كددون اهلل المددهل

 احملسوب. والتقديرا رادة الفاعلة سبقه ىل و إال   دالويو 
 ، اليطمدئن  ةر ، اسدكها وحتركهدا يدد القددهداكل    من خمهلا األحددا  ش، الري احلقيقة ا نسان املسل م يستيقن ه هو 

 . ، وما  ري عليه من أحداأقدار ما ي يبه من م راضيا بك   ويهدأ، ومي ق متوك  
 َِل اْلُمْؤِمُنون َتَب الّلُه لََنا ُهَو َمْوالَنَا َوَعَلى الّلِه فَ ْلَرتَ َوََّ  .(12 :)التوبة  ُقل لَّن ُيِصربَ َنا ِإالَّ َما ََ

، كان مدن نتايهدا أن أعطد  هلد ا ومعاناة ، وآال وأحاسي  ، ومهلاعروأحدا  إ ذلا اللقاء مواق بولقد س
، واألعمدداق البعيدددة ملددا يددرش يف ذلددا املرتاميددة األبعدداد ، ويف إدرام كدد   ااديددد ق، وأسددهم  يف التلقددخطددورة اللقدداء

 طريإ. اللقاء ال ي يعترب إإ مفرق

 م القدار  معدق مددش ذلدا  يدتفه  حدت   ،هد ه املواقد  واألحددا  واملهلداعر وسوذ أحكق باخت ار شديد أهد م  
 ال نت ددوره ، حددت  هدد ا التفاعدد  اب الدديت كاندد  وراء، ويدددرم األسددبسدديد التفاعدد  اهلا دد  الدد ي أنتسدده اللقدداء باألسددتاذ

، أو أن ىلكدون  درد الرضبدة العودي م ، أو انطباعدا حتد  ضدغإل ا عسداب بد لا الريد حلويدا ، أو انبهاراعفويا ىلفاعم
 ...ااديد يف التغيري والب ث عن

 وبال دياعالكاملدة ة ، حدم كند  أشدعر بداحلري دقيدإ ، وإمندا يداء هد ا اللقداء يف ىلوقيد لا ك يكن األمر ك كم  
 ، وكند  دا د م التلفد  إندا عدن احلقيقدة الديت ك ىلوهدر يل يليدةحدويل شدقء ، وبا حسات بعد  النقة يف ك   احلقيقق
 ...ط  بعد لقا ق ب لك م الري  العوي م سيد ق، إال  حامسة ، مقنعةمؤثرة ، عميقةواض ة

ميتلد  قلدب بدا يمل واالحدرتا  كمدا امدت  وك ، البندا د قطد  كمدا أحببد  ا مدا  حسدنك أح  أحددا قبد  سدي  
 ...الهلهيد هبما ل لا ا ما 
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، الطفددددويل ، والفددددر الهلددددفي  باحلدددد    أحدددد    ،حددددم أرش صددددورىله، وأىلعمددددإ يف ممحمدددده –  لدددد  ومددددا –وكندددد  
 ال احبته. وأن أستمتم، ألقاه وبالهلوق احلاين إىل ذلا الري  العوي م ال ي ك يقد ر اهلل يل أن

 ومددا –كندد  أمتلدد  إميانددا ب دددقه وإخمصدده ،  عندده ، أو أمسددم حكايددات الندداتالكنددرية رسددا لهوحددم كندد  أقددرأ 
، كندد  شددديد اخلددا  ، وأصددب   الددردا مددن أالددراد النوددا يف عاعتدده عندددما أصددب   ع ددوا عددامم، ولدد لا –  لدد 

 .  ها وأالكارهاالوالء هل ه ااماعة وملباد 

إال أنددد  كنددد  ، ةاخلامسدددة عهلدددر    ااماعدددة يف سدددن  نددد  قدددد دخلدددإحيدددث ، حينددد ام ال دددغري نسدددبياسددد  ورضددد م 
، كندد  أملددف بددم هبددا ا  ابيددات الدديت كندد  أعيهلددها وأسددتمتم ... وجباندد  كدد   حددويل مددا يدددور شددديد املمحوددة لكدد   

بعدد ذلدا علد   ، ث  ق يف ااماعدةاحلم واآلخدر سدلبيات يف السدلوم والت درذ مدن شو ديات مهمدة يف دا درة عملد
ك ىلكدددن  –   الدددوعقعلددد  ىلكاثرهدددا مدددم مدددرور الدددزمن ومدددم ىلقدددد   – هددد ه السدددلبيات . ولكدددن  مسدددتوش ااماعدددة ككددد .

، وكاندد  ا عميقدداللسماعددة وقياد ددوال ددق  ، وكددانكنددرية  ، اللقددد كاندد  ا  ابيدداتأو إىل التقهقددر ،ىلدددالع  إىل الددوراء
 هدد ه ااماعددة وال عددن ، اللدد م أكددن أىل ددور أن أعدديع بعيدددا عددنال ددرورة اييت أي ددا هلدد ه ااماعددة ها لددة ىلبلددغ حددد  حدد

 إخواين اليها.

، إيدث ك اليهدا ، وبسدب  اسدتغراقق الكامد بااماعدة وكان  هندام صددامات حتدد  مدم الوالدد بسدب  عمقديت
، بد  مدم هد ه ااماعدة هد ه ال ددامات ك انعد  أبددا مدن مواصدلة السدري والعمد  ، ولكدن  أو أقدارب يبإ وق  أله 

 اهلل. ق يف سبي لقد كن  مستعدا دا ما أن أض ق بأهل

 ها:وأضرب بعض األمنلة السريعة للسلبيات اليت كن  أحلو

ش مددا ، ليسددوا علدد  مسددتو الكبددار ، وبعددض الدددعاةا داري كبددار املسددئولم عددن املكتدد   كندد  أحلدد  أن  ؛  المددنم
، وكددان لرأيددق مددا اليهددا حددد  حتقيددإو ، علدد  بع دده م ، حددت أندد  قدددم  عري ددة احتسددا إليددهمددا يدددعون و ، يقولددون

ليسدددوا  هدددؤالء الريدددال الكبدددار القدددد كنددد  أرش أن   .إليددده ر هددد ا يف أكندددر مدددن مكدددان ذهبددد ، ولقدددد ىلكدددر  ويدددربره سدددرهيف
 مقنعم.

، القددد يف ااماعددة ونه ييوبددا، أو مددا كددانوا يسددم  الهلددقاق الحودد  وتمدد  را  ددة – وهدد ا مندد  آخددر – كدد لا
، ، وكدانوا أالدرادا يف ااماعدة" ل مب املسدأو التقي  بهلباب كدانوا يطلقدون علد  أنفسده م " الهلدبا يب حد  أن اىل  

، ضددري أمهدد م كددانوا  ددالفون ااماعددة يف لإلسددم  وكددانوا يتميددزون بالنقاالددة الواسددعة وبدداخللإ الطيدد  وباحلماسددة الكبددرية
 وكند  ألول مدرة أقدرأ مدن خمهلد م كتد  األسدتاذطويد ، عسلتها يف استعمال القوة واالستعداد هبا قب  طور الرتبيدة ال

 .املودودي عل أيب األ
ه ندددوع مدددن ، وأخددد ت األمدددر علددد  أن ددديتدددأثر وال دددق الكامددد  للسماعدددة ك ، واحرتامدددق هلددد م الدددإن  هبددد م ورضددد م عمقددديت

، وإن ك أىلعمددإ كنددريا يف دراسددته بسددب  صددغر بدده ال بددأت ايتهدداداوكندد  أراه  ،يف ااماعددة لددبعض األالددراد االيتهدداد
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يمدا كند  البسب  انهلغايل يف العم  احلركق و  ، وك لاأخرش ، وبسب  ىلمحإ األحدا  من ناحيةمن ناحية س 
 به. مكلفا

احنددراذ أكنددره م عددن السددبي   –اليمددا بعددد  –ق رضدد م علمدد، قولكددن ك  فدد  أبدددا أثددر هدد ه ا موعددة يف نفسدد
 .ال ي دعوا إليه

،  العدا ، وحماولدة احدتمل املركدزااماعدة ذلا احلد  املندري الد ي يداء علد  شدك  ادرد علد  مرشدد ؛آخر ومن 
 .باالستقالةواهلسو  عل  بي  املرشد ومطالبته 

 كيدد  ميكددن أن ي دد  أمددر اخلددمذ إىل هدد ا احلددد    ؛ااماعددةلقددد كددان ذلددا احلددد  نقطددة بددار ة يف نوددري إىل 
بعدد اليمدا وقدد عرالد   ،بااماعدة ، وكاند  احلكومدة ىلدرتب يوليدو ذلا قد حد  بعدد قيدا  ثدورة ة أن  ؟ خاص  الرهي 

يف هدد ه    علدد  ذلددا ال دد  بعددض القيددادات الدديت شددارك وقددد ىلرىل دد ،يددد يف هدد ه األحدددا  اكددان هلدد حلكومددةا أن  
للموايهدة مدم  ، وبددأت املهلداك  ىلتفداق م يف وقد  كاند  ااماعدة ىلسدتعد  اخلدا  ، ومدن أمههدا قا دد النودا األحدا 

 النورة ورياهلا.

يف إمكدان ااماعدة أن  هأن دبقدة الن   ا شدديديكان  املوايهة اليت أصابتنا حنن الهلباب ب دمة عنيفدة. القدد كن د  ث  
ة الكاملددة علدد  ر يف أنفسددنا القددد ا حنددن شدباب النوددا  اخلددا  نوددن  ، وكن ددعليهددا ، وأن ىلنت ددربقددوة ىلقد  أمددا  احلكومددة

علد  ااميددم،  ، وقدبضمدن هد ا ، ولكدن ك ددد  شدقءحكومدة ا  هزميدة مروعدة وسدهلة يف نفد  الوقد  بأيدةدإحد
  أسددفرت عددن نقدداث ضددع  كنددرية يف يسددد ااماعددةيتبدددأت احملاكمددات الدد ، ث  ليددهالعددا ، ث قددبض ع املرشددد  واختفدد

، وإن كددان ذلددا ال يقلدد  مددن ىللددا آخددرون ، وىلبعددهخمزيددا ، القددد وقدد  وكيدد  ااماعددة أو نا دد  املرشددد موقفدداالعري ددة
 اآلخر. الوقفات الهلاخمة للبعض

ا ، كن دشدهور علدق  عددةر القدبض د ىلدأخ  ا بالنسدبة يل القد، أم دىل داحبها لسسون وب ور اخلدمذاودخل  ااماعة 
صددع   ا نعمدد  يف يددو  نددا كن ددأن   ، وال شددا    منهددا يف اخلددار ن ىلبق ددشددعث ااماعددة مم دد وأن نلدد م  ، نعمدد  حندداول اليهددا أن

قدبض عليندا  . ث  سونالس د ندا لسدنا مدم إخوانندا يف أعمداقأن  با ضدا قم سم، بد  كن دا مت م  كن    نا، ولكن  شديد وإرهاب
ددد ، واحلدددديث عدددن هددد ه سونيف هددد ه الس ددد سون مدددم إخوانندددا الددد ين أصدددب وا بالنسدددبة لندددا روادا سدددابقموالت قندددا بالس 

سن مدرسددة هامددة يدددا يف الس دد الدد ي أثبتدده هنددا أن   ، ولكددن  قدداتسون واحليدداة اليهددا لدده مكددان آخددر ضددري هدد ه الوريالس دد
اليهددا  ، ولكددن اددر  اوعدد اب اا ىلعبددهددسون ليسدد  كل  الس دد وأن   ،مسددلما وخاصددة إذا كددان، املبدددأ ىلربيددة ا نسددان صدداح 

ر إال مدددن أشدددياء كندددرية ال ميكدددن أن ىلفهددد م وال   ددد م وال ىلدددؤث   أن   ، وال شدددا  والنعدددي م حلودددات طويلدددة مملدددوءة بالسدددعادة
 مددن هلو ددية ا نسددانية ال ميكددن أن ىلن دد  إال  يواندد  مددن ال أن  بدد، بدد  أكدداد أيددز  املعاندداة خددمل احملنددة ومددن خددمل

 . البمء خمل
  َتَ نُ ونَ  َأَحِسب ْْ َُ وا َأن يَ ُقولُ وا آَمنَّ ا َوُه ْم اَل يُ  ًَ { َوَلَق ْد فَ تَ نَّ ا الَّ ِذيَن ِم ن قَ  ْبِلِهْم فَ لَ رَ ْنَلَمنَّ 2} النَّاُس َأن يُ ت ْ

 .(1،2 :)العنكبوت  اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَرَ ْنَلَمنَّ اْلَكاِذبِرنَ 
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ددد ، وعويمدددة ، حقدددريةوكبدددرية ، صدددغريةكندددرية  ، بددددأت أصدددواتمدددانواحلر  ومدددن خدددمل الفدددراة واملعانددداة، سونويف الس 
، ولكدن القدإل مكامهدا هد ا لدي  ألن   ،سدوذ أسدردها بسدرعة، وحلقيقتها ىلسطر عل  صف ات نفسق رؤية للسماعة

 .قط  ، لقا ق بسيدالرا م د لل ديث عن ذلا اللقاءألمه  
 عهلددر ىلسددعةوقتهددا   عمددري، كاندد  سدد سددنوات حكدد م علددق  بعهلددر كاندد  سددنوات عمددري حددم قددبض علددق  ث  

بد لا احلكد م  االعتدزا   كن  شديد السعادة وشديد الفر  وشدديد ن  إ، ولن أكون كاذبا وال مبالغا حم أقول عاما
أن أصدب   مدن عبداد اهلل  واحلمدد هللضدا . وكن  أدل  إىل عاك السسون ىل احب  مهلاعر الر  به علق   ال ي حك م

 حلوة من حلوات حياي يف ذلا املكان ااديد. ن  أستمتم بك   ، وكيف سبيله ال ين اختاره م ليبتلوا

سون أندا نا حم جتمعندا الس دأن   رت. ولقد ىل و  وأمان عيلة ليت أحم   اهيةسن وقد ارىلسم  يف خمي  دخل  الس  
نا الستمددم ر نددا سددوذ نقددي م  تمعددا مناليددا يدد ك  ، أن  عليدده وىلعاهدددوا ، واختدداروا طريددإ احلددإ  اهلليف وإخددواين الدد ين التقددوا 
إ لنددا ، وبعددد أن حتق ددلدد لا ضددا كدداممضنددا ىلفر  ة ا ميددان بعددد أن ىلفر  نددا سددوذ نعدديع يف ين دد، وأن  صدد ابة رسددول اهلل 

نطبدإ ىلعدالي م ا سدم  و ، مدم اهلل ونسدتمتم باحليداة، ندا يف اهللوحب  ، ندا، لكدق نسدتمتم بإخوانبدم الدراق أم  احلياة سويا
 .وال مهلاض  بم عقبات

، حيدددث ينتورندددا هندددام إخدددوة مدددن السدددابقم، كنددد  أسددديوث تقلددد  مدددن سدددسن م دددر إىل سدددسنلددد لا حينمدددا ان
، أو ااديددد  ددري بنددا إىل املكددان الدد ي، وكندد  أسددتعس  القطددار  ااميلددةالزاهيددة واألمدداين األحددم أعدديع يف هدد ه 

 ،ة أىلاحهددا اهلل لندداق كاندد  الرصددهددا يف حس دد، ولكن  الواملددة لنق ددق اليدده مدددة العقوبددة ،سن ااديدددإىل الس دد ،العددأ أدق
 .اهلل منوت يف سبي  أن إىلنا اليه ىلأو نق ق حيا ،اولة يديدة مم الباط  ، ونستعد   عل  ا سم لنرتب  

 األوىل.  واتبدأت األحم  واألماين حتت ر من  الل   ولكن

، أو عدادا  م،  مش أخمقهديف مسدتو ؛ مالعدادي   اتكندريا مدن األالدراد ال  تلفدون كندريا عدن الن د  وبدأت أكتهل  أن  
نفسدددق بدددم ىللدددا إ أوال ددد ن، أحددداول أحقيقدددق .. وبددددأت أعددديع يف حالدددة ال دددا ألفدددانه موحدددت ، ه مأو هلدددوه م وعبدددن

، القدددد كدددان أبددددا أقتندددم ك .. ولكددد   طبيعدددق شدددقء األخطددداء ، وأن  وحدددده الكمدددال هلل أن  بددد، وأقندددم نفسدددق ناق ددداتالت  
م لن دنم ألنفسدنا ومعدق آخدرون أن نتسم د، ا حاولد . ولد .لمقتنداعا ال يعطدق الرصدة س م املوالفات ومستواها مم دح

دون علد  ندا متمدر  وأن   ،نا يي  داخد  ااماعدة منا بأن  ا، ولكن ك نلبث أن ا اهلدذقنا ه ، والعم حق  نرضاه  تمعا
 .النوا  العا 

وىلتلمدد ت  ،الت ددوذ وبدددأت أيددنف إىل كتدد  ،عددن احلقيقددة نددا، إانعددزاالوأ داد ، ن أ داد عزوالدداألودالعدد  هدد ا 
 أوصدلت  إىل إحسدات عميدإ بعدد  ، واستغرق  اليهدا حدت  القي ممم قراءة لبعض كت  ابن ، الغزايل عل  كت  ا ما 

 ، وعد  القيدا  بوايد عاتب، واهلروب من الت  احلياة ي با نسان إىل اخلرو  منذ يؤد   و  الت   ، وأن  احلياة واقعية ه ه
ق أصد  لعل د معطيدات الفكدر البهلدري   ، وأدرت كد   شدديد ة أقرأهدا بدنه مانطلق  إىل كت  الفلسف ، ومن ث  ا صم 
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. الويدود حقدا إ ، وأدخلتد  يف مرحلدة شدا قاىللدة يف كد   هدا م ، ولكدن كاند  الفلسدفة وبداالواقعيدة إىل صورة أكندر
ررت يف ، وقدددحقدددا عا إليددده أن يهددددي  إليددده إن كدددان مويدددوداهددد  إىل اهلل مت دددر  ، وىلوي  بالفلسدددفة القدددد ألقيددد  ومدددن ث  

ا أن ، وإم دددمسدددتقي م ا أن أصددد  إىل يقدددم وطريدددإ، إم دددسدددنم أن أعطدددق لنفسدددق مهلدددة  ددد  وهدددو نفسدددق قدددرارا عسيبدددا
 .أن ىلعاش ا ال ىلست إ    من احلياة ألمه  أختل  

  واحليداة مدم خدالإ عودي م وإلدها أن يعيع يف حديقدة ا ميدان ا نسان إم   ا العميإ موقن بأن  وكن  من وراء الهل  
ا أن وعابددا بدم يددي خالقده، وإم د، احلدإ ، ويعديع عدامم مدن أيد عويمدا عل  ذلا يزاء يف اآلخرة ينتور، و كرمي

لدد لا أعطيدد  لنفسددق هدد ه اخلمدد  سددنوات كفرصددة يل  ،حقددرية وىلاالهددة إميددان احليدداة بدددون ألن  ، احليدداة يرمددق هدد ه
 .أن ىلعاش إ  اليت ال ىلست  الاالختفاء من احلياة ال  إو ، باهلل ألص  اليها إىل اليقم باحلإ  

، ولكن ك ي دل  مدن أحدد التوييه ة رسا   إىل بعض املفكرين الكبار أعر  عليه م حايل وأسأهل موبعن  بعد  
 .املسئولقها ال ابإل رسا لق قد مز   ، أو لع   ارد

  ندداهرة يف ااماعددة كددان هلددا انعكددات بتدد، نيسددتغرق  الدد ي كددان والفكددري   ق  النفسدد باالضددطراويف ضمددرة هدد ا 
، ا نعتدربه م القدادة للسماعدةلد ين كن د، واالواحدات  قدا  هبدا الريدإ مدن إخدوةيتأييدد الدنداهرة الت   ىللدا ،  نفسقعل ها  

،  ددود بالتأييددد هددو ىلأييددد احلكومددةواملق ، م التنويمددق والفكددري والسددلوكقل  لددون املراىلدد  العليددا يف الس ددمين  الدد ين كددانوا و 
 .سونا الرا  واخلرو  من الس   ، ومن ث  النورة رة من قادةوطل  العفو واملغف، باخلطأ واالعرتاذ، هلا التوددو 

الريقدا كبدريا مدن القيدادات  ، وهدق أن  ه الوداهرة  مدن داللتدهد ا ك يقل د ولكدن  ، هد ا املسدلا ولقد أداند  ااماعدة
ددعددن مباد هددا واملراىلدد  العليددا يف ااماعددة ىلرايعدد   طالبددة ال ددفف، ها، واستسددلم  لعدددو  الددبمء  ، وضددعف  عددن حتم 

 ا، وخدددد الناملبدددداد  ، وردة عددددنللسماعددددة خيانددددة –النطددددإ أصدددد اب الدددددعوات  –  مين ددددهدددد ا  أن   وال شددددا  ، العفددددوو 
، ودعتددد  إىل مزيدددد مدددن التأمددد  كبدددرية  وخيبدددة أمددد ، يديددددة . ولقدددد أضددداال  هددد ه الوددداهرة إىل نفسدددق حدددريةللندددابتم

 ىلكون؟ والب ث عن احلقيقة أين

حيث قت  أكنر مدن عهلدرين الدردا مدن ااماعدة بالرصدا  ، طرة وهو حاد ، مفسم وحد  أثناء ذلا حاد 
. وكدان للسماعدة الديت ىل دمرها احلكومدةرا يديددا إىل النوايدا السديئة . وكان ه ا مؤش دسنالس   بتهمة التمرد عل  إدارة

، والتأييددد ولكددن ل سدد  اسددتمرت ندداهرة التودداذل ،وال ددمبة داالعددا للنبددات –يف نوددري  –هدد ا ينبغددق أن يكددون 
، وهدو ا رشداد أع داء مدن مكتد تلد  حدت ، ن القيدادات، وتلد  كندريا مدسونب  إىل بداقق الس دوىلسدر  وىلوسع  
 .يف ااماعة أعل  سلطة

علد   سدوا، وأن يتسس  عل  ااماعدة ونايل بعض األالراد إىل أن يكونوا عأن حتو   دوالتأييونت  عن ذلا اخل الن 
 وال ياع. ق، وهك ا عاش  ااماعة يف حالة من التمز  احلكومة أمر يرونه خمالفا لرضبة غوا عن أي  ويبل  ، إخوامه م
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 وىلسدداقإل دا دد م، دا دد م ، ولكددن كددان هنددام صددراعوال ددمبة ه ك ىلكددن هنددام صددور مددن النبدداتولددي  معددأ هدد ا أن دد
 .أي ا

، حيدث اخلاريدة مقا  يف سدسن الواحداتديب الد ر   اسدتقحدت   ،ىل آخدرإوكن  يف هد ه الفدرتات انتقد  مدن سدسن 
للسماعدة   لدق  لفعقدم ااالو  ؛ أن  قبد  حو  نف  املمحوات اليت الحوتها من. ولقد ال مبر ا خوان وقيادا يقي م أكا

 املعلنة. كان خمالفا للمباد 

، وعهلد  مدم والفلسدفة  دوذ، حيدث ابتعددت عدن كتد  الت  مسدتمر كان  حداليت النفسدية والفكريدة يف حتسدن
 رت قددرارا واضدد ا؛ أن  إىل دريددة اليقددم بعددد، وكندد  قددد قددر  ، ولكددن ك أكددن قددد وصددل   حفوتددهالقددرآن الكددرمي حددت  

. وكند  أرش أ  خيداال اواقعد، ومهدا ، سواء كان حقيقدة أوله طريإ ا سم  هو الطريإ الوحيد ال ي ينبغق أن أعيع
، حقيقددة يقددة وا ميددانقه إذا كددان ا سددم  حذلددا ألن دد ،األحددوال بدد  سددوذ أكسدد  علدد  كدد   ، شدديئا أندد  لددن أخسددر

  ، وحم يط لم اهلل عل  قلب السوذ ي دل  بده ويددالعإىل احلإ   ي عليه وىلهلبنق به سوذ يسوق  يف النهايةالإصرار 
 .إىل طريقه

، ه يليدإ با نسدان الكدرمياعتقددت أن دالقد كسب  نفسق واحرتامدق هلدا حدم أخد ت مدا  ،ومها وإن كان ا سم 
 .النهاية أيا كان تنتهق احلياة سو ، كرميا  وسوذ أعيع

إىل  ، وىل ددرعااهلل ىلددأمم وىلدددبرا يف كتدداب ،احلقيقددة إنددا عددن بالدددؤو ذلددا ك مينعدد  مددن التفكددري الدددا  م  ن  ولكدد
ذلدددا يفدددتف يل  لعددد    ،، أو نقاشدددا مدددم أي أ ين علددد  الوصدددوله سدددوذ يسددداعدكتددداب أىل دددور أن ددد  ، وقدددراءة يف أي  اهلل

 .اخلري أبوابا من

، هبدا   ك أنتفدم أن د، ولكدن رضد م قدراءي هلدا إال  لواحدات اأيدزاء مدن ىلفسدري الودمل وصدل  إليندا يف والعسي  أن  
 وسدديد قطدد  ، ا خددوان   كندد  قليدد  النقددة اليمددا يكتبدده قددادةأن دد كمددا،  املنق ددة الطبعددة القدميددة ضددري القددد كاندد  هددق

 .الومل كن  ال أحتف  كنريا بتفسري من ث  ، المنه م

، ولده مدا عدن القيدادات ه منعدزل شديئاكدان يتميدز بأن دو ، ا خدوان مدن كبدارا خدوة  أحدديداءين ويف يو  من األيا  
كا البداد  ا مدا  الهلدهيد.. ه أكنر ا خوان اس د، وكان يعترب نفسه أن  ب اىله االعتزا ، وكان شديد ممحوات عليه م

إذا هددو كتدداب الدداليدده كممددا سددوذ يفيدددين. وأخدد ت الكتدداب  يدداءين هدد ا األ  وأعطدداين كتابددا ألقددرأه، وقددال يل إن  
 للهليخ أمحد شاكر. "ة يف ىلفسري ابن كنريالعمد"

، اهلل  م كممددا عسيبددا عددن ق ددية اااهليددة واحلكدد م الددا أنددزليددتكل  الهلدديخ أمحددد شدداكر يف كتابدده هدد ا ولقددد ويدددت 
إىل ضدري مدا أندزل اهلل، ك م ا  دف ، القد كان يرش كفر الت  وإن كان  قريبة إىل الن   ،ها يديدة علق  ويرش آراء كان  كل  

. ولقددد وقددم الكتدداب يف نفسددق األمددور هدد ه أ مددن كدد   للمسددل م أن يتددرب   ه ال بددد  ، ويددرش أن ددالقددوانم كفددرو ، الددديار وكفددر
.. ن األمدوريل كندريا مد دد، وحتدالديت ىلدوايه كندريا مدن املع دمت   با حدم ويددت اليده ىللدا اآلراء الديت حتد   موقعا طي  
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ر كراسدددة علددد  ااماعدددة ادددر   نفددد  الوقددد  أن  .. وشددداء اهلل أن أعلددد م يف ق إليهددداوالرحددد  هبددد ه اآلراء وارىلاحددد  نفسددد
اسدددة أندددا  هددد ه الكر  لددد لا أخفدددوا عددد    .وطبعدددا ك أكدددن مدددنه م لكندددرة مهلددداضباي ومعارضددداي .عدددنه م ا خدددوان املرضدددق  

ر ب دددراحة شدددديدة قدددر  ىلالكراسدددة  ، ولكدددن شددداء اهلل أن ىلقدددم هددد ه الكراسدددة يف يددددي، واكتهلدددف  أن  ا خدددوان وبعدددض
 .اهلل عل  ذلا ودمدونمسلمة ورياهلا مسلمون  احلكومة ، أن  شديد وبإصرار

مكتدد    حيددث كددان هددو ر ددي، التلمسدداين لددة ل سددتاذ عمددر، وكتبدد  عري ددة مطو  يدددا ولقددد أثددارين هدد ا األمددر
ددالفددرتة ا رشدداد يف هدد ه ال ددواب هددو  ، وأن  ه اخلطددأنددا لدد، مبي  راسددةديدة ملددا يدداء هبدد ه الك، وعرضدد  عليدده خمددالفيت الهل 
 .هالن أرض  أن أكون الردا يف عاعة ه ا ىلفكري    من ث  ، وأن  شاكر أمحديخ اليما قاله الهل  

د وك أىلددزو  ، ولقددد كددان ذلددا بدايددة النقهلدداع الغددبع عددن ب ددري، وإن ك أكددن بعددد قددد أدركدد  أبعدداده وأعماقدده
حيند ام  ة مناه دة ك أسدتطم.. ولقد جن   ااماعة يف إيقايف عدن هد ه اآلراء الدا أوردىلده مدن أدل دله بدراسة عميقة

ه م أن أدح ددها، ممددا يعلدد  أسددك  ضددري مطمددئن إىل مددا يقولددون، ولكددن يف نفدد  الوقدد  ك أيددد عندددي مددا أحدداي  
 .إليه  أص حت   م مرا يف نفسق أن أإث عن احلإ   ل لا سك    ،به

، باب، وكدان أكندره م مدن الهل دالقنداطر ا إىل سدسنلدوا  موعدة من دوشاء اهلل بعد ه ه احلادثة بهلدهر ىلقريبدا أن رح  
ر هبد م ، أمدم يف أن نتدأث   القنداطردين الد ين كدانوا يعيهلدون يف، ولكق يلقدوا بندا يف بدراثن املؤي دالكبار ليبعدونا عن ىلأثري

 د منله م.ونؤي  

هدددو اخلطدددوة  القنددداطرواهلل خدددري املددداكرين.. اللقدددد كدددان وصدددويل إىل سدددسن ، اهلل روميكددد، رون وميكدددرونكدددانوا يددددب  
 ذلا؟؟ .. الكي  كاندسي ابقة للقا ق باألستاذالس  

ث إد   د  أن أاهدا أن دوصدل  إىل مقولدة مؤد   ،  وىلفكدريوبعدد ىلأم د، بقليد  القنداطربعد أن وصدل  إىل سدسن 
 ا خوان. له ضري طريإ عاعة إوحمق  عن طريإ آخر موص  لإلسم  

ة وروايدة مدن ق  د ؛والفدن  صياضة ا سم  من يديد بطريقة ع رية ىلستعم  املنطدإ والفلسدفة  وكان  اي  يل أن  
 خي د  إيل  أن  ، كومداتدامات مدم احلبعيددا عدن التنويمدات وااماعدات وال  د ،ومقالة وص االة ومؤارات ومنانرات

حينئدد  نب ددث عددن طريقددة ، و سددون لددهكنددر املت م  يو ، ات الكددرة واضدد ة عددن ا سددم  يهلدديم يف الن ددحددت  ، أال دد  ذلددا
ب نفسددق يف عدداك الكتابددة يف جتربددة حمدددودة ك اخلطددوات أليددر   ، ولدد لا بدددأت أوىل هدد ه الواقددم قامددة ا سددم  يف
وال أدري  ،سونىلطبددم يف م ددل ة الس دد سون ث  ر داخدد  الس ددسون الدديت كاندد  حتددر  ة الس ددوهددق  ل دد، هددايكددن أمددامق ضري 

 واالالتتاحيدةة ا داالت.. املقالد كد      بدأت أمارت الكتابة يف هد ه ا لدة يفأين   .. امله م  ال إن كان  ىلباع يف اخلار  أ 
 م اليها عن القوة واألك من خدمل الفكدر  أن  كتب  االتتاحية شهر رم ان أىلكل  حت  ، والق ة والريبورىلايات وضريها

رت اازا دددر فاقيدددة إيفيدددان الددديت حدددر  اىل  .. وكتبددد  أي دددا ق دددة عدددن ااألوريب دون أن أق ددد م اليهدددا آيدددة أو حددددين الفلسدددفق  
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كلندو  يف   لمم.. يف ذات الوق  ال ي كن  اليه وكنري من ا خدوان نسدمم أ   ه ا انت ار لإلسم  واملس مت ورا أن  
 .العرام ب ل ندية املوتلفة إىل حد  والت ز  ، اهتماما كبريا بنتا   كرة القد  ت م  ومه، شهر أول ك   

دأن  ب، حيث كن  أح  القناطر ه ا يف سسن ك     ة احلدرية وال دياع وعدد  النبدات علد  شدقء  وصل  إىل قم 
 .وليد من السر ي  الم بد  ، ولكن مهما طال الل  م  مع

، حيددث حكيدد  لدده مددا خددوةا  ولقددد يدداءىل  شددعاعات هلدد ا الفسددر الوليددد مددن خددمل حددديث عددابر مددم أحددد
ديدة أخددربين ذلددا األ  )هددو األ  . ولدههلدديت الهل ددشدداكر حددد  يل مددم ااماعددة بعددد قددراءي لكتدداب الهلدديخ أمحددد

، و إليددددهه يكتدددد  اليدددده ويدددددع، وأن ددددر ددددو    هدددد ا الت  األسددددتاذ سدددديد علدددد ( أن  ورعدددداه ين عبددددداللطي  أكرمدددده اهللبدددددر الددددد  
 . ه ا الكم واستكتم 

، يدددعوين اليهددا للدد هاب طددرة ة، كددان يعدديع مددم األسددتاذ سدديد يف م دد   علددق   يدداءىل  رسددالة مددن أ  حبيدد  ث  
مددن األسددتاذ سدديد واألسددتاذ حممددد  ه مطلدد   ذلددا بأن دد، وعددز  الكتابددة   عددنوق  ه يطددالب  بددالت  ، كمددا أن دديف طددرة إلدديه م

 ة.امل     هواش ال ي كان معه م يف نف 

رت أن أحداول الد هاب إلديه م بدأي طريقدة ألكتهلد  ، وإن كند  قدد قدر  كندريا هلد ا الطلد   ل األمر ك أرىلفيف أو  
 .بنفسق األمور

ا خط د ، وخدإل  حياي يف م لتدالع  إىل ذلا اللقاء الرا م ال ي أحد  انقمبا كامموهك ا بدأت اخليوث ىلتسم  
 اهلل. ن شاءإ، وه ا هو موضوع الف   القاد  احلياة يان  من يوان  ه ه يديدا ااما يف ك   

 .التالية الإىل ال ف ات
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 ل الثانيـالفص
 اللقاء الرائع

، وكتدد  يل طبيدد  السددسن بالنسددا  لدد  حمدداوالي للدد هاب إىل سددسن طددرةبف دد  مددن اهلل الكددرمي سددب انه ىلكل  
ر أن يكدون اخلدام  مدن شدهر مدايو ، وىلقدر  اليهدا كبة اليسرش بسب  بدرو  ضدري طبيعدقة عل  عوا  الر  أشع  ىلقريرا لعم  

 هنام. لعم  األشعة   هو يو  ىلرحيلق إىل مستهلف  سسن ليمان طرة العمومق   2491عا  

، ويددددىل  يف سددداحة املستهلددددف  روىلينيدددة بعدددد إيدددراءات ، ث  تيدددددق أدخددد  مدددن بوابدددة السدددسن العسدددوويددددت نف
ي كندد  أعرالدده ين يعددااون يف املستهلددف  وعلدد  رأسدده م األ  حممددد يوسدد  هددواش الدد  يسددتقبل  بعددض ا خددوة الددل

، وكددان ريددم عميددإ كبددري وىلفدداه م  انسددسا ا علدد  ، وكن دداحلددريب دا مندد  أن سددكن ا سددويا يف ضرالددة واحدددة يف السددسنيي دد
والرحد  ، لده ده. لد لا كدان شدوقق كبدرياىلعب د ، الكن  أشاركه يف بعض أوراده وأحاول أن أقتدي به يفمتبت  دا ممتعب  

لنقابد  األسدتاذ سديد يف مبدأ منعدزل . وبعد عناق وقبمت أخد ين يف ه ا املكان ل من أراهوأنس  أن يكون هو أو  
 القلبية. در واأل ماتملرض  ال   

 يعدددرال  منددد   مدددن هكأن ددد  ، ويعدددانق  عناقدددا حدددارا  أسددداريره حددداب ينطلدددإ مدددن، والرت  نددداوويددددنا األسدددتاذ االيددد  ينتور 
، ودب  يف قلدب حلودةل ، والدر  قلدب مدن أو  العودي م.. ولقد ارىلاحد  نفسدق راحدة ها لدة حدم رأيد  هد ا الريد  بعيد

 .الفاض  الفر  سيكون عل  يد ه ا الري  أن   شعور ملف  

ذلدا األ  الد ي  ؛ضريد  ، واأل  عدزتهدواش ، هد م األسدتاذ حممددإخدوة كان األسدتاذ سديد يعديع ومعده ثمثدة
الندات  أكندر، وكدان مدن أسديوث ، وكان  ىلدربط  بده صدلة وثيقدة مند  أن ىل خيندا يف اهلل يف سدسنعوين إليه مأرس  يد
نفسدده  وكدان ال يددخ ،  ماخلدو  يف أحدواهل، أو النددات ، وكددان يف د  البعدد عدن مهلداك اهلل دا وخوالدا مدنورعدا وىلعب د

 م  ددد، القددد كندد  داكسددق اامددان علدد  ع، الكدداذنبددا ، خوالددا مددن أن يرىلكدد  خطددأ أو يمبدد أحددد يف صدددامات مددم
، وكندد  علدد  اسددتعداد دا دد م للعددرام مددن أيدد  مددا واملوالفددات سددك  علدد  األخطدداءأ كندد  ال، و للمهلدداك   عددر  الت  

ندا ال  دو  أن نكددون ، الكند  أعارضده بأن  هد ا السددلوم ال  عاقبدةو   د، و كندريا  ، وكدان ينهداين عددن ذلداه حدإأعتقدد أن د
، درياه مددر  مرضددا صدد. ولكن ددأطدرا عروذ وننهدد  عددن املنكددر وندأطر النددات علدد  احلددإ  بدد   دد  أن نددأمر بدامل، مسدلبي  

ال ددر  ، عمددةالن   يل أن أشدداركه هدد ه ، وأحدد   هدد ا احلددإ     منددهة طددرة ليسدداور األسددتاذ سدديد ويتلق ددوانتقدد  إىل م دد   
 واسددعة. ه رمحدده اهلل رمحددةرا الرضدده ىلددرم احليدداة سددريعا متددأث  ، ولكن دديف هدد ا الطريددإ ، وكددان نعدد م املعددمي إلدديه معلدد  دعددو 

ه ك يسدتفد  لكن د، عل  احلركة ه كان أكنره م عاالية وأقدره مألن  ، واخلاريية وكان ثالنهما أ  يقو  باخلدمات الداخلية
 ،، ويدددأارون بدددأمرهالعميدددإ ون ل سدددتاذ احلددد . وكدددان عيدددم مدددن يف امل ددد ة يكن دددسددديد كندددريا مدددن حياىلددده مدددم األسدددتاذ
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لددة ه م كددانوا بددم يدددي األسددتاذ كاامددال امل ل  ولكددن  ، العتدداة أكنددره م كددان مددن ا ددرمم أن   كددون إيددا  م معدده، رضدد مويترب  
 .الوديعة والقطإل

عليهددا  ة املسددايم حددوايز يطلددإودسددزه م عددن بقي دد، الواسددعة الةوكددان ا خددوة األربعددة يعيهلددون يف ركددن مددن ال  دد
 "براالان".

 واملهلدداعر، واحلدد    هددا كاندد  مفعمددة بدداخلريولكن   ،تمددر   يف هدد ا املكددان عهلدد  الددرتة مددن الزمددان ال أدري كيدد 
  ودددة الددديت أسدددطر اليهدددا هددد ه الكلمددداتة إىل هددد ه الل  مباركدددة ممتدددد  لرحلدددة ، وكانددد  بدايدددة را عدددة النددداالم والعلددد م، الراقيدددة

 الق ار.

وكددان ، مددن ا خددوة ا  موعددة. وكن ددواملسددالا كندد  أنددزل يف مبددأ آخددر مددن املستهلددف  ألمددرا  العوددا  والباطنددة
ا نت ايد  بطدرق  يددها ، وكن دمسداء ادسدةويغلدإ يف الس  ، ىلقريبدا ابعة والن د اعة الس  با  يف الس  ب يفتف مم ال   البا

اهلل كدان  . ولكدن  إليهدا أن ند ه بدة األستاذ اليت ك يكن مسموحا لنا سون لكق ن ه  إىل م    من عاش يف الس  
  . 2491أضسط  عا      شهرقاء دا ما عل  مدش ثمثة شهور انته  مم أوار لنا الل  ييس  

، لدد لا  يف امل دد ة ولقددد أحدداط  األسددتاذ سدديد إفدداوة بالغددة، وطلدد  مدد  أن أعتددرب نفسددق ضدديفا دا مددا علدديه م
إىل وقد  إضدمق أبددواب  ث  ، الغد اء معده حددت وقد  أند    ث   ،با  البداكر ألىلندداول معده ا الطداركند  أذهد  مدم ال  د

 .مساء ادسةاعة الس  املستهلف  يف الس  

، يف نفسدق مدا دار ويددور فا عل  االوت إليه واالستماع له، كمدا كند  متلهفدا علد  البدو  لده بكد   ن  متله  ك
يد  الد ي سديفتف يل وعل  ذلدا الر  ، يت  أخريا عنرت عل  ضال  ، أن  به   أيقن  بعد وق  ق ري من لقا قذلا أن  

 .وهبا هامغاليإ املع مت اليت عهل  يف عناء مع – بف   اهلل وىلواليقه –

، وكدان يتعامد  يليد  ة حلدوة ممزويدة إيداء، ويف صوىله إ ديلقاهمن  لك    حبا   ان، وعيناه ىلقطر وديعا كان موهره
 ان، وكاند  يددداه األنيقتدان ىللمسددان ا نسدان وىلربتددوا شددفاق محددة والتواضدمىلفدو  منهددا مهلداعر الر   ،ةي ددو يف بسداطة عف

لددده ، ىلتول  بليغدددا بدددا م كممدددا مرىل  ىلكل ددد  أمدددور ا سدددم  واحلدددإ   م يف، وإذا ىلكل دددصدددادق علددد  قلبددده يف حندددو عميدددإ وحددد   
، اطملي  الس ددوالددد  ، ، مددم مددا اليهددا مددن احلددإ ا لسدد اازلددة فددة، ىلنبددم مددن كلماىلدده الرقيقددة وألفانددهموسدديق  ضددري متكل  

 . إأل  والت   والوضو ، يف املعاين دقوال   

؛ إذا  يف نفسدق ، وكند  أقدولهاوال شدر  مد اقا نعديع معده يف رحلدة سداحرة ال يسدتطيم القلد م وصدفها ل لا كن  
لدي  رسدوال وال نبيدا، الكيد  كدان حدال ، ي  العودي م وهدو ال يعددو أن يكدون ريدم عبقريداكان ه ا شعورنا هب ا الر  

 ؟!!إذن مم رسول اهلل   ال  ابة
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اي، خريد  هل دة، وبعدد أن احتسدينا الوبدأت أوىل يلساي مم األستاذ بعد ىلناول طعدا  الغدداء معده يف امل د   
ة صددغرية ينبددا إىل ة، ويلسددنا علدد  أريكددة خهلددبي  غرية الدديت كاندد  حتدديإل بامل دد   معدده إىل ركددن يف ىللددا احلديقددة ال  دد
، هلل   خبدري واحلمددن دإ :وأيبتده بسدرعة ؟يقدول يل: هيده يدا م دطف  كيد  حالداين ، وبعد صم  ق دري، مسعتده 

، ذلدا ري  كند  أحداول أن أكدون حد را يف إبدداء مهلداعن درضد م أ .  سعيد بدرية ال أستطيم وصفها للقا ق بهن  إو 
 –كمدا قلد   –، وكند  ي . الإحساسق بااماعة وقيادا دا كدان مهتدزا   أكتهل  الر  ث حت    كن  أريد أن أىلري  ألن  

دد. لدد لا كندد  أريددد أال  يدداداتمأنينددة والنقددة هبدد ه الققددد القدددت كنددريا مددن الط   ، وكندد  سدديد قددة باألسددتاذ  يف الن   أىلعس 
 ال أندالم بم روية. ولكن عبنا كند  أحداول، اللقدد ويددىل  أسدابإ حاول أن أعيإ مهلاعري اليت ىلتسارع حنوه حت  أ

مدن املسدت ي  أن  بد ، ع  علدق  كدان مدن ال  د  ،نع م مهلاعري وكياين ألقول له ىللك م الكلمات اليت رددت هبا عليه.
مأنيندة. ولقدد حاولد  بعدد قدة والط  والن     به باحل   ي  ال ي امت ت نفسق من  أن التقيو ه ا الر  أقي د مهلاعري حن

يدد ، قددة هبدد ا الر  والن   هددا عددن االندددالاع يف ا عسدداب واحلدد   ة أخددرش حمدداوال كف  ل أن أرايددم نفسددق مددر  قدداء األو  ذلددا الل  
 .العوي م ي اهلل قد شاء يل أن أرىلبإل هب ا الر     نفسق ورضق قلب، وأيقن  أن  اللقد اطمأن  . ولكن هيهات

مددن التقدد  بدده مددن   وحددد  لدده مددا حددد  يل، الكدد   ه مددا مددن أحددد التقدد  باألسددتاذ الكددرمي إال  علدد  يقددم أن ددوأنددا 
اث إذا هد م ينقلبدون أوليداء. بد  كدان ضدب  ،  هدؤالء الد ين خالفوندا وعادوندا حدم ذهبدوا إليدهكبارا وصدغارا، حدت    ةا خو 
 سن ومديروه أي ا يقفون بم يدي األستاذ كاحلممن الوديعة.الس  

مدا أعطينداه  كد     ه كدان يسدت إ  ، ذلدا أن دالكدرمي يد ي استسل م عن يقم ووعق هل ا الر   الل م أكن أنا وحدي ال  
 دادمدا عهلدنا معده ا  ، وكل  ل األمدرو  يف أ   ا نودن  ا كن دا مدن خدمل حياىلندا معده، أعود م بكندري مم دله وأكنر. وكدان كمدا أيقن د
. لقددد كددان ريددم يعدديع بدداحلإ، هدداعامددات الدديت عهلددنا معيددادات والز  ىللددا الق ه الريددد عددن كدد   يقيننددا وا داد اقتناعنددا بأن دد

ات ال أكنددر الن ددد علدد  مدددن يهلدداء مدددن عبدداده ولكدددن   دا هلددد ا القددرن، واهلل ميدددن  و اهددد بددداحلإ، اصددطفاه اهلل ليكدددون  ددد  
 .يعلمون

.. ندامىلكل   املوضدوعات ويف أي  ، األوىل ة أخرش ألحكق ماذا كاند  البدايدة معده. وكيد  كاند  يلسدتناأعود مر  
م وقتندا ألقدول لدا  أن ال ن دي   الوقد  ق دري وحندن ال نددري كد م سدتعيع بينندا، لد لا ال بدد   قال يل: يا م طف  إن  

مدا عندده،  ث  بكد   ي  بدوره قد وثإ يب ورآين أهدم ألن ددد  الر   ما عندي. وأحسس  من ه ه الكلمات كأن   ك   
دد ولعدد    دة وقا مددة ا يف بندداء ااسددور الدديت ويددد ا مهلددي  تضريدد  قددد أسددهمعددزت األسددتاذ و اش د هددو  شددهادة األسددتاذ حمم 

 شدقء يف أسدرع وقد  ألين     واالقتده علد  ذلدا وأبند  لده عدن هلفديت إىل أن أمسدم منده كد   املهد م أن د .بي  وبم الري 
 .حي  املفاي أخاذ الر  

ة أسدتمم ل مدر  وبدأي طريقدة. وألو   ين  هد ا الدد  أي كيد  نتلق د، قلق دل األمدر علد  مدنه  الت  زا أو  مرك د ، موبدأ يتكل  
ة أخددرش إىل مددن العددودة مددر  لنددا  وال بددد   ،ينددا ا سددم  بطريددإ ضددري صدد يفنددا ىللق  إىل مندد  هدد ا احلددديث العميددإ عددن أن  
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ددد ندددا يف حايدددة إىل ن  إ: . وقدددالةل مدددر  أو   هددد ا احلدددإ     بددده صددد ابة رسدددول اهلل  ي ىللق دددال ددد املدددنه بدددنف     احلدددإ  ىللم 
نددددا ة، ذلددددا ألن  ل مددددر  ة الدددديت عناهددددا القددددرآن أو  ذ علدددد  معانيهددددا احلقيقي ددددة لنتعددددر  ا سددددممي   امل ددددطل ات مرايعددددة كدددد   
 م مدن ذلدا الكيدد املدنو  ؛ هداأمه   ،ألسدباب كندرية ،إن ك يكن مقلوبا ،ذة اله م حمر  الهمنا للقرآن وللسن   سنكتهل  أن  
دهدا وحندن أبعدد مدا نرد   تواها احلقيقق، لنو   ة من حماني  ب  ين  ق ا نا بعيدا عنه، وىلفريغ امل طل ات الر  أعداء ه ا الد  

ش إىل عددد  الهدد م أد  ، لغددة القدرآن، ةغددة العربي ديهلندا بالل    هبددا. كمددا أن  ين إال  نكدون عددن حقا قهدا الدديت ال يقدو  هدد ا الدد  
ااددوهر ت إىل القدددان أد   يتلدداة لوكي  ة والس ددالفكري دد االحنراالدداتكددا  اهلا دد  مددن ذلددا الر  ؛ إىل هدد  القددرآن الكددرمي. ي دداذ

 ة.فسريات اخلاطئة للم طل ات ا سممي  ات، وسه ل  عليه م قبول ىللا الت  احلقيقق لإلسم  يف حياة الن  

 يف لإلسدم ، وال ز علد  ضدرورة العدودة إىل الفهد م ال  دحيدث رك د. لقداء األو  لل    يسدق  ا هدو املوضدوع الر   كان ه
 ة.ل مر   ابة أو  اه ال   ريقة واملنه  ال ي ىللق  الكرمي، وبنف  الط   ايف وهو القرآنعم ال   دمال ق منلق   بالت  ذلا إال   يت م  

، اينب دبامل ددر الر   االعتدزا كيدز علد  ارات احلدينة وم ادرها، والرت  ي  ة يف موايهة التد  وحي    عن اهلزمية الر  كما حتد  
 .لاي  األو  و  وااوهر ال ي عاش به اة اليت ىلبعدنا عن الفه م والر  ىللا امل ادر البهلري   ونب  ك   

 ا ياء به.وأحال  إىل كتاب "امل طل ات األربعة" ل ستاذ املودودي بعد أن شر  يل كنريا مم  

ر  ددو  قيإ والعميددإ عددن ذلددا امل ددطلف األعودد م، وعددن احلقيقددة الكددربش يف الت  بدددأ بعددد ذلددا يف احلددديث الددد   ث  
، حيندد ام يدد  العددريب  اهددا الر  وكيدد  ىللق  األوا دد ،  اهلل"، وكيدد  الهمهددا املسددلمون ا سددممق، وهددق حقيقددة "ال إلدده إال  

 .ةل مر  وا ا سم  أو    عل  إدرام ه ه احلقيقة من انقمب كام  يف حياة أولئا ال ين ىللق  وما ىلرىل  

 ة يف دين اهلل ال ي ياء به األنبياء عيعا.كيزة األساسي  ا الر  ة، وأمه  ولقد أالا  األستاذ يف شر  ه ه الق ي  

 .ها أمامقت معاك احلياة كل   ي أبي  اليه وقد ىلغري  وريع  إىل املكان ال  ، األوىلوانته  االسة 

ه ب ددورة أخددرش اامددا، واسددتغرق  يف ىلفكددري طويدد  طيلددة هدد ه وبدددأت مددن هدد ه االسددة وحدددها أرش الويددود كل دد
صددوىله  مددا رن  وكل   مددا اسددتعدت كلمددات األسددتاذ،كل    هددا  تددز  ة، ونفسددق كل  ات قوي دددق دد يلددة، وكندد  أحدد  بقلددب يدددق  الل  

 .الرخي م يف أذناي

ثنا ىلدارة منفدردا باألسدتاذ، وىلدارة مدم ا خدوة اآلخدرين، ددد  ، يدو  اليدة، أيلد  كد   ا  األربعدة الت  وهك ا عهل  األي د
 .الكلمات الواض ة احلامسة لا عنها بتة يف كتبه، يعرب  يف ىللا الق ايا الكنرية اليت نراها منبن  

 عددن أشددياء يف نفسددق وعقلددق ه يعددرب  سددتاذ الكددرمي مسددتغربا عندددي، القددد كددان وكأن ددا يقولدده األوك يكددن شددقء مم دد
مرتابطددا، يسددتند إىل  مددا يقولدده منطقيددا     ك أكددن أدري كيدد  أقوهلددا، أو كيدد  أصددوضها، وكددان كدد   وروحددق. ضددري أن دد
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هلد ا  ا وجتسديدا عمليدا  ة الديت كاند  ىل دوير بوي  رية الن  أو من خمل أحدا  الس   ،ة رسوله دلي  من كتاب اهلل أو سن  
 ين ااديد.الد  

هلدددوة هبددد ا اسدددتقرارا عميقددا راسدددوا، وكنددد  يف حالددة مدددن الفددر  والن   ب إىل نفسدددق ليسددتقر  شددقء يتسدددر   كددان كددد   
سدؤال يوابده الواضدف  لكد    رود. وبددا يل أن  نداقض والهل دوالت   ا  أخري  اهلل به من نلمدات احلدرية والهل د العطاء ال ي

ذلا االنقمب ال ي حد  يف حيداة ريدال  د يل أن  ريف. وىلأك  ه  ال   مهلكلة حلها الس   لك   ، و  يف املنطقق  ال   
ه داخلددق مددن  اهلل"، وبدددأت مددن خددمل مددا أحس ددال ددايف حلقيقددة "ال إلدده إال   قددق  ل سددببه ذلددا ا درام الن  اايدد  األو  

أن  بدددد  ال هندددام بابدددا واحددددا ذلدددا االنقدددمب ذاىلددده قددد حدددد  يف داخلدددق، لقدددد أيقنددد  حيندد ام أن   ات أدرم أن  ىلغددري  
يددان ن يؤد  يها اللدد سدداع اهلل" العناهددا احلقيقددق وعمقهددا واىل  يدددخ  مندده النددات إىل ا سددم ، ذلددا هددو بدداب "ال إلدده إال  

 قمب.إىل ذلا االن

يومدا حامسدا، اعتربىلده د قط ، كدان ا  من لقا ق بسي    أي بعد  سة أي   2491مايو عا   20ول لا كان يو  
 دخلد  أضتسد  غيدري أين  ة با سدم . ولقدد بلدغ يب ا حسدات هبد ه اادد ة وبعمدإ هد ا الت  يديددة وحقيقي د بداية حيداة

  هبد ا أكدون ، وآمن  بداهلل وحدده، وأن د  يف ذلا اليو  القإل عرال  ا سم  احلقيقق  س  ا سم . وأحسس  أن  ض
  يف.قد دخل  ا سم  من بابه الوحيد ال   

وامة والعمددإ كددان مددن ال  دد  هسدد م االنقددمب يف نفسددق وكيدداين كل ددح الغددا اليدده، ذلددا أن  لوم مبوك يكددن هدد ا الس دد
 عدددن اولددد  أن أعدددرب  حز، ومهمدددا ا دددم املتمي ددد دددو الر  إيدددث يددددالعان  دالعدددا إىل ا حسدددات الددديمد يديدددد علددد  ذلدددا الن  

شددعوري  مهلدداعري وأحاسيسددق هبدد ا االنقددمب اللددن أسددتطيم أن أصدد  م اقدده ووقعدده يف نفسددق. ويكفددق أن يكددون
ة ل مددر    ألو  ون مددن قبدد ، وأن ددبي ددوالن   عرالدد  ا سددم  الدد ي يدداء بدده حممددد ، واآلن القددإل،   اآلنادق هددو أن ددال  دد
ينوندة علد  الويدود، لده امللدا ولده احلكد م ولده الد   االد  علد  كد   لطان الن  ة هلل الواحد صاح  الس  ق م اق العبودي  أىل و  
 .العباد

 – هشقء مسعته من أسدتاذنا العودي م، ألن د   بتف ي  عن ك   أن أحتد   ةدودف ات احملولن أستطيم يف ه ه ال   
وبت ديد دقيإ، ولدن ، بليغ بسيإل بأسلوبما أراد أن يقوله بوضو  ويمء ملن يريد  ن كتبه ك   قد ضم   – رمحه اهلل

 نرىلفم إىل مستوش ه ا األداء مهما حاولنا.

ة، مسات نفسدي  دأحداث هبدا مدن لدا منده كمدا مسعتهدا اامدا، مدم مدا يتهداحلقدا إ الديت ىللق     سأكتفق بإيراد كد   ولكن  
علدد  حياىلنددا مددم أسدتاذنا الكددرمي، ويرسدد م صددورة لتلدا املعايهلددة الدديت عهلددناها يف كنفدده ضدوء ة، ممددا يلقددق ومواقد  معددرب  
الواقدم، بعدد  يندا منده كيد  حنيدا هبد ا ا سدم  يفالقدد ىللق   ين العوي م، ومدن ث  ها م بوضة برو  ه ا الد  واليت كان  كل  

 .ة اليت ك ىلنف   أبدا عن صو  احلياة وحركتها ومهلاكلهاوري  ينا منه احلقا إ الن  أن ىللق  



 38 

ددده  أشدددعر الدددزي  مدددن الر  م اولة صدددعبة، وأن ددددالددد وال أخفدددق أن   ر يف اسدددتعرا  هددد ه الفدددرتة بدددة والعسدددز حدددم أالك 
يد  شديئا ك يقلده، أو أنسد  إليده  ال أقدول علد  الر  ت  ة شدديدة حدا أمانة حتتا  دق  ا عة واخلطرية، الفوق أمه  العسيبة الر  

من، وال أن حلوددات الددز   نددا لددن نسددتطيم أن نسددرتد  ورة كاملددة يكدداد يكددون مسددت يم، ألن  نقدد  ال  دد شدديئا ك يددرده، الددإن  
ند  حلودة كا كد     ة أخرش، الاحلياة كمو  الب ر ال نستطيم وقفهدا وال اسدرتدادها، ال دم عدن أن  نعيدها إىل احلياة مر  

علينددا مددم سدديد قطدد  كاندد  حتددوي أكداسددا مددن املهلدداعر واألالكددار والت ددرالات، إيددث يسددت ي  علدد  البهلددر أن  اددر  
 أن ينقلوا طعومها وم اقا ا. عن ال م ، د وها

ة لددد لا سدددوذ أوردهدددا بقددددر مدددا يهبددد  اهلل مدددن ىلواليدددإ، وبقددددر مدددا ىلطيدددإ ذاكدددري الفكريدددة والهلدددعورية مدددن دق ددد
"مدن القا د   وصدي ، وصددقعبدري والت  يدا علد  الت  ا حدد  متأب  هنام قسإل ها   مم د يو   وإح اء، وبعد ذلا سوذ 
 ."ذذاق عرذ ومن ك ي ق ك يعر 

 .مستعان وعليه التكمندواليإ وهو العبة، وباهلل الت  الإىل ه ه احملاولة ال   

وا عسددداب والوالددداء  ة ومعلددد م واضدددف ال  دددو  أن ننسددداه يف ضمدددرة احلددد   ه إىل نقطدددة هام دددأن أنب ددد أحددد    ؛ابتدددداء
علدد  بعددض عبدداده، اليفدديض  اهلل ميددن   أن  بددنددا نددؤمن ولكن   ،ه بهلددر لددي  مع ددوما ننسدد  أن ددال  ق أينبغدد .ألسددتاذنا العوددي م
ددالددزكيددة محددة والعلدد م والت  علدديه م مددن الر   د ة،  ددد  هددؤالء  علهدد م اهلل منددارات للبهلددري   وأن   ، م لدده أهدد ا يددرش اهلل سددب انه أمه 

 ومدددن ث  ، 2العلمددداء ورثدددة األنبيددداء"" ات، الهددد م ورثدددة األنبيددداء كمدددا يددداء يف احلدددديثبدددو  د الن  هبددد م دينددده بعدددد انق ددداء عهددد
دالعومد ة مهم  دومنه م أستاذنا العوي م، حنسبه م من عباد اهلل ال ين اصطفاه م ليقوموا هبد ه الد، البهلر الهؤالء ة ، مهم 

دهد ا ال يعد   ات معاملده، ولكدن  مدا اندرسد  علد  الن دين كل  جتديد ه ا الدد     مدنه م  م مع دومون، وال يعد  أن نتلق دأمه 
  م دا ما عل  صواب.لي . وال يع  ه ا أمه  دون مطالبته م بالد  

أو مددا يقعدددون اليدده مدددن ىلقددددي  ، بددداع األعمددد ىل  اال ات مدددن ذلددا نقدددم اليمددا يقدددم اليددده الن ددال  أ ورة ن ددمنهبدد ه ال  ددد
ويعلنددا مددن عبدداده ، الهلددرم واملهلددركم شددر    ريددوا بدد لا عددن حدددود ا سددم . وقانددا اهلل حددت  ، علمددا ه م ومهلددا ه م

 .آمم ه م  دين. الل  موح  دال

 .نبدأ بأوىل الت ورات ا سممية كما نقلها لنا األستاذ من خمل علمه بكتاب اهلل وسنة رسوله 

. ويدود اهلل سدب انه .املولدوقم؛ ويدود اخلدالإ وويدود سم  يقرر بوضو  أن هنام ويودينيرش األستاذ أن ا 
صددفات وال  . ويددود اهلل عددز ويد  الدد ي لددي  كمنلده شددقء يف ويددود وال يفالعبيددد.. ويددودان متمدايزان اامدداوويدود 

، وهدو الد ي يف السدماء إلده ويف واألر ، لده اخللدإ واألمدر السدماوات، الله املند  األعلد  يف يف أالعال وال يف سلطان
                                                 

، قال احلاال   الدرداء أيب حديث من ص ي ه يف حبان وابن مايه وابن والرتم ي داود أبو أخريه "ءاألنبيا ورثة العلماء" حديث 2
 .ص يف، وقال اهلينمق يف  مم الزوا د: رواه البزار ورياله موثقون العراقق: وهو حديث
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، لددده بدددم مهايدددة، اآلخدددر بدددم بدايدددةىلددده األول ، املويدددود ب ابددداامل والكمدددال والعومدددة واامدددال، يت ددد  األر  إلددده
الكددرا  صددلوات اهلل  ، إىل آخددر مددا وصدد  اهلل بدده نفسدده يف كتابدده وعلدد  ألسددنة رسددله وال ددفات العلدد األمسداء احلسددأ
 ..وسممه عليه م

املميددد ،  ق، الهدددو احمليدددلدددا كددد  مدددا عددددا اهلل سدددب انه وىلعددداىل، خاضدددم لقدرىلددده وىل دددراله؛ ذوويدددود آخدددر خملدددوق
هدددد ا الويددددود املولددددوق يت دددد  ، و واألر  لدددده قددددانتون السددددماوات، وكدددد  مددددن يف  ددددار، والندددداالم والملددددانمواملعطددددق وا

 .، وك  ذلا بأمر اهلل ومهليئتهيودبعد و  ، ويفأباحلدو ، نهلأ بعد عد 

 َس  بُِّ  ِبَمْم  َدِه َولَ   ِكن الَوِإن مِّ  ن َش  ْيءو ِإالَّ يُ   وكدد  مددا يف الكددون يقدد  يف مقددا  العبوديددة هلل احلددإ سددب انه
ُْوراً  اَن َحِلرمًا َغ َقُهوَن َتْسِبرَمُهْم ِإنَُّه ََ ْْ  .(99 :)ا سراء  تَ 

َوَم ا َخَلْق ُ   ، خلقده ككد  املولوقدات لعبادىلده ال ي خلقده اهلل بيدده وأحسدن صدورىلهوا نسان ذلا املولوق 
نَ  ِإالَّ لِرَ ْنُبُدونِ  دة ، وكد  نهلداث لإلنسدان ميكدن أن يكدون عبداواحلياة كلها عبادة. (19: )ال اريات  اْلِجنَّ َواْْلِ
، وأن اهلل ىلعدداىل يبتلددق خال ددا مددن الهلددرم صددوابا علدد  السددنة ، أيمنهسدده، صددوابا خال دداهلل حددم يكددون والددإ أمددره و 

لُ  َوَُْم َأيُُّك  ْم َأْحَس  ُن َعَم   ً َوُه  َو  رعبدداده يف الدددنيا لدديعل م مددن يددؤمن بدده ومددن يكفدد الَّ  ِذي َخلَ  َق اْلَم  ْوَل َواْلَمرَ  اَو لَِرب ْ
ُْورُ  ، آلخدرة لل سداب واادزاءواالختبار، والددار ا لمبتمء؛ دار الدنيا ومن ث الهنام داران، (1 :)امللا اْلَنزِيُز اْلَغ

 اانة ملن أطاعه والنار ملن ع اه.وخلإ 

احدددد ال .. وطريدددإ اهلددددش و وطريدددإ ال دددمل، مدددا  ا نسدددان يف هددد ه األر  طريقدددان؛ طريدددإ اهلددددشالأ ..ومدددن ث
ًََّ  ِبُك  ْم َع  ن ، وطددرق ال ددمل كنددرية متندداثرة يتعدددد   َْ ًَاِمي ُمْس  َتِقرماً فَ  اتَِّبُنوُه َوالَ تَ تَِّبنُ  وْا السُّ  ُبَل فَ تَ  َوَأنَّ َه   َذا ِص  

َُم بِِه َلَنلَُّكْم تَ ت َُّقونَ   .(212 :)األنعا َسِبرِلِه َذِلُكْم َوصَّا

وقوه م إىل صددراث اهلل ويسدد، هلدد م ليبينددوا، الدد ين هدد م رسدد  اهلل إىل العبدداد وصددراث اهلل املسددتقي م هددو صددراث األنبيدداء
و كدد  مددا عبددد ، وهددات إىل عبددادة اهلل وحددده بددم شددريا، وليستنبددوا الطدداضوت. وقددد يدداءوا عيعددا ليدددعوا الندداملسددتقي م
َوَلَق ْد بَ َنِْ نَ ا ِف ي َُ لِّ أُمَّ سو رَُّس والً َأِن اْعبُ ُدوْا اللّ َه ، وك  من أىلبم أو أطيم بغري إذن مدن اهلل ن اهلل وهو را من دو 
 .(29 :)الن   ِنُبوْا الطَّاُغولَ َواْ تَ 

، ومدن ث  مرن ا به ا األنبر اءوشهادو أن ال إل ه إال ا  ه ي الت ي تنب ً ع ن ه ذه المقرق س األول ى الت ي   اء 
ىلعد  أن ال  د هدر هباد وكما الهمهدا العدريب الد ي مسدم حممددا د  أبسإل معانيها وأيمهاال اهلل يفالهلهادة أن ال إله إ
أن ينولددم الالدد ي يهلددهد هدد ه الهلددهادة عليدده ..  م إال هلل سددب انه، ومددن ث، وال سددلطان وال حكددمعبددود إددإ إال اهلل

ن يتلقدوا حيدا  م كلهدا مدن اهلل ، وعممدة ذلدا يف حيداة البهلدر أعن ك  األنداد والهلركاء، ويعبد اهلل وحده ويسل م لده
الت ا، ومدن أيد  ذلدا القدد بعدث اهلل الرسد  بالرسديده م ومواله م وحاكمه م، وأن يتويهوا بك  شقء إليده أي داس
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ده م ، وىلددزوده م بالهلددرا م الدديت ىلددنو م اعتقددا م النددات وىلدددعوه م إىل هدد ه احلقيقددة، وىلرسدد م هلدد م مددنه  حيددا  مالدديت ىلعلدد
يِن ، كمدا قدال ىلعداىل امم  مه م وموا ينه م وأخمقهد م وىلعدوقيم وشعا ره م وأحكامه م وقوانينه م ََ َلُك م مِّ َن ال دِّ ًَ َش 

ًَاِهرَم َوُموَس  ى َوِعرَس  ى َأْن َأِقرُم  وا ال  دِّ  َنا بِ  ِه ِإبْ    نَ  ا ِإلَْر  َ  َوَم  ا َوصَّ  ر ْ ًَّقُ  وا َم  ا َوصَّ  ى بِ  ِه نُوح  اً َوالَّ  ِذي َأْوَحر ْ َْ يَن َواَل تَ تَ 
 .(22 :)الهلورش ِفرهِ 

نه، الدددا وال حددداك م إال اهلل سدددب ا، وال ماهلل ىلعددد  أنددده ال خدددالإ إال اهلل ومدددن هندددا كانددد  شدددهادة أن ال إلددده إال
. وأن ا سدم  يف ما ر واملهلاعر والهلعا ر والهلرا م، وعل  ك  شدقءاحلاكمية عل  ال  ..الاحلاكمية العليا هلل وحده

، متمدنم ذلدا يف اخل دوع الكامد  الراضدق لهلدريعة اهلل وحكمده هدو االعدرتاذ املد عن لسدلطان اهلل حقيقتده البسديطة
  َُِْس  ِهْم َحًَ    اً مِّمَّ  ا َقَ    ْرَ   فَ   َ َورَبِّ  َ  ال ًَ بَ ر ْ  نَ ُهْم ثُ   مَّ الَ َيِج  ُدوْا ِف   ي َأن ُم   وَا ِفرَم  ا َش   َج يُ ْؤِمنُ   وَن َحتَّ  َى ُيَمكِّ

 .(91 :)النساء  َوُيَسلُِّموْا َتْسِلرماً 

، واحليداة هبدا، وبا ذعدان هلدا، العناهدا احلقيقدق "ال إلده إال اهلل"يف شدهادة أن ه ه خمصدة دعدوة األنبيداء متمنلدة 
، وأن كد  مددا عددا ذلددا مدن مندداه  ال مددنه  هلد م سددواها، د إلدده إال اهلل مدنه  حيدداة العبداأي أن ىل دبف شدهادة أن ال

.. واااهليددة هددق صدديغة احليدداة املناه ددة لدددين اهلل؛ حددم ال يهتدددي اهليددة مددا أنددزل اهلل هبددا مددن سددلطانهدق مندداه  ي
ء الد ين .. وهق ب لا ان  منه  حياة كامد  هلدؤالومون حيا  م مستقلم عن حك م اهللوحم ين، اهلل شالنات هبد

 .. ودية باخل وع امل عن حلكمه وشرعه، وال يعطون هلل حإ العبمنون باهلل إمياناال يؤ 

ً    ، ولددي  هلدد م حالددة ثالنددةالالنددات إمددا يف حالددة إسددم ، أو يف حالددة ياهليددة ُه  َو الَّ  ِذي َخَلَقُك  ْم َفِم  نُكْم ََ  اِف
 .(1 :)التغابن َوِمنُكم مُّْؤِمن  َواللَُّه ِبَما تَ ْنَمُلوَن َبِصرً  

، وكد  أمدر أو قاع دو المر او ه ي ش هادو أن ال إل ه إال ا أن ؛ ا يقرر األستاذ سيد يف حسد م ووضدو ومن هن
 وإال الددموقيامدده علدد  أساسددها وانبناقدده منهددا، شددأن مددن شددؤون احليدداة يسددتمد شددرعيته مددن ىلطابقدده مددم هدد ه الهلددهادة 

 شرعية له وال قبول..

، ومدن ث هلدهادةنقد  حيا دا كلهدا والدإ هد ه ال، وانب  يو  قامد  علد  أسدات هد ه القاعددةواألمة املسلمة قام
، وانتهد  شدكم وك يعدد هلدا ويدود ،مة قدد ضابد  عدن الويدود وعدن الهلدهودالاألستاذ سيد يرش أن ه ه األمة املسدل

 ..وموضوعا بسقوث اخلمالة العنمانية

دد  ىلدددن ىللددا األمدد م الدديت ك؛ ندد  أن رال دد  أممدده عيعهددا ديددن اهلل، يسددتوي يف ذلدداه اااهليددة مالالعدداك اليددو  ىلعم 
بعيددا عدن .. أو ىللا اليت عاش  دهرا من حيا ا با سم  ث ارىلدت عنده موليدة ويههدا دا وك خت م لهبا سم  أب

 . النهسه وشريعتهمستبدلة مناه  البهلر وشرا عه م ، عقيدىله وشرا عه وأحكامه
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ر ث إسدممه يدو  الد، قدد اندتقض العداك الد ي كدان يومدا مدا إسدممياالهو يرش أن ، وهو ال  مس م يف ه ه احلقيقة
 أيا كان  األسباب وال را م.. ،، وانته  مهسه ميف دينه وشريعته، وسلا مسلا الكاالرين، وحتاك م إىل شرا عه م

 :خطرية يف نورىله إىل ك  شقء حوله، من ذلا ما يلق ومن ث يرىل  عل  ذلا نتا  

أن الهلددعوب ىلعدديع ، و ر  كلهددا حتولدد  إىل حالددة اااهليددة، وأن كدد  الددديار حتولدد  ديددار كفددريددرش أن األ :أوال
شدريعة الطداضوت نابد ة شدرع  يف حالة ياهلية يرال دها هد ا الددين حينمدا أشدرك  مدم اهلل آهلدة أخدرش بت اكمهدا إىل

 اهلل.

ا ومن ل م يمك م بم ىلطبيقا لقول اهلل عز ويد  ، ألمه م ال دكمون بهلريعة اهلل أن احلكا  عيعا كاالرون :ثانرا
ًون  .الْاسقون ..مونالظال.. أنزل ا  فأولئ  هم الكاف

كدد م علدديه م حسدد  مددوقفه م مددن ، أمددا أعيددان النددات اليت دددد احلأن الهلددعوب يف علتهددا شددعوب مهلددركة :ثالِ  ا
 الكفر والهلرم وكفره م بالطاضوت. ، وإنكاره ما سم ، وعلمه م بالهلهادىلم، ووال ه م هلل ورسوله

خدبإل عهلدواء، يراهدا األسدتاذ  بطون اليهداو ، قيمون الدنيا ويقعدومها من أيلهاوه ه الق ية ق ية النات اليت ي
. حيددث أساسددية لطم ددم احلركددة ا سددممية انطددمق، ونقطددة لواقددم املويددود، وأصددم يف إدرام ابديهددة مددن البددديهيات

مل ، ومدن خدوذلدا معلدو  مدن الواقدم بال درورة، ن معأ شهادة أن ال إلده إال اهلليقرر يف وضو  أن النات ال يعلمو 
ت ا سددممية، ، وهددو نتددا  طبيعددق للكيددد املددنو م واملسددتمر لت ريدد  كدد  امل ددطل اقددرتاب مددنه مممبسددة النددات واال

يدددركون معددأ ال إلدده إال اهلل وال معددأ التوحيددد الددإن مددن اخلددبإل أن  ، والنددات حددم الوإدرام الهلددقء الددرع عددن معرالتدده
، واألوىل أن ال يعتقددددومهاومدددن ث  ،يوصدددفوا با سدددم  مدددن أيددد  نطقهددد م بكلمدددات ال يددددركون معناهدددا وال حقيقتهدددا

 الهدد م يف يدداهليته م إال و ،، الددإن علموهددا ورضددوا هبددا كددانوا مسددلممرةندددعوه م إليهددا ونعددراله م هبددا كمددا حددد  أول مدد
 اآلخدددرة الهدددو . أمدددا موضدددوع اادددزاء يفعددد را ألنددده وارد علددد  أصددد  االعتقددداد. وهدددو ال يعتدددرب ااهددد  وكفدددره م يعمهدددون

ن البهلدر ، أمدا حندمدن خدمل معرالتده سدب انه ببدواطنه م وإن شداء عفدا عدنه م ،إن شاء عاقبه م، مفو  إىل رب العباد
 وه ه الق ية مبسوطة يف كتبه.، الن ك م بالواهر املعلن

، أمدا بالنسدبة ل عيدان الهدو يطالد  بدالتوق  يف احلكد م بدالكفر والهلدرم علد  العمدو  ومن ث الإنه ال يدتلسل  يف
 ا يريف يانبا عل  يان .أحواهل م م مستوري احلال ال ين ال يعرذ من ناهر

بتهمدددة ىلكفدددري هلددد ه الطم دددم ورمددديه م ، ب دددي ات اااهليدددة اأال يدددأهبو بدددوهدددو يطالددد  طم دددم احلركدددة ا سدددممية 
د حدد  . وقدة ىلنفري النات منه وصده م عدن احلدإبغي، عق دد  مم ك  داعية إىل التوحيد، اله ا أمر طبياملسلمم

. ودد ر الدددعاة اهليدة، وبدم ا سدم  واان ال ددراع بدم احلدإ والباطد مدن سدن ، الهدق سدنةهد ا مدم األنبيداء واملرسدلم
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 عليده حدت ، معتمددين علد  اهلل متدوكلمقبدة ويتساو وهدا بدم خدوذ وال ىلدرددإىل اهلل أمه م ال بد أن يقت مدوا هد ه الع
َوََ َذِلَ  نَْصِّ ُل اَيَ اِل َولَِتْس َتِبرَن َس ِبرُل   ، ويتميز سبي  املؤمنم وسبي  الكاالرين ا رمميتميز احلإ من الباط 

ًِِمرنَ   .(11-)األنعا  اْلُمْج

، الهددق هلهددا وجتاو هددا كمددا يدددعق الددبعضا، ولددي  مددن املمكددن جتق ددية ليسدد  ق ددية الرعيددة وال ثانويددةوهدد ه ال
، وهدددق نقطدددة يدددإ ضدددروري حلقيقدددة ال إلددده إال اهلل. وهدددق مرىلبطدددة بأصددد  االعتقددداد، والدددوالء والدددرباءإالدددرا  طبيعدددق وىلطب

 .ما يقومون يف ديار الكفر اهلل حينانطمقة ضرورية للدعاة إىل

أن اْليمان المق بش هادو ال إل ه إال ا  يقت  ي قر ام الجماع س المس لمس وهو يرىل  عل  ذلا أي ا  :رابنا
، الا سدددم  ال يقدددو  إال بااماعدددة الددديت ىلقدددو  لتنكدددر علددد  اااهليدددة كفرهدددا من   ذ أول ث ث   س يش   هدون ش   هادو الم   ق

 لا حس  ما علمنا ا سم .تهيأ ل واردها عل  اهلل حم ىلقوش وىل

رورة كيامهدددا انبدددة للساهليدددة ولنوامهدددا ولقياد دددا ولقيمهدددا وأخمقهدددا ىلكدددون هلدددا بال ددد وهددد ه ااماعدددة الددديت ىلقدددو  
ينهدددا مدددن خدددمل الدددوالء بدددم أالرادهدددا، وعليهدددا أن حتددددد ، وىلرابطهدددا اليمدددا باملسدددتق  عدددن اااهليدددة، وقياد دددا املسدددتقلة

مدن يد ورها ليكدون  اااهليدة، وعلد  اقدتمع ات إىل ىلوحيدد اهلل وحتكدي م شدريعتهدعدوة الند وهق العم  علد ؛ مهمتها
 ..الدين كله هلل

، وال ىلسدتعس  بينهدا وبدم اااهليدة المْاص لس الش نوريسوأن أول ما ىلقو  بده هد ه ااماعدة هدو حتقيدإ  :خامسا
 ،بيدة علد  ا ميدان، ورسدو  حقيقدة التوحيددلرت املفاصلة العملية ألن ه ا يقت ق أن ىل   إىل درية معينة من حيث ا

 ا الطريإ حنو قيا  دار ا سم .، وعد  ىلعرضه م للفناء حت يكملو والت قإ من القدرة عل  املوايهة

، قددا  م علدد  املوتلفددةوكدد  ذلددا يسددتدعق مددن ااماعددة املسددلمة القهددا خاصددا ىلوايدده بدده مراحدد  احلركددة  :سادس  ا
ويهدددة بطبيعدددة احلدددال إىل إقامدددة شدددريعة اهلل كاملدددة متكاملدددة حدددم يت قدددإ هلدددا ، متالكليدددةاملقاصدددد الهلدددرعية والقواعدددد 

 كم وامتمم السلطة اليت اكنها من ىلطبيإ حك م اهلل يف النهاية.التم

كامم وأمينا خبطدوات ااماعدة املسدلمة األوىل   اقتداءويرش أن ااماعة املسلمة الوليدة عليها أن ىلقتدي  :سابنا
بم طبيعة النهلدأة األوىل ونروالهدا، وطبيعدة ة يف حساهبا ىللا االختمالات الواض ة آخ ،  اليت أقامها رسول اهلل

سد  مدم مرحلدة احلركدة الديت ادر القها ها وعلما ها يف ىلقرير سلوكها املتنا ل،  تهدة من خمالنهلأة األخرش ونروالها
ىلوايههدا  الديتوأشدكال ال دراع ، لعقبداتاألحدوال واو . وه ا كما قلنا يقت ق القها حركيا ينبنإ من واقم الوروذ هبا

 يف ىلراثنا الفقهق لسلفنا ال احل. ، وااماعة مستأنسة ب لا بك  ما ورداحلركة
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ًَ س القامم س ب رن الم ق وي   األستاذ سيد إىل قمة الوعق وا درام هب ا الدين حدم يت دد  عدن : ثامنا المن
، وكمددا ىلبددم جبددمء مددن خددمل يف كتدداب اهلل عددز ويدد مم كمددا ورد ، مسددتلهما ذلددا مددن ىلعلددي م اهلل للمسددلوالبام  ل

 وايهدد  ااماعددة املسددلمة أول وسددإل التيددارات املعاديددة واملتنوعددة الدديت ،وقيادىلدده للسماعددة املسددلمة إدرام الرسددول 
هره صددراع بدددم عقيددددة ، ث يدددربإل بددم املعركدددة والعقيدددة يف وشددديسة واحدددة حيدددث أن املعركددة وال دددراع هددو يف يدددو مددرة

، حددت اليددو و بعددد ذلددا ليسددتعر  ىلفاصددي  هدد ا ال ددراع مندد  يدداء ا سددم   ، ث يكددر  بددم مددنه  ومددنه وعقيدددة، و 
، يهددود ون ددارش ووثنيددة ومدددعق إسددم  ويبددم لنددا يف بيددان مدد ه  حقيقددة الكيددد واحلددرب بددم معسددكرات الكفددر مددن

، ولكدق  يزودندا حقيقتده ليبم لندا حسد م العدداء علد ويكهل  الستار ويعر ي احلقا إ ويف ف األوضاع واألشوا  
 والعاك ال ي كان إسمميا خاصة..، اه  ال ي ىلعيع اليه البهلرية عامةبهلعاع كاش  لريينا مدش الغفلة وا

ويهدد  ، يتميددزون جبهدد  الاضددف خبطددإل األعددداء بدد  يبددم لنددا بوضددو  أن القددا مم علدد  احلركددة ا سددممية اليددو 
 شواصه م ورمو ه م.الاضف بأ

ًَ   سموضدددوع  – وال شدددا أن هددد ا املوضدددوع ، الددديت ىلناوهلدددا األسدددتاذ الكدددرمي املوضدددوعاتمدددن أهددد م  – تجلر   س المن
 واملفايددأة، وكندا بدم يديده نسددمم مدا يقدول وأالواهندا الدداضرة مدن الد هول وا عسداب ة كاملددةوكاند  يديددة عليندا يدد  

كددد م كندددا   هدددر لندددا، ونوأبدددان الزيددد  واملكدددر واخلديعدددة، ثاندددا عديددددةوحطددد م أو ، أي دددا، ذلدددا ألنددده أسدددقإل أصدددناما كندددرية
 .ضااللم وخمدوعم وياهلم

نددا ، وك نتددزود أبدددا هبدد ا ال ددوء الدد ي يكهلدد  لخددوان ال نسددمم شدديئا مددن هدد ا الكددم ولقددد عهلددنا يف عاعددة ا 
، لدددش عاعددة ا خددوان. والسددب  يف ذلددا يريددم إىل عددد  الوضددو  العقيدددي أعددداءنا وخططهدد م وكيددده م ومكددره م

، ودللدددون وال يعرالدددون الكيدددد الددد ي دددديإل هبددد م ،قدددم الددد ي يت ركدددون مدددن خملدددهون الوااألمدددر الددد ي يعلهددد م ال يددددرك
.. ث إن عدددددد  الوضددددو  العقيددددددي أدش إىل  ددددلله م وىلبعددددده م عدددددن الرؤيددددة ال دددد ي ةاألحدددددا  بطريقددددة سددددداذية ىل

، ومددددن ث رضدددد م ا خددددم  وا قدددددا  إال أمهدددد م كددددانوا يتوبطددددون يف مددددنه  احلركددددة والددددبمة والرتبيددددةاضددددطراب خطددددري 
  باألوضددداع والعدددداوات مدددن ، ومدددن ث ااهددد ا ااهددد  العميدددإ بالت دددور واملدددنه قلدددون يف كددد  خطدددوة بسدددب  هدددويتعر 

 حوهل م.

وإىل االنتوابدددات ، وإىل األنومدددة والدسددداىلري، نودددر  م إىل احلكدددا  وإىل احلكومددداتولقدددد كدددان هددد ا واضددد ا يف 
 وإىل الهلعوب واألالراد.، ؤسساتوامل

 .الدينعركة من خمل العقيدة واملنه  قمة من قم م الوعق هب ا ل لا كان حديث األستاذ سيد عن امل

ولقددد أحالنددا للتددزود بددبعض احلقددا إ واملعلومددات إىل كتابددات الدددكتور حممددد حممددد حسددم الدد ي كددان قددد سددبإ 
، وكهلددد  عدددن أسدددرار كندددرية حددددث  يف الفدددرتة الددديت سدددبق  سدددم ع دددره يف إدرام حقيقدددة املوطدددإل العددداملق ضدددد ا 
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، وكهلد  السدتار عدن ىللدا اخلياندات الديت مساء الممعة والزعامدات الزا فدةاأل، وعر ش كنريا من وبعدها سقوث اخلمالة
وسدوقه م إىل ال دمل ، من ىللبدي  األمدور علد  الندات، فكرون املأيورون والزعماء اخلونةارىلكبها احلكا  العممء وامل

  بأ يدددداء إسددددممية ، ومددددن خددددمل التسددددربارةأمنددددال الوطنيددددة والتقددددد  واحل دددد حتدددد  رايددددات خادعددددة وأمسدددداء  اهيددددة مددددن
، وسدعداء الزا فدة الددعاوش، الدرحم بتلدا كاألنعدا ، يسداقون  وصرخات إصمحية، كد  ذلدا والندات ضدااللون الهدون

من مقدسات الدين ومقومات األخدمق، بد  ، وك يبالوا أثناء ذلا الا داسوه أىلاحوه هل م من الهلهوات واملسرات الا
، وأصدبف والنسداء عدن أندوثتهن ،، وىلندا ل الريدال عدن ريدولته من كدرامته م وأخمقهد م وأعدرااله مىلنا لوا برضاء كامد  عد

 ننت ىلرع  اليه احليوانات ب  أض .ا تمم وقد احندر إىل مستنقم 

ق  رس ه ي .. ىللدا ندة كبدرية يف الكدر األسدتاذ سديد قطد وىلتبدوأ مكا، وق ية كان  يديدة أي ا علد  مسدامعنا
ًَ  س به  ذا  ًحلر  س ف  ي الم .. وهدد ه الق ددية ىلنبنددإ انبناقددا طبيعيددا مددن ىللددا النوددرة ال دد ي ة لواقددم ا تمددم ال  دينالم

.. ىللدا النودرة ه اااهليدة علد  بقداع األر  عيعداالبهلري ولغربة الدين احلإ يف ه ا الع ر اااهلق ال ي طغد  اليد
 – ، ذلدا ألندهطدة ال دفر اامدانق، وإقامدة البنداء ا سدممق مدن مدن بدايدة يديددة للددعوة إىل اهلل اليت ىلرش أنه ال بد
.. ومدن ث الدم بدد مدن أن نبددأ د اختفد  وضابد  عدن الويدود والهلدهوديدرش أن األمدة املسدلمة قد – كما حكينا عنه

 ..من يديد بنف  اخلطوات اليت سار عليها الرسول العوي م 

،  ركدق املتدوا ي معهدااحل ، وهلدا القههدامراحد ، لكد  مرحلدة خ ا  دها ومقت ديا اال ركة هد ا الددين حركدة ذات 
يف ، ومددن هندا كاندد  أمهيددة الق ددية الديت مددا ال كنددريون مددن العدداملم يبها الدديت حتقدإ أهددداالها املرحليددةكمدا أن هلددا أسددال

 احلق  ا سممق ال يدركومها.

، وهددو  ي ىلقددو  مددن أيلدده ااماعددة املسددلمةواملوضددوع يف بسدداطة واضدد ة يبدددو مددن خددمل إدراكنددا للهدددذ الدد
، ولد لا كاند  اخلطدوة األوىل ه السلطان الكام  عل  حيدا  مو ، ويعطىل اهلل ليعبدوه وحده بم شرياإ دعوة النات

، ومت بدد لا ىلكددوين نددواة دعددوة الرديددة يف كتمددان، ة األقددربم إليدده مددن أهلدده ومعارالددههددق دعددو  يف حركددة رسددول اهلل 
 نوه.ا احلإ واستقيوعقوهل م هب  أالرادها لوبللسماعة املسلمة ال ين امت ت ق

م والعميددإ وا درام الواسدد، ر  الرتبيددةوكددان البددد مددن البدددء هبدد ه ال ددورة حددت يتسددأ ألالددراد ااماعددة املسددلمة الدد
وأصدب   قدادرة علد  موايهدة ، ودون ىلهلدويع، حدت إذا ن دس  هد ه الندواة، دون ضدسي ، للق ية اليت آمندوا هبدا

دملهدا ويطبقهدا ، لتتسسد الفكرة يف واقدم بهلدري، عةه ه ااما ، أعلن الرسول اااهلية هب ا احلإ والنبات عليه
 مم األحدا  واألوضاع واألشوا . ويتعام  من خمهلا

الددعوة تلإل ختد، الدم ومعرالدة أن ال إلده إال اهلل، وة النات إىل التوحيد اخلدال  هللوكان ال بد أن ينفرد البمة بدع
 الرصة التهلويع عل  احلإ.لساهلية أو يعطق ل ،بأي مسلا مينم النات عن رؤية احلقيقة
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 عليهددا مددن ىلغددريات يف ، وبيددان هدد ه احلقيقددة ومددا ينبدد بدددايتها دعددوة لإلميددان بدداهلل وحدددهلدد لا كاندد  الدددعوة يف 
، حدت يتسدأ للندات أن موايهدة حدادة مدم األوضداع و، ألدخول يف صراع مكهلوذ مم اااهلية، دون احياة النات

السدلطة  ل يف أذهامه م إىل ما ىل وره هل م اااهلية من أنده صدراع مدن أيد يروا األمر ب ورىله ال  ي ة دون أن يت و 
 أو صدا  من أي  ال دا .

 حددت ىلودد  الددعوة إىل حقيقددة ال إلدده إال ،لد لا كددان األمدر بكدد  األيدددي وال درب علدد  األذش والعفددو وال دفف
ة الق ددد املة ال ددابرة سددمم، وحددت يددرش النددات املدددعوون يف هدد ه ااماعددة املسدداهلل ضددري مهلددوبة بددأي أضددرا  أخددرش

 اهلل دون ضع  أو هوان أو ىلردد. مم ا صرار عل  سلوم الطريإ إىل، ون اعة احلإ وخلو  النية

وه ا اهلدذ ال يت قدإ حدم ىلتعسد  ااماعدة املسدلمة ال ددا  مدم اااهليدة وإعدمن املوايهدة احلدادة باسدتعمال 
لكددربش الدديت و  املعركددة وقرقعددة السددم  عددن ىلبددم احلقيقددة ا.. ذلددا ألن النددات سدديتلهون ب ددلقددوة واملغالبددةأسددل ة ا

 ياء ليقرها ه ا الدين.

البيدددان ، ليعطدددق الفرصدددة كاملدددة للندددات لكدددق يددددركوا معدددأ ال إلددده إال اهلل مدددن خدددمل لددد لا كدددان كددد   األيددددي
سدتعداد الد ي ، ومدن خدمل ال درب واالاعة املسلمة حقيقة التوحيد، ومن خمل السلوم ال ي ىلرتي م به ااماهلاد 

 ىلتعر  له من م ايقات اااهلية. ىلوايه به ااماعة املسلمة ما

، يت قدإ   واألمدوال ويف األر اق واألبددان، واالبدتمء املدر  يف األنفدملسدلمة أثنداء ىللدا املعانداة صدامدةوااماعة ا
اليقددم بدداحلإ، والرتالددم عددن ة املسددلمة يف معددار  ، وىلرىلقددق ااماعددواألخددمق والطاقدداتهلددا النمددو املطلددوب يف ا ميددان 

 .وأن ما عليه أعداؤها هو الباط ، مستنقم اااهلية، واالرىلواء برحيإ الطمأنينة، لتطمئن أن ما هق عليه هو احلإ

  حددم ىلقابدد و علهددا يف موضددم ال حتسددد عليدده ،وال شددا أن هدد ا املسددلا مددن ااماعددة املسددلمة دددر  اااهليددة
ن بسدلوكها ضدعفها ، وحدم ىلعلدلدإ الكدرمي هبد ا االحنطداث السدلوكقحدم ىلعامد  اخل، و الفكر ا رد بالتع ي  والنكدال

 هليتها من انكهلاذ  يفها وباطلها.وخ، أما  احلإ وأهله

ت ول مدن العدداء للسماعدة املسددلمة إىل ال، ويبددأ شدعور الندات بدويفقددها أصدواىلا كندرية ،كد  هد ا ددر  اااهليدة
  االن ما  إىل قااللته املؤمنة.، ومن ث إىلاعق باحلإيقرهب م من االقتناع الو ىلعاط  ث إعساب 

هدو الد ي يدرتب ال، سي تا  وقتا ويهدا وصدربا وىل د يات، وهد ا كلده حمسدوب يف مدنه  اهللوال شا أن ذلا 
، ومددن ث ملسددلمة علدد  طاقا ددا وعلدد  عناصددرها، وىلتعددرذ ااماعددة اويتميددز اخلبيددث مددن الطيدد ، مددن خملدده املؤمنددون

 خطوا ا يف ثبات ويقم.م أن حتدد ىلستطي
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، ابتددداء مددن املرحلددة اء احلركددق وددددد مراحلدده املوتلفددةالبندد، وهدد ا  الدد ي  دد  هدد ا أحددد ويددوه ق ددية املرحليددة
موايهددددة  ، ث اخلددددو  يف مرحلددددة ال ددددراع يفمق، ث ا عددددمن عددددن التسمددددم ا سددددمإىل ا عددددمن عددددن احلددددإ ،السددددرية

و  معدددارم الت ريدددر لندددوع ا نسدددان مدددن خدددمل ااهددداد والقتدددال حدددم االسدددتعداد خلددد ، ث اااهليدددة دون الدددرد عليهدددا
كمددا حددد  أول مددرة حينمددا قدديض اهلل للسماعددة   ،يت قددإ للسماعددة املسددلمة القاعدددة الدديت ىلنطلددإ منهددا هلدد ا ااهدداد

، لتتكدون بد لا دار اهلسدرة كدق ىلكدون القاعددة آمندوا بداحلإ ث دعدوا قدومه م إليده املسلمة األوىل أالرادا من أه  ينرب
بدايدة بالسدرايا اليت ينطلدإ منهدا ااهداد ا سدممق الراحلده املوتلفدة الديت يددركها كد  مدن ىلتبدم صدور ااهداد يف املديندة 

 ..بغزوة بدر الكربش حت ضزوة ىلبوم مرورا، الطم عية األوىل

بد  ىلعلنده يف ، والديت ىلكدن هلدا العدداء هلرس من حولهاَرف تتنامل الجماعس المسلمس الولردو مع الجا :تاسنا
 شد ال ور ضراوة وعنفا؟؟أ

، وجتعلده يقد  علد  قمدة  دفق علد  الكدر األسدتاذ سديد التدوا نكان هد ا املوضدوع أي دا مدن املوضدوعات الديت ىل
ماعدة املسدلمة يكل  اا، وال ي ال العة والرمحةكما يتس م بالر   ،اادية والواقعيةبالوعق النه  ا سم  ال ي يت   

األحدددا  ، مددم الواقعيددة الدديت ىلتعامدد  مددم األوضدداع و وايددد رضدد م أسددالي  العددداء املوتلفددة، ويسدده  هلددا التالددوق طاقتهددا
، وباخلطدددداب الدددد ي يسددددتطيم النددددات أن ود املرحلددددة الدددديت اددددر هبددددا ااماعددددةويف حددددد، واألشددددوا  يف حدددددود الطاقددددة

 الم ىلنا ل وال مداهنة. ،و  العقيدي والتفرد السلوكقيف الوق  ال ي ىل من للسماعة املسلمة الوض ،يفهموه

.. المسدرد ا ميدان المْاصلس الشنوريسوأول ما يبدأ به املنه  ا سممق لت ديد معاك التعام  مم اااهلية هدو 
ااماعددة املسددلمة ا حسددات العميددإ بتلددا املفاصددلة و بدداحلإ وشددهادة أن ال إلدده إال اهلل ينبدد  يف قلدد  الفددرد املسددل م 

، وبينددده وبدددم أالدددراد ذلدددا ا تمدددم ومؤسسددداىله وأنومتددده وأيهزىلددده وقوانينددده ة بينددده وبدددم ذلدددا ا تمدددم ااددداهلقلهلدددعوريا
إال هلل ولرسدددوله ؛ الدددم يكدددون علددد  ديدددن، الي دددرر والءه .. ا حسدددات بيقدددم أنددده علددد  ديدددن وقومدددهه وموا يندددهوأخمقددد

، وا حسدات القدوي بالرضبدة يف ىلقوي ده والنقمدة عليدهر الغربة يف ذلا ا تمم ااداهلق، ، ويستهلعولل إ وللمؤمنم
وديددة ، وىلوحيددد السددلطان وحتقيددإ العبىلوحيددد األلوهيددة هلل رب العدداملم ليبدد  عليدده ا تمددم املسددل م القددا  م علدد  ،وهدمدده

 لرب العباد سب انه وىلعاىل.

مدم وعمليا عدن ذلدا ا ت ومعأ أن ينف   املسل م شعوريا عن  تمعه اااهلق أنه ال يستطيم أن ينسلخ واقعيا
، بدد  ال ددداولون االنسددم  مددن هدد ا ا تمددم، وألمهدد م سيتعرضددون للددبمء حددم بسددب  قلددة عدددد املسددلمم وضددعفه م

ون أن ، لد لا الهد م م دطر املسدتق  الد ي ميلدا السدلطة والقدوةميكنه م ذلا أصدم لفقددامه م كد  إمكانيدات الويدود 
 ي دطره م، وسدوذ احلسدنةالدبمة والددعوة إىل احلدإ باحلكمدة واملوعودة  وأن يستمروا يف، يكتفوا باملفاصلة الهلعورية

نقطددة .. وهدد ه الاملرحلددة الدديت ميددرون هبددابهدد ا الوضددم ال ددع  إىل أن يتددأثر ىلطبدديقه م لهلددريعة ا سددم  بطبيعددة احلددال 
بسدب  بد  إمهدا وضدم شدا ا جتدد ااماعدة املسدلمة نفسدها اليده ، بال ات من أشد النقاث خطورة، وأكنرها حساسدية
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، وبدم واقدم االست دعاذ واملطداردة والقددان أدوات ي  بكام  الهلريعة اليت اد  وكملد التناقض الواهر بم التكل
لقدددرة علدد  اختدداذ القددرار الدديت مددن أوهلددا الت ددرر مددن سددلطة اااهليددة وا، ت ىلطبيددإ هدد ه الهلددريعة ب ددورة كاملددةوإمكانيددا
 املستق .

يهددا ي ددطد  مباشددرة مدم وايدد  الددبمة ومددد  ااسددور بددم ااماعددة ث إن ىلطبيدإ بعددض وايبددات الهلددريعة أو نواه
 قد يعرضها للفناء. ، ب ا ألشد أنواع االضطهاد واملطاردة، ب  يعرضها أحيان الناتاملسلمة وبم

و الهلددهادة ، ألن أق دد  نتا سدده هددسددوضا لعددد  ىلطبيددإ كدد  مددا شددرعه اهللواخلددوذ مددن الفندداء وحددده ال يكفددق م
 واملوت يف سبي  اهلل.

 أساسيم:أمرين ولكن املسوة احلقيقق يكمن يف 

اسددددت الة التطبيددددإ يف كنددددري مددددن ا دددداالت لسدددديطرة وهيمنددددة اااهليددددة علدددد  كدددد  األوضدددداع السياسدددددية  أولهم    ا:
يددإ شددريعته وإنهارهددا ا وبقددوة مددن ىلطبعددإيددث مينددم املسددل م من، وضريهددا مددن ا دداالت والونيفيددةواالقت ددادية والتعليميددة 

 ..والتعالن هبا

ااان  األمد  الد ي  ، أوأي البيان والدعوة إىل احلإ ،سواء يف ااان  ا عممق، ما يت   بأمر البمة :ثانرا
 ..زل بعيدا عن  ال البمة والدعوةيعر  أشوا  الدعاة إىل الع

 وايبددات دوندده المبدددوالدا أن وايدد  الددبمة هدو الوايدد  األول علدد  ااماعددة املسدلمة الإندده إذا ىلعددار  مدم أي 
، وذلدا يبددو علد  سدبي  املندال يف مسدألة إطدمق الل يدة أو العمد  أن يقد  عليها، عمم بقاعدة العمد  باألويد 

... ممدا ي دطر داد احلقوق ودالم االعتداء وهك االتعليمية أو مسألة اسرت  هتيف الونا   احلكومية أو الرضو  لسياس
، وعمليددة الرتبيددة سددتمرار يف عمليددة الددبمة والبيددان لدده االاملسددل م إىل خمالفددة الن ددو  النها يددة يف الهلددريعة كددق يتسددأ

 .اد ملرحلة ىلقويض اااهلية وهدمهاوا عد

، مقابدد  القددده األوراقلدد لا حتتددا  ااماعددة املسددلمة إىل مددا أطلددإ عليددده سدديد قطدد  م ددطلف الفقدده احلركددق يف 
، واملستسي  حلايدات ريعة وقواعدهاملستمد من أصول الهلا، لمة أن يكون هلا القهها اخلا  هباودعا ااماعة املس

هددا مددن ىلطبيددإ حددت ىل دد  يف النهايددة إىل مرحلددة التمكددم الكامدد  الدد ي ميكن،   املوتلفددة الدديت اددر هبددا ااماعددةاملراحدد
 .شرع اهلل كامم أي ا

لديت ىللقيناهدا مدن حيدث نعدر  هندا القدإل أهد م الق دايا ا ،ولي  هنا مكانه عل  ك  حدال، وىلف ي  ذلا يطول
 كرمي.الهلهيد ال
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ًا ًبرس الجماعس المسلمسيبق  موضوع  :عاش لت بف يديرة باصطفاء اهلل هلا ون رها علد  أعددا ها واكينهدا  ت
 يف األر .

سدممية لتت قدإ عبوديتهدا هلل الاملق ود من عملية ىلربية ااماعة املسلمة هو صياضة أالراد ه ه ااماعة صدياضة إ
الد ي دتدا  وقتدا طدويم لرتسديخ القدي م ا ميانيدة يف قلدوب أالدراد ،  املتواصد، وذلا ال يت قدإ إال بد لا ااهدد وحده
تقدددي م شدددهادة احلدددإ مدددن القدددول ول، ون صدددورة عمليدددة واقعيدددة هلددد ا الددددين، وىلقدددومي سدددلوكها حدددت ىلكدددماعدددة املسدددلمةاا

 .والعم 

ىلزويددها دا مدا ، و واالمتدزا  بدم أالدراد ىللدا ااماعدة، واالنددما  العميدإ، يت قدإ هد ا إال باملعايهلدة الطويلدةولن 
، مدال ا نسداين املقدرر لده يف األر ، واألخ  بيد ك  الرد إىل ىللدا القمدة املطلوبدة الديت حتقدإ الكبالتوييهات الربانية

راذ عدن القدي م ا ميانيدة ، والت  يف املستمر كلمدا طفدا علد  السدطف خطدأ أو احندوييه الدا  م حنو الغاية املطلوبةوالت
إندددا امدددرؤ اليدددا ) مدددا عدددري  أحدددد ال ددد ابة أخددداه بلونددده القدددال لددده رسدددول اهلل حين كمدددا العددد  رسدددول ،  املطلوبدددة
 .(ياهلية

، لتددددواءات النفددددوت واحنراالددددات القلددددوبويمقددددون م دددداع  عددددة مددددن ا، وسددددوذ يتعدددد  القددددا مون علدددد  الرتبيددددة
  .. ال بدددد مدددن ال دددرب علدددرية لكندددري مدددن التوييهدددات والن دددا ف، ولكدددن ال بدددد ممدددا لدددي  منددده بددددواملوالفدددات الكنددد

، حدددت ىلسدددتوي ىللدددا النفدددوت بدددد مدددن احتدددواء هددد ه النفدددوت والقلدددوب، وعدددد  اليدددأت منهدددا والقندددوث، وال خطددداءاأل
 .الصطفاء اليت ىلؤهلها لوالية اهللث ار ، وحتقإ يف واقعها شاهلل القوميوالقلوب عل  منه  

،  حمدي  عندهري ال، ال دم عدن أنده أمدر ضدرو وقد يأخ  ذلا ااهد عهلرات السنم، ولكنه لي  يهدا ضدا عا
ة اهلل ، وااددارة العيدباب النبدات واالنت دار علد  الباطد لكق ىلدخ  به ااماعة املسدلمة إىل املعركدة وهدق مدزودة بأسد

 هلا يف أوقا ا الع يبة.

املطلددوب مددن الرتبيددة الددإن اهلل سدديدالم ااماعددة املسددلمة إىل مددواطن ال ددراع واملوايهددات  وحددم يت قددإ املسددتوش 
، لي قدإ هبد ه ااماعدة املسدلمة امل دطفاة نه جبندوده الديت ال يعلمهدا إال هدوذ يسداندها اهلل سدب ا، وسو ليةمم اااه

ًه إن ا  لقوي عزيزيف األر   قدره الغال  ًن ا  من ينص  .ولرنص

التمدي   د ال   دقرق لمص   طل  وممدددا ىللقينددداه حندددن ىلممددد ة سددديد قطددد  مدددن الرا دددد العودددي م ذلدددا  :عش   ً الم   ادي
 حدت اعتدربه رسدول اهلل ، ا سدم  موضدوعات طلف اخلطري الد ي يعدرب عدن موضدوع مدن أهد م.. ذلا امل الجهاد

 ذروة سنا  ا سم .
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كدق يدأمن أعدداء ا سدم  ضا لدة املسدلمم   ،ولقد ىلعر  ه ا امل طلف حلرب شرسة ضارية لت ريفه عن حقيقته
نددري مددن املنقفددم واملفكددرين هلدد ه احلددرب ، ولقددد اسددتساب كياىلهإذا عددادوا مددرة أخددرش إىل إدرام حقيقددة ااهدداد ومقت دد

والددداىلته م حقيقددة املنددداورة واالسددتدرا  الددد ي قددداده م إليهددا املستهلدددرقون خاصددة وأعدددداء ا سددم  عامدددة حدددم  ،الهلرسددة
، وحددداولوا أن د دددروه يف خندددادق الددددالاع  القدددإل إذا اعتددددش علددد  نفدددوا عدددن ا سدددم  طبيعتددده اهلسوميدددةحددداولوا أن ي

 ش هد ا املعدأ ال ديإ حداول الدبعض أن يسدتبعده لي دبف ااهداد مطلوبدا القدإل حدم يعتدد، وحتاملسلمم أو دياره م
أعدد  حقددوق ممارسددة الهلددعا ر مددن  – بي دد  هلدد م هدد ه احلقددوقأ.. أمددا إذا لهلددعا ر ومينددم املسددلمون مددن أدا هدداعلدد  ا

 !!نوك يعد له مكا، بط  ااهاد – صمة وصيا  وح  وضريه من الهلعا ر والنسا القإل

 بعد شهادة أن ال إله إال اهلل.. وأخرتهه مؤامرة خطرة ىلستهدذ أعو م ىلكلي  وكان  ه 

، وبكد  مدا أوي مدن ادة يف حتددي كد  مدا يدؤمن ببطمندهولقد ىل دش سيد قط  بهلساعته املعهدودة ورضبتده احلد
، لي دد ف ذلددا الت ريدد ، هدداد يف ا سددم ، ىل دددش لل ددديث عددن ااصددد ودقددة التعبددري وصددراحة املوايهددةدقددة الر 

 ويبط  ه ه التورصات.

ومددن ث يكددون سددلطانه علدد  ، أن األلوهيددة هلل وحددده ، وهددوالسدديد قطدد  انطمقددا مددن ىل ددوره العقيدددي لإلسددم 
دعددوة اهلل خللقدده أن يعبدددوه وحددده بددم شددريا اللقددد ا سددم  هددو  أن.. و كلدده الددا اليدده هدد ه األر  ومددا عليهدداالكددون  

واحلكد م كلده لده ، الكامد  يف أن يكدون الددين كلده لده هلل سدب انهوهق حدإ ا،   عل  هاىلم الق يتم ق ية ثالنةىلرىل
 :لت قيإ هدالماليس  عل  األر  عيعا أن خت م حلك م اهلل امللا القهار ، سب انه

 .وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله يف األر  وإقرارها يف الواقم هو حتقيإ ألوهية اهلل :األول

 النات ليوتاروا الوضم ال ي يروقه م دون قهر من أحد أو منم من سلطة. إ الة ك  العوا إ أما  :الِاني

 م حدددإ امللكيدددة أولئدددا الددد ين يعتددددون علددد  ألوهيدددة اهلل سدددب انه حدددم يدددد عون ألنفسددده"ذلدددا ألن الطواضيددد  
ن هدؤالء الطواضيد  يقومدو  "، وحم مينعون النات أن  تاروا ما يريدون حينمدا يددعون إىل احلدإوااربوت عل  النات

، ولد لا  ده كدق يعبددوا ضدريه و  دعوا لسدواه، القداهرين لعبداوهو دور احملاربم هلل، ال ادين عدن سدبيله، دور خطريب
، كدق ختلدد  األر   ن ىلسدع  إىل إ احددة هدؤالء الطواضيد أ، ت األمدة املسددلمة حدم ميكنهدا اهللكدان مدن أوىل خطدوا

إمددا احلددإ وإمددا  ؛ت الفرصددة كاملددة أن  تدداروا مددا يبتغددون، ولكددق يعطددوا للندداملالكهددا احلقيقددق وهددو اهلل سددب انهكلهددا 
 ال مل.

ال . الهدو يدرش أن ااهداد من أي  ذلا كان ااهاد كما يراه سيد قط  استقاء من كتاب اهلل وسنة رسدوله 
، الهو يراه يهادا حتريريدا لت ريدر الندوع ا نسداين ولكنه أمر آخر ضري ذلا ..ي ف أن ن فه بأنه هسومق أو دالاعق

سدواء اعتددش الكداالرون علد  ديدار ، اليت حتول بينه وبم ربه وىلوحيدده، ومدن ث الهدو مطلدوب دا مدان ك  ال غوث م
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مددا الهمدده سددلفنا  .. وكددان هدد ا هددوالويددود هددو مطلدد  أساسددق هلدد ا الدددين، ألن إ الددته م مددن املسددلمم أ  ك يعتدددوا
مدرة علد  األقد  لي درر أرضدا   ر  للسهاد ك  عا ة املسلمم أن فحت أن الفقهاء يرون أنه لزاما عل  خلي، ال احل
 ويكون الدين كله هلل.، لت قيإ أهداذ ه ا الدين، ودرر أناسا يددا، يديدة

ق  رس ؛ ذلدا هدو مدا  د  ع ااهدادولع  هنام موضوعا يفر  نفسه عليندا حدم نتنداول موضدو  :عشً الِاني
ًون والنه   ي ع   ن المنك   ً لددديت  نددددب اهلل إليهددا املسدددلمم يف قولددده سدددب انه ، ىللدددا الفري دددة العومدد  ااألم  ً ب   المن

ًون وينهون عن المنكً وأولئ  هم المْلمون ًون بالمن  .ولتكن منكم أمس يدعون إلى الخرً ويأم

ىلده بالنسدبة لندا حندن القدادمم، وممتعدا لقد كان حدديث سديد قطد  حدول هد ه النقطدة شديقا مدن  ال دم علد  يد 
 ا خوان املسلمون".دهاليز "

 سيم يسودان ساحة العم  لإلسم :ينور إىل مناه  العم  ا سممق  د أن هنام منهسم ر يوال ي 

مداال ملتمند  يف املقولدة العسيبدة وهدق "، واخوان املسدلمون ومدن سدار علد  درهبد م: وهو منه  ا فالمنهج األول
وان قددوالت موقدد  ا خدد" وىللددو ن هدد ه امله"، ومقولددة أخددرش وهددق "شددقء أحسددن مددن ال شددقءلددكرتم  يدددرم كلدده ال يدد

يقدددرون عليدده أيددا كددان حسمدده .. حيددث أمهدد م يرتكددون للنددات أن يطبقددوا مددن ا سددم  مددا املسددلمون يف الدددعوة إىل اهلل
 يا ما كان حسمه وطبيعته وقيمته.وضري مبالم أي ا ملا يرتكه النات أ، وقيمته

، الالندات أي قددر مدن األعمدال ع اضة يف قبدول أي وضدم مدن األوضداع، وارىل داءالهو منه  متساه  ال  د 
ب رذ النودر عدن حقيقدة االستسدم  والتطبيدإ لددين اهلل ، ال إله إال اهللد  ما مسلمون ما داموا قد نطقوا بعنده م دا
 يف الواقم.

ا طبيعدة الدداء ، ودددد إىل حدد مدش حقيقة الواقم ب ورة أعمإ وأت ذلا املنه  ال ي قد ير  والمنهج الِاني:
مدن ناحيدة أخدرش يف اخلطدأ .. ولكنه يقم سممق إدراكا أكنر ن اعة وإحكاما، ويدرم الت ور ا مةال ي ىلعانيه األ

، مددن حدددودها الددور إمياندده هبدد ا احلددإ وإقامددة كدد  حددد، قامددة كدد  ىلكليدد  مددن ىلكددالي  الهلددريعةيددرش أندده ملددز  بإ حيددث
زاالها ااهدد د، ال دم عدن استندة ااماجتع  ه ه احملاولة مست يلضري آبه لك  العقبات احلقيقية اليت ىلق  دون ذلا و 

.. وضددري آبدده أي دددا وال ملتفدد  إىل أندده ك يعدددإل األعددرا  وكددد  شددقءو كلدده والت دد يات كلهددا يف األنفددد  واألمددوال 
 ليدركوا ماذا يريد هؤالء الدعاة، وإىل ماذا يدعون؟ للنات الفرصة الكاالية

، وكممهدا قدد وقدم يف احندراذ احلركدق ا سدممق ين يسدودان العمد  له ان املنهسان مينمن اخلطم العري م ال
 خطدددري عدددن طبيعدددة الت دددور ا سدددممق وطبيعدددة املدددنه  ا سدددممق الددد ي دقدددإ هددد ا الت دددور يف عددداك الواقدددم املدددادي

 واملعنوي يف نف  الوق .
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كدان   ، ولكنده يدرش أن مدنه  األنبيداءهو أمر باملعروذ ومهق عن املنكدر ن دين ا سم  كلهإيقول األستاذ سيد 
، ويرسدخ اليدأمر بداأله م الدامله م، كما أن يرىل  التكالي ،  واألصول قب  أن ينتق  إىل الفروعدا ما يركز عل  القواعد 

 البناء عليه. ىلهلييداألسات قب  

بدددة األوىل الددديت أشدددرذ عليهدددا ، وأن نسدددتله م التسر مدددن ال دددروري أن نرىلددد  هددد ه التكدددالي لددد لا الإنددده يدددرش أنددده 
األس  وإقامة ال در  الهلدامخ الوقهدا.. لكق نرش كي  كان  خطوا  م حنو ىلرسيخ ،  ، وقادها رسول اهللالوحق

، ومددداذا قدددد  ومددداذا أخدددر  مدددن التكدددالي  ومدددا ىلمهدددا مدددن خطدددوات، خطواىلددده األوىل قومدددا هددد، وكيددد  بددددأوا العمددد 
 والتوييهات واألوامر والنواهق..

قتددداء الكامدد ، وذلددا مقت دد  القيددات المبددد مددن اال، ندده حددم ىلتهلددابه الوددروذ واملمبسدداتذلددا ألندده يددرش أ
، أصدبف مدن به إىل حدد كبدري مدم الغربدة األوىل، والودروذ ىلتهلدا سدم  اآلن يعداين ضربتده النانيدة.. وملا كان اال  يف

 ب العوام  املتغرية أو ااديدة.مم حسا، التسربة األوىل خطوا ا الطبيعق أن نستله م من

التدداريخ يعيددد نفسدده ، وأن ألر  كلهددا ىلعدديع يف حالددة اااهليددةأن ا الددإذا كددان ىلوصددي  الواقددم املعاصددر اآلن هددو
ا ، وقدد علمندا أن املعدروذ األكدرب الد ي دعد، الإنه ي بف لزاما عليندا أن نبددأ الدا بددأ بده رسدول اهلل وقد دار دورىله

ر وال مهد  عدن منكدر .. وك ينتق  إىل معروذ آخن املنكر األكرب كان الهلرم باهلل.. وأالنات إليه أوال هو ىلوحيد اهلل
تول دددون مدددن يآخدددر قبددد  أن يطمدددئن إىل وضدددو  األصدددول األوىل وحدددت يعدددرذ الندددات رهبددد م كمدددا ينبغدددق اليوحدونددده و 

كمدا ،   األمهيدة ويأخد  دوره يف التكليد ، ويعد ذلا ولي  قبله يبدأ يف مطالبته م العدروذ آخدر يلدق ذلدا يفالهلرم
مدن معدروذ أكدرب ، وهكد ا ينتقد  التكلي دوره يف أي ا يف  ، ويأخ عن منكر آخر يلق ذلا يف اخلطورة أنه ينه 

. وهكدد ا حددت ي دد  إىل مهايددة الطريددإ كددر أكددرب ث ينهدد  عددن مكددر أصددغر مندده، وينهدد  عددن منإىل معددروذ أقدد  مندده
.. وهدد ا مددا نلمسدده شددرع اهلل كلدده كدد  يف وقتدده ونروالدده ويت قددإ مددن خددمل حركددة ااماعددة املسددلمة يف الواقددم ىلطبيددإ

األوىل وحسد  طاقا دا  در  العسي  يف التهلريعات واألوامر والنواهق حس  نروذ ااماعدة املسدلمةحم نرش الت
متدأخر يقد  ا نسدان  .. ولقد ىلأخرت ىلهلريعات هامة يددا اد  األخدمق والسدلوم وا تمدم إىل وقد واستطاعتها

، ألن اهلل هددو والطمأنينددة والرضدد ا إال ا ذعددان الدد ي قددرر ذلددا الددم ميلدد ، لددوال أندده يعلدد م أن اهلل هددوأمامدده متعسبددا
 أو أن يستأخر أمرا عسله اهلل.. العلي م اخلبري بعباده الم ينبغق ملؤمن أن يستعس  أمرا أخر ه اهلل

 ، كمددا أنىلددأخرت آيددات احلسداب إىل نفدد  السددنة، كمددا مدر إىل السددنة السادسددة مددن اهلسدرةالقدد ىلددأخر حتددرمي اخل
 ربا القد كان آخر آيات األحكا ..ل.. أما ااألمر بتطليإ الكواالر ىلأخر أي ا

وال معددأ لكدد  هدد ا إال أن اهلل سددب انه وهددو ينقدد  خطددوات ااماعددة املسددلمة كددان يعلدد م نروالهددا ال ددعبة ويعلدد م 
العبدداد وإعانددة هلدد م علدد  حسدد م طاقا ددا واحتمددال قدددرا ا ولدد لا كددان ينددز ل شددرا عه يف الوقدد  املناسدد  اامددا رمحددة ب

 االلتزا .
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سددلمة ، الإندده ال بددد أن ىلراعددق يف ىلكليدد  ااماعددة املوىلبدددأ حركددة البعددث الطريددإ مددن أولدده، ال ددم يتكددرر الوددرذ
أن ىلواصد  قات املويدودة العدم ومددش احتماهلدا، حدت ىلسدتطيم ، وىلراعق أي ا حس م الطاطبيعة الوروذ اليت ار هبا

 الطريإ إىل مهايته.

اب ، ولكدددن املطلدددوب هدددو حسدددعلددد  إطمقدددهوىل يف ىلددددر  التهلدددريم ولدددي  معدددأ ذلدددا اقتفددداء آثدددار ااماعدددة األ
، وقاعددة النهدق عدن املنكدر التيسدري، وقاعددة ىلعدار  الوايبدات ، واملهلدقة الديت جتلد وراتودال رورات اليت ىلبيف احمل

مقددددد  علدددد  يلدددد  املنفعددددة، وقاعدددددة امل دددداحل املفسدددددة  ء، وقاعدددددة در أصددددغرإذا ىلعددددار  مددددم منكددددر آخددددر أكددددرب أو 
ي  ا الدددين وأصددوله سددوذ حتدددد للسماعددة املسددلمة منددا ل التكليدد  وىلرىليدد  التكددال... القواعددد هدد املرسددلة.. وهكدد ا

.. ولكدن الد ي جدر  بده مدن تا  ىلقعيدا طويم لي  ه ا مكانده.. وه ا املوضوع دمن خمل االستطاعة وا مكانية
يددة مددن خددمل قههدد ه العسالددة هددو أن ينبغددق علدد  ااماعددة املسددلمة وهددق ىلت ددرم أن حتدددد األولويددات التهلددريعية والف

، الديت ىل دبف يف اسدبة، واليت ىلستطيم دا ما أن ادد  ااماعدة املسدلمة يف كد  أطوارهدا بداحللول املنالقواعد اليت ذكرناها
 حم ىلتغري الوروذ واملمبسات. مرحلتها هق التكلي  اآلين ال ي يتغري

العمدد  يف حيدداة ااماعددة  ، بدد  هددو دا دد م  خاصددا بوددروذ النهلددأة وىلطورهددا القددإلوال ننسدد  أن هدد ا املددنه  لددي
العملدق الد ي يكداال  الودرذ ، الهو دا ما يسع  األمة املسدلمة بداحلك م ة يف كاالة أطوراها من ضع  أو قوةاملسلم
ر  إىل .. اليت ددول احملددعليدده احليدداة أو أكدد  امليتددة مددنم .. كمددا دددد  حددم يويدد  شددرب اخلمددر إذا ىلوقفدد الطددار 

 و ال ي يقرر طبيعة احلك م املناس .. وهك ا..رورة املهلروعة ه، ويو  أمر ال واي  ىلبعا للورذ الطار 

،  دعاذ ىلكندر الودروذ ال دعبة الطار دة، وىلتعددد املواقد  االضدطراريةضري أنده يف مراحد  النهلدأة وحداالت االست
وذلدددا كلددده بسدددب  ضيددداب السدددلطة  ،التوهدددر نددداهرة املرحليدددة يف األحكدددا  وىلبددددو احلايدددة مل دددة لرتىليددد  التكدددالي 

، ممدددا  علهدددا يف أكندددر أحواهلدددا يف حالدددة بسدددب  عقيدددد ا ومنهسهدددا وىلعدددر   ااماعدددة املسدددلمة لمضدددطهادا سدددممية 
 اليت ختتفق السرد  وال أسباهبا.ورات وال رورة اليت ىلبيف كنريا من احمل

ًته إلى مننى النصً واالنتص ارومما مسعناه من أستاذنا الكرمي وشهيدنا العودي م  :عشًالِالْ  وصدلة ذلدا  نظ
ي  اهلل وميدوت مدن هلل ويقاىلد  يف سدب مد خللو  إىل اهلل والتسرد من ك  حووظ النف  ليكون العبد عبدا ربانيا يعبا

 أي  اهلل.

يكدون لإلنسدان مدراد مدم مدراد  الدم جتريدد العبوديدة هلل عدز ويد وكان األستاذ احلبي  يؤكد عل  معدأ كبدري وهدو 
م قدددرار اهلل أال يكدددون للعبدددد رأي وال اقدددرتا  وال اختيدددار مددد.. لدد لا كدددان يدددرش أن مدددن أخددد  خ دددا   العبوديدددة اهلل

إال بددداخلري واحلدددإ والعددددل ، واهلل سدددب انه ال يق دددق عبددداد اهلل يفعددد  بندددا مدددا يهلددداء، الدددن ن وحكمددده ومهلددديئته وقددددره
  ، وعليدده أن  ل ددوال  تددار بعددد مددا اختددار اهلل لدده ، ومددن ث اللددي  للمسددل م ال ددادق أن يقددرت  علدد  اهلل شدديئاوالرمحددة
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م " ، وكمدا قدال رسدول اهلل علها ىلتساوق مدم قددر اهلل ومهلديئتهنفسه ابتداء من حووظ نفسه اليس ال ي ؤمن أح َد
 .1"حتى يكون هواه تبنا لما  ئ  به

يدددع ، ث يوكدد  األمددر كلدده هلل يق ددق بدده الددا يهلدداء و تددز  أمددر ربدده و تهددد قدددر اسددتطاعتهلدد لا العلدد  املسددل م أن يل
ن ، الدد لا شددأن األلوهيددة ولددي  مددن العبوديددة يف شددقء أن يتطلددم العبددد إىل شددقء مدداءالنتددا   هلل يقررهددا كيدد  يهلدد

  م وأنت م ال ىلعلمون.لعي، واهلل خ ا   األلوهية، الإن هلل اخللإ واألمر، اهلل يفع  ما يريد

اهلل، الراضق اخلاضم ملدا يدأمر بده اهلل، ث ينتودر مدا  دري بده قددر  ومن ث كان ك  املطلوب من العبد هو االلتزا 
َوَعَس  ى َأن ، صددادذ مددا يهددوش العبددد أ  يكددره ر، وهددو احلددإ والعدددل والرمحددة أيددا كددان هدد ا القدددالهددو اخلددري دا مددا

ًَ لَُّك  ْم َواللّ  ُه يَ ْنلَ  ُم َوَأن  ُتْم الَ  ً  لَُّك  ْم َوَعَس  ى َأن ُتِمبُّ  وْا َش  ْرئاً َوُه  َو َش   ًَُه  وْا َش  ْرئاً َوُه  َو َخر ْ   -)البقددرة تَ ْنَلُم  ونَ  َتْك
 صدق ربنا العوي م. (129

، وىلقدددداو  قددددوش الهلددددر تمدددد  األذش والعدددد اب يف سددددبي  اهلل، وحت اهللوااماعددددة املسددددلمة حينمددددا ىلنطلددددإ ىلدددددعو إىل
ة يف أمدر هد ا ااهداد هلل ىلددرم وىلدوقن أن الكلمدة األخدري ، العليهدا أن فر ما استطاع ، وجتاهد  عدمء كلمدة اهللكوال

اء، وأي هلدد، أمددا املؤمنددون الهدد م أدوات لقدددر اهلل ي ددنم هبدد م مددا يلدد ي يقددرر طبيعددة املعركددة ونتا سهددا، هددو اعددز ويدد 
حددإ وعدددل يف ذا ددا  ، وأي نتيسددة يقدددرها اهلل اهدداده م الهددقهلل هلدد مام ددري  تدداره اهلل لعبدداده، وأي صددورة يرضدداها 

واثقدون أن   م، ولي  هل م أن يهلرتطوا عل  رهب م وال  تاروا عل  اختياره هلد م بد  يفوضدون األمدر هلل وهدوهق اخلري هل م
كددان معددأ الن ددر عنددد سدديد قطدد  كمددا اسددتلهمه مددن كتدداب ربدده وسددنة   ، لدد لاهندداهلل أعلدد م الددا يددنفعه م ومددا ينفددم دي

، والرضداء الكامد  بدأي نتدا   يقددرها اهلل ماعدة املسدلمة ملدا يريدده اهلل هبداأن الن ر يكمن يف استسدم  اا رسوله 
، ومدن حوهلدا ومنهسهدا، ويف أمدر نفسدهاد ا يدهلا مدا دامد  قدد بد ل  وسدعها يف االلتدزا  الدا أمرهدا اهلل بده يف أمدر عق

 ألن وسدددواء كدددان الن دددر املدددادي علددد  األعدددداء أ  كانددد  الهلدددهادة يف سدددبي  هددد ا الددددين الكلددده سدددواء لددددش املدددؤمنم
، وكددان األسددتاذ يستهلددهد بتلددا اآليددة يف قددد حتققدد  حددم استسددلموا لدده ولقدددره، وهددق ضددايته م حتقيددإ عبددوديته م هلل

ًَاِهرُم }301فَ َلمَّا َأْس َلَما َوتَ لَّ ُه لِْلَجبِ رِن }  سورة ال االات ًُّْييَ ا ِإنَّ ا  { 301{ َونَاَديْ نَ اُه َأْن يَ ا ِإبْ   قَ ْد َص دَّْقَ  ال
َذِلَ  َنْجِزي اْلُمْمِسِنرَن } ََ301}. 

وكددان يستهلددهد بأصدد اب األخدددود الدد ين ق ددوا حيددا  م يف سددبي  اهلل واستهلددهدوا حمددر قم بالنددار الدديت أوقدددها 
رد أن رأش   السد.. الاملطلوب من املؤمن أن يستسل م هلل كما استسل م إبراهي م وإمساعيد  عليهمدا السدملكفارعليه م ا

ك يدرتددا يف ىلنفيد  األمدر .. وكيد  أن األب وابنده ولدده إمساعيد  أنده يدرش أنده ي إده ، وأخدرب هبداإبراهي م الرؤيا من ربه
.. وحددم عوددي م الراضددق ألمددر اهلل، حددت ولددو كددان أمددرا صددعباهددو ذلددا االستسددم  ال امددإميامه، وكددان مقت دد  ا هلددق

يعدد هندام ضدرورة  نفداذ االبدتمء، بعدد أن اد   عبدد قدد جندف يف االختبدار وك.. يكدون الدد  ذلا االستسم  هلل
                                                 

 .ه ثقات وص  ه النووي يف األربعم، وقال ابن حسر رياللتفسري: خريه احلسن بن سفياناحلديث قال ابن كنري يف ا  1
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، لدد لا نددزل الفددداء علدد  إبددراهي م وجنددا إمساعيدد  مددن الدد بف ليواصدد  مسددرية ا ميددان والددبمة، ولينبدد  مددن احلكمددة مندده
 .  برسول اهلل ذريته العرب املستعربة العدنانية اليت ىلوي

احليدداة وآثددروا اآلخددرة علدد  الدددنيا، ن ددرا عويمددا حينمددا آثددروا العقيدددة علدد  أمددا أصدد اب األخدددود القددد حققددوا 
 يهلوي أيساده م.، واستسلموا لقدر اهلل وثبتوا رض م احلريإ اهلا   ال ي كان وآثروا احلإ عل  الباط 

 نار مراد اهلل عل  مراد النف .عل  احلإ وإي النباتإن الن ر احلقيقق هو 

، التعدد ي  وكدد  ىل دد ية يف ذلددا السددبي سددتعمء با ميددان علدد  املددوت وعلدد  واالنت ددار احلقيقددق هددو ذلددا اال
  ن قلي  مقاب  اازاء العوي م. الهق

رندددا م دددمون ب دددرذ النودددر عدددن ، وأيد اهلل، واهلل يفعددد  بندددا مدددا يهلددداءالكدددرمي أنندددا أيدددراء عنددد أسدددتاذناوكمدددا يعدددرب 
ا أعومدده مددن أيددر ومددا أيلدده مددن ، ومدده االيدد والتمتددم بددالنور إىل ويهدد ،النتيسددة، واأليددر هددو رضددوان اهلل سددب انه

 .يزاء

ًاب   ع  ، وهددد ا الددرأي ندددابم مدددن ىل دددوره لق دددية األلوهيدددة أم   ً الِقاف   س وأم   ً الم    اروول سددتاذ رأي يف  :عش   ًال
، ومدا يرتىلد  علد  هد ا مدن ا اامدا مدم مقدا  ا نسدان مدن اهللومنبنإ انبناقا طبيعيدا مدن إدراكده ملعدأ العبوديدة ومتناسدق

للنقاالددة الهددو يددرش أن كدد  ىلفكددري أو ىل ددور أو مبدددأ ال يقددو  علدد   بالنسددبة، أمددا ال النقاالددة و ددال الواقددمكددة يف  ددحر 
، كمددا أن يدداهلق من ددرذ ال صددلة لدده با سددم    مددن معينهددا ودقددإ مقت دداها الهددو الكددرهددقاعدددة ال إلدده إال اهلل وين

الهددو احنددراذ عددن طريددإ  - ه الكددرمي وهددو القددرآن الكددرمي أو سددنة رسددول – أي ىللددإ مددن أي م دددر ضددري م دددر اهلل
 .حقا قه وأهدااله نه ا الدين وع

، ال  دو  أن قيقدة الكدون واحليداة وا نسدان؛ ك قيقة اهلل وحله أن يتلق  يف أمر حقا إ الويودواملسل م ال  و  
يف نسددان ، ولكددن حينمددا يسددتق  ا ي يعلدد م احلقيقددة كمددا هددق يف الواقددميتلقدد  يف شددأمها إال مددن امل دددر العلددوي الدد 

ىلاريخ التودبإل البهلدري يف  ق.. والفلسفة إمنا هشأن ه ه األمور بعقله وجتاربه، الإنه حتما سوذ ي   ضمال بعيدا
الفلسفة يف ىلار هدا الطويد  أن ادد  ا نسدان بدالعل م احلقيقدق عدن ىللا عاك الت ورات واألالكار واحلقا إ وك ىلستطم 

 ه ه احلقا إ الكربش. 

َفَماَذا بَ ْنَد اْلَم قِّ ِإالَّ   ، ولي  بعدمها إال ال مل والتوبإلم درا ه ه احلقا إ ومنبعها ة مهاوالكتاب والسن
 .(21-)يون  ال ََّ ُل فَأَنَّى ُتْصًَُفونَ 
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، بد  أصدب ا ب ا م درين من م ادر النقاالدة اليده، وأصالفكر الغريب والنقاالة الغربية ا سممقوحم ضزا العاك 
لويددود ا سددممق لدد  وال ددع  واهلزميددة املاديددة والروحيددة الدديت اضتالدد  ايف احلقيقددة مهددا امل ددادر األعلدد  نتيسددة التو

 السيادة يف عاك الفكر والنقاالة.. الغزو الفكري األورويب أصبف هو صاح ، الإن واألمة ا سممية

بسد  منده ىلدأثرت هبد ا الغدزو واقت يت كتب  لتهلر  ا سم  وىلعرب عندهحت أن كنريا من ىللا الكت  واملؤلفات ال
، الوري  ىللا الكتد  واملؤلفدات بعيددة عدن رو  ا سدم  وحقا قده، وأصدب   أسدرية تمدت مقوالىله ومناهسهواع

 دقيإ أصب   ثقاالة ياهلية من رالة. الغزو الفكري أي أمها بتعبري

لد لا ال بدد للمسدل م الد ي يريدد احلدإ أن يب دث طدويم ويف ىلريدث عدن ىللدا املؤلفدات الديت كتبد  علد  أسدات 
املتسدربلة  إال سيقم أسدريا يف قب دة النقاالدة اااهليدة ، وووالإ املقايي  ا ميانية ال  ي ةق ال  يف املنه  ا سمم

ًُماً   بنوب مزي  من ا سم  ًُُه فُ  اَن َأْم ًِنَا َوات ََّبَع َهَواُه َوََ َْ َْْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذ  .(12-)الكه  َواَل ُتِطْع َمْن َأْغ

ا تمددددم املسددددل م الواصددددفاىله يددددرش أن ا سددددم  هددددو احل ددددارة وأن  – يف إ ددددا  شددددديد – أمددددا عددددن احل ددددارة الهددددو
 ت متولفة أي كان لومها وشكلها.، أما بقية ا تمعات الهق  تمعاهو ا تمم املت  ر ال  ي ة

وهو يرش أن أسات احل دارة احلقيقيدة هدو ا ميدان ال د يف بداهلل عدز ويد  والقيدا  إدإ األلوهيدة وعمدارة األر  
،  م واقت اد وسياسدة وعمقداتي م وموا ين وآداب والنون وىلعليعل  أسات ه ه احلقيقة وحدها وما ينبنإ منها من ق

ا التقدد  املدادي واألهبدة والعربة يف حتديد احل ارة هو ذلا التطابإ بم الواقم وحقيقة الويود ب رذ النور عن ذل
تمم الدددا ، يددؤثر يف ااددوهر سددلبا وال إ ابددا عندده وال ، الهددق ال ىلعدددو أن ىلكددون عرضددا مددن املمكدددن أن يسددتغأاملاديددة

.. وا تمدم ااداهلق الد ي ت التقد  املادي أو وهو خلو منهاا سممق  تمم مت  ر سواء وهو ينع م بك  منسزا
 نسزات التقد  املادي أو خم منها.ال يقو  عل  قاعدة ال إله إال اهلل  تمم متول  ومهسق ولو حا  ك  م

تهددا وماهيتهدددا  ا املقيددات الدددقيإ لتت دددد هويت األرضددية علدد  مدددار التدداريخ خاضددعة هلددوهكدد ا ىلكددون ا تمعددا
 .وح ار ا أو ختلفها

وعلدد  هدد ا املقيددات ىلبدددو كنددري مددن ا تمعددات التار يددة قدددميا وحدددينا والدديت ىلعتددد بأمهددا  تمعددات مت  ددرة ىلبدددو 
 ه.  الزخرذ املادي اليت ىلت ل  برقة يف التول  واهلمسية وال ياع رض م كاعل  ضوء ه ا املقيات  تمعات ض

رف نتنًن علره: يبق  موضوع أخري وهو عشًالخام    ؟َرف نتلقى اْلس م َو

، وأمددر إدرام احلددإ أو الدددخول يف املتاهددة  رأي سدديد قطدد  أمددر اهلدددش وال ددملوىلتوقدد  علدد  هدد ه ا يابددة يف
 ا نسان القدرة عل  رؤية احلإ. اليت ىلفقد
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 ؟؟اء الكفددر واااهليدددةقددد ضددلوا السددبي  وىلدداهوا يف بيدددمدداذا كددان يفعدد  األنبيدداء حددم يبعددنه م اهلل إىل أقدددوامه م و 
 ، ونبد وا شدرع اهللءهد م نهريدا وبددلوا نعمدة اهلل كفدراكي  كدانوا ينودرون إىل واقدم ىللدا األقدوا  وقدد ىلركدوا ديدن اهلل ورا

هلدة شدت ، والرقوا خ ا   األلوهية علد  آما حر  اهلل وحرموا ما أح  اهلل ، وأحلواوأحلوا مكامها أهواءه م وأمزيته م
، وانقادوا للطواضي  ىل ل رقاهب م وىلزين هل م الباط  وىلدالعه م إىل الهلهوات يلغدون عبدومها و  عون هلا من دون اهللي

قدوا  ال دالة وهد ه الفئدا  ؟ مداذا كدان األنبيداء يقولدون لتلدا األال يفيقوا أبدا وال يرالعوا رأسا يف مستنقعها العفن حت
، ويب ندون   م ويغم دون أعيدنه م عدن ىلناق دا  م، ويتسداهلون داللدة ىل درالااطيله م  أبد؟ ه  كدانوا يربتدون علداهلابطة

ىلنفدق عدنه م نلمهد م والسدقه م اليت  ، و رتعون األدلة والرباهمختريه م عن كفره م وشركه م وع يامه مهل م عن خمار  
 وكفره م؟

را ، نداهسدماءيف كبدد ال.. لقدد كدان األمدر واضد ا وضدو  الهلدم  واألر  بداحلإ تالسماواوال ي خلإ  كم
، سدتهانوا جبدمل مدواله م وخدالقه م، واالويدوا الندات قدد يهلدوا مقدا  رهبد م.. لقد نوروا نهور البدر يف الليلة القمراء

، ن هلد م كد  قبديف ويدربر هلد م كد  باطد ، وانسداقوا وراء الهلديطان يدزيونسوا يو  احلسداب؛ يدو  يقدو  الندات لدرب العبداد
 أمه م مهتدون. ويرتكه م مم ذلا يونون

، وأمهد م خريدوا بكليدته م أمه م ال يفرقدون بدم احلدإ والباطد ، و اء أن النات ىلعيع يف نم  وضملةقد رأش األنبيل
ً  َأِم اللّ   ُه  مدددن دا دددرة العبوديدددة هلل إىل العبوديدددة للعبددداد كمدددا قدددال يوسددد  ل ددداحب السدددسن  ًِّقُ   وَن َخر ْ    َْ َأَأْربَ   ام  مُّتَ 

م  ا ق  ال إلر  اس  ..(13-)يوس  فاْلَواِح  ُد اْلَقهَّ  ارُ  { اللَّ  َه 321َأتَ  ْدُعوَن بَ ْن   ً َوتَ  َذُروَن َأْحَس  َن اْلَخ  اِلِقرَن }َو
 .(219-)ال االات  {321رَبَُّكْم َوَرمَّ آبَاِمُكُم اأْلَوَّلِرَن }

، ومددن ث دعددوا النددات إىل النددور الدد ي يدداءوا بدده مددن عنددد نبيدداء ال ددف ة أمددامه م سددوداء مولمددةحيندد ام رأش األ
 ان.إىل النور ومن الكفر إىل ا ميرهب م الكان  دعو  م للنات أن أخريوا من الولمات 

، وأن علديه م أن يددخلوا يف ديدن عالنوه م بأمه م ليسوا يف ديدن اهللولقد أمر اهلل رسله عيعا أن يفاصلوا قومه م وي

ًُوَن }اهلل  { َواَل َأنَ  ا َعابِ  د  مَّ  ا 1{ َواَل َأن  ُتْم َعابِ  ُدوَن َم  ا َأْعبُ  ُد }2{ اَل َأْعبُ  ُد َم  ا تَ ْنبُ  ُدوَن }3قُ  ْل يَ  ا َأي َُّه  ا اْلَك  اِف
 . {1} { َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ 1{ َواَل َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد }1َعَبدتُّْم }

، ل لا كدان موقد  األنبيداء مدن أقدوامه م مكدرورا هدو هو وحم ىلتكرر ال ورة وىلتهلابه الوروذ الإن املوق  هو
 ..ألن ال ورة واحدة والوروذ واحدة .. ذلاه وكان موق  األقوا  مكرورا أي ابعين

الة يديددددة لدددوال كلمدددة ، وأمهدددا يف حايدددة إىل رسدددن األر  كلهدددا اآلن ىلعددد  باااهليدددةوهكددد ا يدددرش سددديد قطددد  أ
 بعد حممد وال كتاب بعد القرآن..سبق  من اهلل أن ال نب 
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نتهداء عدن ، واالأقوامه م إىل الدخول يف ا ميان ا، اليدعو اة احلإ أن يسلكوا سلوم األنبياءل لا وي  عل  دع
م رضدد م أنددواع الهلددر  ، الالنددات ضددارقون يف كدد سددتعانةوشددرم اال ىلبدداعاال.. شددرم اخللددإ وشددرم الهلددرم كلدده بأنواعدده كلهددا
 نطقه م بم إله إال اهلل.

د امدت  قلبده بالتويده ال دادق هلل، والتلقدق املد عن ويرش األستاذ سيد قط  أن اهلددش ال يت قدإ إال  نسدان قد
، ويددددرم بكدد  قلبددده وخلسدددات وعومتهددا وهيمنتهدددا علددد  الويددود كلددده، وا حسدددات العميددإ جبدددمل األلوهيدددة مددن اهلل

مِل ه ش يء  ..م الويود البهلدري والويدود ا هلدقال سبي  إىل ا حاطة به بنفسه عو م الفارق ال ي  . .ل ر َ 
  ََواْلبَ   اِمُن َوُه    َو ِبُك    لِّ َش   ْيءو َعِل    رم   ُه   و ًُ ًُ َوالظَّ    اِه ِخ     َْ اْلَمِل    ُ  اْلُق   دُّوُس السَّ    َ ُم اْلُم    ْؤِمُن  . . اأْلَوَُّل َوا

 ًُ  .. اْلُمَهْرِمُن اْلَنزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكب ِّ

ام صددورة واحدددة لإلميددان احلددإ، وهددق إن هدد ا ا حسددات  عدد  القلدد  البهلددري والعقدد  البهلددري يدددركان أن هندد
، الالدد ي ددد  هدد ا ا حسددات يدددرم حقيقددة وا قبددال املهلددوق ألمددر اهلل وحكمددها ذعددان الراضددق والتلقددق المهدد  

، وال  د نفسه يلهث وراء ثغرة ينفد  منهدا ليدرب  هد ه البهلدرية اااهليدة املتعسرالدة لواقم البا   ال ي ىلعيهله البهلريةا
عر رو  العبددددادة احلقيقيددددة ومدددد اقها، وال ينودددددع .. ويستهلددددإندددده يددددرش حددددإ اهلل العوددددي م االيدددد  ..ة الفاسددددقةاملسددددتهرت 

، اهلل وخرو  عل  دينه ونقدض لعهدده ه ا الغناء من ارد عل ، ويرش بك  يمء ووضو  ما يرىلبه بأشكاهلا وقوالبها
 ..املروق ؤالء من وصمة ه اوال يتعاط  أبدا مم ه ا املروق لي ه  باحنا عن خمر  ينسق ه

، ومعرالتده بكربيداء وامتمء قلبه هبيبدة اهلل وعومتده ،إن ضريىله عل  اهلل سب انه، وعمإ إيمله ل ات اهلل سب انه
 دد يف أن يددرش الواقدم علدد  حقيقتدده،.. كد  ذلددا  علدده ال يدرت الويددود كلده و  ددم هلددا الكدون كلدده اهلل الديت يرجتدد  هلدا

، وال يتم دددد  اهلددددروب مددددن ، الددددم ي ددددرالها عددددن ويوههدددداوإدرام كتدددداب اهلل الددددا ىلسددددت إ مددددن الهدددد م  ن ددددو ويتلقدددد  
الدددم يوايههدددا القدددررات مسدددبقة، وال ، يددد  هلدددا، وباادددد الم دددإ هبددداامقت ددديا ا ويأخددد  هددد ه الن دددو  بددداالحرتا  الو 

.. ينبغدددق أن ره.. كدددم، وال يعطلهدددا حدددت ال ىلعمددد  اليمدددا يكدددهلدددا حسددد  هدددوش طدددا ع، وال يؤو    دددعها لرضبدددة طار دددة
ات وختددريه م مددن الولمددات إىل النددور، ا ىلسددت إ مددن ااددمل وا كبددار ألمهددا يدداءت لتهدددي النددالددت اهلل ىلتلقدد  كلمددا

 به ودينه والواقم ال ي حوله.ر ، وعل  ا نسان أن يتلقاها هك ا ليعرذ ومن ث الهق م يئة ب ا ا، واض ة بنورها

ألن الفقده أوديدة متهلدعبة، ومفداهي م بهلدرية ، إيداك م ودهداليز الفقده حدم ىلريددون أن ىلتلقدوا العقيددةوكان يقول لنا 
، ث بعدد ذلدا ألمدره ابده و  دعو  ات رهبد م ويؤمندو . ال م عن أن الفقه ينهلأ دا مدا بعدد أن يعدرذ الندالن و  ربانية

 . م هب ا الدين ال ي آمنوا بهولي  قب  ذلا وال معه يأي دور الفقه ال ي ددد للنات أحكامه م العملية يف حيا 
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،  دددون أنفسدده م بددم أرىلددال اخلمالددات ين يدددخلون مددن بدداب الفقدده ليتعرالددوا علدد  العقيدددة الددإمه م أمددا هددؤالء الدد
، ويبددو هد ا األمدر ت دد  عمدا بعدد اعتنداق هد ه العقيددةة بقددر مدا ىلديدوعهرة مدن اآلراء الديت ال ىلت دد  عدن العق

 واالرىلداد عن الدين علة وىلف يم..أكنر حاية يف ع ور ال مل والفنت 

يف حالدة يفداذ وىلعطدد  وحدت هدد ا بقدق موداهره، بعدض الدددين و هد ا ي بقدق يف حيداة النددات هدو قهلدور إن الد 
ن يف ياهليددة ككدد  ياهليددات التدداريخ الدديت ىلودد  عالقددة و هدد م سددادر ال، ث ال ىلغددري منكددرا وال ىلقددي م معروالددا، إيددومددوات

 وحقيقته. من يوهر الدين، بينما هق خالية ااما الاء وىلع   الارةضق يف صورة أشكال يو ابامل

الندددات أوال مددددن الولمددددات إىل الندددور، ومددددن الهلددددرم إىل ، أن  ريددددوا  يكددددون دور الدددددعاة كددددور األنبيدددداءومدددن ث
 .األمر يف النات كما حد  أول مرة .. ث بعد ذلا يأي دور الفقه حم يستقرالتوحيد، ومن ال ياع إىل الويود
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 ل الثالثـالفص
 سيد قطب واحلركة اإلسالمية

رىلباطده جبماعدة ، ومدن ث الكدرمي عدن ق دة التويده إىل ا سدم ف   أنق  بعض ما مسعته من األسدتاذ ايف ه ا ال
 و ن  رأيه األخري يف ه ه ااماعة."ا خوان املسلمون" وما ىلم ذلا من أحدا  ومواق  ك

، ةصداح  شو دية متميدز  ،بد  مند  طفولتده، سيد قط  كان يف صدر شبابهن إأن نقول إىل ولسنا يف حاية 
ىلرسددد م صدددورة شددداب  " يلمدددف ىللدددا اخلطدددوث املبكدددرة الددديتولعددد  مدددن يقدددرأ ق دددة "طفددد  مدددن القريدددة، ت منفدددردةاوقدددرار 

 املستقب .

سددتمل ه ألصدد  شو ددية هدد ا الرا ددد أكمددن يف ذلددا التعبددري الدد ي ييف رأيددق أن مفتددا  شو ددية سدديد قطدد  
ا للت دددي وكدان رمددز  ،  مدا يددراه بدداطم" نعدد م لقددد كدان رمددزا لمسدتعمء علدد  كدداالس  تن ء المتم دي.. وهددو "لعودي ما

القددد كددان مددم ذلددا االسددتعمء  .، ث ىلددأي بعددد ذلددا صددفاىله األخددرش الرا عددة والكنددريةلكدد  مددا يوايهدده مددن عقبددات
، وكدان ذكيدا ملاحدا يددرم أعمداق النفدوت وأعمداق الكلمدات بك  ما حتمد  هد ه الكلمدة مدن معدان والت دي إنسانا

وىلبددو علد  ويهده ىللدا املممدف ، ا يدة عسيبدة، وكدان مدم ذلدا حييدا يقطدر حيداءهلداعر ب دورة سدهلة وىللقوأعماق امل
، والدوق ذلدا كدان محاسده محدات شداب يف العهلدرين حدم كدان ه أحدد أو ياملده أو قدد  لده معروالداالعسيبة إذا مدحد

 ا وناقدا الأنن أمها الوق اادال.. أما مكانته مؤلفا وكاىلبا وشاعر ميف اخلامسة واخلمس

كيدددد  كاندددد  بدددددايات صددددلته بددددا خوان   سددددألته: ؛إ كددددان ىلقييمدددده اماعددددة ا خددددوان املسددددلمممددددن هدددد ا املنطلدددد
، شدياء، ولعد  السدب  يف ذلدا عددة أأسدرتيف هلد ه ااماعدة وال ملرشددها: كن  يف بداية األمدر ال قال يل ؟ماملسلم
، ه م صددورة ضددري مردددةطبددم يف نفسددق عددن، بدد  كاندد  نتن ا خددوان ك يكونددوا مندداذ  مقنعددةه م مددأن مددن التقيددت؛ منهددا

 .إ أن ىل در من ريال دعوة إسمميةنتيسة لبعض ىل رالات هل م كن  أرش أمها ال ىللي

، ر ااديددد" الديت كندد  أرأت حتريرهدداالفكدأال ىلقدرأ  لددة "بددأين علمد  أن املرشددد العدا  أمددر ااماعدة  ؛وسدب  ثددان
 أو ىلع  .، در سببا ل لا وعزوىله إىل عد  وعقوك أ

  منددد  "الت دددوير الفددد  يف   وكنددد  بددددأت أكتددد  بعدددض الكتابدددات املوصدددولة با سدددموم ددد  األيددداوأضددداذ: 
لد ي خدر  العدالدة االيتماعيدة يف ا سدم " ا" ، ث بعد ذلا بدأت يف كتابة"يف القرآنمهلاهد القيامة "، ث "لقرآنا

 .انته  كم  األستاذ سيد قط   .2494إىل الويود يف عا  
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ذ الكدرمي يف ولدو  سداحة الفكدر ا سدممق بعدد أن انتهد  معاركده احلاميدة مدم كان  هد ه أوىل حمداوالت األسدتا
ت امليددان ، وكدان الدار وم دطف  الراالعدق واملدا ين وضدريه م العقداد وطده حسدن: ساطم الفكر واألدب يف م ر أمندالأ

نسددان ث عددن اهلويددة األصدديلة  .. ث كاندد  ىللددا اخلطددوات حنددو كتابددات إسددممية ىلعكدد  رضبددة يف الب ددبددم مندداال 
ورالدا كدان ، ابتعدا  مدن و ارة املعدارذ امل درية.. ث ساالر بعددها إىل أمريكدا يف دراسدة لدربام  مددارت األحدد كمسل م

 .بمدذلا ختل ا منه يف حقيقة األمر وإبعادا له عن ال

 علددد  حقدددا إ يط لدددم ، كدددق سددديد قطددد لوكانددد  هددد ه الرحلدددة الق دددرية الددديت دامددد  قرابدددة العدددامم الرصدددة عويمدددة 
.. وىلفت د  عينده وهدو الدد كق ضدد ا سدم  وضدد كد  مدا هددو إسدممق ، أمههدا حقيقدة العدداء والكيدد اادداهلقكندرية

عدن  ، كمدا أدرم أي دا حقدا إ م هلدةحل دارة الغربيدةك الغدريب واااللما  عل  ك م  ها   من احلقا إ امل هلدة حدول العد
 أوضاع العاك ال ي ياء منه.

، وقددد  باعتبدداره جنمددا المعددا يف مسدداء م ددرواالجنليزيددة كانتددا ىلتناالسددان عليدده  وكمددا أخددربين أن املوددابرات األمريكيددة
وعلدد  رأسددها م ددر بطبيعددة ، يف إدارة األمددور يف الهلددرق األوسددإلا يددكاندد  أمريكددا ىلعددد العدددة لكددق حتدد  حمدد  بريطان

، أمريكددا الفتيددةقددوة   ، وكاندد  بريطانيددا مددن ناحيددة أخددرش ىلريددد أن ىلددرتم هلددا ريدداال يف م ددر بعددد انسدد اهبا أمددااحلددال
 ا إ اليت بدت أمامه واض ة يلية.ويزداد وعيا باحلق ،وكان  سيد قط  د  هب ا وذام

ر  أمريكا استعراضات انيليدة ىلسدور مدن .. أنه كان  ىلقد  عل  مساه يف ه ه الفرتة الزمنية الق ريةومما الحو
، وقدد كدان هد ا عسيبدا ك ها امللدا الداروقر حيند ام وعلد  رأسدامللكية يف م ر وىلرب  ال ا ف األسرة املالكدة يف م د

النودا  امللكدق كدانوا دطمدون صدورة لد لا  ،  ، ىللدا الندورة الديت صدنعتها أمريكدا2411ره إال قيا  النورة يف عا  يفس
 التغيري ااديد يف الهلرق األوسإل. ا أدواتو ليكون رلقد كانوا ميهدون لقدو  العسكيف م ر؟؟ 

سده هديدة للملدا   وقددم  رأ2494ه حدم قتد  حسدن البندا يف الربايدر عدا  ؛ أندحوه وشدد انتباهدهوأمر آخر ال
، الحدد  سدديد قطدد  الفرحددة الغددامرة الدديت سددادت كدد  الواليددات املت دددة األمريكيددة القتدد  ذلددا يف يددو  عيددد مدديمده
.. لقددد كاندد  الرحددة حقيقيددة بتول دده م مددن هدد ه ألمريكيددة وا جنليزيددة علدد  السددواءاملوددابرات امددن الريدد  وخاصددة 

 .الدعوة إىل عودة ا سم  من يديدلهلو ية اليت ىلزعم  ا

، و الد  مدن قلبده ىللدا املهلداعر يةولقد كان هل ه املمحوات دور يف ىلويده سديد قطد  بكليتده لل ركدة ا سدمم
ا علدد  يددك يكددن حسددن البنددا خمل ددا وصددادقا وميندد  خطددرا حقيق ، وأدرم أندده لددومالندداالرة مددن عاعددة ا خددوان املسددلم

 .إعمنا هل ه الفرحة الغامرة عوملا رق وا يف الهلوار ، رح  أوساث األعداء ك  ه ه الفرحةا الاااهلية مل
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ذ بيندده وبددم ، أن اكتهلدد  بعددد أن ىلددرم  لددة الفكددر ااديددد إثددر خددممددا حلسددن البندداوممددا  اد األسددتاذ سدديد احرتا
.. حيند ام أدرم ملداذا مندم حسدن بيةورو ، أن ه ه ا لة كان  خاضعة لتوييهات سفارة أينبية أإدار ا أو أص اهبا

 .ىلباعه من ىلداوهلا والتعام  معهاالبنا أ

وعددددن ا خددددوان ، ن رحلتدددده ىل ددددورات يديدددددة عددددن العدددداكمدددد عا دددددوهكدددد ا ىلكوندددد  يف نفدددد  سدددديد قطدددد  وهددددو 
    أن يكون ك لا.أو عل  األق  ، أنه واحد من الدعاة إىل ا سم ب، كما بدأ يهلعر ماملسلم

إىل م ددر أثددر كبددري يف قددراره العمدد  يف سددبي  ا سددم  مددم عاعددة لدددش عودىلدده ا خددوان لدده  ولقددد كددان السددتقبال
 .ما خوان املسلم

" إهددداء يدداءت بدده االيتماعيددةالعدالددة يف ىلقدميدده للطبعددة األوىل لكتدداب "وكددان األسددتاذ سدديد قطدد  قددد كتدد  
 ه ه الكلمات:

دين يديدددا كمدا بدددأ، يقدداىللون يف سددبي  اهلل،  يددردون هد ا الدد"إىل الفتيدة الدد ين أحملهدد م يف خيدايل قددادمم
مدددؤمنم يف قدددرارة نفوسددده م أن العدددزة هلل ولرسدددوله وللمدددؤمنم، إىل أولئدددا الفتيدددة الددد ين ال ، اليقتلدددون ويقتلدددون

  األييددال يف يددو  قريدد  يددد أشددا حلوددة أن رو  ا سددم  القويددة سددتبعنه م مددن ماضددق األييددال إىل مقبدد
 "قري .

 سيد قط           

، المددددن ث كددددان ذلددددا أمهدددد م هدددد م املق ددددودون بتلددددا الكلمددددات قددددرأ ا خددددوان املسددددلمون هدددد ا ا هددددداء ننددددواوملددددا 
 وان وشباهب م لدش عودىله إىل م ر.االستقبال الرا م ال ي لقيه األستاذ سيد من قب  ا خ

لددددة داالعاء يف الطبعددددات التاليددددة مددددن كتدددداب "وبعدددد ان ددددما  األسددددتاذ سدددديد إىل ا خددددوان ضددددري يف كلمددددات ا هددددد
 : االيتماعية" ال ارت كما يلق

ن يف ..  اهددددو   م يف واقدددم احليددداة قدددا ممإىل الفتيدددة الددد ين كنددد  أحملهددد م بعدددم اخليدددال قدددادمم الويدددد"
 ن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنم.، مؤمنم يف قرارة نفوسه م أسبي  اهلل بأمواهل م وأنفسه م

خليدال احقيقدة أعود م مدن  ا،إذا هد م حقيقدة وواقعدإىل هؤالء الفتية الد ين كدانوا يف خيدايل أمنيدة وحلمدا الد
 وواقم أكرب من اآلمال.

ا ينبنددإ النددور إىل هددؤالء الفتيددة الدد ين انبنقددوا مددن ضددمري الغيدد  كمددا ىلنبنددإ احليدداة مددن ضددمري العددد  وكمدد
 من خمل الولمات.
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  ".كتابالفتية ال ين  اهدون باس م اهلل، يف سبي  اهلل، عل  بركة اهلل. أهدي ه ا ال إىل هؤالء

 سيد قط           

، ا بكددد  مدددا ميلدددا مدددن ا ميدددان وال ددددقوعمددد  يف صدددفواله ،موان ددد م سددديد قطددد  إىل عاعدددة ا خدددوان املسدددلم
ولقددد وثددإ بدده مرشددد ااماعددة ااديددد ، لإلسددم  وااهدداد يف سددبي  ا سددم وانطلددإ بكدد  طاقاىلدده وقدراىلدده يسددورها 

 ر أن  ل  عل   عامتها حسن البنا. شاء القدواعتربه من أه م من يعتمد عليه م يف ااماعة اليت

هلو ددديات الددديت قرهبدددا املرشدددد بعض اللددولقددد ضددداق كندددري مدددن ا خدددوان القدددام  هبددد ا االصدددطفاء لسددديد قطددد  و 
.. ولقددد كاندد  خطابددات كنددرية ىل دد  ندده يف حايددة إليدده يف قيادىلدده للسماعددةمددا يعتقددد أ رأش اليدده املرشددد ااديددد، ألن

سدتوش الهلدتا  م.. كمدا قدال ىل د  يف بعدض األحيدان إىل م، د قطد  ىلعدرب  عدن هد ا االسدتياء سديإىل املرشد العا  وإىل
 .يل رمحه اهلل

هد ه أخمقيدات ، ولكنده كدان يتعسد  مدن أن ىلكدون كد  هد ه احملداوالت ال دغريةبولكنه ند  يعمد  ضدري عداب  
 .من يعملون لإلسم 

مسدداندة ا خددوان الدديت مددا كاندد  لتقددو  لددوال ، ىللددا النددورة  2411ثددورة ال ددباث األحددرار عددا  .. وقامدد  النددورة
، وهددد م الددد ين قددداموا بدددأخطر وا أع ددداء يف حركدددة ال دددباث األحدددراركدددانمدددن ااماعدددة  ، املمنلدددة يف ضدددباث لمم هلدددااملسددد

، كمدددا كانددد  ممنلدددة يف شدددباب النودددا  اخلدددا  الددد ين ىلولدددوا حراسدددة االنقدددمب يف القددداهرة وا سدددكندريةاألدوار أثنددداء 
  منوا جنا  النورة.ت العامة لياملنهل 

، وأودعددددته م السددددسون النددددورة، وطددددارد  م يف كدددد  مكددددان اسددددتهدالته مولقددددد لقددددق ا خددددوان يددددزاء سددددنمار حددددم 
 الكرملم.يف سا منه م عل  حب  املهلنقة ىلقربا للسادة يف البي  األبيض و و   رؤ علقواملعتقمت بعد أن 

، نوا يلقبوندده بدداألب الروحددق للنددورة، وكدداد قطدد األمددر الددإ النددوار اادددد ااماعددة، وركددزوا علدد  سددييف أول نعدد م 
، بد  بعض األحيدان إىل بعدض االيتماعدات وكانوا يدعونه يف، ه يأخ ون رأيه يف كنري من األموروكانوا يرتددون علي
 خددوان ، علدد  أن ىلن دد م إلدديه م عاعددة اها لت دد  حمدد  األحددزاباؤ يتددوىل أمددر هيئددة الت ريددر الدديت أنهلددعرضددوا عليدده أن 
 يئة الت رير.وىل وب يف ه

 ، ونهددددر عددددال ورة يف أول األمددددر، ولكددددن سددددرعان مدددا ىلفاقمدددد  اخلمالدددداتولقدددد حسددددن نددددن ا خددددوان هبددد ه الندددد
 عادل كمال وحممود عبداحللي م.أمحد الناصر عل  حقيقته كما حتكق م كرات صم  شادي و  عبد

قدرر أن يعددد  سديد قطدد  ، وكدان مددن امل احملندة كاملددةم  اصددطل  مدم عاعددة ا خدوان املسددلماملهد م أن سدديد قطد
ممدا اضدطره م إىل ، ن ميدر  مرضدا شدديدا قبد  احملاكمداتولكدن إرادة اهلل شداءت أ،  2419ا عدا  مم الد ين أعددمو 
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هلدددهداء بعددد ذلدددا ليل دددإ بركدد  ال، لهلدددهداء دون أن يكددون سددديد قطدد  مددنه مومت إعددددا  السددتة ا، ىلأييدد  حماكمتدده
 باثنيت عهلرة سنة.

القددد أودع يف  وملددا كاندد  صدد ته ال حتتمدد  ،سددنة ةعهلددر  بددة قدددرها  دد السددسن ليق ددق مدددة عقو ولكندده دخدد  
ىلفسدددري الودددمل بعدددد أن رالعددد  مؤسسدددة احللدددب علددد  احلكومدددة ق دددية اسدددتكم  وهندددام ، م ددد ة سدددسن ليمدددان طدددره

لسديد ، وكدان قددر اهلل الد ي أىلدا  فسري ال ي ىلعاقد عليه مم املؤسسةىلطال  اليها بالسما  لسيد قط  بإكمال الت
، لددا الت ددور الدد ي الددتف اهلل بدده عليدده، وذلددا املددنه  الدد ي دعددا إليددهث ينق دده ليبندده ذ، تكم  الوددملقطدد  أن يسدد

وردا هلددا إىل أصددوهلا ال دد ي ة يف ، ودالعددة يديدددة لل ركدة ا سددممية،  ددا يديدددا يف عدداك الفكدر ا سددممقوكدان الت
 نه  وإدرام املعركة وإدار ا.الت ور وامل

  لتبدأ مرحلة يديددة يف حيداة سديد قطد  ويف حياىلندا ويف حيداة عاعدة 2491  ث كان لقاؤنا به يف صي  عا
 .ا خوان

 ؟ا حد  بعد لقا نا بسيد قط ماذ

ين أع  هندا ىلممد ة سديد قطد  الإب يغة اامم أحتد  .. وحم نا بسيد قط  نقطة حتول لكنري مناكان لقاؤ 
ور كاند  يديددة عليندا والدتف ب دريىلنا علد  أمد، علد  يديدهولقدد هددانا اهلل ، والسدماع مندهال ين أكرمه م اهلل بدالتلقق 

وهدق أن الد ين ىللقدوا مدن سديد قطد  ليسدوا شدبابا ، النور إىل نقطة يف ضاية األمهية .. وأح  أن ألف ب ورة كاملة
، ث اء يف عاعدة ىلعمد  مدن أيد  ا سددم .. ولكدنه م شدباب أع ددا تمدم الفددارة املرتهد  ااداهلق عداديم يداءوا مدن

وهددؤالء الدد ين ىلتلمدد وا علدد  يديدده ، السددسن واالبددتمء يف سددبي  دعددو  م كددانوا ميددرون ال نددة – م التقددوا بددهحدد – هدد م
مددا  وثبتددوا أ، وأيددا ه م اهلل منهددا علدد  خددري، ارات شددت يف ضايددة الهلدددة وال ددعوبةخاصددة كددانوا مددن الدد ين مددر وا باختبدد

. هلد ا كدان هدؤالء الهلدباب حدم التقدوا بسديد قطد  .معت مم الا آمنوا به من احلدإ، ا رهاب وا ضراء عل  السواء
مبة يعلددته م أكنددر صدد، لوانددا مددن احملددن الفكريددة والنفسدديةوذاقددوا أ، ومددر وا الواقدد  شددت، والكددروا كنددريا، وا كنددرياأقددد قددر 

وال  درون ، د الد ي  علهد م ال يتبعدون كد  نداعإألمهد م أصدب وا يف دريدة مدن الرشد، وأكنر حرصا وأكنر حد را أي دا
قطد  كندا قدد  .. وأقول ه ا الكم  حت أؤكد حقيقة أننا حم التقينا بسيدال بعد أن مي  وه ييداإك  نداء وراء  

وكنددا الددوق ذلددا حندد  ، ا عودد م املهمددة امللقدداة علدد  عاىلقندداوأدركندد، وعرالنددا حسددنا ا وسدديئا ا، بلونددا عاعددة ا خددوان
وكدددان كددد  مندددا يب دددث بطريقتددده اخلاصدددة عدددن الهلدددقء  ،أمهدددا بعيددددة عندددابنهلدددعر حينددد ام  كندددابالومدددأ إىل احلقيقدددة الددديت  

 دريه ااما.يالناق  ال ي ال 

ىلأكددد لنددا أن الريدد  علدد   ،وعرضددنا األمددر علدد  أنفسددنا وعقولنددا وجتربتنددا، حددم التقينددا بسدديد قطدد  ومسعنددا منددهو 
  ي كان ينق نا وكنا له نامئم.وأنه قد وضم أيدينا عل  ذلا الهلقء ال، حإ



 44 

.  .فهمدوا مدا قيد  هلد م وك يفكدروا اليدهىلممد ة سديد قطد  أمهد م شدباب ياهد  ضد   ك ييقدال عدن ي ف أن الم 
 كم.. إن األمر خمذ ذلا ااما..

مددن  ولقددد كددان الواحددد منددا يريددم إىل إخواندده بعددد لقا دده بسدديد قطدد  إنسددانا يديدددا خمتلفددا اامددا عمددا كددان عليدده
ا ىلغددريت .. كمد  ول وضداع ولل كومددات وللنداتسدمالتبددل  نورىلدده لل يداة ولإل، قبد  وكأنده قدد خلددإ خلقدا يديددا
 مهلاعره وم اقاىله لك  شقء..

حددم يهلددعر بأنده قددد أمسددا بدأول اخلدديإل الدد ي يهديدده إىل ة، مر اوالرحدة ضدد، كدان الواحددد منددا دد  إيويددة داالقددةو 
  وميتلدد ،ندده كلدده مهلدداعر الطمأنينددة والسددكينةوىلسددري يف كيا، لدد  الطريددإ احلددإ الدد ي يوصددله بدداهللووضددم قدمدده ع، اهلل

، غ هد ا احلدإ لكد  النداتيستطيم أن يبل د لو، ويتمأ عمء باهلدش ال ي هداه اهلل إليهقلبه بهلعور العزة باحلإ واالست
 عيهلون اليها وه م ال يهلعرون.و ريه م من ال ياع والسط ية والعماية اليت ي

الكتدد  الدديت ىلهلددر  هدد ا ن ويف هدد ه الفددرتات الق ددرية الدديت عهلددناها مددم سدديد قطدد  قرأنددا كدد  مددا ميكددن قراءىلدده مدد
تابددا  سددم ك لدد مددا يزيددد ع – وهددق ثمثددة شددهور ىلقريبددا – ، وأذكددر أندد  قددرأت يف هدد ه الفددرتة الق ددريةاحلددإ وىلبيندده

أكندر مدن مدن الندو  ، الكن  أيالسه مهارا وأعك  عل  القدراءة لديم المدا كدان ي دفو يل ويه  إليها األستاذ الكرمي
 ثم  ساعات ك  يو .

ولكدن مدا ، الفرتة اليت مدرت كدالرؤش ااميلدة أشعر باحليوية وصفاء ال هن وىلألإ الرو  يف ه ه ورض م ذلا كن 
 أنفسنا يف سسن القناطر اخلريية.لبننا أن ص ونا منها لنسد 

هدو النطدإ  هوكدان يف نفسدق إحسدات عميدإ بدأن مدا أمحلد، ا يف القنداطر حنمد  كد  هد ا ااديددنناريعنا إىل إخو 
 يوايه بالتأكيد برالض كام  أي ا.س، وانقمب خطرياألشياء ثورة كاملة 

.. كدددانوا يدددأملون أن يتلقددد  ا خدددوان هددد ه شدددعر مدددن سددديد قطددد  وحممدددد هدددواشوك أكدددن متفدددا م كمدددا كنددد  أ
كند  أشدعر مدن .. ملنه  ااديد بالرتحي  واالنهلرا .. ولك  كن  عل  عكسدهما اامداالت ورات ااديدة وه ا ا

، مهدا ىلعبدريا قدد يكدون قاسديا وعنيفدا.. وقلد  يو أمه م لن يقبلوا منه حرالا واحدابخوان خمل خربي الطويلة وسإل ا 
احلددإ كمددا رال ددته قددريع سددوذ يددرالض ا خددوان هدد ا بددأت مددن أن أثبتدده يف هدد ه ال ددف ات.. قلدد  هلمددا " ولكددن ال
 .أول مرة"

ه  تابددددة هددددوك ىلقعددددد حددددت حلوددددة ك، وقامدددد  قيامددددة ا خددددوان ضددددد هدددد ا احلددددإ، ولقددددد صدددددق  األحدددددا  ندددد 
.. ث نهلدروا كتابدا ب لة مدن ااماعدة الفكر.. والك  يعل م كي  أمه م يف النهاية ال لوا ك  من مي  إىل ه ا السطور

 .الفكر وي مه باخلرو  واالحنراذ باس م املرشد العا  يدين ه ا
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بدم  اد  التندحند وأال ،يف هددوء القنداطركان  وصية األستاذ سيد لنا أن نبلغ ه ا األمدر إىل قيدادة ااماعدة يف 
علدد  االلتددزا  وىلواصددينا  ،وكنددا ثمثددة حنمدد  هدد ا احلددإ النقيدد . ة بت ددردات منددرية أو نقاشددات حددادةصددفوذ ااماعدد
، ويلسد   ام األ  الطدوخق حممدد طدهمدوكدان يو  املسئولباأل    .. وحم ذهبنا إىل القناطر التقيبوصايا أستاذنا

هدا وسدلمته أي دا الكتد  الكندرية الديت احتملت، مله نفسدق وعقلدقبم يديه ك  ما حتمعه قرابة    ساعات ألقي  
دور حولده أالكداري هد ا هدو احلدإ الد ي كدان ىلد: قلتده، وقدال، ولقد كان موقفده را عدا حيدث صدد ق علد  كد  مدا معق

وأنده سديكون خلفدق يدؤا رين ، أيده أهم له دون إحدا  ما ينري .. وويه  أن أبلغ ه ا األمر ملنو فو إليه نفسق
يدزاه  ه.. ولقد صدق الريد  طيلدة صد بيت لده حدت اآلن الكدان مدن رواد هد ا احلدإ الندابتم عليده الد ابم عنددمي و 

 اهلل عنا خريا.

يف يددو  ، وبدددأ يسددرياملنددرية الدديت أحدددث  الرقعددة مبكددرة ولكددن حددد  مددن األخددوين اآلخددرين بعددض الت ددردات
يت دددلون  ا خدددوان وبددددأ، وىلوضدددف خطورىلددده هرال دددىلهلدددنم علددد  هددد ا احلدددإ وىلددددعو ل، سدددسن القنددداطر ىليدددارات سددداخنة

ار الكددة علد  ااماعدة ممنلدة يف هد ه األاألالكدار ااديدبالقيادات الكربش يف سسن الواحات اخلارية يبلغومه م بتلدا 
 .الواردة من سسن ليمان طره

.. وياءىلنددا احلددإ ااديددد رضدد م كدد  هدد ه العواصدد  ولكددن األمددور سددارت رضدد م ذلددا يف خددإل صدداعد يؤيددد هدد ا
، كمدا يداءت "أن مدا يف الودمل مقالدة حدإ"ويقدرر  ،منتفاع الدا يداء يف الودمللالة من املرشد العا  يدعو اليها رس

عطيدة الد ي كدان يدرأت أع داء املكتدد  يف  زعبدد العزيدرسدالة أخدرش مدن أحدد أع داء مكتد  ا رشداد وهدو األسدتاذ 
ء مدا ة اليت كان  قدد بددأت يف سدسن القنداطر علد  ضدو منتوا  يف الربام  الرتبوية والنقااليلميم ااه ه الفرتة ىلدعو 

 أوص  به األستاذ سيد قط .

وسدرت رو  ، املنه  ااديد والت دورات ااديددةوأنهلأنا أسرا لدراسة ، ا األمر كما لو كان قد استقردوهك ا ب
 ..ماعة ىلنه  من ه ا املعم ااديديديدة يف اا

. لددة هدد م الدد ين أخدد وا األمددر جبددد، القددد كندد  أحدد  أن قلددة قلي قيقددة ك أكددن مطمئنددا إىل مددا ددددلكندد  يف احل
 عدن ، ال دمث ما يلبث هد ا احلمدات أن ينطفد  أما الباقق القد كان ىللقيه م هل ا األمر واهنا ضعيفا يت م  أحيانا

.. وال عسدد  يف ذلددا قيددة هلدد ا احلددإ كاندد  ضددئيلة للغايددةأن قدددرة ا خددوان علدد  اسددتيعاب األبعدداد واألعمدداق احلقي
، وكانددد  الوراثدددات ا خوانيدددة الددديت عددداش هبدددا أالدددراد ااماعدددة ال ىلعيدددنه م علددد  عبدددور الفسدددوة دةيدددقدددد كانددد  النقلدددة بعال

وىلرىليد  للعمقدات ، مدا يرتىلد  علد  هد ا مدن أعبداء يديددة، و فكدر ااديدد وبدم أالكداره م القدميدةالواسعة بم هد ا ال
لا كدان ااهدد املطلدوب يهددا  .. ل ال إله إال اهلل علينا لهلهادة أنإىل آخر مقت يات ه ا الت ور ااديد ، يديد
  دالعددا كبددريا مددن .. كددان األمددر دتددا لة الدديت كنددا نقددو  هبددا حنددن الهلددبابال ىلكفددق اليدده ىللددا ا هددودات ال ددئي، كبددريا
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ء دادا حقيقيددا ألعبدداكمددا دتددا  مددن األالددراد اسددتع،  التنقيدد  والرتبيددة ىلتبندداه ااماعددةودتددا  يهدددا يف ، القيددادات العليددا
 .ها لة ثقيلة

، و م األالراد يف أسر ثقااليدة ىلربويدةوانت، ت األمور هب ه ا هودات ال عيفةوسار  من ه ا،ك دد  شقء  ولكن
 وامتنعدد   موعددة مددن األالددراد ىلبلددغ أكنددر مددن عهلددرين الددردا عددن االن ددياع هلدد ا األمددر معارضددم هدد ا الفكددر ااديددد.. 

 .(نيلعهلر ا ة واكان عدد األالراد يف سسن القناطر يقارب امل)

ت ملددن أمهدد  ، القددد بدددأت ا الرايدداعمقهددا يف القلددوبنوك يطدد  بنددا الوقدد  لكددق نرسددخ هدد ه املفدداهي م ااديدددة و 
 اد القإل كان  أحكامه م أكنر من ذلا.وكنا كلنا ك لا ما عدا  سة أو ستة أالر ، عهلر سنوات من العقوبة

 ،أثندداء ىلبليغنددا هلدد ا الفكددر ااديدددان يف القندداطر و ولقددد حدددث  أثندداء حركتنددا هبدد ا احلددإ بددم أالددراد عاعددة ا خددو 
. الفتندة القا مدة ونزودهدا بدالوقود القد كان احلمات يوقعنا يف مطبات خطرية كنا نهلع  هبا ،حدث  أخطاء كنرية منا

 عنهداولكدن كندا ندرد  ، راء وأحكا  ىلبدو لنا ص ي ة ومهمدةبإصدار آ ،اهلنا اوكان ه ا احلمات الزا د املندالم نتاي
يعدة املدنه  الد ي  .. كمدا كاند  لندا ىل درالات مندرية كاند  سدابقة ألوامهدا أو خمالفدة لطببتوييهات مدن األسدتاذ الكدرمي

 كنا ندعو إليه.

حددت ىلسددتقر بكدد   .. ألن أي الكددرة يديدددة حتتددا  ح ددانة طويلددةال أراه شدديئا ضريبددا ذلددا الدد ي كددانوأنددا اآلن 
نتيسددة العسلددة ، التفكددري ويف التطبيددإ علدد  السددواء يف أخطدداءحتددد  .. لدد لا كددان أمددرا طبيعيددا أن أعماقهددا وأبعادهددا

كبدري يف ىل د يف األمدور   .. ولقدد كدان ويدود األسدتاذ سديد حيدا ذا أثدروعد  الوضو  الكام  لك  األبعاد واحلمات
 سواء يف  ال الفه م أو يف  ال التطبيإ.، أوال بأول

الفهدد م والتطبيددإ حددت نتبددم مددن خمهلددا ضددرورة  يف  ددال ئ  ساالن  دفاعال الخامأمِل  س ل  بنه ه  ذه وسأضددرب 
 اره م وأخطاءه م حت يستووا راشدين.ويود القيادة اخلبرية العملية اليت حتتوي األالراد وىل  ف مس

.. وذلدا ألمهد م رأوا حت وص  الدبعض إىل حدد ىلكفدريه، ىل املسات بهلو  ا ما  حسن البنااندالم بع نا إ   3
األحددزاب ويددددخ   .. وكددان أي دددا يتعامدد  مدددم دددفق عليدده أحياندددا صددفة ا سدددم ان يبددد  كدد، ر الطدداضوتأندده ك يكفددد

ن خددمل األوضدداع وأندده أي ددا دخدد  حددرب اللسددطم مدد، ن يددرش إسددم  هدد ه اامدداهري ال ددالة.. وكدداا ددال  النيابيددة
 وات عل  ا ما  الهلهيد رمحه اهلل... وضريها من ممحواألنومة الكاالرة

النهانددا بهلدددة . الددات املبكددرة واالندددالاعات املدددمرةشددديدة أمددا  هدد ه االحنراوقدد  وقفددة سدديد قطدد  ولكددن األسددتاذ 
شدرع اهلل وياهدد يف ذلدا حدإ يددعو إىل التوحيدد وإىل حتكدي م كدان وأالهمنا أن ا ما  الهلهيد  ، ه ه التساو ات عن

عودي م أدش ، الهدو إمدا   سدبي  اهللوضد   إياىلده راضديا يف،    ما يستطيعه بهلر يف ذلدا السدبي وب ل أق، ااهاد
 .اهلل عنا خريا هاألمانة بقدر ما استطاع يزا
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ومدن التأويد  اخلدداط   ،عتدده الهدق مدن بداب االيتهداد املدأيورالديت وقدم اليهدا ا مدا  الهلدهيد وعا األخطداءأمدا ىللدا 
" تمعددددات "ا سددددمميةىلددددأثرا بددددالواقم الدددد ي كاندددد  قددددد وصددددل  إليدددده ا ، فهدددد م اخلطددددأ لددددبعض اآليددددات واألحاديددددثوال

اللد م يتبدم حسدن . عل  سقوث اخلمالة إال  د  سدنواتيكن قد م   ا خوان ك عاعة   قام ال م.. حين ام
ولكنده مدأيور علد   ، سدلة مدن األخطداء املرتىلبدة علد  ذلداممدا أدش إىل سل، يف خ  م األحددا  احلقيقيدة الواقدم البنا
وبددأ أي دا ، يل   بعدض هد ه األخطداءكان قد بدأ ث إنه يف أيامه األخرية ورسا له األخرية  . حال إن شاء اهللك  

 .شهيدا يف سبي  ه ا احلإ اهللاه يف ىل  ي ها لوال أن ىلوال

ش ذلدددا إىل .. وأدإبمضهددد م أمهددد م خدددار  ديدددن اهلليف و ، ىلكفدددري أهلددده الددد ين كدددانوا يزورونددده انددددالم بع دددنا يف   2
بهلددددة مدددن هددد ا االنددددالاع رنا الأرسددد  إليندددا دددد ، ضدددسة ها لدددة وسدددإل ااماعدددة، ووصددد  ذلدددا إىل آذان األسدددتاذ سددديد

وأنندا ينبغدق أن نرتيدث يددا ، لد  األعيدان هبد ه السدهولة واادرأةويبم لنا أنه لي  مهمتنا إصدار األحكدا  ع، اخلطري
ملدددنه  الدددبمة الددد ي  أن ذلدددا منددداذعدددن .. ال دددم إال أن نتبدددم موقفددده اامدددايف إصددددار حكددد م بدددالكفر علددد  أحدددد 

ولكدق منكدنه م مدن السدماع اهلداد  ، لكدق ندتمكن مدن ىلوصدي  احلدإ إلديه م، تإىل بناء يسور بيننا وبم النا يدعونا
 ال ي  عله م يعون ما يقال هل م.

، ا املعدددابر الددديت ىلفدددتف قلدددوهب م لل دددإوأن نبددد  بينندددا وبيدددنه م ىللددد، ورون أن حنسدددن ال دددلة بالندددات عيعددداوحندددن مدددأم
ة لن ددع معهد م بداحلإ ولكدن يف ا الدبمه م هل ئولكن مهي، جنامله م حم يكون األمر أمر بمةولي  معأ ذلا أن 

 .حري ون عل  هدايته م ألننا حنبه م وأننا، أثناء ذلا أمه م ليسوا عل  شقء  وال ننس، مودة

أننا يف ه ه املرحلة اليت هق أشدبه مدا يكدون باملرحلدة املكيدة الديت  امت ور  –  تهدا – ك لا اندالم البعض   1
  العمدد  هبددا علدد  أمددا التكدالي  الدديت يتوقدد، لوايبددات والتكددالي  الفرديددة مدن الددن نددتمكن إال، زل اليهددا أحكددا دك يند

 تهلدريعات.. ومدن ذلدا احلددود وكندري مدن العل  ىلأييلها حدت ن د  إىل الدتمكن الإننا مرضمون، ويود نوا  وسلطة
اعيددا .. وأضدداذ بع ددنا الددر  الزكدداة باعتبدداره الرضددا ايتمتعلددي م والعمدد  والونددا   وضددري ذلددايف  ددال االقت دداد وال

وأدش ذلددددا إىل نقاشددددات حددددادة ومعددددارم حاميددددة خهلددددية أن ميتددددد ذلددددا إىل بقيددددة ىلكددددالي  . الدولددددة وىلو عدددده هجتمعدددد
دة إىل ونبهندا األسدتاذ الكدرمي بهلد . عة للددين وإسدراذ يف القيدات اخلداطويف هد ا إضدا ،ا سم  التتعط  عدن العمد 

 عدددد شدددرعية ىلراعددد  اليهدددا كددد  ال دددوابإلعلددد  قوا وعلمندددا أن االيتهددداد ال بدددد أن يبدددأ. منددد  هددد ه القياسدددات اخلاطئدددة
نعمدد  أو أن ، زل الددن  علدد  الواقددم املناسدد دث نندد، أن نفقدده الن ددو  كمددا نفهدد م الواقددم وال بددد .الفقهيددة األصددولية

ويود  حمتايدا ، وىلكيد  بده، حياة أطول يف ن  ه ا الددين احلدإإىل .. وه ا دتا  زاع أو التكلي دالن  يف حم  الن
كدن أن مي.. الإمهدا أي دا أن األصد  اليهدا أن  معهدا ا مدا  ، الالزكداة كمداااليتهدادعطق صاحبها حإ لهلروث معينة ىل

ىلنفقهددا يف موامهددا وقددد ىلعطدد  لقيدادة ااماعددة املسددلمة ،  ع حسدد  امل دارذ املويددودة املتاحددةختدر  يف أي وقدد  وىلددو 
إخرايهددا يف أي  املهدد م أندده ميكددن. اماعددة احلركيددة أو حايددات أالرادهدداكمددا ىلتقددوش هبددا علدد  احتيايددات ا،  الهلددرعية

 وق  حس  الوروذ.
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.. القدد ايتهدد الدبعض منددالعا إىل مسدألة صدمة اامعدة قية أخرش حد  اليهدا ايتهداد مندري وهدوهنام ق    1
ولسددب  ثدددان هدددو عدددد  ثقتنددا هبدددؤالء األ مدددة الددد ين ، يف دار ال حتكددد م بهلدددرع اهلل امددا دمندددعددد  صددد ة صدددمة اامعدددة 

 .املنكر األكرب وهو شرم احلاكمية وال ينكرون الطواضي يدركون معأ ال إله إال اهلل ويوالون  مون النات ألمه م الؤ ي

وي دداذ إىل ذلددا أقددوال الفقهدداء الدد ين ي ددعون شددروطا حمددددة ألداء صددمة اامعددة يريددم ، صدد يفهد ا الكددم  و 
 أالمنهددا كمددا أن ،  مكددان مغلددإ لددة السددسن واالحن ددار يفومنهددا حالددة السددفر وحالددة الفتنددة وحا ،إليهدا يف كتدد  الفقدده
.. امل ددر أي ددا الدد ي   ددم لهلددرع اهلل ويف، ااددامم الدد ي دودد  إمايددة ا مددا  ويف املسددسد، ىلقددا  إال بددإذن ا مددا 

 نا ية والكفور والعزب ال غرية.ىلقو  اامم يف القرش ال أالحت أمه م يرون 

 .. وياءىلندا التوييهدات أن صدلواا أثدار  وبعدة عنيفدةممد. صمة اامعةويوب امله م أننا ايتهدنا وقررنا إعمن عد  
وكاندد  علددة ذلددا أندده ال  دد  أن ننددري ق ددايا يز يددة ومعددارم ، الامتنلنددا ل مددر، مددم النددات ث صددلوها نهددرا بعددد ذلددا

لد ا ال  دو  إثدارة ىللدا الزوابدم مدن ، كما أمها ىلعلدو عدن إدراكهد م والهمهد م،  ق بغبارها عل  احلقيقة الكبريةصغرية ىلعم  
إذا أدركدددوا احلقيقدددة األساسدددية سيتوصدددلون  – أي الندددات –   أال ن دددد  الندددات عدددن مسددداع احلقيقدددة الكدددربش وهددد مأيددد

 الت ور واملنه  والبمة والسلوم. اخلطرية اليت كان  ا  ق اياوحده م إىل إدرام بقية ىللا ال

، اللد م يكدن لقا دد اخلبدريوكان من ال   اهلل علينا أن كان  الدرتة التددري  هد ه بدم يددران السدسون وحتد  ب در ا
حيددث ىلعلمنددا منهددا دروسددا هامددة يف احلركددة والسددلوم وطريقددة االسددتنباث ، ولكنهددا أالادىلنددا كنددريا، هلددا م دداعفات كبددرية
 وإيقاعها عل  الواقم.والفه م للن و  

، ث ىلددددواىل بعدددد ذلددددا خددددرو  سددددتاذ سددديد قطدددد  واألسدددتاذ حممددددد هدددواشوبددددون مقدددددمات معلندددة أالددددر  عدددن األ
نه م كمدا أثبتد  وقد ىلبم بعدد ذلدا أن اهلددذ مدن إخدرايه م هدو ا عدداد للدتول  مد. أمهوا مد  مين العهلرات ال 

 !األحدا  بعد ذلا

 مكانده،وعدرذ كد  مندا  ا سدم ،أن نواص  العم  مدن أيد  عل  بدأنا نستعد للورو  وىلعاهدنا قب  خروينا 
واألمدر هلل مدن  بدد،ولكن ال بد مما لدي  منده  ق،االىلفاوىلوكلنا عل  اهلل عز وي  رض م ما نعراله من عواق  من  ه ا 

   بعد.قب  ومن 

األيدددواء    ولكددد  ويددددت 22/0/2491القدددد خريددد  يف ، مدددن أواخدددر ا خدددوة خرويدددا مدددن السدددسن وكنددد 
ومددة للددز  بنددا مددرة أخددرش يف .. وأحسسددنا عيعددا أن هنددام ىلدددبريات لل كوالغيددو  ختددي م علدد  األحددوال كلهددا، متددوىلرة

ر يف الناصدد ، وكددان ذلددا  نددا السددتمرار عبدددفاقددا علدد  ذلددا مددم املوططددم الكبددارن هنددام اىلوكددان يبدددو أ، السدسون
 احلك م كما علمنا بعد ذلا.
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، وأمهددد م ينتوبدددون هلددد م مرشددددا أن هندددام نهلددداطا لإلخدددوان حتددد  السدددطفوقدددد كانددد  ا شددداعات اددد  األيدددواء بددد
ه م احلكومدددة بأيهز دددا شددداعات ىلدددؤا ر ، وكدددان واضددد ا أن الهلددديوعيم وراء هددد ه ا ورشددد وا بعدددض األمسددداء، يديددددا

وندد  ، وءث ىلددواىل القددبض يف هددد، قب ددوا علدد  حممددد قطدد  أخددق سدديد قطدد  نددا أمهدد مم، ث مندد  إىل علاالسددتوبارية
ار  إال   أي أند  ك أمكدث يف اخلد 22/2/2491وقدبض علدق  يف مسداء يدو  ، يتسم قليم قليم حدت تد  ااميدم

  انية وعهلرين يوما القإل.

 مالقددبض علدد  عاعددة ا خددوان املسددلم  يددارة لدده إىل موسددكو ومددن الددوق الكددرملمالناصددر وهددو يف  بدددث أعلددن ع
،   األحدددددا الددددوىلو . فددددر وا حلدددداد ضددددد ا ميددددان وا سددددم لينبدددد  ألسددددياده إخمصدددده الهلددددديد ووالءه العميددددإ للك

، ور قليلدة سددابقةضدق بإمارىلدده مند  شدده  الدد ي كدان قددد ىلسدلمه األسددتاذ سديد قطدد  ور 2491واكتهلد  ىلنوددي م عدا  
 ،  والتنكيد وبعد مرحلة الت قيدإ الطويلدة املليئدة بالتعد ي. بول احلرب عل  ا سم  واملسلمموبدأ ا عم  يدق ط

ياهليدة ا تمدم  ملسل م ال ي يعلن يف استعمء وحتددوالوي  العاك بنوعية يديدة من الهلباب ا، عقدت احملاكماتو 
 مية اهلل يف األر .عل  إقرار حاك وكفر احلكا  وا صرار

 ساسة.احلراكز أخطر املوقد كان هؤالء الهلباب من خرية شباب م ر وكانوا دتلون 

وبددأ العداك يفيدإ علد  أنبداء  .وسداث اااهليدة يف الدداخ  واخلدار وقد أحد  ذلا صددمة عنيفدة لل كومدة وأل
ة وال ددمبة ىلعلددن لتقددو  هبدد ه القددو ، ورضدد م أنفدده، يت ولدددت يف أح ددان الرعددون ويف حسددرهااماعددة املسددلمة ااديدددة الدد

ذكددرش هددؤالء السدد رة الدد ين آمنددوا الوسدد  واددردوا علدد  بدد لا وأريعددوا ، وىلت دددش كدد  القددوش، احلددإ وىلسددتعلق بدده
نْ َراىلرد د دخوذ وال ىلر  الرعون قا لم له يف ويهه بم -)طده فَاْقِه َما َأنَ  قَاضو ِإنََّما تَ ْقِ ي َهِذِه اْلَمَراَو الدُّ

01). 

، الددد ين قدددادوا مسدددرية هدددؤالء الهلدددباب العددداك كلددده بإعددددا  النمثدددة الكبددداروانتهددد  هددد ه احملاكمدددات كمدددا عدددرذ 
 .لكرامة من أي  احلإ ومن أي  اهللوسقطوا شهداء يف ميدان العزة وا

ع يف ويدده اااهليددة وصددد ، الدد ي رالددم لددواء احلددإ.. العدداك الهلددهيد.. وهكدد ا طويدد  صددف ة حيدداة سدديد قطدد 
قَ  اَل يَ  ا  لتقددول للنددات عيعددا  ،سددمته الرا عددة ىلطدد  علدد  الكددون.. ونلدد  بضددري هيدداب وال ويدد ، بكلمددة التوحيددد

ًَِمرنَ  ،لَْرَ  قَ ْوِمي يَ ْنَلُمونَ  ًَ ِلي رَبِّي َوَ َنَلِني ِمَن اْلُمْك َْ  .(10د 19 :)ي   ِبَما َغ








